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   O pedido do setor de Comunicação para que eu escrevesse esse texto, inaugurando 
a série de entrevistas do informativo da FAS sobre “Reinventar-se em tempos 
de Corona”, desafiou-me a colocar em poucas linhas as reinvenções que 
esses tempos estranhos têm imposto no trabalho e na vida. 

   O Coronavírus chegou. Depois do “desnorteio” geral, que oscilava entre 
descrédito e pavor paralisante, a gente foi, a cada dia, assimilando que as 
coisas mudaram. Na Diretoria de Gestão do SUAS, onde trabalho 
atualmente, o primeiro impacto foi não poder abraçar. Sim, aquela 
foi a primeira grande mudança. Nossa diretoria é conhecida na 
sede da FAS como um setor afetivo. Aqui não damos só apoio 
técnico e teórico: a gente abraça e afofa a pessoa. Quer dizer, 
abraçava, rsrs. Ok, você vai dizer: todo mundo faz isso quando vai a 
uma reunião ou evento e vê os colegas. Mas aqui fazíamos todos os 
dias, efusivamente, afofantemente. 

   Outro impacto foi a primeira reunião virtual, já em teletrabalho, na tentativa frustrada 
de usar uma plataforma digital. Foi um fracasso, aquela falação de todo mundo ao 
mesmo tempo. Logo nos desbaratamos e fomos para o “conhecido”, representado 
pelo WhattsApp. Só que a realidade se impõe: desde a reunião que começou meio 
desastrada, já aprendi a usar zoom, jitsimeet, blackboard e reativei um skipe sem 
uso desde 2016. A gente se vira, damos os nossos pulos: de reuniões a assembléias 
de conselhos, essas plataformas tem sido grandes aliadas. Outros impactos, claro, 

envolvem o ritual de chegar na FAS, limpar a mesa com álcool, usar a máscara do jeito certo (que me aperta as bochechas) e catar 
macetes pra os óculos não embaçarem. 

REINVENTAR-SE 
   EM TEMPOS DE CORONA Por Ana Maria F. Pincolini, 

da Gestão do SUAS

   Sabem a história do copo, de olhar a parte vazia ou a cheia? 
Eu tenho tentado praticar. Esses dias um amigo da família 
reclamou por manter sua loja fechada. Ele não pareceu gostar 
muito quando perguntei: “e se tu vender pelo Insta?” O desafio 
tem sido esse: achar alternativas, e, se não achar, construir. 
Contemplo a criatividade do brasileiro: enquanto esse meu 
amigo sonha com o dia em que sua loja fique cheia de clientes 
manuseando os produtos, tem gente traduzindo na prática o 
conceito de “coping” (estratégias de enfrentamento). Manicure 
que virou costureira de máscaras, vendedora que começou 
a fazer vianda e entregar almoço, autônomo que oferece o 
serviço de fazer compras para idosos.  Eita povo resiliente! 

   Claro, nós, da FAS e das outras políticas públicas, estamos 
aqui porque não é só com estratégias criativas que se resolve 
a pandemia. Como nunca, a proteção social, em sentido 
amplo, é chamada a intervir e fica clara a importância do 
Estado enquanto agente organizador das ações. Mas não é 
nisso que quero focar: sei que, cada um em seu setor e todos 
enquanto Fundação, estamos ‘nos virando nos 30’ para dar 
o melhor de nós. Não podemos nos encostar, mas podemos 
estar próximos desse outro que está trabalhando ao nosso lado 
(embora a uns 2 metros de distância) para operacionalizar as 
ações de Assistência Social. A máscara cobre o rosto, mas 
este é um tempo em que aprendemos que dá pra sorrir e até 
abraçar com os olhos. 
   Bem, quero dedicar umas linhas pra falar das reinvenções 
pessoais. Aqui lembro o famoso filósofo Michel Foulcaut e seu 
conceito do “cuidado de si”. 

      Aprender a “cuidar de nós” passa pelo álcool 70%, o banho imediato 
ao chegar em casa, o jeito certo de lavar as mãos e o modo de lidar 
pra “não pirar o cabeção”. Para Foulcaut, o “cuidado de si” tem a ver 
com uma concepção estética da vida: a vida como obra de arte. Essa 
pandemia vai fazer parte do quadro que representa a pintura da nossa 
vida. Cuidemos de nós, portanto. 
     
    Outra questão que merece consideração são as pessoas com 
quem escolhemos estar na vida. Algumas estão ao nosso lado por 
um tempo maior do que costumavam ficar. Sábado, em um curso 
(virtual), falava-se disso: sobre olhar para quem está em casa conosco 
durante essa pandemia. Já vi lives e notícias sobre o aumento da 
violência conjugal, o aumento da violência de pais com os filhos, que 
ficam gritando, berrando e correndo dentro de casa (ou seja, sendo 
crianças), o aumento dos conflitos com o cônjuge, que fica sentado 
enquanto a louça se multiplica na pia. Mesmo até entre casais que 
antes reclamavam do pouco tempo que passavam juntos, o conflito 
tende a aparecer. 
    
    Podemos olhar diferente para essas pessoas que estão ao nosso 
lado. Elas são parte da nossa vida e resultado de escolhas amorosas, 
de ter filhos, de morar com A ou B. São elas, que, nesse momento difícil, 
fazem a travessia conosco. Olhemos para elas sem brigar, sem julgar, 
sem encher o saco. Tentemos, pelo menos. Elas também talvez estejam 
com medo, umas mais, outras menos. Também podem estar com 
menos tolerância e paciência. Mas uma coisa é certa: lembremos do 
porque as escolhemos um dia. Lembremos do lugar que ocupam em 
nossa vida. É só porque ocupam um lugar importante que elas estão aí, 
atravessando esses tempos estranhos do nosso lado.
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Uma parceria de diversas entidades, a Campanha Caxias 
do Amor tem auxiliado na arrecadação de doações para 
suprir a demanda das famílias afetadas pela pandemia 
de Coronavírus. A FAS tem uma demanda mensal de 10 
mil cestas básicas. Muitas doações tem chegado mas 
ainda precisamos da ajuda de todos.

Nesse sentido, a  campanha interna de doações é uma 
extensão da Campanha Caxias do Amor. O Comitê de 
Qualidade de Vida Bem Viver é parceiro dessa   iniciativa. 

Para isso, nós, servidores, podemos ajudar a completar 
algumas cestas, trazendo feijão, óleo de soja ou açúcar. 
A arrecadação está sendo feita nas secretarias, autarquia 
e também aqui na sede administrativa da FAS. 

FAS RECEBE DOAÇÃO DE MAIS DE 1.200 CESTAS BÁSICAS 
No dia  17 de abril recebemos 1.290 cestas básicas da UNICRED 
- Instituição financeira cooperativa de Caxias do Sul. 
“Estamos muito felizes com essa doação, mas ainda precisamos 
de 4 mil cestas para atender todas as famílias que precisam, 
reforça a presidente da FAS, Marlês Stela Sebben. Além de 
atender a demanda mensal dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), a FAS está arrecadando cestas para 
suprir a demanda das famílias dos estudantes da rede municipal, 
com aulas suspensas em função da pandemia.

Para doar: As doações podem ser feitas nos supermercados, 
farmácias e postos de gasolina identificados como pontos de 
arrecadação da Campanha Caxias do Amor. 

CAMPANHA CAXIAS DO AMOR
                & CAMPANHA SERVIDOR RIMA COM AMOR
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EM QUATRO MESES, MORADORES DE RUA 
DIMINUEM PELA METADE EM CAXIAS DO SUL 
De 741 pessoas em situação de rua em janeiro, agora são 354 e todas atendidos pela rede de 
assistência social

O número de moradores de rua na cidade diminuiu pela 
metade, de janeiro a abril, isto é, 52%, passando de 741 
para 354 pessoas. A redução deve-se a intensificação 
no atendimento pela rede de assistência social, a busca 
pelo acolhimento e o encaminhamento ao local de 
origem. Neste período, 277 pessoas receberam auxílio 
passagem e 16 estão no aguardo. “Fizemos mais de 
3.800 tentativas de abordagens de rua neste período, 
ouvindo cada um, vendo a sua necessidade e a sua 
realidade. Dessas, 330 foram efetivas.  Os que foram 
embora, ressaltamos que não é só mandar para outra 
cidade. Tem todo um acompanhamento da rede 
assistencial com a família que o recebe”, explica Marles 
Sebben, presidente da FAS.

Marlês lembra que quando iniciou o abrigamento dos moradores nos Pavilhões em função da transmissão do 
covid-19 foram abrigados 226 pessoas de forma voluntária. Receberam avaliação da equipe técnica e alguns foram 
encaminhados para o acolhimento nas casas de passagens. “Cabe salientar que todos receberam atendimento 
e encaminhamentos para suas demandas individuais, inclusive recebimento de Auxílio Emergencial do Governo 
Federal e Programa Bolsa Família”, informa. Até o dia 30 de abril estavam nos Pavilhões 67 pessoas. As casas de 
passagem do município abrigam 110 moradores em situação de rua.

Com a redução do número de moradores nos Pavilhões, os que lá estão serão transferidos para as novas instalações 
do antigo CAPS Reviver, no bairro Cinquentenário. O prédio 
passará por reforma para atender esta demanda. A 
previsão de transferência é de 10 dias.

Paralelo a este trabalho, o Centro Pop manteve o 
atendimento nas segundas, quartas e sextas-feiras com 
fornecimento de café da manhã, banho e roupas limpas 
para cerca de 40 usuários/dia. “São para aqueles que 
devido à drogadição preferiram voltar às ruas. Não tínhamos 
como obrigá-los a ficar nos Pavilhões e não podíamos 
deixá-los sem assistência”, destaca Marlês. Ainda são 
oferecidas jantas de segunda a segunda para 100 pessoas 
em situação de rua feita por grupos na cozinha da UAB.

A presidente das FAS comemora a redução dos números 
de moradores em situação de rua nestes primeiros meses do ano, mas enfatiza que há muito trabalho ainda a ser 
feito com esta população.


