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REINVENTAR-SE 
       EM TEMPOS DE CORONA 

“Essa quarentena está sendo essencial para gente perceber o que é 
indispensável, o que é pouco importante e o que a gente consegue 
viver tranquilamente sem.” Fernanda Mello

Em tempos em que nossa rotina habitual ganha novos traços, nos 
impondo uma insegurança em muitos aspectos de nossa vida, cria-
se também um período muito propício para pensarmos a respeito 
de nós mesmos e de nossas escolhas. A pausa nos mostra qual 
vida criamos até o momento e nos dá possibilidade de pensar 
sobre ela, “fora” dela; num ritmo mais lento, mais cheio de “tempo”. 
Afastar-se daquilo que nos é conhecido gera desconforto, mas cria 
possibilidades de visualizar novas perspectivas sobre aquelas coisas 
que nos eram comum, levando em conta nossa rotina antes da 
Pandemia. 

Pense você, qual era sua relação com seu trabalho, com seus amigos, com seu lazer, com sua família e 
com as coisas que conquistou, antes desse período. Olhe para elas agora. Elas tem o mesmo significado 
para você que anteriormente? E seu tempo livre, você o utilizava como? E agora? Quais são as coisas 
que você, de fato, gosta de fazer, sem que haja uma obrigação de fazê-las? Você já as descobriu? A 
vida que você estava vivendo, é aquela que você gostaria de viver? 

Há os que olham somente as privações que a Pandemia nos traz e o lado negativo dela. E ele existe. 
Bate em nossa porta todas os dias, quando até mesmo um abraço tornou-se algo perigoso. Mas há 
os que preferem mudar o foco, desviar a atenção dos problemas que estão fora do nosso controle e 
ressignificar o momento, tentando encontrar nele o que, de fato, é essencial na vida. Você prefere qual 
lado? 

Não há uma fórmula pronta para enfrentar essa Pandemia. Mas tentar ser mais positivo e valorizar aquilo 
que permanece ao nosso alcance, apesar do caos, torna as coisas menos doloridas. Aos poucos os 
caminhos vão sendo criados, inventaremos novos jeitos de conviver, de socializar, de ter contato com os 
outros… Até hoje, a humanidade criou soluções para grandes crises, grandes pestes, surtos de doenças 
e não será dessa vez que não encontraremos uma solução. Enquanto isso, se dê um tempo. Faça coisas 
que você gosta. Ouça música. Leia. Olhe televisão. Fique com seus familiares se puder. Brinque com 
seus filhos, você os desejou. Faça chamadas de vídeo para pessoas que você gosta. Ligue para eles. 
Brinque com seu bichinho de estimação. Deixe o despertador de lado, acorde a hora que você quiser. 
Prepare uma comida gostosa. Beba um vinho. Calce sapatos confortáveis e roupas macias. Sente-se no 
sofá e aprecie o descanso. Reinvente-se. Ressignifique. 

Se você sente-se bem, apesar do contexto, repasse suas dicas para manter-se assim aos que precisam. 
Mesmo que virtualmente. Há um número crescente de pessoas adoecidas emocionalmente e essa será 
uma das principais consequências do período que estamos enfrentando. Compartilhar sentimentos nos 
auxilia a suportar as dores e enfrentar momentos difíceis. 

Nós sairemos dessa. 

Texto por Cintia Wolf
Psicóloga do CRAS Sul



PREFEITURA LANÇA A CAMPANHA “NÃO DÊ ESMOLA! 
PROMOVA O RESGATE DA CIDADANIA” 
No último dia 24 de agosto, aconteceu o lançamento da campanha “Não dê esmola! Promova o Resgate 
da Cidadania”.

A campanha busca conscientizar a população caxiense sobre o importante papel na contribuição e 
desenvolvimento de 
possibilidades reais de 
inclusão social. Tem o 
objetivo de quebrar com 
o conceito que esmola 
ajuda. Mesmo com esta 
intenção, acaba-se 
contribuindo para que 
a pessoa permaneça 
em situação de rua, 
perpetuando relações 
de dependência 
química, exploração 
infantil e deixando 
expostas a todos os tipos 
de violência.

COMUNIC@R

SEDE PASSA POR DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
NOS DIAS 24 E 26 DE AGOSTO
Após a testagem positiva de alguns servidores por Covid 19, a sede administrativa da FAS passou por uma 
desinfecção, realizada por servidores da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

O setores dos servidores envolvidos foi isolado e as equipes foram remanejadas para teletrabalho.
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Segundo a FAS, há atualmente 20 pessoas pedindo esmola em 17 esquinas da cidade, principalmente 
na área central. O assessor técnico da FAS ressalta que no exercício de 2020, o município investiu mais 
de R$ 3 milhões apenas em acolhimento de pessoas em situação de rua, com a distribuição de cerca 
de 100 salários mínimos em programas de inclusão social. “Tivemos investimentos também mais de R$ 
25 mil em auxílio passagem para retorno dessas pessoas ao seu município de origem e a distribuição de 
centenas de cestas básicas. Servimos 100 jantas, temos todos serviços da rede assistencial à disposição 
dessas pessoas e eles sabem aonde procurar o serviço”, informa Everson Furtado.

A diretora da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria da Saúde, Nívea da Rosa, argumentou também 
que os serviços psicológicos e psiquiátricos tanto para adultos, quanto para jovens estão sendo ampliados. 
O Prefeito Flávio Cassina cumprimentou pela campanha e reforçou que a Prefeitura investe 65% do seu 
orçamento em saúde, educação e na área social. 

Caxias do Sul conta com diversos instrumentos e serviços especializados para o público de rua que 
possibilitam o fortalecimento de vínculos, o resgate da cidadania, cuidados com a saúde, prevenção de 
drogas, segurança e geração de emprego e renda. 

Na assistência social - Cras, Creas, Centro Pop Rua, abordagem social e casas de passagem.
Na Saúde - Caps, consultório de rua e unidade de acolhimento adulto. 

Na Segurança Pública e Proteção Social - Guarda Municipal, Diretoria de Proteção Social, Coordenadorias 
da Mulher, Juventude, Acessibilidade, Igualdade Racial, Programa de Pacificação Restaurativa, Centro de 
Atendimento da Mulher e Centro de Informações ao Migrante. 

ELOGIO
A Campanha contra a esmola foi elogiada por uma moradora de Passo Fundo. “Ouvi na rádio 
sobre a iniciativa e parabenizo a iniciativa de orientar a não dar dinheiro para pedintes. Acredito 
que é necessário educar a população para ajudar às instituições que cuidam dessa área. 
Entendo que é essencial o trabalha em conjunto”  Recebido na Ouvidoria, em 25/08/2020



No último dia 24 de agosto, a presidente da FAS, Marlês Andreazza foi presenteada na sede administrativa 
com uma pintura chamada “Epidemia”. O quadro foi dado por Domingos Soares, 60 anos. Cigano, 
como é apelidado, é ex usuário do Serviço de Acolhimento Provisório (SAP) e há 45 anos trabalha com 
arte. Destes 45 anos, 25 dentro de comunidades. Domingos estava acompanhado do amigo André Luiz 
Guerra.
 
Sua trajetória artística teve início nos pavilhões da Festa da Uva, no espaço montado no início da pandemia. 
Durante o tempo em que permaneceu no local, espalhou cultura para as pessoas que estavam ali 
abrigadas. “O tempo que passei nos pavilhões, escrevi sobre as pessoas que estavam sendo acolhidas 
e trabalhei minha arte em cima da pandemia. O primeiro projeto desenvolvido foi a biblioteca e em 
seguida desenvolvemos a oficina de máscaras”, nos conta Domingos.
 
A primeira obra de série “Epidemia” foi pintada na casa Irma Dulce, onde iniciou a série de pinturas. Entre 
os pavilhões e a casa Irmã Dulce foram 170 dias convivendo com pessoas em situação de rua. Cigano 
nos conta que nesse período, nos pavilhões, mais de 400 pessoas passaram por lá, muitos não ficavam 
por muito tempo e saiam, dando lugar a novos rostos. Toda essa vivencia foi muito gratificante para o 
artista, que agradece a presidente da FAS, Marlês Stela Sebben e os demais trabalhadores do espaço.
 
André Luiz Guerra, conhecido como Baiano, é cozinheiro e mestre de capoeira. Encontrou o Cigano e 
juntos deram início a um novo projeto visando tornar esse momento de distanciamento social mais leve. 
“Através da arte, pura e verdadeira do que é ser melhor, buscamos trazer pessoas que andam no caminho 
da escuridão, para a luz. Buscamos também, mostrar a cultura, a capoeira e afrodescendência da Bahia 
para o Rio Grande do Sul” enfatiza. Baiano agradece a FAS pelo cuidado e atenção, e principalmente, à 
direção da FAS pelo prestígio e reconhecimento de seu trabalho.
 
Atualmente a dupla está recomeçando a vida em uma casa alugada no bairro Petrópolis. Lá, montaram 
um estúdio de arte para dar continuidade ao projeto cultural e artístico para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
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DUPLA ENTREGA PRESENTE PARA A 
PRESIDENTE DA FAS


