
 

 

RELATÓRIO MENSAL – CRAS   

 MAIO DE 2020 

NOTA INFORMATIVA: 

Em virtude dos Decretos do Exmo. Governador do Estado e do Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal,(abaixo relacionados) em concordância com as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e nota 01/2020 da Secretaria Municipal de 

Saúde de Ivaí-PR, estamos tornando público os decretos emitidos por tais autoridades 

no sentido de informar a população as medidas tomadas neste processo de pandemia 

que o Brasil está enfrentando e para evitar a proliferação do coronavírus (Covid-19) 

no Município de Ivaí PR. 

A Assistência Social informa que à partir do dia 18/03/2020 (quarta-feira): 

* Os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para idosos , crianças e 

adolescentes ficam temporariamente suspensos; 

*Serão mantidos apenas os serviços de acolhimento modalidade Casa Lar, para 

crianças e adolescentes; 

* Atendimentos no CRAS, somente casos de urgência e através de agendamento. 

 

CRAS- MAIO 2020 

 

 

Atendimentos Total  

 

Psicóloga Atendimentos 50 

Atendimento Assistente Social 86 

Atendimentos INSS 06 



 

Atualização no Cadastro Único 27 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Documentação Civil  02 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Natalidade 09 

Encaminhamento para Programa do Leite 17 

Encaminhamentos Tarifa Social de Energia Elétrica 27 

Famílias acompanhadas pelo Programa Família Paranaense 116 

Folha resumo  01 

Informações e orientações cadastro único 65 

Inclusão no Cadastro único  21 

Relatório Psicossocial 02 

Isenção de foto 3x4 01 

Transferência  03 

NIS e outros 01 

Visitas domiciliares realizadas  02 

Atendimento Recepção (cópias, ligação, acolhida) 93 

Encaminhamento Cartão Comida Boa 546 

Encaminhamento para saúde 01 

Encaminhamento para BPC 01 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTO  1077 

 

 

 

 

 



 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE- MAIO 2020 

 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

Abordagem Social 04 

Contatos Telefônicos 57 

 Visitas domiciliares 10 

Encaminhamento para atendimento Psicológico 02 

  Demais encaminhamentos para a rede 07 

Relatório Psicossocial ao Fórum/atendimentos 

psicológicos  

07 

Adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de 

medida sócio educativa (MSE) e Liberdade Assistida 

(LA) 

06 

Pessoas Vítimas de Violência Psicológica 03 

Pessoas Vítimas de Violência Física 02 

Reunião  01 

Orientações e Informações 51 

Denúncias atendidas 05 

Direitos Violados 05 



 

Atendimento de Pessoas em situação de Rua 03 

Campanha Violência Doméstica em Tempo de 

Coronavírus. 

01 

Campanha “Faça Bonito” - 18 de Maio - 01 

Divulgação sobre o trabalho da equipe através de 

panfletagem e postagem online. 

32 

Entrega Cartão “Programa Cartão Comida Boa” 170 

Montagem e publicação de Vídeos de Campanha  02 

Spot Publicitário  01 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 370 

FOTOS: 

 11 de Maio- Divulgação sobre o CARTÃO “COMIDA BOA" 

O Governo do Estado fornecerá auxílio emergencial no valor de R$50,00 reais, 
conforme definido na Lei nº20.172/2020, que será concedido por meio de um 
CARTÃO chamado “COMIDA BOA”, o qual permitirá ao beneficiário adquirir, 
exclusivamente, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, mediante a apresentação a um 
dos estabelecimentos comerciais credenciados. 

Os inscritos no CadÚnico podem saber se têm direito ao benefício consultando, 
com seu CPF, o site http://cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/beneficiarios.php ou 
pelo telefone 0800 200 4150. 

Para retirar o cartão, o beneficiário deverá seguir um cronograma por ordem 
alfabética, conforme tabela abaixo. 

 

 

http://cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/beneficiarios.php?fbclid=IwAR02k4A9rXHSQIAQHRcO7x6ioR3sg856q92stSQMsLmQS2awL7-zIPbf5Ug


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS DO PROCESSO DE ENTREGA: 

 

 



 



 

 

 



 

FOTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
 
04 DE MAIO- Início da Campanha 
 
E não esqueça: se está passando por alguma situação de violência ou conhece 
alguém que esteja, denuncie!  
 

 

 
 



 

 
 
 

08 DE MAIO- 

5 DICAS pra que você possa ajudar uma vítima de violência doméstica.  

 



 

 

 

 



 

 
 

18 DE MAIO 

  
Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

Nesse 18 de Maio são 20 anos "fazendo bonito” na luta pelos direitos de crianças 
e adolescentes e nós estamos dispostos a continuar nos mobilizando sobre isso. 

Esperamos que você também esteja! 🌼 

 
 
Atender a População em Situação de RUA é uma das principais funções da Proteção Social Especial! 

 



 

 
Vídeo que ilustra um, dentre os vários casos, resolvidos nesta semana. Onde a 
mãe de uma pessoa em situação de RUA, nos procurou para que localizássemos 
seu filho, pois a única informação que tinha era de que ele estava em Curitiba, 
não tendo o visto há um ano. A preocupação da mãe, se deu porque soube que 
o filho encontrava-se com problemas de saúde. Após o pedido, nossa equipe 
trabalhou intensamente para localizá-lo e para saber maiores informações sobre 
sua real situação. Este vídeo foi enviado, por ele, para que sua mãe ficasse 
tranquila, pois ele está bem e conta com uma rede de apoio em Curitiba. 
 
Disponível em: https://www.facebook.com/protecaosocialespecial?__tn__=%2CdlCH-R-
R&eid=ARDVT0gYfLWZXN2A4bg1me4TSo4IUh-
Fr2Gzj9B11BPmNOoSK12y04qQC1qyF872tYbrKdh2t4Sf1U_P&hc_ref=ARQyxdwLlO0HClyVqzlQ
xt__J7Yj5DKWHXEcg9BhhEdtxnAx7rExgRMqSbva10eQkfA 
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