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CRAS 

 

 

Atendimentos Total  

Psicóloga 40 

Atendimento - Assistente Social 63 

Atendimentos INSS 09 

Atividades coletivas  49 

Atualização no Cadastro Único 59 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Alimentação 02 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Documentação Civil  04 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Funeral  0 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Natalidade 05 

Encaminhamento para Programa do Leite 16 

Encaminhamentos tarifa Social de Energia Elétrica  29 

Encaminhamento tarifa Social de Energia Elétrica 29 

Famílias em acompanhamento pelo Programa Família 

Paranaense  

117 

Folha resumo  15 



 

Inclusão no Cadastro Único  20 

Relatório psicossocial 01 

Informações e orientações cadastro único 85 

Isenção foto 3x4 06 

Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para 

Idosos 

30 

Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 
voltados para crianças e adolescentes  

207 

Visitas domiciliares realizadas  24 

Cópias, Ligações e Acolhida 18 

Relatório Psicossocial 01 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTO 829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE 

 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

Ações psicossociais 55 

 Visitas domiciliares 23 

  Demais encaminhamentos para a rede 03 

Relatório Psicossocial ao Fórum/atendimentos 

psicológicos  

10 

Adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de 

medida sócio educativa (MSE) e Liberdade Assistida 

(LA) 

05 

Audiência do Fórum 01 

Orientações e Informações 43 

Crianças e/ou adolescentes acolhidas na Casa Lar 01 

 Denúncias Atendidas 01 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 142 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS: 

No dia de hoje, 12/11 foi realizado uma importante reunião para as famílias contempladas 
pelo programa Caixa D' água Boa. O programa visa proporcionar mais qualidade de vida 
para essas famílias, além de garantir o acesso à água tratada e uma reserva em caso de 
manutenção na rede, água tratada e de qualidade. A reunião contou com a presença do 
técnico da SANEPAR que explanou sobre o programa e do Sr. Roberto Penteado, 
Engenheiro da Prefeitura Municipal, que enfatizou a importância do cuidado em atender 
criteriosamente o que prevê o projeto de instalação. As caixas serão entregues para garantir 
que as famílias usufruam do benefício com maior brevidade possível. 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

O dia da consciência negra é comemorado em nosso país no dia 20 de 
novembro. Para celebrar essa data especial o grupo "WAKANDA" do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizou no dia 16/11 uma linda 
apresentação na Comunidade Quilombola do Rio do Meio, na V Caminhada 
Internacional da Natureza, circuito da Consciência Negra. Um momento 
dedicado ao respeito e a importância da história e da cultura negra para a 
formação da sociedade brasileira. 

 

 



 



 

 

Dia 18 de novembro a Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Denise 
Treviso juntamente com a Técnica do SENAC- Daniele Leminski, deram início 
ao curso de “EMPREGABILIDADE E O MERCADO DE TRABALHO” na 
Modalidade EAD. O mesmo terá carga horária de 15 horas, sendo; uma turma 
no período da manhã e uma turma no período da tarde, voltado a atualização 
sobre: Mercado de trabalho; Importância da qualificação profissional; Escolha de 
uma atividade profissional; Trabalho em equipe; Equilíbrio emocional; Pro 
atividade; Postura Profissional; Competências; Domínio de Tecnologias; 
Identificação de oportunidades de trabalho. Serão apresentados conceitos para 
elaboração de currículos, postura profissional, relacionamento interpessoal, 
trabalho em equipe, além de incentivar a iniciativa, o autoconhecimento e as 
possibilidades de desenvolvimento de comportamentos e competências dos 
candidatos. 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No dia 27 de Novembro a equipe do CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social promoveu o encerramento das reuniões do Programa Bolsa Família, 
sobre o DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. O encontro contou 
com cerca de 8 responsáveis familiares. 
Durante o ano, o CRAS realizou reuniões bimestrais que abordaram diversos 
assuntos, com orientações que procuraram garantir o acesso aos direitos das 
famílias, á respeito das condicionalidades do programa Bolsa Família, visando 
sempre à melhoria de vida dos participantes e o desenvolvimento das famílias a 
superarem situação de vulnerabilidade. 
"E assim, com muito empenho da equipe, de todos os profissionais envolvidos 
durante o ano, encerrou-se as reuniões no ano de 2019”. Um Feliz Natal é um 
Próspero Ano Novo á todos os usuários do CRAS. 

 

 

 



 

No dia 28/11/19 iniciou-se  o curso de Produção de Pães Caseiros e Artesanais, 
incluindo a produção de Panetones, brioches, massas folhadas, pão de mel, 
entre outras delícias. 
O CURSO ESTA SENDO REALIZADO NO PAVILHÃO DA IGREJA 
UCRANIANA e será desenvolvido entre dias 28/11 à 11/12/2019 ( executado em 
10 tardes). 
Foram oferecidas 20 vagas, porém a ampla procura identificou a necessidade de 
que sejam futuramente abertas novas oportunidades. 
Para a Secretária Denise Treviso, "oferecer cursos de qualificação profissional é 
ter a capacidade de direcionar pessoas para que estas recebam também a 
oportunidade de serem mais pró-ativas na comunidade onde vivem, além de 
oferecer maiores chances de inclusão no mercado de trabalho, hoje tão 
competitivo".

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003491652911&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCHxpIwL70PC0yyk0nw7TB_NWSrAkQh4GBnb2E7B3NlyFlLMbhh9l6TX1Q1S5SzTvW-e3UupBesRGnR&fref=mentions


 

 


