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RELATÓRIO QUANTITATIVO 
MENSAL SETEMBRO DE 2021 

 
 

 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); 

 Serviço de Proteção Social Especial (PSE);   

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV). 

 

 

 
Em virtude da doença COVID-19, conforme a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Corona vírus responsável pelo surto de 

2019 e define em seu Art. 3º § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde 

ou a segurança da população. Além dos demais elencados na lei descrevem no Inciso II - 

Assistência Social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Sendo que a 

Assistência Social caracteriza-se como serviço essencial. 
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CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 
 SEMTEMBRO de 2021 

  
 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), é uma unidade pública 

responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco 

social. Atende diariamente os usuários através dos serviços executados pelo Programa de 

Atendimento Integral a Família (PAIF), Programa Família Paranaense, Centro de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, orientação e encaminhamento para Benefício de Prestação 

Continuada  (BPC). 

Durante a Pandemia abriu canal de atendimento psicossocial, acompanhamento de 

famílias inseridas nos serviços e grupos através de atendimento presencial e visita domiciliar 

agendada pelos telefones: (42)3247-1462, OUTROS ASSUNTOS Ligação e WhatsApp- (42) 

99111-9845 CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA Ligação e WhatsApp e atendimentos pré-

agendados na modalidade domiciliar e presencial de urgência, respeitando todas as normas 

vigentes e fazendo uso de Equipamento de proteção individual (EPI). 

 
 

CRAS 
 

SETEMBRO DE 2021 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

Famílias em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) 

33 

Atendimentos a famílias em situação de Evasão Escolar 
Crianças/ adolescentes faltosos na escola. 
 

0 

Visitas domiciliares 12 

Atendimentos particularizados (Assistente Social e Psicóloga) 64 

Relatório Psicossocial 0 
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Orientações Instituto Nacional do Seguros Social-  INSS 
Agendamento inicial, perícia médica, consulta de benefício. 
 

15 

Viagens para o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
(Viagens à Ponta Grossa e Imbituva) para entrada de processos, 
perícias médicas entre outras demandas de encaminhamento de 
Benefício de Prestação Continuada (BPC)encaminhados pelo CRAS 

02 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Alimentação  
Concessão de Cesta Básica 

08 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Documentação Civil 
RG, CPF, 1º e 2º via de certidões de nascimento, óbito, casamento 
com intuito de comprovação civil 

35 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Funeral 
Concessão de serviço funeral (urnas, ornamentação e translado) 

0 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Natalidade 
Concessão de enxoval completo para bebê recém- nascido. 

06 

Informações e orientações Cadastro único  
Divulgação de calendário, informação acerca da documentação 
necessária para inclusão, etc. 

42 

Inclusão no Cadastro Único  
Finalidade de inclusão no Programa Bolsa Família, Programa Leite 
das Crianças; Baixa Renda da Luz; Cadastro para o BPC (Benefício 
de prestação continuada); Programa Minha Casa Minha Vida; 
Carteira do Idoso. 

37 

Atualização no Cadastro único 
Necessária a cada 02 anos ou para inclusão e exclusão de familiares 
e Mudança de endereço. 

78 

Transferência do Cadastro único 
Mudança de Município 

04 

Folha Resumo do Número de Inscrição Social (NIS) 
Matrícula escolar, baixa renda da luz, isenção de taxas, com 
avaliação diante da necessidade. 

12 

Encaminhamento para o Programa do Leite das Crianças. 
“Leite do Governo” 

04 

Encaminhamento Tarifa Social/ Energia Elétrica 
Baixa renda da luz. 

16 

Famílias em acompanhamento pelo Programa Família 
Paranaense/Nossa Gente PR 

116 

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos à pessoa 
Idosa. 

31 

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos à Crianças e 
Adolescentes. 

61 

Encaminhamento para outros serviços da rede (saúde, educação, 
habitação, Conselho Tutelar, entre outros). 

0 

TOTAL 576 
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Relatório resumido CADASTRO ÚNICO  

SETEMBRO 2021 

O cadastro único é um conjunto de informações 
sobre as famílias brasileiras em situação de 
pobreza e extrema pobreza. Essas informações 
são utilizadas pelo Governo Federal, pelos 
Estados e pelos municípios para implementação 
de políticas públicas capazes de promover a 
melhoria da vida dessas famílias. 
Quem deve estar inscrito no Cadastro Único? 
Que ganham até meio salário mínimo por 
pessoa; ou quem ganham até 03 salários 
mínimos de renda mensal total. Através dos 
dados do Cadastro único são atendidas   
beneficiários do Programa Bolsa Família, 
Programa Leite das Crianças; Baixa Renda da 
Luz; Cadastro para o BPC (Benefício de 
prestação continuada); Programa Minha Casa 
Minha Vida; Carteira do Idoso. Taxa de isenção 
para Concursos Público e Vestibular.  
Carta Social: Postagem de carta com tarifa de 
R$ 0,01 (um centavo); e o ID jovem (Identidade 
Social) que é o documento que possibilita 
acesso aos benefícios de meia-entrada em 
eventos artístico-culturais e esportivos e também 
a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de 
transporte coletivo interestadual. 

O que é o Bolsa Família? É um programa de 

transferência direta de renda, direcionado às 
famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza em todo o País, de modo que consigam 
superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 
O programa busca garantir a essas famílias o 
direito à alimentação e o acesso à educação e à 
saúde.  O valor e os tipos de benefícios recebidos 
pelas famílias variam de acordo com o perfil de 
renda, tamanho e composição familiar (se há 
crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes na 
família, por exemplo).  

 

 

 

 

 

 

  

ATENDIMENTOS 

PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 

QUANTIDADE 

    Setembro/2021 

 

 

1.032 família 

TOTALIZANDO 

3.547 pessoas 

   Valor   transferido às 

famílias do Município 

de Ivaí no mês de 

setembro/2021 

 R$ 37.324,00 

PROGRAMA NOSSA GENTE 
PARANÁ 

 
 

O objetivo do Programa é promover a 
melhoria das condições de vida das famílias 
com maior grau de vulnerabilidade social por 
meio da oferta de um conjunto de ações 
intersetoriais. O foco do programa é promover 
a potencialização da autonomia nas famílias.  

        Valor   transferido às 
famílias do Município 
de Ivaí no mês de 
setembro/2021 

R$ 583,00 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 

O Auxílio Emergencial 2021 é um benefício 
financeiro concedido pelo Governo Federal 
destinado às pessoas que receberam Auxílio 
Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, 
e que atendiam aos critérios dos Programas 
em dezembro de 2020, e tem por objetivo 
fornecer proteção emergencial no período de 
enfrentamento à crise causada pela 
pandemia do Coronavírus - COVID 19. 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
(SETEMBRO 2021) 
DESTINADO ÀS FAMÍLIAS 
IVAIENSES. 

VALOR TOTAL 
 219.875,00 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) 

SETEMBRO 2021 

 

A Proteção Social Especial (PSE) - Serviço que atende diretamente pessoas e/ou famílias que 

sofrem ou sofreram algum tipo de violência (física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, 

negligência, entre outras); no momento devido a Pandemia, possui canal de atendimento 

psicossocial, acompanhamento de famílias e indivíduos através de visita domiciliar e 

atendimento presencial de emergência, agendamento e atendimento remoto pelos telefones: 

(42): 3247-1654 (Ligação e WhatsApp).  

 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

Contatos Telefônicos 
Realizados/recebidos por meio de ligações ou mensagens via o Whatsapp do 

serviço, sobre os casos atendidos. 

133 

Discussão Intrasetorial/Intersetorial sobre casos atendidos 
Discussão da equipe de Proteção Social Especial com as equipes do CRAS; 
Secretarias de Saúde, Educação, Habitação; Conselho Tutelar; Fórum; Ministério 
Público; dentre outras. 

67 

Visitas Domiciliares 
Acompanhamento familiar; Averiguação de denúncias. 

41 

Encaminhamentos para a rede 
Encaminhamento realizado pela Proteção Social Especial ao CRAS; às Secretarias 
de Saúde, Educação, Habitação; Conselho Tutelar; ao Fórum; ao Ministério Público; 
dentre outros. 

12 

Relatório Psicossocial ao Fórum/Ministério Público/Outros. 
Documento técnico, elaborado por Assistente Social e Psicóloga. 

6 

Pessoas vítimas de Violência Sexual. 
Violência sexual é qualquer ato sexual ou tentativa de obtenção de ato sexual por 
violência ou coerção, ataques, comentários ou investidas sexuais indesejados, 
atividades como o tráfico humano ou diretamente contra a sexualidade de uma 
pessoa, independentemente da relação com a vítima. 

0 

Pessoas vítimas de Violência Física 
A violência física é a utilização da força física sobre alguém. Tapas, socos, chutes 

puxões, empurrões ou a utilização de algum artefato com o objetivo de impor-se pelo 

uso da força física, oprimir, ferir ou causar qualquer tipo de dano físico. 

0 

Pessoas vítimas de Violência Psicológica 
A violência psicológica acontece de múltiplas formas. Enquanto algumas agressões 

podem passar despercebidas outras são mais evidentes, como xingamentos, 

humilhação e chantagem emocional. 

0 
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Pessoas vítimas de Violência Verbal 
A violência verbal é um comportamento agressivo, caracterizado por palavras 

danosas que tem a intenção de ridicularizar, humilhar, manipular ou ameaçar. 

0 

Pessoas vítimas de Violência Patrimonial 
A violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados 

a satisfazer suas necessidades. 

0 

Adolescentes em Conflito com a Lei 
Acompanhamento de adolescente em cumprimento de Medida Sócio Educativa 

(MSE) e/ou Liberdade Assistida (LA). 

1 

Audiências online com auxílio da equipe de PSE 
Utilização do espaço físico e equipamentos do serviço para participação dos 

usuários em audiências virtuais. 

0 

Reunião 
Momentos de reunião entre os diversos profissionais da Rede Socioassistencial.  

1 

Orientações e Informações 
Orientações psicossociais fornecidas pela equipe, bem como demais informações 

pertinentes aos usuários que são atendidos pelo serviço.  

112 

Direitos Violados 

Situações em que a equipe verifica violação de direitos, como em casos de 

abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, etc. 

0 

Atendimento a criança e/ou adolescentes acolhidos no Abrigo 
Institucional - Casa Lar Anjo da Guarda. 
Realização de atendimentos psicossociais e visitas institucionais ao(s) acolhido(s) 

na Instituição.  

1 

Denúncias recebidas/atendidas 
Denúncias recebidas pela equipe sobre possíveis situações de violação de direitos.  

2 

Compartilhamento mídia on-line 
Materiais de divulgação on-line sobre o serviço ou campanhas, em redes sociais 

como: Facebook, Whatsapp, etc.  

2 

Abordagem Social 
Atendimentos realizados pela equipe em ambiente externo ao serviço, como nos 

casos em que a equipe se descola ao Hospital Municipal de Ivaí ou em casos de 

abordagens com Pessoas em Situação de Rua.  

0 

Escuta Especializada 
Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com 

criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato 

estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade” (Lei nº 13.431/17, 

art. 7º). 

2 

Atendimento a pessoas em situação de rua 
Atendimentos realizados pela equipe através de orientações e encaminhamentos a 

indivíduos e/ou famílias que se encontravam em situação de rua. 

1 

TOTAL 381 
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 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

 

SETEMBRO 2021 

 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

  MÊS /ANO: SETEMBRO/2021 

  GRUPO: 06 A 15 ANOS 

  EDUCADORAS: Ana Paula Rak, Rafaeli Cristina Galvão; 

  COORDENADORA: Ana Paula de Proença de Paula; 

  TEC. DE REFERÊNCIA: Isabella Xavier de Almeida 

  TEMA: SETEMBRO AMARELO E CYBERBULLING 

  EIXO: Direito de Ser, Participação, Convivência Social 

   

OBJETIVO: 

 Abordar o tema do setembro amarelo em todas as oficinas, afim de conscientizar 

e alertar a respeito da realidade do problema;  

 Adotar dinâmicas de diálogo e escuta, para que as crianças se sintam à vontade 

para expressar seus pensamentos, sentimentos e emoções; 

 Desenvolver atividades lúdicas, e divertidas, para de forma leve, desenvolver um 

tema complexo; 

 Tratar do Cyberbullying, através de rodas de conversas, dinâmicas e atividades, 

conscientizando sobre o problema, as causas e as consequências. 
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DESENVOLVIMENTO:  

  No mês de setembro foram iniciadas as atividades presenciais com a participação de 

61 crianças, sendo divididas em pequenos grupos, de 05 crianças por sala, comparecendo 1 

vez por semana pelo período de 1 hora, sendo o lanche servido para levar pra casa, afim de 

manter os protocolos da Covid-19, como distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, e 

higienização dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades. 

 O Serviço de Convivência é dividido em oficinas que são; Artesanato, Multimídia e 

Cultura, dentro de cada uma delas foram trabalhados os temas do Setembro Amarelo e o 

Cyberbullying. Foram desenvolvidas atividades como pesquisas, rodas de conversa, 

dinâmicas, confecção de cartões, cartazes, pinturas e desenhos com o objetivo de dinamizar 

os encontros de acordo com cada faixa etária, e abordar os temas de maneira divertida e 

alegre, afim de criar um ambiente acolhedor, dando facilidade a essas reflexões tão 

importantes. 

 

Sobre o Setembro Amarelo: 

A infância e adolescência é uma fase cheia de mudanças físicas e emocionais, o que 

por vezes pode afetar a saúde mental dos jovens. Assim, trabalhar a campanha Setembro 

Amarelo é fundamental para conscientizar sobre a prevenção do suicídio e incentivar a busca 

por ajuda psicológica quando necessário. 

Iniciada em 2015, a campanha Setembro Amarelo reserva este mês para ações que 

previnam o suicídio. No Brasil, a iniciativa é liderada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, 

o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida (CVV). 

Seu principal objetivo é quebrar o tabu de falar sobre suicídio e depressão e salvar 

vidas. Para tratar esse assunto delicado, é preciso fornecer mecanismos para que as crianças 

e adolescentes conheçam os seus sentimentos e desenvolvam as suas habilidades 

socioemocionais com maior segurança. 

Essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema 

grave de saúde pública e que, muitas vezes, pode ser evitado. 

 

Sobre o Cyberbullying: 

Essa forma de violência tem ocorrido com frequência nos meios digitais, o chamado 

cyberbullying, e pode atingir qualquer pessoa que utiliza a internet, apesar de ser mais 
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recorrente entre crianças e adolescentes. E é isso que preocupa os pais e os educadores, 

principalmente pelo acesso cada vez mais frequente desse público às redes sociais e aos 

aplicativos de mensagens. 

A possibilidade do anonimato e a dificuldade de se estabelecer leis específicas para os 

crimes virtuais potencializam o problema. Contudo, as infrações cometidas na internet podem 

ser submetidas às penas legais. 

No ambiente virtual, esse tipo de ataque pode acontecer na forma de ameaça ou de 

propagação de calúnia, o que gera constrangimento de ordem psicossocial. Alguns exemplos 

são a adulteração de fotos e de vídeos, de dados pessoais ou, até mesmo, a disseminação 

de boatos envolvendo a pessoa. 

A tecnologia hoje em dia faz parte da vida de todos, mas, é preciso saber usá-la com 

segurança. Nesse sentido, cabe aos pais e aos educadores a manutenção de um diálogo 

aberto sobre os perigos da internet. 

  

RECURSOS: Caderno, lápis, EVA´s, impressora, tinta, canetina, cartolina, lápis de cor, papel 
A4, entre outros. 
 
 
 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA – IDOSOS 

 
MÊS /ANO: Setembro/2021 

GRUPO: Vivendo e Aprendendo na Terceira Idade. 

EDUCADORAS: Ana Paula Rak, Rafaeli Cristina Galvão. 

TEC. DE REFERÊNCIA: Isabella Xavier de Almeida 

CORDENADORA: Ana Paula de Proença de Paula.  

TEMA: Setembro Amarelo. 

EIXO: Direito de Ser, Participação, Convivência Social. 

 

OBJETIVO: 

 Conscientizar sobre a importância da prevenção ao suicídio e a depressão; 

 Alertar a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo; 

 Criar um ambiente de diálogo e interação do grupo, para que todos possam 

expressar seus pensamentos, sentimentos e emoções; 

  Desenvolver atividades artesanais, estimulando a coordenação motora, 

memória, e a convivência entre elas. 
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           DESENVOLVIMENTO:   

Neste Mês de Setembro o grupo “Vivendo e aprendendo na Terceira idade” retornou as 

atividades no Serviço de Convivência, com a participação de 26 idosas, divididas em grupos 

de 5 á 10 participantes por encontro, sendo realizadas atividades quinzenais, mantendo 

sempre o distanciamento e os protocolos da Saúde.  Também foram realizadas visitas 

domiciliares para os usuários que não podem comparecer ao centro de convivência, levando 

até eles as atividades para a realização de forma remota. 

As atividades realizadas no mês foram voltadas sobre o tema Setembro Amarelo, sendo 

abordado através de rodas de conversas com muito dialogo, e a realização de uma dinâmica 

com música, com o objetivo de demonstrar o quanto cada uma é importante e valiosa, também 

em alusão a campanha, foram feitos girassóis em E.V.A com uma mensagem positiva 

simbolizando a alegria, e também confeccionadas presilhas com pérolas amarelas, 

trabalhando a coordenação motora e a memória. 

             A campanha Setembro Amarelo tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade á 

necessidade de estar atento a um problema que cresce a cada ano é uma campanha criada 

com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada 

pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios, crescentes a cada ano, ainda existe uma 

expressiva barreira para falar sobre o problema. 

O significado da campanha do Setembro Amarelo se estende também à população 

idosa.  Isso acontece porque idosos são mais propensos a desenvolverem doenças 

psicológicas, como a depressão. Isso acontece por diversos fatores, como o processo de 

envelhecimento, a sensação de solidão, as dificuldades sociais que podem surgir na terceira 

idade e outras questões relacionadas. Por isso, a terceira idade se enquadra em um grupo de 

risco quando se fala em questões como o suicídio. Sendo assim, é crucial que familiares, 

cuidadores e profissionais de saúde se envolvam no assunto, tanto no Setembro Amarelo 

quanto em outras épocas do ano. 

 

RECURSOS: 

Computador, folhas de papel sulfite, caneta, Impressora, automóvel, rolinho de papel 

higiênico, tinta, cola, pincel e moldes de E.V.A. 
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