
 

RELATÓRIO MENSAL – CRAS   

  OUTUBRO DE 2019 

CRAS 

 

 

Atendimentos Total  

Psicóloga 24 

Atendimento - Assistente Social 69 

Atendimentos INSS 14 

Atividades coletivas  17 

Atualização no Cadastro Único 101 

Solicitação Beneficio Eventual - Alimentação 0 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Alimentação 02 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Documentação Civil  13 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Funeral  00 

Benefício Eventual na forma de Auxílio Natalidade 07 

Encaminhamento para Programa do Leite 09 

Encaminhamentos tarifa Social de Energia Elétrica  42 

Famílias em acompanhamento pelo PAIF 46 

Famílias em acompanhamento pelo Programa Família 

Paranaense  

118 

Folha resumo  75 



 

Inclusão no Cadastro Único  25 

Transfêrencia Cadastro Único 05 

Informações e orientações cadastro único 104 

Isenção foto 3x4 11 

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  19 

Cópias, Ligações e Acolhida 31 

Encaminhamento para BPC 00 

Relatório Psicossocial 04 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 
 

973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE 

 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

Ações psicossociais 71 

 Visitas domiciliares 25 

 Encaminhamento para Acompanhamento Psicológico 00 

  Demais encaminhamentos para a rede 04 

Relatório Psicossocial ao Fórum/atendimentos 

psicológicos  

09 

Adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de 

medida sócio educativa (MSE) e Liberdade Assistida 

(LA) 

06 

Pessoas vítimas de Violência Sexual 00 

Pessoas vítimas de Violência Física 00 

Pessoas vítimas de Violência Psicológica 00 

Audiência do Fórum 01 

Reunião  02 

Orientações e Informações 61 

Direitos violados 00 

Crianças e/ou adolescentes acolhidas na Casa Lar 01 

 Denúncias Atendidas 06  

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 186 



 

 

 

FOTOS DO MÊS OUTUBRO 

Encontro do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) na comunidade 

do São Roque. Os encontros estão sendo realizados uma vez ao mês, onde consiste no 

trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva da família, prevenir a violação de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto 

de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e pro ativo. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reunião, na sede do CRAS, com as famílias que estão em 

“DESCUMPRIMENTO COM AS CONDICIONALIDADES” do Programa Bolsa 

Família. Essa reunião é bimestral, ou seja, acontece a cada dois meses, sempre 

com um tema diferente, dessa vez foi abordado sobre a evasão escolar. Os 

beneficiários precisam ficar atentos às condições estabelecidas, principalmente 

nas áreas de Saúde e Educação. Além da frequência escolar, de pelo menos, 

85% das aulas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para 

jovens de 16 e 17 anos, é preciso manter a vacinação em dia, fazer o 

acompanhamento nutricional das crianças menores de 7 anos e o pré-natal nas 

gestantes. De acordo com a legislação, o não cumprimento das 

condicionalidades prevê efeitos que vão desde advertência aos beneficiários até 

o bloqueio ou a suspensão do recebimento do benefício. Estiveram presentes 17 

responsáveis familiar.  
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ATIVIDADE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS 

“Um mercador que estava sempre à caça de joias preciosas por fim achou a 
pérola perfeita. Pediu aos artesãos mais competentes que fizessem um porta-
joias à altura, com o interior revestido de veludo azul. Deixou sua pérola de 
grande valor exposta para que todos partilhassem do tesouro e fazia questão de 
observar a reação das pessoas que vinham admirá-la. Em pouco tempo, ficou 
bastante aborrecido, pois o que mais chamava a atenção das pessoas não era 
a pérola em si, mas o porta-joias”. 

Atividade executada: Porta- joias confeccionado por nossas lindas pérolas que 
abrilhantam as quartas-feiras no Centro de Convivência! 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

Outubro Rosa é um movimento popular reconhecido internacionalmente, 
originário nos Estados Unidos em 1997, é considerado o mês oficial de combate 
ao câncer de mama. A campanha incentiva o auto exame e também a 
mamografia para ampliar as chances de diagnóstico precoce e aumentar as 
chances de cura. Em relação a este tema, foram realizadas rodas de conversa 
com o grupo "Vivendo e Aprendendo na Terceira Idade" sobre a importância dos 
cuidados da saúde da mulher. 
E finalizando o encontro, foram confeccionados artesanatos, simbolizando a 
campanha. 

 



 



 

 



 

"Não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a 
necessidade da proteção". 

E devido a essa necessidade de proteger e garantir direitos é que o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos existe. Por isso, são atendidas 
semanalmente 205 crianças / adolescentes e idosos que participam das oficinas. 
A elas, são oferecidas: 
820 REFEIÇÕES SEMANAIS;(para crianças e adolescentes) 
3.280 REFEIÇÕES MENSAIS (entre almoço e lanche para todos); 
São consumidos de carne: 30 kg semanais, 120 kg mensais. 
Assim como feijão, arroz, legumes, frutas, verduras e laticínios, entre outros 
alimentos. O cardápio é elaborado por uma nutricionista, tudo para garantir uma 
alimentação saudável e de qualidade aos atendidos. 

 



 



 

 


