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RELATÓRIO QUANTITATIVO MENSAL  
 

NOVEMBRO DE 2022 
 

 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); 

 Serviço de Proteção Social Especial (PSE);   

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

 
 
 
 
 
 

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 
NOVEMBRO de 2022 

 

  
 

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 Nossa Gente Paraná, Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, orientação e encaminhamento para Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 
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CRAS 
NOVEMBRO DE 2022 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

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

52 

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

0 

Visitas domiciliares 15 

Visitas para entrega de Convites- GRUPOS/AÇÕES 28 

Atendimentos particularizados (Assistente Social e Psicóloga) 40 

Relatório Psicossocial 02 

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

05 

Benefício de Prestação Continuada (BPC)- para orientação, entrada 
de processos, entre outras demandas relacionadas ao Benefício. 

05 

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 

0 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Alimentação  
Concessão de Cesta Básica 

03 

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 

09 

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. 

03 

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

07 

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. 

22 

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

86 
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Transferência do Cadastro único 
Mudança de Município 

03 

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

33 

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

12 

Encaminhamento Tarifa Social/ Energia Elétrica 
Baixa renda da luz. 

15 

Famílias em acompanhamento pelo Programa Família 
Paranaense/Nossa Gente PR 

111 

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos à pessoa 
Idosa. 

33 

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos à Crianças e 
Adolescentes 

136 

Lanches disponibilizados em grupos 42 

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

01 

Cartão Comida Boa 0 

Desbloqueio Cartões (Auxílio Brasil) 03 

Contato telefônico via WhatsApp 62 

TOTAL 728 

 

 

Relatório resumido CADASTRO ÚNICO –  NOVEMBRO 2022 

 

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. 
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Através dos dados do Cadastro único são atendidos beneficiários do Programa Auxílio Brasil, 

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. 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

Famílias incluídas no CADASTRO ÚNICO no Município de Ivaí/PR. 
2.631 

 

O que é o AUXILIO BRASIL? 

 

O Auxílio Brasil integra em um só programa várias políticas públicas de assistência social, 

saúde, educação, emprego e renda. Quem tem direito são Famílias em situação de extrema 

pobreza e famílias em situação de pobreza, que possuírem em sua composição gestantes ou 

pessoas com idade até 21 (vinte e um) anos incompletos. 

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 QUANTIDADE 

Ivaienses que estão sendo beneficiados pelo PROGRAMA 

AUXILIO BRASIL no mês de NOVEMBRO/2022 

 

1.109 famílias 
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Valor transferido às famílias do Município de Ivaí no mês de 

NOVEMBRO/2022 

R$445.019,00 

 

 

 

 

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 

planejadas, segundo a necessidade de cada família e as especificidades do território onde ela 

reside. O foco do programa é promover a potencialização da autonomia nas famílias. 

 

FAMÍLIAS BENEFICIADAS EM IVAÍ VALOR (Total recebido no mês de NOVEMBRO de 2022) 

15 R$728,00 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) 

NOVEMBRO 2022 

 

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); 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. 

114 

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. 

58 

Visitas Domiciliares 
Acompanhamento familiar; Averiguação de denúncias. 

59 

Encaminhamento para acompanhamento psicológico 
Encaminhamento realizado pela Proteção Social Especial à profissional 
Psicóloga lotada no Setor de Saúde. 

03 

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. 

22 

Relatório Psicossocial ao Fórum/Ministério Público/Outros 

Documento técnico, elaborado por Assistente Social e Psicóloga. 

13 

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. 

01 

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. 

07 
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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. 

03 

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. 

04 

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. 

01 

Adolescentes em Conflito com a Lei 

Acompanhamento de adolescente em cumprimento de Medida 

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

01 

Audiências 

Participação técnica da equipe em audiências junto ao Fórum da Comarca 

de Imbituva – PR. 

00 

Reunião 

Momentos de reunião entre os diversos profissionais da Rede 

Socioassistencial.  

03 

Orientações e Informações 

Orientações psicossociais fornecidas pela equipe, bem como demais 

informações pertinentes aos usuários que são atendidos pelo serviço.  

116 

Denúncias recebidas/atendidas 

Denúncias recebidas pela equipe sobre possíveis situações de violação de 

direitos.  

02 

Compartilhamento mídia on-line 

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

sociais como: facebook, Whatsapp, etc.  

07 

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.  

02 

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). 

00 
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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. 

01 

TOTAL 417 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

     MÊS /ANO: NOVEMBRO/2022 

     EDUCADORAS: Ana Paula Rak, Ana Paula de Proença de Paula, Rafaeli Cristina Galvão. 

     TEC. DE REFERÊNCIA: Isabella Xavier de Almeida. 

     CORDENADORA: Ana Paula de Proença de Paula. 

     TEMA: Consciência negra, Ação com as famílias, Copa do mundo, Conferência Municipal. 

      EIXO: Participação e Convivência Social. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

 Consciência Negra: 

No dia 20 de novembro, celebramos em todo território nacional o Dia da Consciência Negra. A 

data foi criada com o propósito de conscientizar a população sobre a importância e a valorização 

da cultura negra no país. Aproveitando a data, durante o mês de novembro o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) intensificou suas ações proporcionando às 

mailto:assistencia@ivai.pr.gov.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ 

CNPJ 76.175.918/0001-33 
                                                      Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social 

Rua Engenheiro Saporski, 975 Fone: (42)-3247-1625 
E-mail: assistencia@ivai.pr.gov.br 

 
crianças e adolescentes atividades que chamassem a atenção sobre temas envolvendo a 

população negra e estimulando seus usuários a lutarem contra qualquer tipo de preconceito.  

Foram realizadas atividades como “Leitura e interpretação de textos, exibição e análise de 

filmes, rodas de conversa sobre preconceito e desigualdade racial”, cartazes, que promoveram 

interações sociais e o desenvolvimento do olhar crítico nas crianças e adolescentes atendidos. 

 

 Copa do Mundo:   

No decorrer do mês de novembro as crianças e os adolescentes que frequentam o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desenvolveram atividades tendo como tema 

central: a Copa do Mundo. As atividades desenvolvidas foram: pinturas da bandeira do Brasil, 

colagens, vídeos sobre como surgiu a copa do mundo e suas tradições, cantaram o Hino 

Nacional. A iniciativa visa incentivar crianças e adolescentes a torcerem pelo Brasil durante o 

Mundial, além de promover a interação entre os participantes. 

 

 Ação com famílias: 

Foi realizada no dia 18/11/2022, pelo período da manhã e da tarde, nas dependências do Centro 

Social do Idoso a ação conjunta entre o Centro de Referência de Assistência Social  (CRAS) e 

o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), contando com a participação 

das crianças e adolescentes e seus familiares ,onde foi abordado o tema Gravidez na 

adolescência conversando sobre o assunto, em que visa informar e orientar sobre a 

adolescência e suas características , bem como maternidade precoce e os riscos que podem 

ocorrer, seja na vida escolar , no trabalho, na saúde e até mesmo na família. Destaca-se ainda, 

que foi trabalhado e realizado uma dinâmica sobre as atividades e o desenvolvimento pertinente 

em cada fase e em cada idade da vida. Contamos com um total de 50 pessoas e ao final foi 

servido um delicioso lanche.     

 

 Conferência Municipal:  

Durante o mês de novembro as crianças e os adolescentes que participam do Serviço de 

Convivência, realizaram ensaios da coreografia “Eu sou criança” para uma apresentação 

cultural da IX Conferência Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente de Ivaí, realizada 

no dia 30 de novembro de 2022, no Centro Social do Idoso. A Conferência teve como o tema 

central: “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia 
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da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de 

políticas de proteção integral com respeito à diversidade”.  As crianças também participaram 

dos trabalhos em grupos onde foram definidas e aprovadas propostas, que serão levadas para 

a Conferência Estadual. A Conferência contou com participação de 92 pessoas, dentre elas as 

crianças e os adolescentes que participam do Serviço de convivência. 

 

 O Serviço de Convivência atende 136 crianças e adolescentes. 

 Foram servidos 544 almoços e 743 lanches.  

 

FOTOS DAS ATIVIDADES:  
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Fotos dos lanches e almoços: 
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 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

 

RELATÓRIO GRUPO PESSOA IDOSA 

     MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022 

     EDUCADORAS: Ana Paula Rak, Rafaeli Cristina Galvão. 

    TEC. DE REFERÊNCIA: Isabella Xavier de Almeida. 

     CORDENADORA: Ana Paula de Proença de Paula. 

     GRUPO: Vivendo e Aprendendo na Terceira idade. 

     TEMA: Exercitando a memória; Ensaio de natal; Ação com famílias. 

      EIXO: Convivência Social e Intergeracionalidade; Envelhecimento ativo e Saudável, e 

Autonomia e Protagonismo. 

 

    Atividades desenvolvidas nos encontros: 

 

 Exercitando a memória: Estimular o cérebro com frequência é um ótimo hábito para 

desenvolver habilidades e manter a qualidade de vida dos idosos. Para recuperar a 

memória ou mantê-la sã, é preciso que o idoso incite todos os seus sentidos. Exercitar 

a memória é uma prática constante de prevenção de diversas doenças cognitivas. 

Praticar exercícios para a mente ajuda no raciocínio e, muitas vezes, até no pensamento 

crítico. Com atitudes simples, é possível estimular o cérebro e mantê-lo sempre ativo, 

favorecendo o bem-estar. Neste sentido foi desenvolvido um jogo da memória viva, cujo 

objetivo é juntar diversos objetos diferentes em um saco, e ao tirar um a um as 

participantes deveriam memorizar o máximo que conseguissem, transcrever a lista em 

um papel e depois apresentar a todas de forma a interagir e debater os resultados. 

mailto:assistencia@ivai.pr.gov.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ 

CNPJ 76.175.918/0001-33 
                                                      Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social 

Rua Engenheiro Saporski, 975 Fone: (42)-3247-1625 
E-mail: assistencia@ivai.pr.gov.br 

 
 Ensaio de natal: No mês de novembro foi dado início as preparações para o natal, sendo 

realizado ensaios de músicas natalinas para ser apresentadas no encontro de final de 

ano, além do ensaio, esses encontros tiveram o objetivo de proporcionar momentos de 

conversas, interações e união do grupo, com trocas de experiências e vivências. 

 Ação com famílias: Foi realizada uma ação com famílias em conjunto com o CRAS no 

Centro Social do Idoso, onde foi abordado o tema “Gravidez na Adolescência” o grupo 

se fez presente participando e compartilhando suas experiências de vida com relação a 

esse tema tão relevante, que necessita informação e orientação. 

 Conferência Municipal da Criança e do Adolescente: O grupo também participou da 

IX Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente cujo tema central foi 

“A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia 

da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia 

de políticas de proteção integral com respeito a diversidade”. 

 

 
 Atendimentos: 
 

Idosas atendidos                       33 

Lanches servidos                      132                        

 

FOTOS DAS ATIVIDADES: 

 
 
 

mailto:assistencia@ivai.pr.gov.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ 

CNPJ 76.175.918/0001-33 
                                                      Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social 

Rua Engenheiro Saporski, 975 Fone: (42)-3247-1625 
E-mail: assistencia@ivai.pr.gov.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

mailto:assistencia@ivai.pr.gov.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ 

CNPJ 76.175.918/0001-33 
                                                      Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social 

Rua Engenheiro Saporski, 975 Fone: (42)-3247-1625 
E-mail: assistencia@ivai.pr.gov.br 

 
AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO/2022 

 

PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR 

Nos dias 07 e 23 de novembro, a Sra. Denise Moleta Treviso, Secretária Municipal de Promoção 

e Assistência Social, com muita alegria realizou a entrega de mais casas do Programa Municipal 

MORAR MELHOR. No dia 07/11 foi entregue 2 casas e no dia 23/11 entregue 1 casa. Do dia 

25 de maio de 2022 até a data de hoje já foram entregues 12 unidades habitacionais na Vila 

Brasil. Está em fase de construção mais 23 moradias aguardando a conclusão da obra para 

fazermos a entrega. 
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PROGRAMA "FAMÍLIA EM AÇÃO" 

No dia 04/11, foi realizado o encontro do Programa “Família em Ação” completando o ciclo de 

atividades realizadas em parceria com o CIEE/PR (Centro de Integração Empresa-Escola). O 

encontro teve como objetivo repassar conceitos e orientações para uma reflexão sobre o papel 

da família na formação do caráter, do cidadão e do protagonismo dos filhos na vida pessoal e 

profissional. 
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ENCONTRO COM GESTANTES. 

No dia 09/11/2022 às 14hrs, ocorreu nas dependências do CRAS o encontro com as gestantes 

acompanhadas pelos serviços e que estão inseridas em programas sociais. Tal encontro, teve 

como finalidade as Temáticas dos Direitos e Deveres das Gestantes, Pré-Natal Odontológico e 

Cuidados com o Recém-Nascido. Com isso, contamos com a parceria das profissionais da área 

da saúde (Secretaria Municipal de Saúde) para desenvolver de forma conjunta as orientações, 

as informações e as instruções pertinentes para todas às gestantes presentes. Ao final do 

encontro, houve espaço para sanarem dúvidas, houve também a entrega de Kit Natalidade 

(Benefício Eventual) para as mulheres que estão findando a gestação e logo após foi servido 

um delicioso lanche. 
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AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA 

As famílias atingidas pela forte chuva com granizo no dia 29/10/2022 e que tiveram suas 

moradias destelhadas receberam apoio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social, onde foi realizado vistorias e concessão de telha de fibrocimento ondulada (Eternit). 

Através de análise social, as famílias afetadas correspondiam aos critérios previstos para a 

concessão de benefício eventual de auxílio em situações de desastre e calamidade pública, 

conforme prevê a Lei Municipal do SUAS nº1239/2017. 

Foram atendidas 25 FAMÍLIAS (RESIDÊNCIAS) nas seguintes localidades: São Roque, Linha 

Silvino, Linha Correia, Guavirova, Rio do Meio, Saltinho, Enxovia Velha e Índio Camargo. O 

total de telhas (Eternit) concedidas foi de 852 unidades. 

  

   

 

mailto:assistencia@ivai.pr.gov.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ 

CNPJ 76.175.918/0001-33 
                                                      Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social 

Rua Engenheiro Saporski, 975 Fone: (42)-3247-1625 
E-mail: assistencia@ivai.pr.gov.br 

 
ENCONTRO COM FAMÍLIAS- PAIF 

No dia de hoje (11/11/2022) às 09hrs, ocorreu nas dependências do CRAS o encontro com as 

famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). No 

encontro, a equipe do CRAS trabalhou e discutiu em uma roda de conversa, a conivência 

comunitária, o território em que vivem e o que fazer para ter o bem-estar social, na comunidade 

e no meio familiar. Dessa forma foi possível realizar uma atividade, em que cada uma conseguiu 

descrever características de seu bairro e sobre suas vivências. 
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CESTAS DE ALIMENTOS – FAMÍLIAS QUILOMBOLAS 

No dia 17/11 foi realizada a entrega de 230 cestas básicas para as famílias das comunidades 

remanescentes de quilombo no município. 

Comunidade Quilombola do São Roque recebeu 123 cestas básicas. 

Comunidade Quilombola do Rio do Meio recebeu 107 cestas básicas. 

As cestas básicas são advindas da Fundação Cultural Palmares do Ministério de Cidadania 

oriundas da Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos para serem 

entregues as famílias quilombolas certificadas. 
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AÇÃO COM FAMÍLIAS 

Foi realizada no dia 18/11, pelo período da manhã e pelo período da tarde, nas dependências 

do Centro Social do Idoso a ação conjunta entre o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), onde foi abordado o 

tema Gravidez na Adolescência Conversando Sobre o Assunto, em que visa informar e orientar 

sobre a adolescência e suas características, bem como a maternidade precoce e os riscos que 

podem ocorrer, seja na vida escolar, no trabalho, na saúde e até mesmo na família. Destaca-

se ainda, que foi trabalhado e realizado uma dinâmica sobre as atividades e o desenvolvimento 

pertinente em cada fase e em cada idade da vida. Contamos com um total de 50 pessoas e ao 

final foi servido um delicioso lanche. 

 

   

 

 

ENCONTRO COM ADOLESCENTES 

No dia 24/11 às 09:30hrs da manhã no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), 

realizou-se o encontro com os adolescentes e tendo em vista a aproximação da IX Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente no Município de Ivaí, a equipe trabalhou sobre 

sua definição, seus objetivos e sua importância seja na participação e também como a 

oportunidade da sociedade civil em debater e decidir prioridades nas políticas públicas para os 

próximos anos. Os adolescentes tiveram ainda no encontro, espaço de fala e de transcorrer 

suas ideias e sugestões para então promover um momento de diálogo e troca de informações. 
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ENCONTRO COM FAMÍLIAS - PAIF 

No dia 24/11 às 14hrs, ocorreu nas dependências do CRAS o encontro com as famílias 

acompanhadas pelo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). No encontro deu-se 

continuidade com o grupo do período da tarde o trabalho referente à vivência na comunidade e 

no bairro em que vivem, através de uma roda de conversa houve troca de experiências sobre 

as percepções que cada participante tem sobre o seu território. Dessa forma foi possível realizar 

uma atividade, em que cada uma conseguiu descrever características do espaço que residem, 

valorizando os pontos positivos e elencando em forma de sugestão aspectos possíveis de 

mudanças. 
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UNIDADE MÓVEL – JEI’S 

A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social está colaborando com a Secretaria 

Municipal de Esportes nas competições do I JEI’S – Jogos Escolares de Ivaí, com a 

disponibilização da Unidade Móvel (Van). 

 

 

IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ivaí foi realizada no 

dia 30 de novembro de 2022, no Centro Social do Idoso, e teve a participação de 92 pessoas. 

A Conferência teve como tema central: “A situação dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações 

necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à 

diversidade”. O evento teve início às 8 horas com o credenciamento, solenidade de abertura, 

apresentação cultural das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, leitura do Regimento Interno, palestra magna com o tema central da conferência 

e na sequencia palestra com a profissional da Secretaria Municipal de Saúde com dados 

municipais sobre a Covid-19 e suas consequências. Após o almoço servido no local, tivemos a 

apresentação cultural do “Taekwondo Ivaí”, trabalhos em grupo (5 eixos temáticos), plenária 

final com as propostas definidas, apresentação dos novos conselheiros não governamentais 

que farão parte do CMDCA e escolha do delegado eleito para participar da Conferência 

Estadual. 
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A Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, Sra. Denise Moleta Treviso, 

agradeceu a presença de todos os participantes e envolvidos no evento e ressaltou que a 

Conferência foi de suma importância para a garantia de direitos das crianças e adolescentes. 
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