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Relatório de Atendimentos Agosto/2022:

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da

Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior

vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o

objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

No mês de Agosto foram desenvolvidas atividades no CRAS referentes aos

Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e também do

Programa de Atenção Integral a Família (PAIF).

Sobre os grupos do SCFV semanalmente foi desenvolvido o Grupo de Idosos

AMIZADE com 32 matriculados no mês de referência, a oficina de violão para crianças e

adolescentes com 37 matriculas, a oficina de esportes para crianças e adolescentes

com 43 matriculas, a oficina de artesanato para crianças e adolescentes com 54

matriculas e oficina de tae-kwon-do  para crianças e adolescentes com 44 matriculas.

Também é desenvolvido quinzenalmente dois grupos de artesanato para

mulheres preferencialmente beneficiarias do bolsa família com 23 mulheres

matriculadas e um grupo de orientação social para mulheres com 28 matriculadas.

Outra atividade desenvolvida quinzenalmente é a brinquedoteca para crianças

de 0 a 6 anos, que é realizada em parceria com o programa PIM/PCF (Primeira Infância

Melhor/ Programa Criança Feliz) que no mês de referência conta com 41 matriculados.

O CRAS também disponibiliza um espaço quinzenal para pessoas com

deficiência participar do SCFV, através da oficina violão e canto no mês de referência

conta com  9 matriculas.

Além das atividades coletivas também foram realizados atendimentos

individualizados de Psicóloga, assistente social, encaminhamentos para atualização e

inclusão no cadastro único, confecção de carteirinha do idoso e encaminhamento para

BPC, totalizando 415 atendimentos.

Na Secretaria municipal de Assistência social foram realizados no serviço social

da gestão 47 atendimentos,do setor programa Auxilio Brasil e Cadastro único 243 e no

setor de documentação e junta militar 138,totalizando  433 atendimentos.

O acompanhamento familiar do CRAS também pode ocorrer através de visitas

domiciliares, sendo realizados no mês de agosto o total de 8 visitas domiciliares.

O mês de agosto é marcado por atividades alusivas à campanha “AGOSTO

LILAS”, sendo realizado uma palestra sobre o tema ‘A vivencia feminina: Conquistas e



desafios’ com a palestrante Silvana Canova no dia 25 de agosto com cerca de 200

participantes.
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Relatório de Atendimentos Setembro/2022:

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é a porta de entrada da

Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior

vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o

objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

No mês de Setembro foram desenvolvidas atividades no CRAS referentes aos

Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e também do

Programa de Atenção Integral a Família (PAIF).

Sobre os grupos do SCFV semanalmente foi desenvolvido o Grupo de Idosos

AMIZADE com 36 matriculados no mês de referência, a oficina de violão para crianças e

adolescentes com 37 matriculas, a oficina de esportes para crianças e adolescentes

com 43 matriculas, a oficina de artesanato para crianças e adolescentes com 54

matriculas e oficina de tae-kwon-do  para crianças e adolescentes com 44 matriculas.

Também é desenvolvido quinzenalmente dois grupos de artesanato para

mulheres preferencialmente beneficiarias do bolsa família com 23 mulheres

matriculadas e um grupo de orientação social para mulheres com 28 matriculadas.

Outra atividade desenvolvida quinzenalmente é a brinquedoteca para crianças

de 0 a 6 anos, que é realizada em parceria com o programa PIM/PCF (Primeira Infância

Melhor/ Programa Criança Feliz) que no mês de referência conta com 36 matriculados.

O CRAS também disponibiliza um espaço quinzenal para pessoas com

deficiência participar do SCFV e PAIF , através da oficina violão e canto no mês de

referência conta com  4 matriculas.

Além das atividades coletivas também foram realizados atendimentos

individualizados de Psicóloga, assistente social, encaminhamentos para atualização e

inclusão no cadastro único, confecção de carteirinha do idoso e encaminhamento para

BPC, totalizando 288 atendimentos.

Na Secretaria municipal de Assistência social foram realizado no setor de

serviço social da gestão 82 atendimento, no setor do programa Auxilio Brasil e Cadastro

único 92 e no setor  de documentação e junta militar 91,totalizando 265 atendimentos.



O acompanhamento familiar do CRAS também pode ocorrer através de visitas

domiciliares, sendo realizados no mês de agosto o total de 6 visitas domiciliares.

No mês de setembro são desenvolvidas atividades referentes ao SETEMBRO

AMARELO, um marco importante para a prevenção do suicídio. Durante todo o mês o

tema foi amplamente discutido em todas as oficinas e grupos.

Foi desenvolvido uma palestra na área indígena com a parceria da Saúde

indígena contando com 23 participantes, referente ao tema “Setembro Amarelo”
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Relatório de Atendimentos Outubro/2022:

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é a porta de entrada da

Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior

vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o

objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

No mês de Outubro foram desenvolvidas atividades no CRAS referentes aos

Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e também do

Programa de Atenção Integral a Família (PAIF).

Sobre os grupos do SCFV semanalmente foi desenvolvido o Grupo de Idosos

AMIZADE com 25 matriculados no mês de referência, a oficina de violão para crianças e

adolescentes com 37 matriculas, a oficina de esportes para crianças e adolescentes

com 43 matriculas, a oficina de artesanato para crianças e adolescentes com 54

matriculas e oficina de tae-kwon-do  para crianças e adolescentes com 44 matriculas.

Também é desenvolvido quinzenalmente dois grupos de artesanato para

mulheres preferencialmente beneficiarias do bolsa família com 23 mulheres

matriculadas e um grupo de orientação social para mulheres com 28 matriculadas.

Outra atividade desenvolvida quinzenalmente é a brinquedoteca para crianças

de 0 a 6 anos, que é realizada em parceria com o programa PIM/PCF (Primeira Infância

Melhor/ Programa Criança Feliz) que no mês de referência conta com 36 matriculados.

O CRAS também disponibiliza um espaço quinzenal para pessoas com

deficiência participar do SCFV , através da oficina violão e canto no mês de referência

conta com  4 matriculas.

Além das atividades coletivas também foram realizados atendimentos

individualizados de Psicóloga, assistente social, encaminhamentos para atualização e

inclusão no cadastro único, confecção de carteirinha do idoso e encaminhamento para

BPC, totalizando 180 atendimentos.



Na Secretaria municipal de Assistência social foram realizados no setor do

serviço da gestão 22 atendimento, no setor do programa Auxilio Brasil e cadastro único

175 atendimentos e no setor de documentação e junta militar 122

atendimentos,totalizando em 319.

O acompanhamento familiar do CRAS também pode ocorrer através de visitas

domiciliares, sendo realizados no mês de agosto o total de 6 visitas domiciliares.

O mês de outubro é um mês muito importante para o CRAS, pois é o mês que

se comemora o “Dia das Crianças” assim foram desenvolvidas diversas atividades

alusivas a essa comemoração no dia 10 de outubro em parceria com a educação foi

realizado atividade para as crianças no CTG, contando com a apresentação das crianças

e adolescentes participantes da oficina de violão.

No dia 13 de outubro o CRAS Sagrada Família realizou uma festa para as

crianças e adolescentes que participam das oficinas do SCFV, na ocasião teve

brincadeiras, cama elástica, lanche e presente para os 62 participantes.


