
                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ 
                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

                                           CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
         _____________________________________________________________________________________________________________                                           

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANDIRÁ – CRAS   

Endereço: Rua Erasmo Canhoto, 195 – CEP: 86.380-000 -  Andirá - Paraná 

Telefone: (0xx43) 3538-5771 email: cras.andira@yahoo.com.br 

 
AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA / PAIF 

                                                                                     NOVEMBRO 

                               A Equipe de trabalho do CRAS Andirá prossegue com os atendimentos presenciais, 

tanto quanto demanda espontânea assim como em forma de agendamento pelos telefones (3538-5771 

e 3538-2842) previamente divulgados em cartaz na frente do Serviço e nas mídias sociais, para evitar 

a aglomerações de pessoas, ressaltando que os profissionais estão atendendo com mascaras, luvas e 

álcool gel e as agentes de serviço realizando a intensificação de higienização do local. 

                                 Quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV foi suspenso 

em decorrência da pandemia, a partir do dia 09 de Julho de 2020 iniciou-se trabalho remoto com o 

grupo de idosos via telefone, seguindo as orientações do Plano de Contingência. Quanto ao trabalho 

remoto com o grupo BPC idoso, foi enviada uma atividade para trabalhar os vínculos familiares e 

vínculos sociais significativos; atividade: “Os meus laços”; por meio de vídeo foram orientados a 

enviarem fotos, retratos de pessoas que foram relevantes na sua vida e que ainda são, independente de 

laços sanguíneos. E que ao enviarem, colocassem o nome e justificassem porque eles consideravam 

aquela pessoa fundamental na sua formação como pessoa. 

Em relação ao grupo BPC/PCD foi trabalhado o tema: “sempre é possível aprender” no qual foi 

enviado um vídeo falando sobre o conceito de Assertividade: que é uma habilidade social muito 

importante nas relações interpessoais, seja com a família ou nas nossas relações em sociedade. Que 

são um conjunto de comportamentos atitudes que nos fazem ser bem sucedidos, e que diante de 

situações que nos deparamos no dia-a-dia vamos saber resolver de forma adequada. Foi dado um 

exemplo para tornar mais acessível o entendimento; também foi mencionado os três tipos de conduta 

que temos diante de situações: agressivo, passivo e assertivo, sendo que o assertivo é o que devemos 

ter, e que se resolverem as situações de forma agressiva e passiva certamente terão problemas. Foi 

explicado que nínguém nasce assertivo, se foram criados em um ambiente que favoreceu a 

assertividade provavelmente se tornaram adultos bem sucedidas nas suas relações, se foram criados 
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em um ambiente passivo, serão passivos e nas relações com os demais não vai saber se posicionar, 

sofrer por coisas que os incomodam e não conseguem dizer; Se cresceram em um ambiente de 

agressividade, se tornaram pessoas agressivas, que em algumas situações pode conseguir o que deseja, 

mas serão pessoas que ninguém vai querer estar perto. No fim do vídeo, foi solicitado que enviassem 

no grupo, em qual das três comportamentos se enquadravam, assertivo, passivo ou agressivo. 

               

Cadastro Único / Programa Bolsa Família 

                                 Quanto à base de dados do Cadastro Único no mês corrente, novamente não houve 

alterações na plataforma de informações do Ministério da Cidadania, na qual consta que no município 

de Andirá/PR existe 3.186 famílias cadastrados no Cadastro Único, sendo 1.032 famílias que 

apresentam perfil para o Programa Bolsa Família, sendo 2.974 pessoas diretamente beneficiadas pelo 

Programa. Dentre essas famílias, 85,1 % dos responsáveis familiares (RF) são do sexo feminino. O 

Programa prevê o pagamento dos benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em suas 

comunidades. 

                                  Nesse mês, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivale aproximadamente 

a 14% da população total do município, abrangendo 769 famílias que, sem o programa, estariam em 

condição de extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 97% em relação à estimativa de famílias 

pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo 

Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A gestão do Cadastro Único / Programa Bolsa Família no município continua, ocorrendo em 

concordância ás medidas de proteção do CRAS, registrado na tabela abaixo e assim como: 

• Atendimentos e orientações acontecem de forma presencial ou via telefone no 

CRAS com os beneficiários, seguindo as medidas de proteção orientadas pela 

secretaria de saúde, tais como, manter o distanciamento, uso de máscaras e 

disponibilidade de álcool em gel; 
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• Atendimentos de inclusão e atualização do cadastro são de 14 usuários por dia, 

previamente agendado na recepção do CRAS; 

  

Registro quantitativo de famílias atendidas no CRAS / CADASTRO ÚNICO 

 

 NOVEMBRO 

Quantidade de famílias atendidas/orientações quanto Cad 

Único; 
236 

Quantidade de famílias encaminhadas para inclusão no 

CadÚnico; 
36 

Quantidade de famílias encaminhadas para atualização 

cadastral no CadÚnico; 
116 

Atendimentos / Visitas Domiciliares - CRAS/PAIF 291 

Total de Benefícios Eventuais concedido no mês 

Resoluções CMAS –nº 04/2018 e nº 15/2018 

(Cesta básica de alimentos – Funeral – Natalidade – Passagem) 

419 

Total de atendimentos individualizados realizados no mês 679 

 

Devido a atual conjuntura vivenciada no mundo e especial no nosso município, este 

serviço por ser de caráter continuado e ser considerado essencial para o enfretamento ás 

adversidades, o atendimento a população em vulnerabilidade social continuará com os atendimentos 

em caráter especial até o final da pandemia.  

Andirá (PR), 11 de dezembro de 2020. 

Juliana Del Ciampo Oliveira 
Assistente Social 
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Coordenadora do CRAS 
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