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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA / PAIF

ABRIL
A Equipe de trabalho do CRAS Andirá prossegue com os atendimentos presenciais,
com os atendimentos e serviços ofertados ás famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade
social, 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 todas as
medidas de biossegurança e as agentes de serviço realizando a intensificação de higienização do local.
Neste mês ainda, foram concedidos e entregues 79 cestas básicas, através de lista previamente enviada
com endereço de cada família a ser atendida através de arrecadação da Defesa Civil. Ressaltamos ainda
que este mês houve queda de atendimento, uma vez que quatro funcionárias testaram positivo para
Covid-19, se afastando das atividades laborativas e o CRAS ficou fechado por dois dias, realocando
outra Assistente Social da Secretaria de Assistência Social para atendimento e continuidade do serviço.
O tema abordado foi “Um olhar sobre o envelhecimento” na qual foi enviado um link
com filmes selecionados que abordam de forma leve o processo de envelhecimento, mobilizando a
reflexão sobre o envelhecer, mas também um momento na qual o idoso dedica um tempo para si. Foi
estabelecido um prazo para que assistissem e posteriormente será realizada uma discussão. (filmes:
“Uma lição de vida”, “Up! Altas aventuras, “Viva a vida é uma festa).
Considerando que o dia 7 de Abril foi o dia mundial da saúde, foi enviada uma entrevista com
um médico geriatra, na qual ele discorre sobre vários pontos relevantes para os idosos: falou sobre os
principais sintomas apresentados pela população idosa nos atendimentos, os cuidados que se tem que
ter, e que é possível envelhecer com qualidade de vida, entendendo ele qualidade de vida como sendo
viver de forma autônoma e independente.
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No grupo BPC/PCD - Em comemoração ao dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo
(dia 02 de abril), foi enviado o link de uma entrevista de um neuropediatra, na qual ele fala de
características apresentadas por uma criança que apresenta o transtorno. Também falou sobre a
importância de um diagnóstico precoce para que a criança seja estimulada e consiga se desenvolver da
melhor forma possível.
Para abordar o tema da deficiência foi enviado o link de um filme e um curta metragem (Filme:
“Os intocáveis”: Curta metragem: “Cordas”), foi estabelecido um prazo para que assistissem e
estabelecido um prazo para a discussão. O filme e o curta abordam a forma que a deficiência afeta a
vida das pessoas que estão próximas, transformando-as, afetando suas escolhas futuras, como é o caso
da menina do curta, e permite um olhar para a inclusão, a verdadeira inclusão.

Cadastro Único / Programa Bolsa Família

Quanto à base de dados do Cadastro Único novamente não houve alterações na
plataforma de informações do Ministério da Cidadania, uma vez que há alteração no sistema devido ao
beneficio do Governo Federal Auxilio Emergencial, onde ainda 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 a 14%
aproximadamente 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).
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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;

•

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
ABRIL
Quantidade de famílias atendidas/orientações quanto Cad Único;

295

Quantidade de famílias encaminhadas para inclusão no CadÚnico;

38

Quantidade de famílias encaminhadas para atualização cadastral no

85

CadÚnico;
Atendimentos / Visitas Domiciliares - CRAS/PAIF

233

Total de Benefícios Eventuais concedido no mês
342

Resoluções CMAS –nº 04/2018 e nº 15/2018
(Cesta básica de alimentos – Funeral – Natalidade – Passagem)

Total de atendimentos individualizados realizados no mês

651

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 as
adversidades, o atendimento a população em vulnerabilidade social continuará com os atendimentos
em caráter especial até o final da pandemia.

Andirá (PR), 29 de junho de 2021.
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Juliana Del Ciampo Oliveira
Assistente Social
CRESS 8445/11ºPR
Coordenadora do CRAS

Taciana de Souza
Psicóloga
CRP 08/21692

Lucieni Rodrigues dos Santos silva
Agente Administrativo
Coordenadora do Programa Bolsa Família
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