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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊ

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA / PAIF

                               A Equipe de trabalho do CRAS Andirá tem 

articulador, envolvendo nas demais políticas públicas na proposta de atendimento as necessidades da 

população em situação de vilnerabilidade social

atendimento aos segmentos prioritários da Lei Orgânica da Assistência Social 

Único da Assistência Social – SUAS, buscando a melhoria de qualidade de vida dessa população, sua 

proteção e inserção nas demais políticas públicas, por meio de ações integradas e de forma 

descentralizada. Dentre os objetivos desse serviço estão à prevenção da ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários, a promoção de ganhos sociais e materiais das famílias e 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, as ações são todas 

implementadas por meio de trabalho de assistência social. A capacidade de atendimento do CRAS varia 

de acordo com o porte do município e com o núme

conforme estabelecido na NOB-SUAS. Estima

com capacidade de atendimentos de 750 famílias / ano. O CRAS desenvolve todos os serviços 

socioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social 

abrangência. As famílias atendida

família, utilizando-se os instrumentais técnicos operativos do serviço s

até os dias atuais.  

                   As ações e atividades desenvolvidas no âmbito do Serviço de Proteção ao PAIF:

• Acolhida em grupo realizada por profissional de nível superior;

• Acolhida particularizada realizada por técn

• Acompanhamentos de famílias;

• Elaboração do plano de acompanhamento familiar;

• Atendimento particularizado de famílias ou indivíduos;

• Registro do acompanhamento familiar em prontuário;
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DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA (JULHO 2020)

ERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA / PAIF

A Equipe de trabalho do CRAS Andirá tem o objetivo de desempenhar um papel 

articulador, envolvendo nas demais políticas públicas na proposta de atendimento as necessidades da 

em situação de vilnerabilidade social e excluída dos serviços. Também visa proporcionar o 

atendimento aos segmentos prioritários da Lei Orgânica da Assistência Social 

SUAS, buscando a melhoria de qualidade de vida dessa população, sua 

inserção nas demais políticas públicas, por meio de ações integradas e de forma 

descentralizada. Dentre os objetivos desse serviço estão à prevenção da ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários, a promoção de ganhos sociais e materiais das famílias e 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, as ações são todas 

implementadas por meio de trabalho de assistência social. A capacidade de atendimento do CRAS varia 

de acordo com o porte do município e com o número de famílias em situação de vulnerabilidade social, 

SUAS. Estima-se a em Andirá o referenciamento por até 3500 famílias e 

com capacidade de atendimentos de 750 famílias / ano. O CRAS desenvolve todos os serviços 

proteção básica do Sistema Único de Assistência Social – 

As famílias atendidas neste CRAS tem as informações registradas em prontuários da 

se os instrumentais técnicos operativos do serviço social, trabalho este realizado 

As ações e atividades desenvolvidas no âmbito do Serviço de Proteção ao PAIF:

Acolhida em grupo realizada por profissional de nível superior; 

Acolhida particularizada realizada por técnica (o) de nível superior;

Acompanhamentos de famílias; 

Elaboração do plano de acompanhamento familiar; 

Atendimento particularizado de famílias ou indivíduos; 

Registro do acompanhamento familiar em prontuário; 
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(JULHO 2020) 

ERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA / PAIF 

objetivo de desempenhar um papel 

articulador, envolvendo nas demais políticas públicas na proposta de atendimento as necessidades da 

excluída dos serviços. Também visa proporcionar o 

atendimento aos segmentos prioritários da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e do Sistema 

SUAS, buscando a melhoria de qualidade de vida dessa população, sua 

inserção nas demais políticas públicas, por meio de ações integradas e de forma 

descentralizada. Dentre os objetivos desse serviço estão à prevenção da ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários, a promoção de ganhos sociais e materiais das famílias e o acesso a 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, as ações são todas 

implementadas por meio de trabalho de assistência social. A capacidade de atendimento do CRAS varia 

ro de famílias em situação de vulnerabilidade social, 

se a em Andirá o referenciamento por até 3500 famílias e 

com capacidade de atendimentos de 750 famílias / ano. O CRAS desenvolve todos os serviços 

 SUAS no seu território 

registradas em prontuários da 

ocial, trabalho este realizado 

As ações e atividades desenvolvidas no âmbito do Serviço de Proteção ao PAIF: 

ica (o) de nível superior; 
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• Grupo/ oficinas com famílias;

• Visitas Domiciliares;

• Palestras; 

• Campanhas ou eventos comunitários;

• Apoio para obtenção de documentação pessoal;

• Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial;

• Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas;

• Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais ( Auxílio Funeral, Cesta Básica 

de Alimentos e Auxilio Natalidade);

• Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único do Governo 

Federal; 

•    Acompanhamento prioritário de famílias em

Programa Bolsa Família;

• Deslocamento da Equipe para atendimento e oferta de serviço  socioassistencial no 

Distrito Nossa Senhora Aparecida;

• Orientação/acompanhamento para inserção do Benefício de Prestação Continuada

• Programa BPC na Escola;

• Serviço de Convivência de Fortalecimentos de Vínculos 

do Beneficio de Prestação Continuada 

• Grupo Socioeducativo com as famílias dos beneficiários do Beneficio de Prestação 

Continuada a Pessoa com Deficiência;

•  Acompanhamento dos encaminhamentos realizados;

• Inclusão e atualização de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Os atendimentos do CRAS são realizados diariamente, de segunda

feiras, das 7h30m ao 12h e das 13h30m ás 17 horas. A maioria dos atendimentos ocorre de demanda 

espontânea, mas também atende solicitações que chegam ao serviço mediante indicações de usuários 
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Grupo/ oficinas com famílias; 

ares; 

Campanhas ou eventos comunitários; 

Apoio para obtenção de documentação pessoal; 

Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial;

Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas;

Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais ( Auxílio Funeral, Cesta Básica 

de Alimentos e Auxilio Natalidade); 

Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único do Governo 

Acompanhamento prioritário de famílias em descumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família; 

Deslocamento da Equipe para atendimento e oferta de serviço  socioassistencial no 

Distrito Nossa Senhora Aparecida; 

Orientação/acompanhamento para inserção do Benefício de Prestação Continuada

Programa BPC na Escola; 

Serviço de Convivência de Fortalecimentos de Vínculos – SCFV com os idosos beneficiários 

do Beneficio de Prestação Continuada – BPC; 

Grupo Socioeducativo com as famílias dos beneficiários do Beneficio de Prestação 

a Pessoa com Deficiência; 

Acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 

Inclusão e atualização de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Os atendimentos do CRAS são realizados diariamente, de segunda

o 12h e das 13h30m ás 17 horas. A maioria dos atendimentos ocorre de demanda 

espontânea, mas também atende solicitações que chegam ao serviço mediante indicações de usuários 
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Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial; 

Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas; 

Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais ( Auxílio Funeral, Cesta Básica 

Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único do Governo 

descumprimento de condicionalidades do 

Deslocamento da Equipe para atendimento e oferta de serviço  socioassistencial no 

Orientação/acompanhamento para inserção do Benefício de Prestação Continuada – BPC; 

SCFV com os idosos beneficiários 

Grupo Socioeducativo com as famílias dos beneficiários do Beneficio de Prestação 

Inclusão e atualização de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

Os atendimentos do CRAS são realizados diariamente, de segunda-feira a sexta –

o 12h e das 13h30m ás 17 horas. A maioria dos atendimentos ocorre de demanda 

espontânea, mas também atende solicitações que chegam ao serviço mediante indicações de usuários  
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e da rede socioassistencial e de outras políticas públicas do município. O CRAS 

atendimentos de benefícios eventuais, na qual estão regulamentados pela Resolução do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Andirá 

básica de alimentos, auxílio natalidade e aluguel so

mediante avaliação social e que atendam aos critérios estabelecidos pela Resolução.     

Mediante o Decreto Presidencial Nº 10.282 de 20 de março de 2020, estabelecido no 

Art. 2 e inciso II que dispõe a As

vulnerabilidade, os Decretos Municipais ( Nº 8.815 de 18 de março de 2020 e Nº 8.819 de 20 de março 

de 2020), não houve a interrupção dos atendimentos ofertados pelo CRAS, realizados de forma de 

agendamento pelos telefones (3538

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 agent

intensificação de higienização do local.

A partir da pandemia da infecção do Coronavirus 

demanda de famílias em busca do atendimento socioassistencial de beneficio eventual na modalidade 

cesta básica de alimentos. No mês de julho foi realizada a compra de cest

recurso especifico do FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social 

Covid-19, na qual lista de beneficiários 

com apoio de funcionários de outros serviços 

Devido ao grande fluxo de demandas, cabe ressaltar que todas as pessoa

devidamente orientadas, atendidas e ou agendado retorno, não havendo em nenhum momento 

negação ao atendimento seja Cadastro Único/ Bolsa Família ou concessão de benefício eventual na 

modalidade cesta básica de alimentos. Desde o inicio da pandemia, no mês

recebimento de listas de famílias dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escola Municipal de 

Ensino Fundamental e em situação de vulnerabilidade social e cruzamento de dados com famílias 

acompanhadas pelo CRAS, onde houve a coleta

em seus domicílios. No mês de junho iniciou a 

do Estado do Paraná, através da parceria da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento 
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e da rede socioassistencial e de outras políticas públicas do município. O CRAS 

atendimentos de benefícios eventuais, na qual estão regulamentados pela Resolução do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Andirá – CMAS , sendo nas modalidades: auxílio funeral, cesta 

básica de alimentos, auxílio natalidade e aluguel social, na qual todos os atendimentos são realizados 

mediante avaliação social e que atendam aos critérios estabelecidos pela Resolução.     

Mediante o Decreto Presidencial Nº 10.282 de 20 de março de 2020, estabelecido no 

Art. 2 e inciso II que dispõe a Assistência Social e atendimentos à população em estado de 

vulnerabilidade, os Decretos Municipais ( Nº 8.815 de 18 de março de 2020 e Nº 8.819 de 20 de março 

de 2020), não houve a interrupção dos atendimentos ofertados pelo CRAS, realizados de forma de 

damento 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. 

A partir da pandemia da infecção do Coronavirus - COVID-19, foi notório o aumento da 

demanda de famílias em busca do atendimento socioassistencial de beneficio eventual na modalidade 

No mês de julho foi realizada a compra de cestas básicas de alimentos com 

Fundo Estadual de Assistência Social – Incentivo Beneficio Eventual 

19, na qual lista de beneficiários consta em tabela. A equipe do CRAS tem realizado atendimento 

e outros serviços (Centro de Convivência de Idosos e Projeto Esperança

Devido ao grande fluxo de demandas, cabe ressaltar que todas as pessoas que procuram

devidamente orientadas, atendidas e ou agendado retorno, não havendo em nenhum momento 

negação ao atendimento seja Cadastro Único/ Bolsa Família ou concessão de benefício eventual na 

dade cesta básica de alimentos. Desde o inicio da pandemia, no mês

recebimento de listas de famílias dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escola Municipal de 

Ensino Fundamental e em situação de vulnerabilidade social e cruzamento de dados com famílias 

acompanhadas pelo CRAS, onde houve a coleta de alimentos, montagem de kits e entrega a 76 famílias 

. No mês de junho iniciou a concessão de kit de alimentos ofertado pelo Programa 

do Estado do Paraná, através da parceria da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento 
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e da rede socioassistencial e de outras políticas públicas do município. O CRAS oferta ainda 

atendimentos de benefícios eventuais, na qual estão regulamentados pela Resolução do Conselho 

CMAS , sendo nas modalidades: auxílio funeral, cesta 

cial, na qual todos os atendimentos são realizados 

mediante avaliação social e que atendam aos critérios estabelecidos pela Resolução.      

Mediante o Decreto Presidencial Nº 10.282 de 20 de março de 2020, estabelecido no 

sistência Social e atendimentos à população em estado de 

vulnerabilidade, os Decretos Municipais ( Nº 8.815 de 18 de março de 2020 e Nº 8.819 de 20 de março 

de 2020), não houve a interrupção dos atendimentos ofertados pelo CRAS, realizados de forma de 

2842 ) previamente divulgados em cartaz na frente 

do Serviço e nas mídias sociais, para evitar a aglomerações de pessoas, ressaltando que os 

es de serviço realizando a 

19, foi notório o aumento da 

demanda de famílias em busca do atendimento socioassistencial de beneficio eventual na modalidade 

as básicas de alimentos com 

Incentivo Beneficio Eventual – 

A equipe do CRAS tem realizado atendimento 

Centro de Convivência de Idosos e Projeto Esperança). 

s que procuram o serviço são 

devidamente orientadas, atendidas e ou agendado retorno, não havendo em nenhum momento 

negação ao atendimento seja Cadastro Único/ Bolsa Família ou concessão de benefício eventual na 

dade cesta básica de alimentos. Desde o inicio da pandemia, no mês de março, houve o 

recebimento de listas de famílias dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escola Municipal de 

Ensino Fundamental e em situação de vulnerabilidade social e cruzamento de dados com famílias 

de alimentos, montagem de kits e entrega a 76 famílias 

concessão de kit de alimentos ofertado pelo Programa 

do Estado do Paraná, através da parceria da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento por período 
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de três meses (junho/julho e agosto)

social.  

                                 Quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

em decorrência da pandemia, a par

idosos via telefone, seguindo as orientações do Plano de Contingência.  O objetivo é readaptar as 

atividades nesse período que o contato presencial não é possível e trabalhar de forma remo

tanto será criado um grupo de whats, e a partir dele desenvolver o trabalho com o grupo. Mediante o 

contato telefônico foi exposto  que com freqüência estaríamos entrando em contato para o retorno 

(virtual) gradual das atividades. Aproveitando a o

foram feitas orientações sobre os cuidados com o vírus (usar mascara quando necessário sair, lavar 

sempre as mãos, evitar de passar as mãos na boca e nos olhos e  manter uma distancia quando falar 

com as pessoas);  Questionou-se também a necessidade de atualização do Cadastro Único (se já 

estivesse no prazo já poderiam estar atualizando) em decorrência do Benefício.

              Devido a vivência em contexto de pandemia, também foi ressaltado que diante de 

alguma intercorrência poderiam procurara o serviço (CRAS) para a solicitação benefício eventual. No 

dia 09/07 estabeleceu-se contato com os seguintes idosos: Célia de Paula Cruz, Koyko Nagata, Nair da 

Conceição Camilo, Natalina Lima Nardoni, Odete e Edgar B

idosos que foi estabelecido contato, constatou

que uma parcela significativa deles não foi alfabetizada. Com os demais até o momento não houve a 

possibilidade de contato, para tanto se faz necessário uma forma alternativa de contato e de trabalho, 

pois não sabem utilizar as ferramentas digitais.

Planejamento Previsto de Atividades

                 Seguindo as orientações Técnicas do Serviço de Convivência e F

Vínculos, o trabalho será dividido em 3 eixos:

 

Convivência Social, Direito de ser e Participação.
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de três meses (junho/julho e agosto) no atendimento de 109 famílias em situação de vulnerabilidade 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

em decorrência da pandemia, a partir do dia 09 de Julho de 2020 iniciaram os contatos com o grupo de 

idosos via telefone, seguindo as orientações do Plano de Contingência.  O objetivo é readaptar as 

atividades nesse período que o contato presencial não é possível e trabalhar de forma remo

tanto será criado um grupo de whats, e a partir dele desenvolver o trabalho com o grupo. Mediante o 

contato telefônico foi exposto  que com freqüência estaríamos entrando em contato para o retorno 

(virtual) gradual das atividades. Aproveitando a ocasião, foram questionados sobre seu bem estar e 

foram feitas orientações sobre os cuidados com o vírus (usar mascara quando necessário sair, lavar 

sempre as mãos, evitar de passar as mãos na boca e nos olhos e  manter uma distancia quando falar 

se também a necessidade de atualização do Cadastro Único (se já 

estivesse no prazo já poderiam estar atualizando) em decorrência do Benefício. 

Devido a vivência em contexto de pandemia, também foi ressaltado que diante de 

lguma intercorrência poderiam procurara o serviço (CRAS) para a solicitação benefício eventual. No 

se contato com os seguintes idosos: Célia de Paula Cruz, Koyko Nagata, Nair da 

Conceição Camilo, Natalina Lima Nardoni, Odete e Edgar Biancardi, Sebastião Costa Almeida.   Entre os 

idosos que foi estabelecido contato, constatou-se que poucos tinham celular com Whats, considerando 

que uma parcela significativa deles não foi alfabetizada. Com os demais até o momento não houve a 

e de contato, para tanto se faz necessário uma forma alternativa de contato e de trabalho, 

pois não sabem utilizar as ferramentas digitais. 

lanejamento Previsto de Atividades  

Seguindo as orientações Técnicas do Serviço de Convivência e F

Vínculos, o trabalho será dividido em 3 eixos: 

Convivência Social, Direito de ser e Participação. 
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uação de vulnerabilidade 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV foi suspenso 

tir do dia 09 de Julho de 2020 iniciaram os contatos com o grupo de 

idosos via telefone, seguindo as orientações do Plano de Contingência.  O objetivo é readaptar as 

atividades nesse período que o contato presencial não é possível e trabalhar de forma remota; Para 

tanto será criado um grupo de whats, e a partir dele desenvolver o trabalho com o grupo. Mediante o 

contato telefônico foi exposto  que com freqüência estaríamos entrando em contato para o retorno 

casião, foram questionados sobre seu bem estar e 

foram feitas orientações sobre os cuidados com o vírus (usar mascara quando necessário sair, lavar 

sempre as mãos, evitar de passar as mãos na boca e nos olhos e  manter uma distancia quando falar 

se também a necessidade de atualização do Cadastro Único (se já 

 

Devido a vivência em contexto de pandemia, também foi ressaltado que diante de 

lguma intercorrência poderiam procurara o serviço (CRAS) para a solicitação benefício eventual. No 

se contato com os seguintes idosos: Célia de Paula Cruz, Koyko Nagata, Nair da 

iancardi, Sebastião Costa Almeida.   Entre os 

se que poucos tinham celular com Whats, considerando 

que uma parcela significativa deles não foi alfabetizada. Com os demais até o momento não houve a 

e de contato, para tanto se faz necessário uma forma alternativa de contato e de trabalho, 

Seguindo as orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
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                                 A partir do dia 10/08 iniciou o contato telefônico com o Grupo de Beneficiários do 

 

Eixo 

 

Grupo de beneficiários  do Beneficio de Prestação continuada 

Idoso 

 

C
O

N
V

IV
Ê

N
C

IA
 S

O
C

IA
L 

 

      Tema: Projeto Pessoal 

- Retomada da atividade do dia 06/03. 

Tema: “As relações interpessoais em tempos de Pandemia”

Recurso: Crônica, poema, depoimentos pessoais (Aúdio gravado)

Tema: “Sempre é possível aprender “ 

Recurso: Explanação do conceito de assertividade (de forma breve por 

audio)  

Tema: “Os meus laços” 

 Recurso: Retratos pessoais de familiares e vínculos sociais significativos.

 

Aquisições: Capacidade de demonstrar emoção, Expressão de sentimentos, 

autoconhecimento, melhora nas relações familiares e comunitárias.

 

D
IR

E
IT

O
 D

E
 S

E
R

  

 

 Tema: “O idoso e a Sociedade”

-  Como eu me vejo  

- Como o outro me Vê 

- Recurso: Vídeo e atividade dirigida adaptada.

 

Aquisições: Se perceber como

 

P
A

R
T

IC
IP

A
Ç

Ã
O

 

 

  

Tema: “Protagonismo na Terceira idade”

Recurso: Recorte de Jornal de um idoso que admiram

-  O idoso no Conselho 

-  Estatuto do Idoso 

- A inserção do idoso  

Aquisições: Ter acesso aos direitos do idoso, sua representação e 

participação nas decisões referente a população idosa.

*(Um percurso pode durar até 6 meses e um tema  ao ser trabalhado pode se desdobrar em outras 

atividades ) 
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A partir do dia 10/08 iniciou o contato telefônico com o Grupo de Beneficiários do 

Grupo de beneficiários  do Beneficio de Prestação continuada – BPC 

 

Percurso  1 * 

Projeto Pessoal  

Retomada da atividade do dia 06/03. Recurso: Audio ou vídeo 

Tema: “As relações interpessoais em tempos de Pandemia” 

Crônica, poema, depoimentos pessoais (Aúdio gravado) 

Tema: “Sempre é possível aprender “  

Explanação do conceito de assertividade (de forma breve por 

 

Retratos pessoais de familiares e vínculos sociais significativos.

Capacidade de demonstrar emoção, Expressão de sentimentos, 

melhora nas relações familiares e comunitárias. 

Tema: “O idoso e a Sociedade” 

Vídeo e atividade dirigida adaptada. 

Se perceber como indivíduo, que tem desejos e planos. 

Tema: “Protagonismo na Terceira idade” 

Recorte de Jornal de um idoso que admiram 

Ter acesso aos direitos do idoso, sua representação e 

participação nas decisões referente a população idosa. 

*(Um percurso pode durar até 6 meses e um tema  ao ser trabalhado pode se desdobrar em outras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ 
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______________________________________ 
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Paraná 

A partir do dia 10/08 iniciou o contato telefônico com o Grupo de Beneficiários do 

BPC - 

        

Percurso 2 

 

Explanação do conceito de assertividade (de forma breve por 

Retratos pessoais de familiares e vínculos sociais significativos. 

Capacidade de demonstrar emoção, Expressão de sentimentos, 

À planejar 

 

Ter acesso aos direitos do idoso, sua representação e 

 

*(Um percurso pode durar até 6 meses e um tema  ao ser trabalhado pode se desdobrar em outras 
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Benefício à pessoa com deficiência, foi estabelecido contato com: Antonio Benedito Bernardino, 

Aparecida Zurma Bella Benfica, Celia dos Reis Gregório, Cintia da Silva, Idali

Costa da Silva, Pedro Luiz de Oliveira Sanches, Sonia Maria de Freitas Placidino e Wellington Diego 

Duarte (Alcione). As orientações ao grupo foram as mesmas do grupo de idosos no que se refere à 

nova forma de trabalho em grupo, as o

Cadastro Único. Também foi constatado a dificuldade dos membros ao acesso às ferramentas digitais. 

 

Grupo de beneficiários  do Beneficio de Prestação continuada 

- Retomada da atividade do dia 11/03

“Projeto Pessoal” 

Tema: Saúde Mental na Pandemia

Tema:  “Relações interpessoais”

Tema: “Benefícios Socioassistenciais”

 

Cadastro Único / Programa Bolsa Família

Quanto à base de dados do 

famílias cadastrados no Cadastro Único, sendo 1.034 famílias que apresentam perfil para o Programa 

Bolsa Família, 687 famílias em situação de extrema pobreza e 347 famílias em situação de pobreza.

A gestão do Cadastro Único / Programa Bolsa Família no município ocorrem em concord

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 
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Benefício à pessoa com deficiência, foi estabelecido contato com: Antonio Benedito Bernardino, 

Aparecida Zurma Bella Benfica, Celia dos Reis Gregório, Cintia da Silva, Idalina Ramos, Maria Cícera 

Costa da Silva, Pedro Luiz de Oliveira Sanches, Sonia Maria de Freitas Placidino e Wellington Diego 

Duarte (Alcione). As orientações ao grupo foram as mesmas do grupo de idosos no que se refere à 

nova forma de trabalho em grupo, as orientações quanto ao Covid, benefício eventual e atualização de 

Cadastro Único. Também foi constatado a dificuldade dos membros ao acesso às ferramentas digitais. 

 
Grupo de beneficiários  do Beneficio de Prestação continuada – BPC 

 
 

Atividades Previstas  
 

Retomada da atividade do dia 11/03 Recurso: áudio e Vídeo 

 

Saúde Mental na Pandemia 

Recurso: Profissional da saúde

vídeo ou envio de um vídeo selecionado sobre 

o tema) 

interpessoais” Recurso: Dinâmica 

Benefícios Socioassistenciais” Recurso: Vídeo ou áudio

Cadastro Único / Programa Bolsa Família 

 

Quanto à base de dados do Cadastro Único consta que no município de Andirá/PR existe 3.035 

Cadastro Único, sendo 1.034 famílias que apresentam perfil para o Programa 

Bolsa Família, 687 famílias em situação de extrema pobreza e 347 famílias em situação de pobreza.

A gestão do Cadastro Único / Programa Bolsa Família no município ocorrem em concord

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ 
NCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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______________________________________ 
CRAS   

Paraná 

Benefício à pessoa com deficiência, foi estabelecido contato com: Antonio Benedito Bernardino, 

na Ramos, Maria Cícera 

Costa da Silva, Pedro Luiz de Oliveira Sanches, Sonia Maria de Freitas Placidino e Wellington Diego 

Duarte (Alcione). As orientações ao grupo foram as mesmas do grupo de idosos no que se refere à 

rientações quanto ao Covid, benefício eventual e atualização de 

Cadastro Único. Também foi constatado a dificuldade dos membros ao acesso às ferramentas digitais.  

BPC - Idoso 

 

Profissional da saúde (mediante 

vídeo ou envio de um vídeo selecionado sobre 

udio 

Cadastro Único consta que no município de Andirá/PR existe 3.035 

Cadastro Único, sendo 1.034 famílias que apresentam perfil para o Programa 

Bolsa Família, 687 famílias em situação de extrema pobreza e 347 famílias em situação de pobreza. 

A gestão do Cadastro Único / Programa Bolsa Família no município ocorrem em concordância 

Atendimentos e orientações acontecem de forma presencial ou via telefone no 

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

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

 

Quantidade de famílias atendidas/orientações quanto Cad 

Único; 

Quantidade de famílias encaminhadas para inclusão no 

CadÚnico; 

Quantidade de famílias encaminhadas para atualização 

cadastral no CadÚnico; 

Atendimentos / Visitas Domiciliares -

Total de Benefícios Eventuais concedido no mês

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

(Cesta básica de alimentos – Funeral – Natalidade –

Total de atendimentos individualizados realizados no mê

 

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

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

adversidades, o atendimento a população em vulnerabilidade social 

em caráter especial até o final da pandemia. 
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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; 

  

quantitativo de famílias atendidas no CRAS / CADASTRO ÚNICO

 

MARÇO ABRIL 

Quantidade de famílias atendidas/orientações quanto Cad 
353 326 

Quantidade de famílias encaminhadas para inclusão no 
30 01 

encaminhadas para atualização 
202 46 

- CRAS/PAIF 434 370 

ventuais concedido no mês 

nº 04/2018 e nº 15/2018 

– Passagem) 

477 423 

Total de atendimentos individualizados realizados no mês 1.019 743 

evido a atual conjuntura vivenciada no mundo e especial no nosso município

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), 25 de Agosto de 2020.

Juliana Del Ciampo Oliveira

Coordenadora do CRAS

Lucieni Rodrigues dos Santos silva 

Coordenadora do Programa Bolsa Família
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Paraná 

como, manter o distanciamento, uso de máscaras e 

Atendimentos de inclusão e atualização do cadastro são de 14 usuários por dia, 

/ CADASTRO ÚNICO 

MAIO JUNHO JULHO 

155 844 258 

36 78 76 

57 70 136 

248 322 376 

404 371 465 

496 1.314 846 

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

caráter continuado e ser considerado essencial para o enfretamento ás 

continuará com os atendimentos 

ndirá (PR), 25 de Agosto de 2020. 

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 

do Programa Bolsa Família 

 


