A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. Presta atendimento e acompanhamento socioassistencial a
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da fragilização
de vínculos familiares, da pobreza, ausência de renda e acesso precário ou nulo aos
serviços públicos.
Essa Proteção prevê a realização de serviços e programas, que são desenvolvidos em 3
unidades de CRAS – Centros de Referência de Assistência Social – localizados em
áreas de vulnerabilidade social ou muito próximo destas. Também compõe a Proteção
Social Básica, a rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos
por ciclo de vida.
CRAS PÓLO 1
Avenida Belo Horizonte, n°850 – Centro
(38) 3677-4960
CRAS PÓLO 2
Avenida Júlio Ribeiro dos Santos, n°231 – Bairro Canaã
(38) 3677- 5090
CRAS PÓLO 3
Rua Carijós, n° 600 - Bairro Mamoeiro
(38) 3676 - 8743
Serviços oferecidos pelo CRAS:

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal
descentralizada que atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de
Assistência Social (Suas), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela
organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade
e risco social.
Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão
territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização e a articulação
das unidades a ele referenciadas.
O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família PAIF, cuja execução é obrigatória e exclusiva.

PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
Serviço que consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função
protetiva das famílias , prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e
usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um serviço
complementar ao PAIF e desenvolve atividades voltadas à prevenção de situações de
vulnerabilidade e risco social. É um serviço realizado em grupos, organizado a partir de
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com
seu ciclo de vida, com o objetivo de:
-Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade;
- Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a
promoção de vivências lúdicas;
-Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; Promover a socialização e
convivência.
O SCFV está organizado nas seguintes faixas etárias: Crianças até 6 anos, Crianças e
Adolescentes de 7 a 14 anos ,Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos e Pessoas Idosas.

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 a
6 anos e suas famílias
O SCFV para crianças de até 6 anos e suas famílias tem por foco o desenvolvimento de
atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir
ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica
e o trabalho infantil sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF.
Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de dependência, de desenvolvimento
desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, numa concepção que
faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de
referência, interação e proteção social.
O serviço é ofertado nos CRAS Pólo 1 e Pólo 3

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos

O SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos tem por foco a constituição de
espaços de convivência, formação para participação e cidadania, desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses,
demandas e potencialidades desta faixa etária. Inclui crianças e adolescentes com
deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas
atividades contribuem para redefinir vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e
na prevenção de situações de risco social.
O serviço é ofertado nas 3 unidades de CRAS

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens de 15 a
17 anos
O Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos para jovens de 15 a 17 anos
tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o
retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do
desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação
cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.
As atividades abordam questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a
construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no
desenvolvimento integral do jovem. As atividades também desenvolvem habilidades
gerais, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o
jovem para a escolha profissional, bem como realizar ações com foco na convivência
social por meio da arte-cultura e esporte-lazer.
As intervenções valorizam a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas
formas particulares de sociabilidade; sensibilizam para os desafios das realidades
sociais, culturais, ambientais e políticas de seu meio social criando oportunidades de
acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos
interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.
O serviço é ofertado nas 3 unidades de CRAS

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos
O Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos para idosos tem por foco o
desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento
saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos
vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco
social.
A intervenção social é pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa
etária e considera que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais,
esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas
privilegiadas de expressão, interação e proteção social valorizando suas experiências,
estimulando e potencializando a condição de escolher e decidir.
O serviço é ofertado nas 3 unidades de CRAS

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Gestantes
Este serviço trabalha e discute aspectos relacionados ao desenvolvimento gestacional,
enfatizando pontos fundamentais da interação mãe/bebê. Tem o objetivo de promover
um espaço de acolhimento, informação e trocas de experiências, proporcionando o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a prevenção de situações de risco
pessoal e/ou social.

O serviço é ofertado nas unidades de CRAS 2 e 3
ABRANGÊNCIA DOS CRAS – CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CRAS PÓLO 1: Bairros: Bairro Água Branca I; Bairro Água Branca II; Bairro
Amaral;Bairro Cachoeira;Bairro Canabrava;Bairro Capim Branco;Bairro Chácaras
Colina;Bairro Conjunto Pink;Bairro Cruzeiro;Bairro Dom Bosco;Bairro
Floresta;Bairro Industrial;Bairro Itapuã;Bairro Jacilândia; Bairro Jardim da
Serra;Bairro Jardim;Bairro Loteamento Rio Preto;Bairro Nossa Senhora
Aparecida;Bairro Nossa Senhora do Carmo;Bairro Nova Divinéia;Bairro Novo
Jardim;Bairro Parque Residencial Canabrava;Bairro Parque Rio Preto;Bairro
Politécnica;Bairro Primavera (e “Primaveras” Novos);Bairro Rivieira Park;Bairro
Sagarana;Bairro Santa Luzia;Bairro Santa Rita;Bairro Serenata;Bairro Setor
Industrial;Bairro Vale do Amanhecer;Bairro Vale Verde;Bairro Vila São
Sebastião;Centro;Distrito de Boa Vista, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas;Distrito de Boqueirão, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas;Distrito de Boqueirãozinho, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas;Distrito de Garapuava, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas;Distrito de Palmeirinha;Distrito de Ruralminas, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas;Projeto de Assentamento Bálsamo, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas;Projeto de Assentamento Boa União, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas;Projeto de Assentamento Bom Jesus, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas;Projeto de Assentamento Brejinho, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas Projeto de Assentamento Campo Verde, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas;Projeto de Assentamento Canabrava, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas;Projeto de Assentamento Eldorado, Acampamentos e
Fazendas Circunvizinhas; Projeto de Assentamento Jibóia, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas Projeto de Assentamento Menino Jesus, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas;Projeto de Assentamento Paraíso, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas Projeto de Assentamento Santa Marta, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas; Projeto de Assentamento São Miguel, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas; e Projeto de Assentamento Vazante, Acampamentos e Fazendas
Circunvizinhas.

CRAS PÓLO 2: Bairros: Barroca; Bela Vista; Canaã; Capim Branco II; Capim
Branco III;Cidade Nova;De Lourdes;Divinéia; Iuna;Vila Militar; Kamayura;Novo
Horizonte; e Vila do Sol.
CRAS PÓLO 3: Bairros: Mamoeiro; Industrial; e Santa Clara.

