
 

CREAS LESTE 



Unidade pública que oferta serviço especializado e continuado a famílias e indivíduos 
(crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres), em situação de ameaça ou 
violação de direitos, tais como: violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, situação de risco pessoal e social 
associados ao uso de drogas, etc. 

O CREAS busca construir um espaço para acolhimento dessas pessoas, fortalecendo 
vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução de suas relações familiares. 
Dentro de seu contexto social, deve permitir a superação da situação apresentada. 

Os serviços ofertados nos CREAS são desenvolvidos de modo articulado com a rede de 
serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas. 
Realiza ações conjuntas no território para fortalecer as possibilidades de inclusão da família 
em uma organização de proteção que possa contribuir para a reconstrução da situação 
vivida. 

Os CREAS podem ter abrangência tanto local (municipal ou do Distrito Federal) quanto 
regional, abrangendo, neste caso, um conjunto de municípios, de modo a assegurar maior 
cobertura e eficiência na oferta do atendimento. 

 

  

O QUE É O CREAS? 





• Coordenação 

• Técnicos de nível superior (assistente social, psicólogo e advogado). 

• Técnicos de nível médio (educador social, agente administrativo). 

• Estagiários de nível superior. 

• Equipe de apoio (zelador, motorista). 

 

EQUIPE QUE TRABALHA NO 

CREAS LESTE 



• Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva; 

•  Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos 

serviços públicos, conforme necessidades; 

• Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de 

autonomia dos usuários; 

• Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da 

família; 

• Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de 

direitos; 

• Prevenir a reincidência de violações de direitos. 

 

OBJETIVOS DO ATENDIMENTO 

NO PAEFI 



• Atendimento a denúncias: Denúncias realizadas através de serviços telefônicos como 
Ouvindo Cidadão 156; Disque Direitos Humanos 100; Central de Atendimento à 
Mulher 180; Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 3321- 2273, Disque Idoso 
Paraná 0800410001, ou através do comparecimento pessoal ao CREAS III.  

• Demanda espontânea: ocorre quando o indivíduo e/ou família procura por livre e 
espontânea vontade a unidade, para acessar o atendimento.  

• Busca ativa: é uma estratégia utilizada para a participação das famílias e indivíduos no 
atendimento, buscando localiza-las, identifica-las e contatá-las, através de visitas 
domiciliares, convocação para comparecimento, campanhas de mobilização e 
divulgação.  

• No caso do usuário estar nas vias públicas em locais de incidência de situações de risco 
ou violação de direitos, este deverá ser abordado pelo Serviço Especializado em 
Abordagem Social – Plantão Social (fone 3226-0016). 

• Encaminhamento: os encaminhamentos realizados pela rede socioassistencial e 
intersetorial, por escrito, são acolhidos no PAEFI para o cadastro e atendimento dos 
indivíduos e famílias. 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS DO 

CREAS LESTE 


