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 A Política de Assistência Social, na dimensão da 

proteção social básica, materializa e organiza suas ações 

através do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, sendo este uma unidade estatal e descentralizada 

no município; 

 

 Funções exclusivas do CRAS: execução do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família  - PAIF e 

gestão territorial; 



OS CRAS  
NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

 
 CRAS Central; 

 CRAS Cancelli; 

 CRAS Cascavel Velho; 

 CRAS Periolo; 

 CRAS XIV de Novembro; 

 CRAS Ceu; 

 CRAS Riviera; 

 CRAS Interlagos; 

 

 

 



REDE SOCIOASSISTENCIAL NO 
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO 
CRAS INTERLAGOS. 

 
 

Todos os serviços da proteção 

social básica, desenvolvidos no 

território de abrangência do 

CRAS devem ser a ele 

referenciados e manter 

articulação com o PAIF.  

 

 



 EURECA: Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV - para crianças e adolescentes 
com idade entre 6 e 15 anos; 

 

 

 Centro da Juventude: SCFV e atendimento a 
adolescentes com idade entre 12 a 17 anos;  

 

 



 

 

 

 NAFA: SCFV para adultos de 30 a 59 anos e 
atendimento ao público em situação de vulnerabilidade 
do bairro Interlagos; 

 

 LBV: SCFV para crianças de 0 a 6 anos e idosos;  

 

 Centro Jesuíta de Cidadania: Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do Trabalho; 

 

 



 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS PELO CRAS  

E AÇÕES COMO GESTÃO TERRITORIAL 

 

 Técnica de referência do CRAS nas unidades 
referenciadas que executam SCFV; 

 

 Estudos de caso entre os serviços; 

 

 Troca e repasse de informações sobre os usuários e as 
famílias atendidas; 

 

 



 

 

 Oferta de grupos e oficinas em parceria 
com as unidades,  

 

 Encaminhamentos entre os serviços; 

 

 Visitas institucionais e domiciliares em 
parceria entre as equipes; 

 

 Ações comunitárias; 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES... 

  

A articulação entre CRAS/PAIF e os demais serviços e 

unidades efetiva a matricialidade sociofamiliar do SUAS, 

amplia as possibilidades de atendimento, as intervenções 

conjuntas tornam-se complemento na perspectiva de trazer 

transformações e acréscimos positivos nas vidas das 

pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social e possibilita o acesso às políticas públicas a quem 

delas necessitar. 

 



 

 

O trabalho social com famílias e a articulação da 

rede de serviços socioassistenciais local só se 

concretizam e são possíveis porque há apoio 

mútuo e parceria entre os serviços e unidades, os 

quais direcionam as suas ações e trabalho para os 

mesmos objetivos. 



 

 

 

OBRIGADA! 

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma 
gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse 
uma gota. 
                                                                                              Madre Teresa de Calcutá 
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