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O CRAS 

      O Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS, enquanto unidade pública 
estatal, é a referência para o 
desenvolvimento de todos os serviços 
socioassistenciais de proteção social básica 
do SUAS. Isso significa que os serviços 
devem estar sempre em contato com o 
CRAS, no respectivo território de 
abrangência, tomando-o  como ponto de 
referência.  



O CEMIC 

O Centro de Estudos do Menor e Integração 

na Comunidade Renato Festugato - CEMIC é 

uma organização não-governamental que está 

presente no território de abrangência do 

CRAS Periolo, e executa Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos -

SCFV na modalidade de 06 a 15 anos, com 

atividades diversas durante os cinco dias da 

semana, dentre elas, as atividades específicas 

do SCFV. 



TRABALHO EM PARCERIA 

      Com o intuito de desenvolver o 
trabalho em parceria com a Unidade 
Referenciada, um dos técnico da equipe do 
CRAS (neste caso, Assistente Social) tem 
como responsabilidade realizar o 
acompanhamento e encaminhamento dos 
usuários do Serviço referenciado, bem 
como a mediação entre a equipe técnica do 
PAIF e a Unidade Referenciada. 

       



   Para que isso seja possível, tal profissional, 
semanalmente, realiza atividades em 
parceria com a equipe do CEMIC, em 
especial com a Assistente Social, onde são 
feitas visitas domiciliares, estudos de caso, 
contatos e reuniões com a rede, 
encaminhamentos em conjunto, elaboração 
de avaliações técnicas para inserção e 
desligamento de público prioritário, dentre 
outras. 
     Este trabalho em conjunto teve início 
no mês de fevereiro de 2016, a partir de 
discussões referentes ao PAIF e o 
reordenamento dos SCFV, tendo 
continuidade no ano 2017. 
 

 



Oficinas e Eventos 

   Em complemento as ações desenvolvidas 
em parceira com o CEMIC, outras 
atividades estão sendo planejadas e, na 
medida do possível, executadas em 
conjunto com a Unidade Referenciada.  

   Entre as ações, estão as oficinas do PAIF, 
que deverão ser realizadas com os 
participantes do SCFV e suas famílias, no 
espaço do CEMIC, conduzidas por técnicos 
do CRAS. 

 



    

   Outra forma de trabalho complementar 

em conjunto com a Unidade Referenciada, 

são os eventos, promovidos pelo CEMIC, 

com o objetivo da participação familiar das 

crianças e adolescentes inseridos no SCFV, 

onde a equipe técnica do CRAS, sempre 

que possível, se faz presente no sentido de 

orientar e informar as famílias participantes 

quanto aos Serviços ofertados no âmbito 

da Proteção Social Básica. 



   

OBRIGADA! 


