
CRAS  
Centro de 

Referência de 
Assistência Social 

 



CRAS 
Uma Unidade Pública Estatal, 
localizada em áreas de maior 
vulnerabilidade social.  

Porta de entrada da área de 
Proteção Social Básica da 
Política de Assistência Social.  

CRAS CASCAVEL VELHO 

O que é CRAS: 



Bairros de Abrangência CRAS Cascavel Velho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serviços prestados pelo  

CRAS  
 Serviço Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) - é o principal serviço de 

proteção social básica do SUAS desenvolvido pelo CRAS; 

 Cadastramento no Programa Leite das Crianças (06 meses a 3 anos); 

 Inclusão Digital (07 a 17 anos); 

 Cadastro Único – orientação, agendamento e acompanhamento das famílias que estão em 
descumprimento das condicionalidades do PBF. 

 Benefícios Eventuais – Auxílio Documentação Civil; Auxílio Alimentação; Auxílio 
Natalidade; Passe Livre Municipal para pessoa com deficiência intelectual; 

 BPC – Benefício de Prestação Continuada - idosos acima 65 anos e pessoa com 
deficiência. 

 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  

  Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situação de vulnerabilidade 

social pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a 

possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária; especial:  

 

 

 



Serviços prestados pelo  

CRAS  

SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos) oferta dos serviços: 

 Para adolescentes - 12 a 14 anos; 

 Para idosos - a partir de 60 anos; 

 



 Preferencialmente Famílias atendidas pelos 
programas municipais, estaduais e federais (BOLSA 
FAMÍLIA, PETI, BPC); 

 

 Todos os membros da família que apresentam 
conflitos nas relações familiares e comunitárias; 

 

 Idosos e pessoas com deficiência; 
 

 famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade. 

CRAS 
    PÚBLICO: 



PÚBLICO PRIORITÁRIO 

DO SCFV 

  É preciso estar claro que o SCFV integra o SUAS, portanto, podem participar desse serviço 

todos os que dele necessitarem. Porém, entre os usuários a serem atendidos há os que 

vivenciam as situações de risco social e/ou violação de direitos, elencadas na 

Resolução CNAS nº 1/2013, que são os usuários em situação prioritária.         

  Em situação de isolamento;  

  Trabalho infantil;  

  Vivência de violência e/ou negligência;  

  Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

 Em situação de acolhimento; 

 Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;  

 Egressos de medidas socioeducativas;  

 Situação de abuso e/ou exploração sexual;  

 Com medidas de proteção do ECA;  

 Crianças e adolescentes em situação de rua;  

 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

 

 

 



Objetivos SCFV 

  O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), juntamente com os demais 

serviços de proteção social básica do SUAS, 

contribuem para prevenir o rompimento das 

relações familiares e comunitárias, por meio 

da promoção da convivência e da socialização 

entre os usuários. O fortalecimento de 

vínculos protetivos, saudáveis e 

construtivos é o objetivo principal e o 

resultado do trabalho desenvolvido no 

serviço. 



   CRAS 
 Coordenadora: (Psicóloga): Josiane; 

 Assistentes Sociais: Denise e Kauana;  

 Pedagoga: Vivian; 

 Instrutor de Informática: Victor; 

 Educadora Social: Jaqueline 

 Estagiárias de Psicologia: Aline e Vanessa; 

 Estagiária de Serviço Social: Josara; 

 Estagiária de Educação Física: Lívia; 

 Zeladora: Marcilene; 

 Motorista: Josimar 

 Cadastro Único decentralizado: Cássia e Joviane 

EQUIPE:  



     
CRAS Cascavel 
 Velho 

 Telefone para Contato: 3902-1735 

 

   Horário de Atendimento: 

   Segunda, Terça, Quarta e Sexta–feira: 08:00 às 
17:00 h      -   Quinta – feira: 13:00 às 17:00 h 

  Quinta-feira (manhã): reunião interna. 

  Fechado para almoço: 12:00 às 13:00 h. 

  Prioridade no atendimento: conforme Lei Municipal 
n.11248 de 01/10/92 (gestantes, pessoa 
acompanhada por criança de colo, idosos, pessoa 
com deficiência). 

 


