
CREAS I 



CREAS I -  
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  
• O CREAS constitui-se na unidade pública estatal de 

prestação de serviços especializados e continuados a 
indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e 
social e/ou violação de direitos, promovendo a 
integração de esforços, recursos e meios para enfrentar 
a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os 
seus usuários. Opera a referência e a contrarreferência 
com a rede de serviços socioassistenciais da proteção 
social básica e especial, com as demais políticas 
públicas e com outras instituições que compõem o 
Sistema de Garantia de Direitos. 







EQUIPE CREAS I 
• Coordenadora e Assistente Social: Roseli Brustolin 

• Agente Administrativo: Edna  
• Motorista: Vagner Roberto 
• Zeladora: Zilda dos Santos 

• Assistentes Sociais:  
      Dalva * 
      Leinna 
      Angela  
      Carla  

      Renata 
• Psicólogas:  

      Adriana  
      Daniele Passos 
      Fabiane Morais 
      Patricia Marcio 

• Estagiárias de Psicologia: 
      Daniely Cristina  
      Daniele Castelo  
      Mayara Oliveira 

 

















PAEFI 
 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS  – Crianças e Adolescentes. 
 

• Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais 
de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 
Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 
direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, 
comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 
submetem a situações de risco pessoal e social.  

• Deve garantir atendimento imediato e providências necessárias para a 
inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em 
programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e 
restaurar o direito. 

 



PÚBLICO ATENDIDO 

• Crianças, adolescentes que vivenciam situação de ameaça ou violações de 
direitos por ocorrência de: 

• Violência física, psicológica e negligência; 

• Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

• Abandono; 

• Vivência de trabalho infantil;  

• Outras formas de violação de direitos decorrentes de 
discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a 
sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; 

 
 

 



OBJETIVOS 

• 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. 
 



FORMAS DE ACESSO 

• Por encaminhamentos da rede 
socioassistencial e intersetorial de 
atendimentos, sistema judiciário, conselho 
tutelar, disque 100, disque 156, procura 
espontânea, entre outros. 

 



CREAS I 

• HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8h às 12h 
e das 13h às 17h 

• ENDEREÇO: Rua Riachuelo 1575, Centro.  

• TELEFONE: (45) 3902-1750/1751 

• E-MAIL: creas1@cascavel.pr.gov.br 

 

 




