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Localizado à Rua Dom Silvério, 77, Centro em Carandaí, o Centro de Referência

de Assistência Social (CRAS) é um equipamento público no qual são oferecidos

serviços, programas e benefícios com o objetivo de prevenir situações de risco

social e de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Em 2021, o CRAS

continuou com seu funcionamento presencial, sendo que, os grupos realizados

no equipamento seguiram o modelo hibrido. Mesmo diante os desafios, advindo

do período pandêmico, o CRAS não parou. O equipamento esteve durante todo

o ano em contato com as famílias acompanhadas realizando suas ações e

serviços, bem como promovendo projetos que visam a proteção social básica no

município. 

CRAS,

A  c a s a  d a s  f a m í l i a s  

 
Foi realizada nesta ação, distribuição
de lembrancinhas nas comunidades e

Homenagem as Mulheres inseridas
no grupo Informa CRAS.
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CRAS EM AÇÃO

Confira as principais ações e projetos realizados pelo Centro de Referência
de Assistência Social no ano de 2021

O CRAS é um
equipamento

público no qual
são oferecidos

serviços,
programas e

benefícios com o
objetivo de

prevenir situações
de risco social e
de fortalecer os

vínculos
familiares e

comunitários. Março,2021



 
Em alusão ao dia das Mães, a

Secretaria Municipal de
Assistência Social através do
CRAS promoveram uma ação

intitulada "Homenagem as
Famílias", pois frente à

diversidade nas configurações
familiares, observa-se que o

conceito de família se
diversificou. Cada vez mais há

necessidade de tratar as
famílias no plural, abandonando
o termo no singular, pois não é
possível que um único conceito
dê conta dessa complexidade.

Para tanto, em forma de
agradecimento sorteamos com a
ajuda de nossos parceiros vários

brindes para os participantes,
que enviaram foto ou frase da

sua família. 

AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES - HOMENAGEM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO CRAS

 

AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DA CIDADE
DE CARANDAÍ – 97 ANOS 

 
 Tradicionalmente o CRAS

realiza ações com os
usuários desse serviço para
comemorar e refletir sobre o

aniversário da cidade de
Carandaí, pois é de suma
relevância o trabalho de

fortalecimento de vínculos
comunitários no território o

qual habitamos. Todavia,
com a Pandemia, foi

necessário reformular a
forma das ações. Foi

realizado a divulgação de um
quiz sobre conhecimentos

sobre a cidade. 
 

Abril, 2021

Maio, 2021



 ATIVIDADE JULINA CRAS 2021 

 
Um dos objetivos do CRAS é

fortalecer os vínculos
comunitários, sendo o evento

histórico-cultural "festa
junina/julina", uma importante
estratégia para a promoção da
socialização, lazer e cultura. 

Diante os desafios enfrentados
advindo do cenário

epidemiológico desfavorável em
razão da Pandemia de COVID-19,

neste ano adaptamos a
tradicional festividade, de forma
a garantir a segurança de todos

os nossos usuários.
Representantes dos grupos do

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

(SCFV), de crianças,
adolescentes, adultos e idosos,

participaram de um bingo junino
pra lá de animado! 

Julho, 2021

Grupo Informa CRAS - 1º e 2º Edição 

Durante o ano de 2021, o CRAS ofertou
o Grupo Informa CRAS, o qual teve

como objetivo prestar informações de
serviços, programas, projetos e

benefícios assistenciais - Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e

Previdenciários  (Auxílio Doença,
Auxílio Reclusão, Salário Maternidade,

Aposentadoria por Idade,
Aposentadoria por Invalidez,
Aposentadoria por Tempo de

Contribuição, Pensão por Morte.
Cadastro único para programas sociais,
desconto em tarifa de energia elétrica,

água, entre outros.
 



GRUPO "FAMÍLIA,DESAFIO E REFLEXÃO" 

Durante o ano de 2021, o CRAS, também ofertou o grupo
"Família, desafio e reflexão", o qual teve como objetivo

ser um espaço de reflexão quanto às funções da família
na proteção e no desenvolvimento psicossocial de cada
pessoa do grupo familiar. Essa reflexão pretendeu ainda

estimular autonomia, superação de fragilidades
relacionais na família, orientar quanto a direitos e

compromissos e prevenir violência. 

Campanha dedicada à prevenção de situação de violência contra a pessoa Idosa. 

 

 Essa campanha de prevenção do CRAS,  tem
como objetivo sensibilizar a sociedade sobre
as diversas formas de violação de direitos

praticada contra a pessoa idosa, bem como a
importância de denunciar os casos, que, em

grande parte, ocorrem dentro do próprio
ambiente familiar. No que diz respeito às
principais maneiras de prevenir atos de
violência contra o idoso, sejam eles de

qualquer natureza, destaca-se o
acompanhamento constante da família, ou
seja, um idoso abandonado ou incapaz de

realizar o autocuidado tem chances
aumentadas de ser vítima de algum tipo de
violência. Nos encontros promovidos pelo
CRAS, durante as quartas-feiras, foram

tratados temas de grande relevância para a
população idosa e para a população de modo

geral, tais como:
A importância da convivência social para a

memória;
Reflexão, através de roda de conversa, sobre
os tipos de violência contra a pessoa idosa;

Importância da música para compreensão do
mundo e de nós mesmos.

 

Outubro,2021



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza
atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas,

dentre outras, de acordo com a idade dos usuários.

No ano de 2021, os
grupos do SCFV,

iniciaram de forma
remota. A equipe

do CRAS
acompanhava as

famílias via
WhatsApp e

contato telefônico,
além de realizar
distribuição de
materiais em

domicilio. Em Julho
de 2021, as
atividades,

respeitando as
normas de

segurança contra a
COVID-19,
voltaram a

funcionar de forma
presencial.  



Em 2022, participe você também dos Grupos do SCFV!
Entre em contato e saiba mais. 

A partir de 22 de Novembro 2021, o CRAS está recebendo requerimentos
para Carteira Municipal de Identificação do Espectro Autista (CMIA)

Certidão de nascimento;
Carteira de identidade;
Exame comprobatório de tipo sanguíneo;
 Comprovante de residência;
 Fotografia 3X4;
 Laudo ou atestado médico digitado ou
com letra legível contendo CID; 
Documento de identidade dos pais ou
responsável legal e, 
Comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Assistência
Social (SMAS) através do CRAS, estará
recebendo requerimentos para confecção da
Carteira Municipal de Identificação do
Autista (CMIA), destinada a conferir
identificação à pessoa diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA),
residentes no Município de Carandaí.
Os interessados devem proceder a
requerimento no CRAS (Rua Dom Silvério,
77, Centro - ao lado da prefeitura).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

 



 

Washington Luis Gravina Teixeira
Prefeito de Carandaí

 
Jose Pedro Vitoreti

Vice-prefeito de Carandaí 

 
José Carlos Teixeira Júnior 

Secretário Municipal de Assistência Social

 
    Juliano dos Santos Trindade 

Coordenador do  CRAS

 

Natal CRAS 2021

Tradicionalmen
te, o CRAS

juntamente com
seus

usuários(as),
realizam uma

bela decoração
de natal. E esse

ano não foi
diferente. 

Dezembro,2021


