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Desenvolvimento Social

Assistência
social, um 

direito cidadão

Os seis anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no território brasileiro 
resultaram na criação de uma ampla rede de proteção social, que materializa a 
política pública da assistência social como direito do cidadão e dever do Esta-

do, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.

2011 marca a sanção da Lei do Sistema Único da Assistência Social, a Lei do Suas. O 
sistema, descentralizado e participativo, tem como direção a unidade e totalidade da 
ação pública. O propósito é o de superar a fragmentação e a sobreposição das ações 
governamentais e não governamentais, sem perder de vista as diversidades regionais, 
as peculiaridades de cada município e as especificidades dos territórios e das popu-
lações neles existentes.

Sua organização e funcionamento são caracterizados pela gestão compartilhada, pelos 
equipamentos públicos, pelos serviços e benefícios, pela parceria pública e privada, 
pela vigilância social, sistema de informação, gestão do trabalho, regulação, monito-
ramento e avaliação e controle social. Esses aspectos dão novo formato à assistência 
social pública não contributiva.

Esta revista apresenta ao leitor um conjunto de experiências municipais, aqui retra-
tadas em textos, relatos, histórias e imagens. Juntos, revelam a diversidade e a qua-
lidade de trabalhos desenvolvidos no âmbito do Suas e o seu impacto na melhoria 
das condições de vida de milhares de famílias e indivíduos. Mostram o caminho na 
erradicação da extrema pobreza no nosso País.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
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Trabalho integrado
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Para cada família, uma
intervenção diferente

Articulação entre distintas áreas
promove fortalecimento de vínculos familiares

A criação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), há seis anos, institu-
cionalizou uma nova concepção socioassistencial no Brasil: o rompimento 
da lógica da assistência social como filantropia e caridade e a adoção da 

concepção de direito reclamável de todo cidadão brasileiro.

A intersetorialidade, estratégia de gestão, busca soluções integradas para res-
ponder aos complexos fatores que tornam uma pessoa ou família vulneráveis. 
É uma visão ainda recente e pouco incorporada na maior parte dos municípios 
brasileiros, mas que tem dado bons resultados.

Porto Velho, capital de Rondônia, já começa a colher os frutos da integração da 
área da assistência social com outros setores da prefeitura. Como explica a se-
cretária Benedita Nascimento, “a intersetorialidade não exige nenhuma ação 
nova. O que ela precisa é de um planejamento diferente, um outro olhar sobre as 
ações já realizadas cotidianamente”.

Ela conta que não é fácil conseguir essa cooperação quando se tem, nos municí-
pios do País, uma gestão estruturada para trabalhar de forma fragmentada. “É o 
famoso ‘cada um no seu quadrado’. A integração, para dar certo, passa necessa-
riamente por uma mudança na cultura institucional.”

O governo municipal tem apoiado a nova forma de 
organização das ações de assistência social, e isso 
contribui para os bons resultados. “Apesar de toda 
a dificuldade em conciliar prioridades, estamos ten-
tando romper a lógica de cada secretaria atuar sepa-
radamente. Na assistência, essa integração tem um 
impacto positivo imediato”, diz o prefeito da cidade, 
Roberto Sobrinho.

A intersetorialidade é o grande desafio das políticas 
públicas, principalmente da assistência social. É o que 
conta o secretário adjunto de Assistência Social de 
São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, Juciley 
Pereira Magalhães. “Entendemos que, se há uma saú-
de fortalecida e uma educação de qualidade, temos 

“A intersetorialidade não exige 
nenhuma novidade, somente um 

planejamento diferente.”

Benedita Nascimento, 
secretária de Assistência Social 

de Porto Velho

Valéria Feitoza
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poucas pessoas na faixa da pobreza, mas o 
contexto em que vivemos é outro. Precisamos 
dessa intersetorialidade, até porque nosso 
público é o da saúde, da educação. Tenho que 
ter parceria com essas áreas.”

Para Juciley, a aprovação da Lei do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas) fortale-
ce essa perspectiva de união. “Vamos saber 
como isso será na prática, como atender um 
morador de rua, um dependente de drogas. 
Às vezes, mexemos na estrutura da família 
e depois não conseguimos dar um retorno 
adequado. É pior do que não ter feito nada, 
pois cria expectativa.”

Uma família, cinco intervenções - O caso de 
Rubsmar Gomes dos Santos, 47 anos, ilustra 
bem o impacto que a atuação intersetorial 
tem para as famílias atendidas pela assistên-
cia social. Ele viveu 31 anos envolvido em 
crimes. Acumulou uma ficha criminal que, 

segundo suas palavras, “vai daqui até o Nor-
deste”, foi preso mais de 50 vezes e cumpriu 
pena em uma dezena delas. Foi durante uma 
dessas passagens pelo presídio de Porto Ve-
lho que viu sua vida se cruzar com a assistên-
cia social.

Rubsmar era casado e tinha três filhos. 
Com ele e a mulher, vivia também outra fi-
lha, fruto de um casamento anterior dele. 
Preso e afastado do convívio familiar, um 
dia, no início de 2010, viu no jornal local a 
história de uma mulher e um bebê que ha-
viam sido atacados por uma rival da moça. 
“Olhei a tevê e reconheci a moça atacada: 
era a minha mulher.”

Márcia, a mulher de Rubsmar, foi morta por uma 
suposta ex-amante do marido, que jogou sobre 
ela um líquido inflamável e ateou fogo. No colo 
dela, na hora do ataque, estava o filho mais novo 
do casal, R., na época com apenas 19 meses. O 
bebê teve 60% do corpo queimado e sofreu es-
treitamento da traqueia, que o obrigou a ser sub-
metido a uma traqueostomia para sobreviver.

A morte de Márcia e os ferimentos no pe-
queno R. mudaram a vida de toda a família. 
E foi o início de um trabalho que envolveu 
cinco intervenções de setores diferentes. 
Todas intervenções articuladas pela assis-
tência social. Com a mãe morta e o pai pre-
so, sem outros parentes na cidade, os filhos 
de Rubsmar foram acolhidos pela Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (Semas). 
O pequeno R. passou meses internado, com 
oscilações constantes em seu estado de 
saúde.

Responsável pela supervisão do caso, a che-
fe da Divisão da Proteção Social Especial da 
secretaria, Nubia Elizabete de Medeiros Bra-
sileiro, fez a mediação com a área da saúde, 
para conseguir uma vaga para R. no Hospital 
das Clínicas em São Paulo. Teve de articular 
para conseguir autorização judicial e transfe-
rir a criança, que até hoje está internada na 
capital paulista, com acompanhamento de 
um assistente social.

“O Suas fortalece a perspectiva de união”
Juciley Magalhães – secretário adjunto de Assistência Social de São Gabriel do Oeste
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No dia 30 de junho de 2010, com a saída de 
Rubsmar da cadeia, começou o esforço para 
reconstruir o vínculo familiar. Para recuperar 
a guarda dos filhos, ele precisava comprovar 
ao juiz da Vara da Infância e da Juventude 
que estava regenerado e tinha condições 
de cuidar das crianças. Conseguiu, então um 
emprego e, em janeiro de 2011, recebeu uma 
casa popular.

Seis meses depois, em uma audiência no 
Lar do Bebê, unidade onde estavam acolhi-
das as crianças, o juizado devolveu ao pai 
a guarda dos três filhos mais velhos. Hoje, 
todos eles estudam em tempo integral, re-

Quinta-feira, 5 de setembro, 14 horas. 
Sentada em um sofá velho, coberto por 
um lençol, Maria Zilma Rodrigues Pereira, 
57 anos, aguarda ansiosa por um telefo-
nema. Alojada de improviso na casa da fi-
lha, ela olha para seus poucos pertences, 
enrolados em trouxas 
de pano e amontoados 
num canto da sala. “Me 
disseram que hoje eu 
ia ganhar a minha pró-
pria casa”, conta. Há 
seis anos, ela é acom-
panhada pela Semas. 
Desde então, recebe o 
auxílio moradia de R$ 
180 mensais.

Aposentada, Maria Zil-
ma conta com o auxílio e 
ainda com um benefício 
de R$ 70 do Bolsa Famí-
lia para sustentar a si e 
ao filho, um rapaz com 
deficiência. O aluguel de 
um quarto de fundos em 
um bairro da periferia de 
Porto Velho lhe custava 
R$ 150 por mês, quase 
todo o valor do benefício. 

sultado de uma articulação com a área da 
educação. Rubsmar aguarda apenas a opor-
tunidade para reencontrar o caçula, que 
ainda tem um longo tratamento de saúde 
pela frente.

Mais do que ninguém, Rubsmar reconhece o 
esforço do poder público para contribuir na 
reorganização de sua vida. “Se hoje estou 
aqui, foi porque muitas pessoas trabalharam 
para garantir meus direitos.” E reafirma que 
esse esforço mudou sua visão de mundo. 
“Sempre desafiei o sistema. Mas, quando vi 
que me davam importância, quando prome-
teram e realmente cumpriram, eu passei a 
ver tudo de outra forma.”

Uma casa para Maria Zilma
O pouco que sobrava, ela complementava com 
faxinas e lavagens de roupa para bancar a ali-
mentação e outras necessidades da família.

A vida, que já era difícil, piorou quando o 
dono da casa onde ela vivia deixou de pagar 
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as contas de água e luz. Em março, sem con-
dições mínimas de moradia, Maria Zilma se 
viu obrigada a deixar o local com o filho e, 
sem ter para onde ir, foi morar na sala da casa 
de outra filha, que acabara de ser contempla-
da em um projeto habitacional popular, no 
conjunto residencial Candelária. O espaço da 
pequena sala, de pouco mais de três metros 
quadrados, ela dividia com o filho deficiente.

Maria Zilma foi novamente à secretaria e re-
cebeu a premessa de uma casa no mesmo 
bairro da filha. Esperou seis meses até o tão 
sonhado dia da mudança. Quando o celular 
tocou, seu rosto se iluminou. “É agora, eles 
estão vindo!”, comemorou. Minutos depois, 
uma caminhonete da Secretaria de Habita-
ção encostou para recolher seus pertences e 
levar para a nova casa, a menos de 500 me-
tros da residência da filha. Maria Zilma pegou 
nas mãos o que conseguiu carregar e acom-
panhou o trajeto da caminhonete a pé. “Não 
acredito! Não acredito! É muita felicidade!”, 
repetia ao longo do caminho.

Foi pela estreita parceria entre as secretarias 
municipais de Assistência Social e de Habi-
tação que Maria Zilma conquistou o direito 
de receber a própria moradia. Juntas, ambas 
as pastas fazem o mapeamento das famílias 
prioritárias para recebimento de casas popu-
lares. Essa lista tem moradores das margens 
de canais, que estão sendo retirados das áre-
as para o processo de reurbanização, além de 
pessoas que perderam suas casas por mora-
rem em áreas invadidas, alvos de ações de 
reintegração de posse. E contempla também 
as famílias cadastradas pela prefeitura que re-
cebem auxílio moradia, caso de Maria Zilma.

“Todas as famílias encaminhadas pela secre-
taria foram contempladas com habitações 
populares. Também encaminhamos para 
acom panhamento da assistência social as 
famílias que nossas equipes localizam nas 
áreas mais vulneráveis”, explica o secretário 
municipal de Habitação, Ian Kleber de Farias. 
Segundo ele, não há um percentual fixo de 
residências populares destinado às famílias 
acompanhadas pela assistência social, “mas 

até agora, todos os casos encaminhados por 
eles foram atendidos.”

Já instalada na nova casa, Maria Zilma deixará 
de receber os R$ 180 do auxílio moradia, mas 
continuará com o benefício do Bolsa Família, 
que complementa a renda familiar. E já plane-
ja como complementar a renda: “Minha casa 
nova tem um tanque muito bom e ainda tenho 
forças para lavar roupas para fora. Só espero 
fazer clientela rapidamente por aqui”.

Plantão – Trinta anos depois do seu reconhe-
cimento como capital de Rondônia, Porto Ve-
lho abrange, atualmente, mais 11 distritos: 
Abunã, Calama, Demarcação, Extrema, For-
taleza do Abunã, Jaci-Paraná, Mutum Paraná, 
Nazaré, Nova Califórnia, São Carlos e Vista 
Alegre do Abunã. São localidades situadas a 
até 400km de distância de Porto Velho. Al-
gumas ainda sem Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), que, desde 2007, 
mantêm ação estratégica para oferecer ou 
reforçar o atendimento às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade: o Plantão do Bolsa 
Família.

Baseado na concepção da busca ativa, mas 
com foco na integração com outras áreas, 
o plantão é um projeto permanente, que 
compõe as ações da proteção básica e 
está previsto no Plano Plurianual de Porto 
Velho. Ao longo dos anos, consolidou-se 
como uma ação intersetorial, que envolve 
cerca de 150 servidores e chega a atender 
até 600 famílias em um único dia, cada vez 
que é realizado. Entre abril e outubro, me-
ses de verão na região, o plantão é mais 
frequente. De novembro a março, por causa 
da grande quantidade de chuvas, as visitas 
são mais espaçadas.

A mobilização para cada plantão do Bol-
sa Família dura uma semana. É o prazo 
para preparar a instalação da estrutura de 
apoio e para a divulgação por rádio, jornal, 
TV e outros meios de comunicação. A co-
operação intersetorial permeia o plantão 
do início ao fim. “A Secretaria de Educação 
cede uma escola para instalarmos as equi-
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pes, a Secretaria de Administração leva os 
computadores e instala os sistemas e a in-
ternet para o cadastramento das famílias 
e todos oferecem algum tipo de serviço no 
dia do plantão”, descreve a secretária Be-
nedita Nascimento.

Durante a ação, cada sala de aula vira um 
posto de atendimento: recadastramento 
e atualização cadastral de famílias; novos 
cadastros do Bolsa Família; uma sala de pe-
sagem e aplicação de vacinas; uma para en-
trega de declaração de frequência escolar; 
uma sala para o serviço socioeducativo com 

Há dois anos, o pequeno povoado de Jaci-Pa-
raná, distrito de Porto Velho distante 130km 
da capital, sofreu uma mudança radical com o 
início da construção das usinas hidrelétricas de 
Jirau, maior obra do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), e de Santo Antônio, am-
bas consideradas essenciais para gerar energia 
e evitar um apagão nos próximos anos.

Nos últimos três anos, a região do Rio Madei-
ra se transformou em um imenso canteiro de 
obras. Juntos, os dois empreendimentos em-
pregam cerca de 40 mil trabalhadores, muitos 
deles vindos de outros estados, principalmen-
te Maranhão, Piauí e Mato Grosso. Jaci-Paraná 
viu seu número de habitantes crescer de 4 mil 
para 16 mil pessoas desde 2008. Porém, junto 
com a população, multiplicaram-se os proble-
mas. “Ninguém estava preparado para o im-
pacto das obras. Fizeram estudos ambientais, 
mas não calcularam o impacto social”, afirma 
a secretária municipal de Assistência Social 
de Porto Velho, Benedita Nascimento.

A cidade enfrenta hoje sérios problemas de 
infraestrutura – educação, saneamento bá-
sico, habitação, saúde, assistência social e 
segurança – e é obrigada a lidar ainda com 
questões como o tráfico de drogas, a pros-
tituição e as denúncias constantes de ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes. 

palestras; outra para a divulgação de servi-
ços dos Cras e Creas. Além disso, as secreta-
rias de Esporte e Cultura montam atividades 
de lazer para as crianças.

“O raciocínio é o seguinte: já que vamos des-
locar equipe e montar uma estrutura, é me-
lhor reunir logo todas na mesma atividade e 
resolver várias demandas ao mesmo tempo”, 
diz a secretária. “É mais barato e desafoga o 
atendimento de todas as áreas no dia a dia”, 
ressalta, reafirmando a intersetorialidade 
como princípio estratégico de gestão.

Distrito de Porto Velho, Jaci-Paraná não 
tem nenhum Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) ou Centro Especia-
lizado (Creas). Os plantões e equipes vo-
lantes de um dos Cras de Porto Velho, que 
vão para o distrito periodicamente, passa-
ram a não dar conta da demanda.

Benedita Nascimento, então, achou que 
era hora de chamar as empresas constru-
toras à responsabilidade conjunta para 
amenizar o impacto social das obras. 
Desde junho, um grupo executivo, com 
representantes das duas empresas e de 
todas as secretarias municipais de Porto 
Velho, além de algumas estaduais direta-
mente envolvidas na solução dos proble-
mas, estão montando um plano de desen-
volvimento local para Jaci-Paraná.

A agenda positiva contempla ações orga-
nizadas em quatro eixos. O primeiro de-
les é a construção de uma rede para pre-
venção e combate a violações de direitos 
da criança e do adolescente, que integra 
as áreas de assistência social, educação, 
saúde, cultura, esportes, segurança, en-
tre outras, e os profissionais que aten-
dem crianças e adolescentes vítimas de 
violações de direitos. O objetivo é criar 
um atendimento intersetorial comparti-

Quando é preciso mudar o rumo
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lhado e interdependente, respeitando a es-
pecificidade de cada política pública.

Os outros três eixos abrangem o desen-
volvimento local, com foco na sustentabi-
lidade do povoado, o gerenciamento das 
informações sociais e econômicas para re-
forçar o monitoramento das ações e a ca-
pacitação dos trabalhadores por meio de 
cursos e oficinas. “É um plano complexo, 
que tem ações emergenciais e estrutu-
rantes, e que veio com atraso, já que todo 
planejamento deveria ter sido feito muito 
antes da autorização de uma obra desse 
porte”, comenta Benedita Nascimento.

“Este talvez seja o projeto mais ambicioso 
que temos em relação à intersetorialida-
de, e que está sendo pactuado entre vá-
rios níveis de gestão, tanto pública como 
privada”, explica. Além da assistência so-
cial, as ações envolvem construção e re-
forma de escolas, instalação de unidades 

de saúde para atendimen-

to a usuários de álcool e drogas, reforço na 
segurança pública e projetos de cultura e 
esportes.

Aos 17 anos, L.H.S.R. traz na bagagem uma 
história de sofrimento: nunca conheceu a 
mãe, foi vítima de abuso sexual pelo próprio 
pai, dos 12 aos 16 anos.Envolveu-se com 
um rapaz e teve uma gravidez precoce, 
fugiu de casa, parou de estudar e viu-se 
obrigada a trabalhar para sustentar a si e à 
filha, hoje com um ano e sete meses. Des-
de julho, mãe e filha vivem na Casa Mora-
dia, unidade de acolhimento da Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade do 
Suas de Porto Velho.

Resgate – Lá, L.H. conheceu J.M.C., também de 
17 anos, e também mãe de um menino, com 
um ano e dez meses. As histórias semelhan-
tes aproximaram as adolescentes. Hoje, ami-
gas, buscam um futuro melhor. Ambas foram 
indicadas pela direção da Casa Moradia para o 
projeto Vira Vida, do Serviço Social da Indús-
tria (Sesi), voltado justamente para adoles-
centes em situação de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social.

O projeto Vira Vida busca promover a ele-
vação da autoestima e da escolaridade dos 
adolescentes e jovens, por meio de cursos 
técnicos profissionalizantes. As capacitações 
contemplam a necessidade de integração en-
tre formação profissional, educação básica, 
noções de autogestão. Também asseguram 
aos alunos atendimento psicossocial, volta-
do ao resgate de valores e fortalecimento 
de vínculos familiares. Os cursos abrangem 
as áreas de moda, imagem pessoal, turismo 
e hospitalidade, gastronomia, comunicação 
digital, administração e química, e têm carga 
horária que varia entre 700 e 950 horas/aula, 
conforme a modalidade.

L.H. e J.M.C. entraram em outubro na segunda 
turma do projeto e sonham com um futuro me-
lhor. “Esse projeto pode me ajudar a conseguir 
um emprego. Aí vou poder fazer uma faculdade 
e virar advogada”, planeja L.H. A amiga J.M.C. 
também faz planos: “Quero trabalhar e alugar 

“O Projeto ViraVida é a minha chance de independência”
J.M.C. 17 anos
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uma casa para cuidar do meu filho. É a minha 
chance de independência.”

Justiça – em sempre o esforço de articula-
ção intersetorial parte do Poder Executivo. 
No caso da capital de Rondônia, o Juizado da 
Infância e da Juventude tornou-se um impor-
tante aliado na solução dos casos de crianças 
e adolescentes acolhidos. Porto Velho é um 
dos municípios onde já está em vigor proje-
to de audiências concentradas, instituído em 
junho de 2010 pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

As audiências funcionam como um muti-
rão para discutir e agilizar a resolução de 
processos relativos a crianças e adoles-
centes acolhidos nas unidades públicas da 
assistência social. “Nosso objetivo é que o 
poder público aja mais rapidamente para 

eliminar as vulnerabilidades e reconstruir 
o vínculo familiar e, assim, reduzir o tem-
po de abrigamento e oferecer uma pers-
pectiva melhor a elas”, explica o juiz da 

Infância e da Juventude de Porto Velho, 
Dalmo Bezerra.

Na prática, as audiências concentradas fun-
cionam assim: a cada seis meses, durante 
uma semana, o juizado atua dentro das uni-
dades de acolhimento do Suas. Junto com 
ele, vão também representantes de todos os 
setores envolvidos na solução dos processos: 
saúde, educação, cultura, habitação, esporte 
e assistência social. Todos os casos de crian-
ças e adolescentes acolhidos em cada uni-
dade são discutidos e recebem as soluções 
necessárias e possíveis naquele momento. A 
preparação das audiências leva entre dois a 
três meses e inclui um diagnóstico completo 
de cada caso, e a discussão prévia com o Mi-
nistério Público e a Defensoria Pública.

Dalmo Bezerra diz que as decisões nessas 
audiências são tomadas em consenso e que 
isso tem provocado uma mudança de postu-
ra de todos os envolvidos. “Não é mais uma 
determinação de cima para baixo. Cada se-
cretário diz o que tem condições de fazer 
naquele momento e é cobrado sobre a sua 
responsabilidade.” Na opinião dele, a assis-
tência social passou a ser vista com outros 
olhos. “Antes, era como se a secretaria fosse 
uma ilha, que tinha que dar conta de todos 
os problemas sozinha. Havia muita cobrança 
e pouca cooperação. Hoje, a relação com as 
outras áreas está melhorando.”

Para ele, a realização das audiências con-
centradas melhorou a cooperação entre o 
Judiciário e o Executivo, entre as esferas 
municipal e estadual, e entre as secretarias 
envolvidas. Mas o benefício maior, segundo 
ele, é o aprendizado pessoal. “Uma coisa é 
ler sobre o caso em um processo cheio de 
termos técnicos; outra, muito diferente, é ir 
lá e ver a criança que está citada naqueles 
papéis, saber que a nossa presença faz com 
que ela se sinta realmente importante para o 
sistema, porque todas as pessoas que podem 
lhe garantir um futuro melhor estão reunidas 
ali para cuidar do seu caso”, avalia. “A gente 
chega às unidades e logo tem uma criança 
abraçada nas nossas pernas.”
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Em Aracaju e Salgado, em Sergipe, a inte-
gração de todas as entidades de assistên-
cia social chama atenção pelo sucesso com 
que é executada. Além disso, o diálogo afi-
nado com as três esferas do governo e com 
as áreas de saúde e educação é ingrediente 
fundamental. 

Em Salgado, a relação estreita com as secre-
tarias de Saúde e de Educação do município 
facilita o trabalho de toda a equipe e forta-
lece a execução dos serviços socioassisten-
ciais. O secretário municipal de Assistência 
Social, Adelvan Macedo, explica que o apoio 
de todos é um dos diferenciais do município.

“Nosso Centro de Convivência, por exemplo, 
divide o terreno com uma escola. O espaço 
deles foi cedido a nossa equipe, o que pro-
porcionou uma melhoria evidente em todos 
os aspectos, para nós e para eles. A evasão é 
quase zero, já que eles nem chegam a ir para 
casa. Saem direto da escola e chegam aos nos-
sos serviços pela mesma entrada,” 

O bom relacionamento com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde proporciona grandes avan-
ços na assistência social. São frequentes os 
casos de encaminhamentos e de reuniões 
com as duas equipes para debater situações 
de violação de direitos. “Nesses casos, a saú-

de funciona como porta de entrada e nos acio-
na imediatamente. Em situações de violência, 
abuso, entre outras mais graves, as demandas 
são encaminhadas ao Creas, que acompanha 
o caso”, afirma Adelvan.

Em Aracaju, até a Secretaria de Transpor-
tes foi acionada para o estabelecimento 
de parcerias. A responsável pelo Cras Riso-
leta Neves, Josefa Iraci Mendonça, explica 
que após algumas reuniões a equipe con-
seguiu providenciar que uma das linhas de 
ônibus do bairro tivesse como ponto final 
a porta do Cras.
“Atendemos um território muito grande, que 
vai além do bairro onde o Cras está instala-
do.” Informa Josefa. “Com a dificuldade de 
acesso pela falta de transporte público que 
chegasse aqui, nossa evasão era grande e 
parte do acompanhamento se perdia. Agora, 
conseguimos uma linha específica que traz 
o usuário até nossa porta, o que é essencial 
para um trabalho com continuidade e quali-
dade.”

No bairro América, apontado como um dos 
locais com os maiores índices de violência e 
abuso de drogas da capital sergipana, é a Se-
cretaria de Segurança Pública que empresta 
apoio à equipe do Cras Enedina Bonfim San-
tos. A coordenadora Elisabete Ribeiro reforça 

que, sem a colaboração deles, a 
realidade dos educadores seria 
outra. “Vivemos uma situação 
de alto consumo de crack e já 
registramos casos de invasão e 
roubo ao Cras quando começa-
mos. Hoje, contamos com um 
patrulhamento constante, o 
que oferece maior segurança e, 
consequentemente tem maior 
impacto na qualidade de nosso 
trabalho.”

• Colaboraram Adriana Scorza 
e Fernanda Lattarulo

Porto Velho – Rondônia

População – 410.520
IDHM – 0,76
Média de pessoas por família – 3,61
Bolsa Família – 21.252
BPC – 12.777

Cras – 6
Creas – 1
Restaurantes Populares – 1

Integração de entidades chama a atenção
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De acordo com a Constituição, todos os brasileiros têm direito à 
Proteção Social Básica. Portanto, o Governo Federal, em conjunto 
com os estados, o Distrito Federal e os municípios, procura 
consolidar uma ampla rede de proteção e promoção social.

Além dos benefícios de transferência de renda, como o 
Programa Bolsa Família, os cidadãos têm direito a vários serviços 
socioassistenciais. Nos Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS), as famílias encontram serviços, como atendimento 
psicopedagógico, cursos, atividades culturais, esportivas e 
recreativas. São também ótimos lugares para os cidadãos 
obterem informações sobre os programas sociais do Ministério 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Já são 7.769  CRAS funcionando em quase todos os municípios 
brasileiros. São casas de portas abertas para as famílias que 
buscam assistência e orientação para exercerem seus direitos 
sociais básicos.

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Portas abertas para as famílias que buscam assistência e orientação 
para exercer os seus direitos sociais básicos

0800 707 2003       www.mds.org.br
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Desenvolvimento Social
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Prot  eção e 
acol  himento às
famí  lias no Cras

Cras Leste de Pinhais conta com recursos do Governo Federal, 
e pode atender 1,5 mil famílias. Em março de 2011, a sede 
própria foi inaugurada. A cidade tem outras três unidades e 
também um Centro Especializado, mas nem sempre foi assim

Cristiane Hidaka
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Gestão

A foto de Matheus Estevan amparado pelos braços da mãe simboliza muito mais do que 
proteção materna. Ele é beneficiário do Bolsa Família e ela, acompanhada pelo Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), no Cras Leste de Pinhais, região 

metropolitana de Curitiba. Ambos são protegidos pelo Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), direito garantido por lei a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade.

Tímido, o menino de 7 anos passa o tempo na brinquedoteca equipada com 
recursos do MDS, enquanto a mãe faz o serviço de limpeza do Cras. Flávia 
Rocio Pinheiro Neves, de 31 anos, tem sido acompanhada pelos serviços 
socioassistenciais desde que Matheus tinha 18 meses e o marido saiu de 
casa. Após participar de um curso profissionalizante na Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Econômico, conseguiu o emprego de serviços 
gerais em uma empresa conveniada com a prefeitura e foi designada para 
trabalhar no Cras. “Aqui, além de profissionais, eles são também amigos”, 
refere-se à equipe da assistência social.

O Cras Leste de Pinhais é financiado pelo Governo Federal. Tem mais de 
1,5 mil famílias atendidas e recebe média de cem por semana. Em março 
de 2011, a sede própria, com dois andares e acessibilidade, foi inaugura-
da. A cidade possui outras três unidades, mantidas pelo município, e um 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Desafio – Nem sempre foi assim. A diretora 
de Proteção Básica da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Luciane Salles, lembra bem 
como era feito o atendimento em 1997, quan-
do era estagiária de Serviço Social na prefeitu-
ra. Sem a Política Nacional de Assistência So-
cial, o serviço era visto como assistencialista. 
“As pessoas achavam que tinham que ser ami-
gas do prefeito, do vereador ou da secretária 
para falar com a gente. Foi um desafio grande 
superar isso na comunidade.”

A mudança foi radical. Há dois anos, o Cras pi-
loto tinha apenas três pessoas para atender à 
população. Um assistente social, um psicólo-
go e um estagiário faziam os atendimentos, os 

encaminhamentos, as visitas e 
o acompanhamento às famílias. 
Os cadeirantes eram atendidos 
do lado de fora porque o Cras 
não tinha acessibilidade.

Quando a socióloga Márcia 
Ferreira assumiu a pasta da 
Assistência Social, em 2009, ti-
nha o desafio de reorganizar a 
gestão do Suas na cidade. Com 

a legislação debaixo do braço e o apoio do 
prefeito, conseguiu estruturar e reorganizar 
o sistema, habilitar o município na gestão bá-
sica e abrir quatro Cras, um Creas, o Centro 
de Convivência do Idoso e ofertar serviços 
de alta complexidade por meio de parcerias 
com entidades socioassistenciais. Para isso, 
adequou a estrutura da secretaria ao Suas, 
fortaleceu o Conselho Municipal de Assistên-
cia social (CMAS), firmou convênios com en-
tidades socioassistenciais inscritas no conse-
lho e promoveu concursos públicos.

Prevenção – Os serviços de alta complexida-
de do sistema englobam a Casa da Mulher 
em Situação de Violência, o Centro de Aten-
dimento à Criança e Adolescente (Caca), o 
albergue para população em situação de rua 
e a Associação de Recicladores de Pinhais 
(Arep). Os convênios, estabelecidos por edi-
tal público, são aprovados e fiscalizados pelo 
CMAS. “Sem as entidades, não conseguirí-
amos dar conta da demanda no município. 
Elas trabalham a prevenção, os vínculos co-
munitários e familiares e a questão dos direi-
tos violados. É uma parceria”, afirma a secre-
tária Márcia Ferreira.

“Os usuários passaram a dizer: 
este é o meu direito, não é um 

favor, é o meu direito.”

Márcia Ferreira
Secretária de Assistência Social 

de Pinhais
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Desenvolvimento Social
Os territórios foram divididos utilizando o 
Cras como referência. “Mensalmente, nos 
reunimos com representantes das escolas 
municipais e estaduais para articulação das 
políticas. A rede de proteção à família apro-
ximou os técnicos”, explica Márcia.

A rede de proteção à família reúne represen-
tantes da gestão municipal e estadual e o Poder 
Judiciário. “Além de fazer o encaminhamento, 
também discutimos casos concretos para ver o 
caminho a ser seguido. Depois que instituímos 
a rede, conseguimos fazer um trabalho mais 
preventivo e saber para onde encaminhar o 
usuário para atender suas necessidades.”

Rede – A articulação da rede de serviços 
deixou Cras e Creas conhecidos. Muitas de-
mandas do centro especializado chegam 
das unidades ou por encaminhamento dos 
parceiros. A diarista M.J.C., 45 anos, apare-
ceu no Creas com a filha A., de 22 anos, ví-
tima de violência do ex-marido e do atual 
companheiro. A mãe também havia passado 
por situação semelhante no passado. Então, 
resolveu buscar ajuda com uma vereadora, 
que a orientou a ir ao Creas.

Mãe e filha são atendidades pelo Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral Especiali-
zado à Família e Indivíduo (Paefi), no Creas. 
“Trouxe minha filha aqui para atendimento 
com a psicóloga e a assistente social, que 
têm mais sabedoria do que a gente. É difí-
cil quando a pessoa está naquele meio e não 
consegue sair. Com o apoio deles, ela já está 
abrindo mais a cabeça”, diz M.J.C.

O Creas organiza grupos para fortalecimento 
de vínculos familiares e encaminha a popu-
lação para os benefícios sociais e a inclusão 
produtiva. “Um dos objetivos dos grupos é 
romper o ciclo de violência familiar. Geral-
mente, os agressores foram vítimas na infân-
cia e na adolescência”, explica o diretor da 
Proteção Social Especial, Giovan da Silva.

O centro também acompanha adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducati-
vas, promovendo a reconstrução de vínculos 

e sua inserção na comunidade, articulado com 
o Cras. Ainda desenvolve serviço específico 
para resgate social e encaminhamento da po-
pulação em situação de rua para albergues. 
Aos poucos, a população vai conhecendo os 
locais de atendimento e passa a buscá-los 
atrás de seus direitos. “Antes, os usuários viam 
os serviços como caridade, agora são tratados 
como direitos”, enfatiza Márcia.

Recursos – Para estruturar o sistema e me-
lhorar o atendimento à população, a secre-
taria promove dois concursos públicos e 
dobrou o número de servidores. Cada Cras 
e Creas têm dois assistentes sociais, dois 
psicólogos, um pedagogo e uma equipe 
de educadores sociais. Os Cras foram es-
truturados e o Creas, aberto. As unidades 
dispõem de carro e de estrutura logística. 
Os profissionais, contam com computador 
com acesso à internet banda larga. Os ou-
tros equipamentos públicos, administra-
dos por entidades conveniadas, possuem 
assistente social e psicólogo, conforme 
a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos (NOB/RH do Suas).

As equipes de referência dos Cras e Creas, 
técnicos administrativos, conselheiros tutela-
res e conselheiros de assistência social rece-
bem capacitações específicas. “Nossa gestão 
é descentralizada e participativa. Os técnicos 
de cada Cras e Creas é que fazem os diagnós-

“A rede de proteção à família aproximou os técnicos”
Márcia Ferreira – secretária de Assistência Social de Pinhais
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ticos junto com as secretarias, conforme a re-
alidade de cada território”, acrescenta Márcia.

A secretária ressalta que sem orçamento não 
seria possível estruturar o Suas no município e 
que o apoio do gestor municipal foi fundamen-
tal. “Se não houver apoio do prefeito, não há 
orçamento. Abrir concursos públicos e editais 
depende da prefeitura.” O orçamento anual da 
assistência social cresceu 200% nos últimos 
dois anos. Entre 2005 e 2011, os recursos fo-
ram ampliados de R$ 1,7 milhão para R$ 5,7 
milhões, 5% do orçamento total do município, 
cumprindo as metas estabelecidas no Plano 
Decenal da Assistência Social.

O governo estadual também é responsável 
pela consolidação do Suas. Vários serviços, 
programas e projetos são financiados pelo 
estado. Neste ano, o Paraná investiu R$ 725 
mil na construção do Centro da Juventude.

Controle social – O município de Pinhais tem 
conselho, plano e fundo municipal de assistên-
cia social. O CMAS está organizado desde 1995, 
fundamentado nas resoluções do Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS), que discute, 
fiscaliza, aprova e participa do planejamento 
das ações.

“O conselho municipal hoje é bastante poli-
tizado. Temos representantes dos trabalha-
dores, das entidades socioassistenciais e dos 
beneficiários. É uma conquista da sociedade 
civil”, diz a presidente do conselho e diretora 
da Proteção Social Básica, Luciana Salles, re-
presentante do governo no CMAS.

As 17 entidades conveniadas com a prefei-
tura estão inscritas no conselho. O CMAS 
exige que tenham um ano de funciona-
mento, além de uma equipe composta por 
assistente social e psicólogo em seu corpo 
técnico. Uma comissão visita as entidades 
semestralmente e elabora relatórios anu-
ais. “Temos critérios para o cadastramento 
e estamos reordenando a caracterização 
das entidades de saúde, educação e assis-
tência social, conforme as legislações atu-
ais”, explica Luciana.

O CMAS conta com o apoio da Procuradoria 
Jurídica na regulamentação de leis. A secre-
taria cedeu espaço e servidores para o conse-
lho e oferece capacitação sobre prestação de 
contas, convênios e elaboração de projetos.

Vigilância social – A principal ferramenta de 
monitoramento e acompanhamento das famí-
lias tem sido o Cadastro Único e o sistema de 
referência e contrarreferência do município. 
Porém, a prefeitura está estruturando o Siste-
ma Integrado de Assistência Social (Sias), ferra-
menta informatizada que integrará também as 
áreas da saúde e educação para acompanhar as 
famílias atendidas pelos serviços públicos.

Márcia Ferreira enfatiza que o Suas foi fun-
damental na organização dos programas, 
projetos, serviços e benefícios para que os 
cidadãos fossem tratados com dignidade 
nas unidades de atendimento. A assistên-
cia social, assinala, é uma política de di-
reito da população e um dever do Estado, 
conforme prescrito na Constituição Federal 
e regulamentado na Lei Orgânica de Assis-
tência Social (Loas). Hoje em dia, conta, o 
usuário não vem mais à secretaria, não vai 
mais ao prefeito ou vereador para pedir au-
xílio ou para acessar algum serviço. “Ele vai 
ao Cras, ele procura o Creas, conversa com 
a assistente social, o psicólogo, o advoga-
do ou o pedagogo”. Foi assim, recorda, que 
conseguimos apoio do prefeito, quando os 
usuários passaram a dizer: “Este é o meu 
direito, não é um favor, é o meu direito”.

Pinhais – Paraná

População – 112.852
IDHM – 0,82
Média de pessoas

por família – 3,33
Bolsa Família – 3.058
BPC – 1.239
Cras – 5
Creas – 1

Projovem Adolescente – 8
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Desenvolvimento Social

A procura pelos 
vulneráveis
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Plano Brasil Sem Miséria aposta na responsabilidade 
do Estado em localizar pessoas que sobrevivem com 
renda mensal inferior a R$ 70, invertendo a recente  
lógica  da concessão dos serviços públicos
Roseli Garcia

Busca ativa
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Busca Ativa

Gincana para localizar habitantes extremamente pobres no Rio Grande do Sul. Servi-
ços prestados às comunidades distantes por meio de ônibus e barcos no Amazonas. 
Parcerias com agentes comunitários de saúde e concessionárias de energia elétrica. 

Equipes volantes. Visitas em domicílio. Denominadas busca ativa, iniciativas como essas se 
multiplicam em todas as regiões do País e mostram o comprometimento de governos para a 
superação da miséria até 2014.

O desafio das equipes que 
atuam no Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) e 
na gestão do Programa Bolsa 
Família é identificar e verifi-
car a situação de 800 mil fa-
mílias em todo o Brasil, que, 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), são pobres, mas ain-
da não são atendidas pelas 
políticas sociais do Governo 
Federal. Também vão identi-
ficar os serviços existentes e 
a necessidade de criar novas 
ações para que essa popula-
ção possa acessar os seus di-
reitos.

O Plano Brasil Sem Miséria aposta na responsabilidade do Estado em buscar as pesso-
as que sobrevivem com renda mensal inferior a R$ 70, invertendo a lógica ocorrida na 
concessão dos serviços públicos até recentemente. Habitantes de bolsões de miséria, 
favelas e áreas de difícil acesso, como quilombos e terras indígenas, estão entre o pú-
blico prioritário na busca ativa. Ações criativas surgem desde o início de 2011 com esse 
objetivo. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, fez iniciativa inédita, em julho: apresentou resultados positivos e foi incor-
porada às ações seguintes. Em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), a secre-
taria propôs uma gincana entre as escolas estaduais de Bagé com prêmios para quem 
apresentasse o maior número de famílias que se enquadrasse no critério de extrema 
pobreza, mas ainda se encontrava fora do Cadastro Único, base de dados de programas 
sociais como o Bolsa Família.

Com a disputa entre as escolas, que envolveu 1,5 mil alunos, a meta de cadastramento na 
cidade gaúcha foi superada. No Mutirão Social, ocorrido em 1º de julho, 178 famílias foram 
inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e no Bolsa Família, 
quando a expectativa inicial era de 150. Na avaliação da Cufa, os alunos souberam identificar 
e mobilizar as pessoas do público-alvo. As escolas participantes foram premiadas com equi-
pamentos que contribuem para a melhoria do ensino de seus alunos, como TV 42”, projetor 
e home theater.
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Estado de proporções continentais, o Ama-
zonas está criando iniciativas para vencer a 
superfície de 1,5 milhão de quilômetros qua-
drados entrecortada por rios – área maior do 
que as da França, Espanha, Suécia e Grécia 
somadas. Desde 2003, a Secretaria de Estado 
de Assistência Social e Cidadania utiliza três 
barcos para levar serviços sociais aos habi-
tantes das comunidades ribeirinhas, rurais e 
indígenas. No período, 2,3 milhões de aten-
dimentos foram feitos, 369,5 mil documentos 
(carteira de identidade, registro de nascimen-
to e CPF), concedidos e cem mil atendimentos 
sociais realizados. Esse serviço foi reforçado 
em 2011 para localizar 9 mil famílias que ain-
da estão fora das políticas sociais no estado.

Cadastro – O trabalho é feito em parceria com 
a Fundação Nacional do Índio (Funai), secreta-
rias de Saúde e cartórios. Ao chegar à locali-
dade, os técnicos visitam as famílias e fazem 
um cadastro socioeducativo. Verificam, ainda, 
se as crianças têm registro de nascimento e se 
estão na escola, por exemplo, ou se cabe apo-
sentadoria rural para idosos.

O recurso do barco também é usado pelo 
famoso município fluminense de Paraty, co-
nhecido pelo seu patrimônio histórico e pela 
feira literária anual. Do outro lado da ilha, de-
zenas de famílias, em seis comunidades, não 
têm saneamento básico nem energia elétri-
ca. Muitas moram em casas sem banheiro, 

dormem em esteiras no chão batido e ali-
mentam-se basicamente de banana, farinha 
e peixe, frutos da produção local. São cerca 
de 350 famílias, com renda mensal de até um 
salário mínimo, que têm nas políticas sociais 
o principal apoio para a sobrevivência.

Semanalmente, elas recebem a visita de uma 
equipe volante do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), iniciativa criada há 
seis anos pela Secretaria Municipal de Pro-
moção Social para ampliar o acesso aos ser-
viços sociais.

Toda quarta-feira, a assistente social Izabela 
Dantas, coordenadora da equipe volante do 
Cras, enfrenta até 45 minutos a bordo de uma 
pequena lancha para visitar uma das seis co-
munidades das zonas rural e costeira de Pa-
raty: Pouso da Cajaíba, Calhaus, Saco Claro, 
Saco da Sardinha, Joatinga e Condado. Junto 
com Izabela, vão uma psicóloga e um respon-
sável pelo Programa Bolsa Família. Eles pas-
sam o dia em cada comunidade, conversando 
com os moradores para identificar demandas 
e providenciar o atendimento.

“Nossa principal percepção é que muita gente 
sofre por desconhecer a ajuda que pode re-
ceber do governo”, avalia a assistente social. 
“Uma simples entrevista pode resolver inú-
meros problemas.” Para chegar ao centro de 
Paraty, onde estão os equipamentos públicos 

de assistência social, os moradores po-
bres da zona costeira gastam até R$ 20 

com transporte, o que representa um 
peso grande para uma família com 
renda de um salário mínimo. Daí a 
importância de que a equipe vá até 
eles. Nas comunidades, o trabalho 
inclui orientações sobre como ob-
ter segunda via de documentos, 
encaminhamentos para consultas 
médicas e instruções sobre o re-

cebimento de benefícios como o 
Bolsa Família.

MDS | Especial SUAS | Novembro 2011 23

“Uma simples entrevista pode resolver inúmeros problemas”
Izabela Dantas – assistente social
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Equipes volantes – Manaus inovou em feve-
reiro de 2011 ao equipar dois ônibus com 
computador e acesso à internet. Eles vão 
às localidades distantes e de difícil acesso 
do município identificando e cadastrando 
famílias pobres ou resolvendo pendências 
que acabam provocando a interrupção do 
pagamento do Bolsa Família. Entre feve-
reiro e setembro, 2.759 famílias foram 
inseridas no Cadastro Único e 
2.411 atualiza-
ram seus da-

dos. Além disso, 252 
carteiras do idoso 

foram emitidos e 
319 consultas 

ao sistema 
de bene-
fícios do 
programa 
de trans-

f e r ê n c i a 
de renda fo-

ram feitas. As 
ações do Bolsa 
Família Itineran-

te são planejadas 
de acordo com solici-

tações de líderes comu-
nitários e religiosos para 

atendimento da população que vive 
em áreas distantes e precárias.

Na outra ponta do País, Criciúma, em 
Santa Catarina, criou, em agosto de 
2010, uma estratégia semelhante, 
que vai às áreas mais vulneráveis 
do município levando cidadania aos 
seus habitantes, como define a ges-
tora do Programa Bolsa Família, Geo-
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vânia de Sá Rodrigues. Situada a aproxima-
damente 4,5 mil quilômetros de Manaus e 
com um território de 210 quilômetros qua-
drados, Criciúma não enfrenta as mesmas 
dificuldades da capital amazonense, mas a 
iniciativa localiza pessoas que sequer têm 
conhecimento da existência do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) e 
idosos que nunca tinham ido 
ao dentista.

Caminhão amigo - 
“Identificar a falta de 
acesso aos serviços é 
o resultado mais im-
portante dessa ação”, 
revela Geovânia Rodri-
gues, titular da Secreta-
ria de Assistência Social. 

“Encontramos fa-
mílias com defi-

cientes que não sabiam do BPC.” Na cidade 
catarinense o atendimento é mais abran-
gente. Uma carreta, conhecida pela popula-
ção como Caminhão Amigo, leva tendas para 
atendimentos. Além das políticas sociais, 
como inscrição no Cadastro Único e atuali-
zação cadastral, concessão de documentos, 
atividades nas áreas de saúde e educação 
também são oferecidas.

No Caminhão Amigo, encontra-se o sis-
tema de cadastramento das famílias 
para recebimento do Bolsa Família, 
do BPC ou o financiamento do Minha 
Casa, Minha Vida. Há, ainda, uma bi-
blioteca física e virtual, uma maquete 
de cidade para educação no trânsito, 

piscina de bolinhas para ocupar o 
tempo da criançada e um consul-

tório odontológico. Em cada 
fim de semana, o trabalho 

integrado entre as se-
cretárias consegue 

atender cerca de 
mil pessoas.

No Centro-Oes-
te, o município 
goiano de Pla-
naltina, loca-

lizado a 52 km 
de Brasília, faz 
um planejamento 
anual de visitas às 
moradias das áre-
as mais pobres e 
ainda conta com 

encaminhamento 
de habitantes em si-

tuação vulnerável pelo 
posto de saúde, conselho 
tutelar, escolas e Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social (Cre-
as). “Mesmo com esse 
trabalho integrado, tem 
sempre quem precise ser 
atendido pelos progra-
mas sociais”, observa a 
coordenadora do cadas-
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tro e gestora do Bolsa Família no município, 
Maria Cristina Pereira. Depois de uma visita da 
equipe do Cras, as famílias que se enquadram 
no perfil de renda são encaminhadas à coor-
denação para inscrição no Cadastro Único.

Brasil Sem Miséria – Essa ação integrada 
possibilitou a inclusão de Auzenir Gomes de 
Jesus Santos no Bolsa Família em agosto de 
2011. Com renda mensal inferior a R$ 70 por 
pessoa, a família Jesus Santos ainda se encon-
trava fora do programa de transferência de 
renda. A nova beneficiária já sabia o que fazer 
com os R$ 166, depois de deixar a agência da 
Caixa Econômica Federal da cidade em 24 de 
agosto: “Vou passar na feira e comprar dois 
conjuntinhos para os meus filhos e roupa pra 
mim.” Outro destino certo de parte do dinhei-
ro recebido foi a compra de uniforme para a 
filha Vitória, 6 anos, que neste ano começou a 
frequentar a escola.

O perfil da família Jesus Santos e o trabalho 
desenvolvido pela equipe do município de 
Planaltina se encaixam perfeitamente no de-

senho traçado pelo Plano Brasil Sem Miséria, 
de buscar os brasileiros que se encontram 
em situação vulnerável para que o País pos-
sa superar a extrema pobreza. A indicação de 
Auzenir Santos ao Cras foi feita por uma en-
fermeira do posto de saúde. Após receber as 
informações iniciais, a equipe fez uma visita 
para conferir os dados e encaminhou a famí-
lia para a coordenação do Cadastro Único.

As equipes volantes são criadas com recursos 
próprios ou do Índice de Gestão Descentrali-
zada Municipal (IGD-M) – montante mensal 
repassado pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS) para 
ações administrativas locais do Bolsa Família 
e do Cadastro Único. Em outubro, a Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) e o Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) apro-
varam a destinação de recursos da assistên-
cia social para a criação de equipes volantes 
em 1.230 municípios com áreas extensas, 
isoladas, rurais e de difícil acesso. O ministé-
rio repassará mensalmente aos fundos muni-
cipais, por meio do Fundo Nacional de Assis-

tência Social (FNAS), R$ 4,5 
mil para criação de equipes 
volantes, independente-
mente do porte da cidade. 
Essa medida será um refor-
ço nas ações de localização 
e identificação do grupo de 
habitantes extremamente 
pobres.

O apelo do governo para que 
as equipes de profissionais 
façam uma procura minu-
ciosa na sua área de atuação 
para localizar, cadastrar e in-
cluir nos programas as famí-
lias em situação de pobreza 
extrema está sendo aten-
dido pelas gestões locais. 
De janeiro a julho de 2011, 
os municípios cadastraram 
671,9 mil famílias, das quais, 
400,4 mil com renda de até 
R$ 70 por pessoa, considera-
das as mais vulneráveis.

“Vou passar na feira e comprar dois conjuntinhos para os meus filhos e roupa pra mim”
Auzenir Gomes de Jesus Santos – beneficiária do Bolsa Família
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Por se tratar de região basicamente rural e 
com longas distâncias cortadas por estra-
das de terra, a identificação das famílias em 
situação de vulnerabilidade pode se tornar 
um problema na cidade sergipana de Salga-
do (SE). 

“Como a maioria dos moradores depende 
da citricultura para viver, é comum a iden-
tificação de situações de trabalho infantil 
nas lavouras. A mão de obra de jovens e 
crianças é pouco onerosa e signi ficativa 
na geração de renda das famílias”, explica 
o secretário Adelvan Macedo. “Fomos de 
porta em porta, explicando nosso trabalho 
e pedindo o apoio da população. Distribuí-
mos folhetos e fizemos palestras em todas 
as localidades mais distantes”, detalha.

A denúncia anônima também se tornou for-
te aliada da assistência social no município. 
“Aqui, todo mundo sabe o telefone do Cras. 
Recebemos diversas denúncias com situações 
de trabalho infantil e violência e assim que o 
telefone toca, a equipe entra no carro e vai 
apurar a informação. O trabalho é caro e com-
plexo, mas necessário, diz Adelvan.”

A utilização do Cadastro Único e dos bancos 
de dados do Governo Federal também seria 
um problema em Salgado se não fosse a de-
terminação dos gestores locais. “Aqui, celu-
lar quase não pega e internet é raridade. Por 
isso, nossa equipe volante criou uma me-
todologia que tem dado resultados. O car-
ro vai até o roçado, identifica a família, um 
gestor preenche as informações em um 
formulário, depois encaminha até Aracaju, 
onde são inseridas no sistema. Aqui, nin-
guém fica de fora”, enfatiza o secretário.

Parceria – Aos 14 anos, Iara dos Santos é um 
dos talentos da turma de caratê do Projovem 

da cidade. Com os pais agricultores, ape-
nas os dois irmãos mais novos da jovem 
participavam do Peti local. “Não dava pra 
ir todo mundo. Alguém tinha que ficar para 
ajudar o pai e a mãe”, explica. “Meus ir-
mãos comentaram com os educadores que 
havia mais jovens em casa e eles vieram 
nos buscar. Para não prejudicar a renda, 
colocaram a minha mãe em outros cursos. 
Hoje, a gente não precisa mais trabalhar 
com eles”, conta, timidamente.

Em Aracaju, a parceria com outras esferas 
do governo facilita o trabalho da busca ati-
va. “Como a capital é grande, muitas vezes 
perdemos uma parte das informações ne-
cessárias”, explica a coordenadora do Cras 
Enedina Bonfim Santos, Elisabete Ribeiro. 
“O conselho tutelar identifica uma série 
de famílias que não conseguimos alcançar, 
por exemplo. A equipe deles nos aciona, 
quando necessário, e, assim, conseguimos 
trabalhar de forma conjunta.”

A realização de eventos públicos foi uma 
ferramenta descoberta pelos gestores do 
Enedina Bonfim Santos. “Fazemos perio-
dicamente palestras e serviços para falar 
sobre saúde, Aids e transmissão de doen-
ças. Aos poucos, observamos que algumas 
famílias com vulnerabilidade apareciam 
nesses encontros, mas não chegavam di-
retamente ao Cras. É uma maneira de efe-
tivar nossa busca ativa”, encerra a coor-
denadora. 

• Colaborou Fernanda Lattarulo

Famílias  localizadas
na zona rural
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Abordagem  de rua
garante res  gate social
Cristiane Hidaka

Equipe do Suas está mobilizada
para oferecer proteção social
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Abordagem  de rua
garante res  gate social
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São duas horas da tarde de terça-feira em 
Pinhais, no Paraná. O telefone toca no 
Centro de Referência Especializado de As-

sistência Social (Creas) da cidade. Do outro lado 
da linha, uma voz avisa à equipe do disque-de-
núncia que há um “morador” dormindo na pra-
ça Maria Antonieta. O local é muito frequentado 
pela população de rua, afirma um integrante da 
equipe de abordagem. O educador social Car-
los Murilo Oliva e a assistente social Claudineia 
Falcade partem para a praça e encontram um 
conhecido usuário do Suas. Antônio José da Sil-

va, o Zezé, já foi atendido no 
Creas e passou anteriormen-
te pelo Albergue Esperança, 
mantido pela prefeitura. Ele 
está alcoolizado, deitado sob 
as árvores, ao lado de dois 
cães, seus únicos compa-
nheiros.

Como no albergue não é permitido o con-
sumo de bebida alcoólica, ele voltou às 
ruas. Ao ser perguntado sobre sua família e  
moradia, o homem de 38 anos aponta para 
o chão e responde: 

– Estou só no mundo.

Nessa mesma praça, a equipe costumava 
abordar entre dez a 12 moradores de rua. 
“Atendemos por demanda e por busca ati-
va e já sabemos quais os locais de maior 
ocorrência. Atualmente, temos pouca gen-
te na rua. Como o Zezé, são 40 indivíduos 
flutuantes. Alguns conseguimos resgatar 
para a convivência com a família, outros 
não; é um trabalho complexo”, explica a 
assistente social.

Confiança – Zezé só aceita retornar para 
o albergue porque conhece Murilo e con-
fia nele. Essa relação de confiança é ex-
tremamente importante na abordagem de 
rua. O educador social o convence a ir para 
o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 
para desintoxicação. Depois, irá para o al-
bergue onde tomará banho, cortará o ca-

belo e a barba e receberá roupas limpas, 
alimentação, cama e proteção integral. Os 
cães serão encaminhados ao canil munici-
pal para vacinação, castração e doação ou 
devolução ao dono.

O Albergue Esperança tem capacidade 
para abrigar 20 homens encaminhados 
pelo Creas. A gestão é feita pela Casa de 
Recuperação e Esperança, entidade socio-
assistencial conveniada com a prefeitu-
ra, cujas atividades são fiscalizadas pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 
O terreno e a construção são da entida-
de. A área externa é espaçosa, com jardim, 
horta, piscina e um lago para pesca. Há co-
zinha e lavanderia. Uma assistente social 
e um psicólogo, contratados pela entida-
de, fazem o acolhimento diário no local. 

A equipe atende individualmente os alber-
gados e elabora com eles um Plano Indi-
vidual de Atendimento (PIA), onde traçam 
juntos algumas metas de vida e prazos para 
alcançá-las. Geralmente são metas de con-
quistas pessoais, trabalho, contato com a 
família e retorno para a cidade de origem.

Autonomia – De acordo com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Pinhais, 
a maioria dos acolhidos tem indicíos de uso 
de álcool e drogas ou transtornos mentais 
leves. O albergue tem regras claras: eles 
podem sair para trabalhar ou passear, mas 
não é permitida a entrada após as 18h, prin-
cipalmente se tiverem consumido drogas 
ou álcool. Antes de ser albergada, a pessoa 
é encaminhada para desintoxicação e ava-
liação médica na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), nos Caps ou nos Centros de 
Atenção Psicossocial/Álcool e Drogas (Cap-
sad) do Sistema Único de Saúde (SUS).

O tempo máximo de permanência é de 
seis meses. A faixa etária da maioria dos 
albergados gira em torno de 30 e 50 anos. 
“Aqui não é uma clínica. Ele vai para a Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) antes, 
não pode vir para cá debilitado. Assim que 
chega, damos banho, roupas limpas e co-
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mida”, explica a coordenadora de Prote-
ção Social Especial da Alta Complexidade, 
Suzy Regina de Castro Farias.

O trabalho de desenvolvimento da auto-
nomia deu certo com José Valdinei Perei-
ra, albergado por seis meses. Há dois anos, 
ele teve problemas com álcool, se desen-
tendeu com os colegas do quarto onde vi-
via e ficou desabrigado. “Segui todos os 
regulamentos, perceberam que poderia 
dar certo, então resolveram me deixar tra-

O Centro de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente não pode ser identificado, 
nem os vizinhos sabem que ali funciona 
uma casa de passagem com capacidade 
para acolher 20 crianças e adolescen-
tes em vulnerabilidade. “Em sua maioria, 
estão em situação de violência, abuso e 
maus-tratos. Temos conseguido fazer um 
trabalho bem interessante 
com restabelecimento de vín-
culos familiares”, afirma o di-
retor de Proteção Especial da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social de Pinhais, Gil-
son de Souza.

Dezesseis funcionários da 
Acridas, entidade conveniada 
com a Prefeitura de Pinhais, 
atendem, no momento, 17 
crianças. “A maioria dos aco-
lhidos foi abandonada; temos 
grupos de irmãos com mães in-
ternadas em clínicas de reabi-
litação. As crianças as visitam 
a cada 15 dias para não perder 

“Se tivesse ido para a rua, não 
estaria vivo. Espero que daqui 
para frente seja só trabalho”

José Valdinei Pereira, albergado

balhar aqui. Há um ano ele trabalha como 
monitor. Controlar o horário de chegada 
dos albergados, cuidar do banho, fazer a 
ficha cadastral e ajudar na limpeza da pis-
cina e no serviço da cozinha são suas tare-
fas. José Valdinei também está estudando 
para concluir o supletivo e passar no Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem). “Foi 
uma decisão minha, se eu tivesse ido para 
a rua, não estaria vivo. Espero que daqui 
para frente seja só trabalho, nada de de-
cepção.”

Casa de Passagem protege
mulheres, crianças e jovens

o vínculo familiar”, conta a coordenadora 
da casa, Eliete Darienzo.

O imóvel é grande. São dois quartos para 
meninos, dois para meninas e um berçário, 
todos com banheiros. Os que estão em ida-
de escolar vão para a escola. Quando che-
gam, almoçam, dormem, recebem apoio 
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Idosos conhecem 
seus direitos no Cras
Antes de o sol dispersar a neblina da ma-
nhã, a dona de casa Maria Generosa Mo-
reira, 63 anos, está na porta do Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) de 
Pinhais, no Paraná. Ela foi se inscrever para 
o concurso de Miss e Mister Melhor Idade 
2011. “Quando fui, no ano passado, achei 
bonito, deu coragem de me inscrever neste 
ano.” O concurso despertou a atenção da po-
pulação local para o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para idosos, ofer-
tado no Cras Leste. Até então, o equipamen-
to público era desconhecido da população, 
principalmente das pessoas idosas.

Para atender à descrição dos serviços so-
cioassistenciais do Suas, a Prefeitura de 
Pinhais construiu um Centro de Convivên-
cia do Idoso (CCI), onde as atividades in-
tegram envelhecimento saudável, desen-
volvimento da autonomia e sociabilidade, 

escolar, fazem cursos ou participam das 
rodas de capoeira, de sessões de música e 
coral. Há biblioteca, televisão, vi deogame, 
computador e brinquedos.

No berçário, há três bebês. Um deles está na 
casa desde o segundo dia de vida; foi aban-
donado no hospital pela mãe e tem sido cui-
dado pelos funcionários da instituição.

Rede – Na rede de proteção social de Pi-
nhais, que envolve várias secretarias mu-
nicipais, estaduais, o Poder Judiciário e as 
entidades socioassistenciais, as crianças e 
adolescentes têm prioridade. O hospital 
acionou a Secretaria de Assistência Social 
e a equipe conseguiu localizar a mãe. De-
pendente química, não quis o filho, mas 
apontou o pai e a equipe de assistentes 
sociais conseguiu localizá-lo. Ele tem vi-
sitado o filho e, com orientação dos assis-
tentes sociais, pediu a guarda judicial. “O 
pai chorou bastante quando o viu, não sa-
bia da gravidez”, conta Eliete.

Os educadores sociais que trabalham na 
casa são capacitados pela entidade socio-
assistencial responsável pelo convênio. 
Eles cuidam das crianças até que elas re-
tornem para a família. A articulação entre 
Ministério Público, Vara da Infância e da 
Juventude, Conselho Tutelar e Secretaria 
de Assistência Social garante que a crian-
ça fique, no máximo, seis meses abrigada, 
conforme preveem resoluções do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) e o Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA). Em 
última instância, após esgotadas todas as 
possibilidades de retorno ao lar, a criança 
é encaminhada para adoção.

Um projeto semelhante, ainda em experi-
ência, funciona ali, nos fundos do imóvel. 
Na Casa da Mulher Vítima de Violência, 
quando ameaçadas ou em risco de mor-
te, as mulheres são acolhidas. Em média, 
ficam 15 dias na casa, até que o agressor 
seja preso.
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fortalecimento do convívio comunitário e 
prevenção de risco social.

O CCI é um espaço de convivência para a 
terceira idade. Os usuários são encami-
nhados pelos Cras e a prioridade é para os 
que estão em vulnerabilidade e recebam o 
Benefício de Prestação Continuada da As-
sistência Social (BPC).

O centro, construído com recursos muni-
cipais, tem quadra para jogos de bocha e 
malha e academia ao ar livre, com equipa-
mentos exclusivos para a terceira idade. 
As atividades, desenvolvidas por técnicos 
da Secretaria Municipal de Cultura, Espor-
te e Lazer, envolvem coral, teatro, violão, 
taekwondo e ginástica laboral, além de 
passeios culturais.

Em 2011, a SMAS conseguiu comprar um mi-
cro-ônibus, adquirido por meio de emenda 
parlamentar, com recurso do FNAS. O veícu-
lo tem 25 lugares e faz dois passeios por se-
mana. Neste semestre, a proposta é visitar o 
Teatro Guaíba, em Curitiba.

Ao lado do centro de convivência, há um 
posto de saúde para atendimento à comu-
nidade. A parceria com a área da saúde é 
fundamental. Além de palestras educativas, 
uma enfermeira mede diariamente a pres-
são dos idosos no CCI e anota os dados em 
prontuários individuais.

A equipe do Cras realiza eventos anuais 
de socialização como o concurso de Miss 
e Mister Melhor Idade, Rainha da Prima-
vera e festa junina. Foi um desses concur-

sos que levou Odete 
Pavelisque, 75 anos, 
a procurar o Cras em 
2010. Além de ter 
abocanhado o títu-
lo de Miss Primavera, 
Odete é, atualmente, 
uma das participan-
tes mais ativas do CCI. 
“Muita gente pensa 
que é um asilo de ido-

“Muita gente pensa que é asilo, 
mas é local de recreação, faço 
ginástica e participo do coral”

Odete Pavelisque, 75 anos

sos, mas não, lá é um local onde há recre-
ações, onde faço ginástica, participo do 
coral e do teatro”, diz. 

Como estratégia de emancipação e con-
vivência, Odete ministra oficinas de tri-
cô, crochê, linha e lã e bijuterias no salão. 
Ela, que não sabia o que era um Cras até o 
primeiro contato, recentemente foi eleita 
conselheira representante dos usuários do 
Suas no Conselho Municipal de Assistên-
cia Social. E agora sabe exatamente a sua 
função: “defender os usuários e, principal-
mente, fiscalizar o serviço”.

Níveis de complexidade

Os serviços socioassistenciais são organizados por ní-
veis de complexidade: básica e especial.

Serviços de Proteção Social Básica

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Fa-
mília (Paif);

• Convivência e fortalecimento de vínculos;
• Proteção social básica no domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas.

Serviços de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade

• Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (Paefi);

• Abordagem social;
• Proteção social a adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e 
de prestação de serviços à comunidade (PSC);

• Proteção social especial para pessoas com deficiên-
cia, idosas e suas famílias;

• Especializado para pessoas em situação de rua.

Serviços de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade

• Acolhimento institucional (abrigo institucional; casa-
lar; casa de passagem; residência inclusiva).

• Acolhimento em república;
• Acolhimento em família acolhedora;
• Proteção em situações de calamidade pública e de 

emergência.

“Defender os usuários e fiscalizar o serviço é o meu trabalho”
Odete Pavelisque – representante dos usuários no Conselho Municipal de Assistência Social
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O terreno e o barracão são da prefeitura. A 
capacidade é para 25 catadores de materiais 
recicláveis encaminhados pelos Cras. A pre-
feitura faz a coleta seletiva de papel, plásti-
co, vidro, latas e óleo de cozinha e encaminha 
para separação na Associação dos Recicláveis 
de Pinhais (Arep). Os catadores ganham por 
produtividade. A venda é quinzenal e rende 
entre R$ 103 e R$ 800, conforme o desem-
penho individual. Além de não se exporem 
nas ruas em busca de material reciclável, 
eles almoçam e jantam na associação.

O material tem venda certa no mercado. As 
empresas compram apenas em grandes vo-
lumes e exigem quantidade e qualidade do 
material. Em média, são 22 toneladas por mês 
e a empresa envia caminhões para coletar os 
fardos na associação. O papel, por exemplo, é 
comprado somente a partir de cinco toneladas, 
separados por cor e tipo. “A gente vendia pa-
pel, era bem pouquinho, os atravessadores pa-
gam micharia. Uma empresa maior paga mais”, 
conta a presidente da Arep, Ruth Maria Guia do 
Cavassani.

Boia-fria – Ex-beneficiária do Bolsa Fa-
mília, Ruth tira seus sustento do trabalho 
na cooperativa. As duas filhas já estão ca-
sadas e o trabalho de boia-fria, cortando 

Parceria fortalece 
recicladores

cana no norte do Paraná, ficou para trás há 
muito tempo. Durante 15 anos, a catado-
ra saía às 5h, andava 10km por dia, vas-
culhando lixeiras em busca do que pudes-
se vender para a reciclagem. Voltava para 
casa por volta das 17h. Levava uma vasi-
lha e pedia comida nos restaurantes, pois 
o dinheiro era muito pouco. “Tirava menos 
do que aqui.”

A equipe volante do Cras a identificou nas 
ruas em 2009. Depois, ela ajudou a fundar 
a Arep e foi eleita presidente. Atualmente, 
comemora vitórias pessoais. “Nunca achei 
que pudesse ter uma conta no banco. Ago-
ra, chego e o guarda destrava a porta”, 
conta, orgulhosa.

Há um convênio entre a prefeitura e o Ins-
tituto Lixo e Cidadania para fazer a gestão 
da associação e a capacitação dos catado-
res para manuseio e separação dos resí-
duos. O instituto venceu o edital da pre-
feitura para fazer a gestão e capacitação 
da separação de lixo na cooperativa. “São 
pessoas desconfiadas, que já foram bas-
tante exploradas. É um trabalho de lon-
go prazo, uma relação de confiança que é 
construída”, afirma a coordenadora peda-
gógica, Suelita Röcker.
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Desenvolvimento Social
A maioria dos associados tem casa, mas 
mora em terrenos irregulares e precários. 
“A dificuldade é trazer o catador para a as-
sociação”, relata a catadora Cristiane Cor-
rea Palhamo.

Os catadores foram incluídos no Cadastro 
Único para Programas Sociais. A equipe do 
Cras visita a associação uma 
vez por mês. Quando 
a equipe identifica 
crianças em situa-
ção de trabalho, 
as leva para o 
Programa de 
Erradicação do 
Trabalho Infantil 
(Peti).

A bola rola no Peti
Um pátio gramado serve de campo de fute-
bol. A bola rola entre os pés dos meninos, 
dribla a defesa e parte para o gol. Como 
a trave não tem rede, bate no vidro da ja-
nela logo atrás, mas não a quebra. Como o 
vidro temperado não quebra, o jogo con-
tinua. Essa cena é cotidiana no serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos 
para crianças pequenas.

São 120 crianças identificadas no tra-
balho infantil pelos Cras e Creas da ci-
dade. No turno contrário ao da escola 
local, elas participam de oficinas de te-
atro, música, dança, capoeira, educação 
física, brincadeiras e meio ambiente. Um 
ônibus da prefeitura leva as crianças até 
a escola, onde os pais as buscam mais 
tarde. “A maioria é filho de caminho-
neiro ou trabalhava com os pais na 
coleta de recicláveis. Alguns são fi-

lhos dos catadores da Associação 
de Recicladores de Pinhais (Arep); 
outros cuidavam de carros ou es-
tavam em trabalho doméstico; 
alguns ainda eram deixados 

pelos pais em casa para cui-
dar dos irmãos menores”, 

explica o diretor da 
Proteção Social 
Especial, Giovan 
da Silva.

Fabrício da Silva 
Duarte, 9 anos, bene-

ficiário do Peti, é o mais 
velho de dois irmãos. An-

tes, ficava em casa, cuidava 
do irmão menor e ajudava em 

casa. Agora vai para o serviço 
socioassistencial depois da escola. 

“Faço capoeira, breake (dança de rua), 
informática, teatro, tela, e participo 

da Oficina do Saber. Lá, as professoras 
ensinam todo mundo a fazer pintura e 
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dobradura. Antes, só estudava e voltava 
para a casa, ajudava a minha mãe; lavava 
a louça, arrumava a cama, varria o chão, 
guardava as panelas. Prefiro aqui do que 
em casa. Aqui é bem mais legal e sempre 
tem muita coisa para fazer.”

Dezesseis funcionários no serviço cuidam 
das crianças. Uma assistente social atende 
diariamente, no local, e um psicólogo faz o 
acompanhamento duas vezes por semana.

As famílias são acolhidas nos Cras e inseridas no 
Cadastro Único, que dá o suporte para identifi-
cação das suas necessidades. A equipe conhece 
a realidade social e visita a residência para co-
nhecer a dinâmica da família e elaborar com ela 
um plano de ação. “Temos uma rede conveniada 
parceira da inclusão produtiva e da qualificação 
profissional, que são nossas maiores demandas. 
As maiores vulnerabilidades que temos hoje 
são o desemprego e a baixa renda e, com esses 
serviços, , estamos tentando minimizar e supe-
rar essa situação”, explica a diretora da Proteção 
Social Básica, Luciana Salles.

Referência – “Ao identificarmos uma criança 
no trabalho infantil, fazemos o encaminha-
mento ao Creas por meio de um formulário 
padrão. Lá, eles prosseguem o atendimento 
e, ao retornar ao Cras, a família traz a ficha de 
volta. Algumas unidades a enviam por malo-
te e alguns Cras fazem esse contato por te-
lefone. Isso aprimorou a qualidade do nosso 
trabalho, porque conseguimos ter um retor-
no do atendimento e visualizar o que temos 
que fazer a partir daí. Na prática, dá bem cer-
to”, afirma Luciana Salles.

Antes da volta
para casa
A 30km da capital paulista, Mauá tem um 
abrigo municipal de crianças e adolescen-
tes considerado exemplo de estrutura de 
alta complexidade da assistência social. 
 
No abrigo, trabalham 23 funcionários. Há 
13 meninos e meninas abrigados, com ida-
des entre 11 e 17 anos – três deles com 
deficiência. Todos estudam e levam uma 
rotina de atividades complementares. 

Além de frequentar a escola, fazem ioga, 
natação, pintura em tecido e outras ativi-
dades. 

O abrigo conta com uma sala multiuso com te-
levisão e sofás, sala de informática, três quar-
tos para os meninos e dois para as meninas, 
separados por faixa etária. A cada dia dormem 
dois monitores no local. Há, ainda, espaços 
para coordenação, recepção, refeitório, cozi-
nha e sala de acolhimento.

A orientadora social Francisca Delmiro, 60 anos, 
trabalha há um ano no abrigo. Foi aprovada em 
concurso público. “Todo dia é uma surpresa. 
Não tem monotonia. No começo é assustador, 
mas no dia a dia a gente vai pegando confiança.”

Sebastião Marcial Sobrinho, coordenador da 
Proteção Social Especial da secretaria, enfati-
za que a assistência social, na cidade, trabalha 
para que o abrigamento seja o último recurso.

“Com o trabalho de fortale-
cimento da família feito pe-
los profissionais entre 2009 
e 2010, dos 112 jovens e 
crianças que se encontra-
vam abrigados, 63 puderam 
voltar para casa”, comemora 
Sebastião. 

• Colaborou Ana Soares

“Todo dia é uma surpresa. Não tem monotonia. No dia a dia, a gente vai pegando confiança”
Francisca Delmiro – orientadora social

Pinhais – Paraná

População – 112.852
IDHM – 0,82
Média de pessoas por domicílio – 3,33
Bolsa Família – 3.058
BPC – 1.239
Cras – 4
Creas – 1
Projovem Adolescente – 80.400
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Apoio para
reconstruir vidas

Roseli Garcia

Desde que passou a priorizar a assistência social com aumento de 
pessoal e recursos, o município de Coronel Fabriciano viu crescer
o atendimento a pessoas e famílias vulneráveis à violência

O acompanhamento familiar prestado pela Secretaria de Assistência Social de Coronel 
Fabriciano – município mineiro situado a 198km de Belo Horizonte – tem sido o esteio 
que permite a reconstrução da vida de muitas pessoas encontradas em situações vul-

neráveis. Violência familiar, dependência química, alcoolismo, descumprimento das con-
trapartidas do Programa Bolsa Família e desemprego estão entre os temas tratados pela 
área. Aos 38 anos, Sandra Maria Batista revela a diferença que o acolhimento do Centro 
de Referência de Assistência Social (Cras) e a orientação psicossocial fizeram em sua 
vida. Vítima da violência do marido, Sandra chegou a perder os dentes nessas agres-
sões, mas não conseguia se separar do algoz.

O primeiro passo para vencer suas fragilidades ocorreu quando ela, recu-
sando-se a aceitar a opção sexual do filho mais velho, procurou o Cras e 
recebeu orientação da psicóloga Helaine Araújo Roque. Nas conversas, a 
psicóloga percebeu que as dificuldades de Sandra eram maiores. Com o 
atendimento no Cras do centro da cidade, ela se separou do marido, fez 
curso de manicure e artesanato e aguarda a colocação de uma prótese 
dentária, tornada possível por meio de articulação da Secretaria de As-
sistência Social com a área de saúde.

“Cheguei aqui derrubada”, confessa, na sede do Cras, a beneficiária do Bol-
sa Família, mãe de quatro filhos. “Hoje sou outra pessoa. Aprendi a dizer 
não. A atenção deles foi importante para essa virada na minha vida”, come-
mora Sandra Batista, que voltou a estudar e está construindo uma casinha para a família com 
a ajuda do filho. Foi necessário acompanhamento da psicóloga e da assistente social, Maria 
Emília Sousa Ker Alves, por mais de um ano, para que as mudanças na vida de Sandra come-
çassem a acontecer. Ela procurou o Cras em maio de 2007, logo em seguida se mudou para a 
casa da mãe, mas apenas em setembro de 2008 cortou os vínculos com o marido, após forte 
agressão. Com o Programa Qualificar, iniciou sua independência. Atualmente, embeleza as 
unhas das mulheres da comunidade e integra a cooperativa do grupo Fabriarte, para comple-
mentar a renda com o benefício de R$ 134 do Bolsa Família.
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O que é o acompanhamento familiar

Na assistência social, o Protocolo de Gestão Integra-
da de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda 
define como deve ser feita a inserção no acompanha-
mento familiar dos beneficiários em descumprimento 
das contrapartidas do Bolsa Família, do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC)  e do Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil (Peti) e das pessoas encon-
tradas em situações vulneráveis. São definidos tam-
bém os serviços socioassistenciais a serem prestadas 
nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 
e nos Centros de Referência Especializados de Assis-
tência Social (Creas), de acordo com as situações de 
vulnerabilidade e risco identificadas.

“Cheguei aqui derrubada, mas hoje sou 
outra pessoa. Aprendi a dizer não. 

A ajuda do pessoal da assistência social 
foi importante para essa virada 

na minha vida”

Sandra Batista, mãe de quatro filhos 
e beneficiária do Bolsa Família



MDS | Revista do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome40

Acompanhamento Familiar
A equipe da secretaria, composta por 28 as-
sistentes sociais, 14 psicólogos e 17 técnicos 
de apoio, presta acompanhamento familiar a 
702 pessoas em situação de vulnerabilidade. 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos da cidade abrange de recém-
nascidos a idosos. 

“Situações de violência, 
dependência quími-
ca e alcoolismo são as 
mais comuns, tratadas 
com orientação psi-
cossocial, paciência e 
recuperação da auto-
estima”, afirma a se-
cretária de Assistência 
Social, Júlia Restori. 
Casos de violação de 
direitos são encami-
nhados ao Centro de 
Referência Especiali-
zado de Assistência 
Social (Creas).

Segunda família – As ações da equipe do 
município foram fundamentais para a trans-
formação do adolescente rebelde, que usava 
roupas pretas e largas e boné com a aba vi-
rada para trás, no jovem responsável, apro-
vado no vestibular para Engenharia Química, 
que faz estágio em processo siderúrgico na 

Usiminas. O apelo usado para convencer Eliel 
Miranda a frequentar as oficinas do Cras foi 
o grafite. Ele se sobressaiu com os sprays de 
tinta e mudou o visual dos muros da unidade 
de assistência social. “Aqui é a segunda fa-
mília do meu filho”, observa a mãe de Eliel, 
Marina Miranda, em relação ao Cras. 

A família Miranda também passou por maus 
pedaços até que Eliel fosse acolhido pelo 
CRAS devido ao envolvimento do pai com 
drogas. O marido de Marina desistiu de viver 
pouco depois que o filho entrou no Projovem 
Adolescente, em 2008. Hoje com 17 anos, o 
rapaz é o orgulho da mãe. Essa travessia foi 
viabilizada pela atenção com que ele foi re-
cebido na área social. 

A falta de dinheiro e o envolvimento do mari-
do com drogas não impediram que Ana Paula 
Rodrigues adotasse duas meninas, além dos 
três filhos biológicos. Até começar a traba-
lhar como saladeira na Cozinha Comunitária, 
inaugurada em junho deste ano, a renda da 
família se resumia ao benefício do Bolsa Fa-
mília e ao que arrecadava fazendo faxina. A 
beneficiária reconhece o emprego consegui-
do por mediação dos técnicos da assistência 
social. “Não falta mais nada no meu armário. 
Para quem passou fome e hoje pode dar uma 
alimentação adequada aos filhos, a mudança 
é grande”, completa Ana Paula.

Volta à escola – Dificuldades para man-
ter a frequência exigida dos alunos 
atendidos pelo Bolsa Família são ven-
cidas por muitos beneficiários, particu-
larmente pelas mães de Coronel Fabri-
ciano, com atendimento e orientação 
prestados nos Cras. Situação exemplar 
foi vivida, em junho, por Marta Fernan-
des da Silva, que chegou a receber uma 
carta solicitando seu comparecimento 
à escola: o filho de 14 anos, que cursa a 
8ª série do ensino fundamental, fazia 
de conta que ia para a escola e ficava 
brincando na rua. 
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Desde que começou a frequentar as reuni-
ões do Cras localizado no território II, Marta 
notou mudanças no comportamento do filho, 
que atualmente mantém o índice de presen-
ça escolar exigido pelo Governo Federal. “Ele 
melhorou muito: não sabia ler e hoje já sabe”, 
enumera a beneficiária, acrescentando que 
até sua relação dentro do lar melhorou. Mãe 
de quatro filhos, Marta Fernandes aplica o 
valor de R$ 166 que recebe do Bolsa Família 
na aquisição de roupa, alimento que as crian-
ças gostam, como iogurte, e material escolar. 
“Divido o dinheiro para comprar as mochilas 
para eles. Uma de cada vez”, explica a mora-
dora da cidade mineira, que está animada a 
voltar a estudar.

Sua única ocupação na vida foi como faxinei-
ra. Embora o marido só faça bicos para sus-
tentar a família, Marta prefere usar seu tem-
po no cuidado com os três filhos em idade 
escolar. “Tem que ficar em cima para eles es-
tudarem. Não quero que sejam iguais a mim”, 
reforça a dona de casa, destacando a impor-
tância do programa de transferência de ren-

da para a sobrevivência familiar. 

O adolescente José Gus-
tavo Penedo, 15 anos, 
chegou a ser expulso da 
escola e a mãe, Cione 
Cristina Penedo, rece-
beu carta de advertên-
cia do MDS, alertando 

que o Bolsa Famí-
lia seria blo-

queado se 

o filho continuasse sem estudar. A atuação rá-
pida do Cras evitou que a família ficasse sem 
receber o benefício. José Gustavo foi inserido 
nas atividades socioeducativas do Projovem. 
Cione tem quatro filhos, o mais novo com 2 
anos e o mais velho com 18. Beneficiária do 
Bolsa Família há cinco anos, ela comemora 
não ter sido chamada na escola nenhuma vez 
este ano.

Socorro e receita – A falta à escola de Josué 
Fernandes do Carmo Costa, 8 anos, foi cau-
sada pela hiperatividade e pelo déficit de 
atenção, que atrapalham seu desenvolvi-
mento escolar. O problema da família Carmo 
da Costa começou quando o psiquiatra, que 
receita o medicamento para o menino, inter-
rompeu o atendimento em unidade pública. 
“Sem remédio, ele fica agitado e, por isso, 
faltou muitos dias em junho”, explica a mãe, 
Noêmia do Carmo. Após a exclusão escolar, 
a beneficiária do Bolsa Família e o marido, 
José Fernandes da Costa, foram buscar aten-
dimento e garantia de direitos junto ao Cras 
do território IV, no bairro Santa Cruz.

Com a atuação da assistência social, a família 
conseguiu obter a receita do medicamento e 
o garoto foi incluído nas atividades socioedu-
cativas. A psicóloga que o acompanha, Neuza 
Mires Ferreira, destaca o quanto a inclusão é 
importante: “Josué até passa perfume quan-
do vem ao Cras porque aqui ele é abraçado”, 
observa Neuza Ferreira, acrescentando que 
essa noção de pertencimento é necessária 
para que as mudanças ocorram na vida das 
famílias.

Enquanto os filhos não crescem, Noêmia do 
Carmo faz faxina para complementar a renda 
do marido, que trabalha com artesanato. Eles 
ainda contam com o valor de R$ 132 do Bolsa 
Família. “Com o dinheiro do benefício, com-
pro frutas, carne, remédio e ainda guardamos 
um pouco no banco para caso de necessida-
de”, revela a mãe de Josué. A família abriu 
uma conta simplificada na Caixa Econômica 
Federal, para economizar uma pequena par-
cela da escassa renda. 

“Josué até passa perfume quando vem ao Cras, porque aqui ele é abraçado”
Neuza Ferreira – mãe de Josué
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Acompanhamento Familiar
Além da recuperação de integrantes das fa-
mílias encontradas em situação vulnerável, o 
acompanhamento familiar de Coronel Fabri-
ciano mostra resultados animadores para a 
manutenção das taxas de frequência à esco-
la exigidas pelo Bolsa Família e, consequen-
temente, para a manutenção do benefício. 
Caso os filhos na faixa etária dos 6 aos 15 
anos frequentem menos de 85% das aulas, 
durante um ano e meio, ou menos de 75% 
os adolescentes de 16 e 17 anos, a família 
corre o risco de perder o benefício. Surge aí 
a necessidade do acompanhamento dos be-
neficiários pela área de assistência social de 
cada município, nas primeiras etapas de des-
cumprimento, para evitar o cancelamento da 
transferência de renda. 

Convivência e futebol – O Serviço de Con-
vivência retirou os filhos de Leila Muniz das 
ruas de Coronel Fabriciano. Felipe Muniz, de 
10 anos, passou a jogar futebol às terças e 
quintas-feiras pela manhã, atividade desti-
nada ao público na faixa etária dos 7 aos 15. 
“O Felipe melhorou muito depois que veio 
para cá”, garante Leila, que acompanha a ati-
vidade do filho no Cras do território II. “Ele 
era agitado e brincava na rua. Agora a turma 
dele também veio jogar bola”, acrescenta.

Para prevenir situações de trabalho infantil 
ou a permanência nas ruas, três dos cinco 
filhos de Leila Muniz estão em escolas com 
horário integral. Com o pai dos meninos de-
sempregado, a única renda da família é o re-
curso do Bolsa Família, usado especialmente 
na compra de verdura e outros alimentos.

Coronel Fabriciano registra altos percentuais 
de monitoramento da frequência e baixo nú-
mero de cancelamentos por esse motivo.

A prioridade para o trabalho na área social foi 
definida pela prefeitura do município minei-
ro ainda em 2005, mesmo ano de criação do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas). 
Na época, a secretaria contava com sete pes-
soas e orçamento de R$ 1 milhão. Em 2011, 
os profissionais somam 123 e os recursos 
previstos chegam a R$ 6 milhões. A cidade 

possui quatro Cras distribuídos por território 
para atendimento à população vulnerável.

Altos percentuais de monitoramento

Em abril e maio, a cidade mineira registrou 
informações sobre a presença escolar de 
6.743 estudantes beneficiários, do total de 
7.161, chegando a 94%. Apenas uma fa-
mília com filhos de até 15 anos e um ado-
lescente tiveram o Bolsa Família cancelado 
por descumprimento reiterado da contra-
partida educacional.



MDS | Especial SUAS | Novembro 2011 43

Desenvolvimento Social
Em Mauá, no interior de São Paulo, a maioria 
dos núcleos do Serviço de Fortalecimento de 
Vínculos Familiares e Comunitários do Progra-
ma de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), 
do MDS, desenvolve atividades no Centro de 
Atendimento Socioeducativo (Case). 

O Case funciona junto aos Centros de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) e oferece ofici-
nas de música, pintura e desenho para crianças 
e adolescentes, além de palestras sobre temas 
atuais para os jovens. Adultos e idosos também 
participam de atividades específicas.

Laurindo Cândido de Oliveira Neto, orien-
tador social do Peti no Cras de Oratório, em 
Mauá, não considera complicado trabalhar 
com crianças e adolescentes. Assegura que a 
melhor estratégia é ouvir e respeitar os meni-
nos e meninas que frequentam as atividades.

“O jovem e a criança de hoje em dia são 
muito receptivos às atividades. Quando são 
elaboradas estratégias de respeito a todos 
e às normas da instituição, tudo transcorre 
com facilidade, sem problema”, argumenta o 
orientador, 56 anos, chamado carinhosamen-
te por todos de “Tiozinho”. 

Laurindo trabalha há oito anos como orienta-
dor do Peti. Em Oratório, são atendidos 70 ado-
lescentes e crianças no Serviço de Fortaleci-
mento de Vínculos Familiares e Comunitários. 

• Colaborou Ana Soares
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Coronel Fabriciano – Minas Gerais

População – 103.008
IDHM – 0,79

Média de pessoas por família – 3,42
Bolsa Família – 5.655

BPC – 1.650
Cras – 6

Creas – 1
Projovem Adolescente – 17
Cozinhas Comunitárias – 1

“A melhor estratégia é ouvir e respeitar os meninos”
Laurindo “Tiozinho” Cândidode Oliveira Neto – orientador social

Rodrigo de O
liveira/M

D
S



MDS | Revista do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome44

Acompanhamento Familiar

A c e s s e  o  s i t e  www . b r a s i l s e mm i s e r i a . g o v . b r  e  i n f o r m e - s e  m a i s  s o b r e  o  p l a n o .  P a r t i c i p e .

Nos últimos anos, o Brasil surpreendeu o mundo ao 

tirar 28 milhões de brasileiros da pobreza e levar 

36 milhões para a classe média.

A ascensão social de tanta gente não só diminuiu a 

desigualdade como ampliou nosso mercado interno, 

fortalecendo a economia e acelerando o crescimento. 

É resultado de um modelo que une desenvolvimento 

e distribuição de renda, que alia crescimento 

econômico a uma rede vigorosa de programas sociais.

É com essa base sólida que vamos avançar na luta 

para acabar com a pobreza extrema em todo o 

território nacional.

O  Plano Brasil Sem Miséria aperfeiçoa o melhor 

da experiência brasileira na área social e coloca, 

de forma articulada, a estrutura do governo 

federal – mais estados e municípios – em uma ação 

integrada de combate à pobreza extrema.

E l e  c r i a ,  r e n o v a ,  a m p l i a  e , 

especialmente, integra dezenas 

de programas sociais. Incorpora 

o  t r a b a l h o  d e  m i n i s t é r i o s . 

At u a  d e  fo r m a  d i fe re n c i a d a 

na cidade, no campo e nas várias 

regiões do país. Assim, vai permitir que os 

16 milhões de brasileiros que ainda estão na 

pobreza extrema tenham acesso a um padrão 

mínimo de renda, a bens e serviços públicos, 

ao emprego, à produção e aos mercados.

Com isso, todo o país sai ganhando, pois cada pessoa 

que sai da miséria é um novo brasileiro pronto para cons-

truir um Brasil mais forte, mais justo e mais humano.

oPoRTUNIDADES  E  EMPREGo
Para atingir sua meta, o Plano Brasil Sem Miséria está 

montando o mais completo mapa da pobreza  no Brasil.

E também está desenhando um mapa nacional 

de oportunidades, identificando os meios mais 

adequados e eficientes de fazer estas pessoas 

melhorarem de vida.

Esses instrumentos vão permitir, entre outras coisas, 

que se identifique quem precisa e ainda não recebe o 

Bolsa Família, e ajudar quem já recebe a buscar outras 

formas de renda e a melhorar suas condições de vida.

Como a pobreza tem características distintas no 

campo, na cidade e nas regiões, o Brasil Sem Miséria 

tem políticas próprias para cada realidade. 

No campo, o objetivo central será aumentar a 

produção dos agricultores. Na cidade, qua-

lificar mão de obra e identificar oportuni-

dades e emprego para os mais pobres. Pa-

ralelamente, vai garantir acesso à água, luz, 

saúde, educação, segurança e moradia. 

O Brasil Sem Miséria vai fazer dos seus três 

eixos – renda, inclusão produtiva e serviços 

públicos – aceleradores do crescimento do Brasil. E, de 

seus beneficiários, brasileiros mais atuantes e produtivos.

o Brasil cresceu 
porque a pobreza 

diminuiu.

Já pensou quando 
acabarmos, de  vez, 

com a miséria?

Revista Dupla_BSM1_450x305.indd   1 28/11/11   16:44
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Desenvolvimento Social
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36 milhões para a classe média.
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desigualdade como ampliou nosso mercado interno, 

fortalecendo a economia e acelerando o crescimento. 

É resultado de um modelo que une desenvolvimento 

e distribuição de renda, que alia crescimento 

econômico a uma rede vigorosa de programas sociais.

É com essa base sólida que vamos avançar na luta 

para acabar com a pobreza extrema em todo o 

território nacional.

O  Plano Brasil Sem Miséria aperfeiçoa o melhor 

da experiência brasileira na área social e coloca, 

de forma articulada, a estrutura do governo 

federal – mais estados e municípios – em uma ação 

integrada de combate à pobreza extrema.

E l e  c r i a ,  r e n o v a ,  a m p l i a  e , 

especialmente, integra dezenas 

de programas sociais. Incorpora 

o  t r a b a l h o  d e  m i n i s t é r i o s . 

At u a  d e  fo r m a  d i fe re n c i a d a 

na cidade, no campo e nas várias 

regiões do país. Assim, vai permitir que os 

16 milhões de brasileiros que ainda estão na 

pobreza extrema tenham acesso a um padrão 

mínimo de renda, a bens e serviços públicos, 

ao emprego, à produção e aos mercados.

Com isso, todo o país sai ganhando, pois cada pessoa 

que sai da miséria é um novo brasileiro pronto para cons-

truir um Brasil mais forte, mais justo e mais humano.

oPoRTUNIDADES  E  EMPREGo
Para atingir sua meta, o Plano Brasil Sem Miséria está 

montando o mais completo mapa da pobreza  no Brasil.

E também está desenhando um mapa nacional 

de oportunidades, identificando os meios mais 

adequados e eficientes de fazer estas pessoas 

melhorarem de vida.

Esses instrumentos vão permitir, entre outras coisas, 

que se identifique quem precisa e ainda não recebe o 

Bolsa Família, e ajudar quem já recebe a buscar outras 

formas de renda e a melhorar suas condições de vida.

Como a pobreza tem características distintas no 

campo, na cidade e nas regiões, o Brasil Sem Miséria 

tem políticas próprias para cada realidade. 

No campo, o objetivo central será aumentar a 

produção dos agricultores. Na cidade, qua-

lificar mão de obra e identificar oportuni-

dades e emprego para os mais pobres. Pa-

ralelamente, vai garantir acesso à água, luz, 

saúde, educação, segurança e moradia. 

O Brasil Sem Miséria vai fazer dos seus três 

eixos – renda, inclusão produtiva e serviços 

públicos – aceleradores do crescimento do Brasil. E, de 

seus beneficiários, brasileiros mais atuantes e produtivos.

o Brasil cresceu 
porque a pobreza 

diminuiu.

Já pensou quando 
acabarmos, de  vez, 

com a miséria?
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Gestão do trabalho

“Com o trabalho de psicólogos 
e assistentes sociais, minha 

filha, que era tímida, 
hoje é arretada”

Glécia Matos dos Santos, 
24 anos, mãe de Sabrina, 3
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Dedicação dá
bons resultados

Gestores de cidade sergipana de Salgado valorizam 
capacitação e empenho de profissionais

Fernanda Lattarulo

Valorizar o trabalhador do Sistema Único de Assistência Social (Suas) forta-
lece a profissionalização. É com essa proposta que a equipe da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Salgado, distante 53km de Aracaju, in-

veste em seus profissionais. À frente da pasta, Adelvan Macedo, 39 anos, promo-
ve frequentes capacitações e cursos para aprimorar o atendimento à comunida-
de. “Eles são o que temos de mais importante aqui. Se não houver valorização do 
trabalhador, não há estrutura que se sustente”, explica o secretário.

Exemplar em Salgado é a história de Maria Filomena Barbosa, educadora social 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). Aos 30 anos, ela ingres-
sou no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade como auxi-
liar de serviços gerais. “Trabalhava na faxina, ajudava na copa, fazia de tudo um 
pouco”, explica. Com o passar do tempo e o empenho na execução das ações do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas), a então auxiliar de serviços gerais 
se envolveu no trabalho com as crianças do programa, de forma que chamou a 
atenção da equipe técnica de referência. Em poucas semanas, Maria Filomena foi 
convidada para uma conversa na secretaria. “Pensei que fossem me demitir, por 
passar dos limites. Para minha surpresa, fui elogiada pelo secretário e recebi um 
convite para fazer parte da equipe de educadores sociais. Foi o dia mais feliz da 
minha vida”, lembra.

A realidade de Filomena representa, de forma clara, a situação dos trabalha-
dores da assistência social em Salgado. Lá, é difícil encontrar um trabalhador 
da equipe insatisfeito.

Salgado – Sergipe

População – 19.297
IDHM – 0,61
Média de pessoas por família – 3,82
Bolsa Família – 2.786
BPC – 396
Cras – 3
Projovem Adolescente – 8
Cozinhas Comunitárias – 1



MDS | Revista do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome48

Gestão do Trabalho
Na cidade sergipana, a gestão do trabalho é 
levada a sério. O edital de um concurso pú-
blico está em elaboração e as provas devem 
ser aplicadas ainda em 2011. “Faltava verba 
para fazer o concurso, mas ele é muito aguar-
dado por todos nós. Agora, com a sanção da 
Lei do Suas, poderemos investir ainda mais 
na qualidade da equipe”, afirma Adelvan.

Concurso – Mesmo sem a estabilidade do con-
curso público, é difícil ouvir da equipe maio-
res queixas. A psicóloga Kellita Silveira Matos 
tem se especializado para atender melhor o 
público dos serviços socioassistenciais.

Atualmente, além de se dedicar aos estudos 
na sua área de especialização, a psicóloga es-
pera pelo concurso público sem ansiedade. 
“Salgado é uma cidade com baixo custo de 
vida. O que ganho aqui dá pra viver bem, sem 
dificuldades. Sei que na capital minha situa-
ção financeira seria outra, mas o trabalho tam-
bém certamente não seria o mesmo. Nossa es-
trutura é simples, mas o empenho da equipe 
e a valorização dos funcionários são 
admi ráveis. Todo mundo trabalha 
feliz. É a melhor maneira de ob-
ter bons resultados”, exalta.

As opiniões da psicóloga são confir-
madas por uma mãe que obser-
va a entrevista de longe. Glécia 
Matos dos Santos, 24 anos, está 
desempregada desde que nas-
ceu a filha Sabrina, 3. “Ficava em 
casa o dia todo com ela, sem fazer nada. Minha 
filha sempre teve problemas de comportamen-
to, era muito tímida. Sair de casa com ela era 
difícil. Ela não conseguia se relacionar com as 
pessoas de fora, o que dificultava bastante a 
minha vida”, relembra a mãe. “Certo dia, fui 
surpreendida com a visita da psicóloga do Cras. 
Alguém da comunidade avisara a eles sobre a 
timidez da minha filha e a dificuldade que tí-
nhamos na convivência com ela, e logo a equi-
pe veio me procurar. Não sei o que seria da mi-
nha vida hoje sem o apoio e o trabalho deles.”

Arretada – Enquanto Glécia conversava com a 
equipe da Revista MDS, a pequena Sabrina se 

mostrava irreconhecí-
vel. Sob o olhar atento 
da mãe, ela puxava o re-
pórter fotográfico e con-
vidava as educadoras 
sociais do Centro de 
Convivência a acom-
panhar um desfile 
de moda organizado 
por ela. Enquanto a 
pequena desfilava 
na passarela impro-
visada e fazia poses, 
a mãe comemora-
va. “Na escola, ela 
era tão difícil que 
tinha vergonha de 
pedir para ir ao ba-
nheiro. Perdi 
as contas de 
quantas ve-

zes voltou pra 
casa suja porque não falava nem com as 
professoras. Hoje, com o trabalho dos psicólo-
gos e assistentes sociais, preciso ficar de olho 
para que ela não suma da minha vista. Antes 
era tímida, hoje é arretada”, brinca.

A satisfação dos profissionais de Salgado 
não surgiu da noite para o dia. Com apoio 
do governo, eles passa-
ram por uma série de 
capacitações e rigorosos 
processos seletivos. “Não é 
porque estamos em um mu-

“Com a sanção da lei do Suas, poderemos investir ainda mais na qualidade da equipe”
Adelvan Macedo – secretário de Assistência Social de Salgado
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Desenvolvimento Social
nicípio pe-
queno que 
vou me con-

tentar com 
profissionais 
sem com-
p e t ê n c i a . 
Tenho uma 
pilha de 
currículos 
na minha 

mesa, de 
gente que-

rendo integrar 
a equipe, mas 

aqui só entram 
os melhores”, 
defende Adelvan 
Macedo.

A equipe da 
S e c re t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Assistên-
cia Social 
de Salgado 

possui aproximadamente 30 pessoas atuan-
do no Cras e no Centro Especializado (Creas). 
São psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, 
professores de dança, artesanato e profissio-
nais de nível médio.

Apoio – “Nosso planejamento é rigoroso. 
Todo ano, estabelecemos metas para o traba-
lho exercido e para a valorização profissional. 
Frequentemente, todos participam de cursos 
e reuniões com a equipe e a chefia. Aqui, todo 
trabalhador tem direitos, deveres e voz”, afir-
ma o secretário, admitindo que há dificulda-
des, mas que o apoio mútuo se traduz na rela-
ção amistosa entre a equipe de trabalho.

Enquanto a equipe do MDS se despede, idosos 
dançam no Centro de Convivência. Entre senho-
res e senhoras de cabelos brancos, um jovem 
de aparelho nos dentes se destaca pela alegria 
com que ensaia seus passos. É o professor Glei-
dson Conceição da Silva, 20 anos, que conta sua 
história. “Entrei aqui como usuário dos serviços 
de convivência do Peti, aos 8 anos. Logo me 
destaquei entre os alunos, pela habilidade com 
a dança. Desde então, a equipe investiu em mim 
e no meu talento. O que faço por eles é a manei-
ra de retribuir o que me deram como pessoa e 
como profissional. Se hoje tenho valores, devo 
isso aos profissionais”, conta, aplaudindo seus 
dançarinos com olhos cheios de lágrimas.
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Equipamentos Públicos
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Equipamentos públicos
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Desenvolvimento Social
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Dias melhores 

em Mauá

Ana Soares

Nos territórios mais vulneráveis 
da cidade do interior paulista, a atuação 

integrada das equipes de diferentes áreas é
importante estratégia no combate à pobreza e   

na conquista de direitos de cidadania

Um complexo formado pelos principais equipamentos públicos de assistência so-
cial, saúde e educação garante qualidade de vida à população que vive em uma 
das áreas mais pobres de Mauá, cidade a 30km da capital paulista: o Jardim Fei-

tal. Cerca de 5 mil famílias moram na localidade, que impressiona pela disposição dos 
milhares de barracos amontoados morro acima, em constante risco de desabamento 
devido à fragilidade do solo.

Essa população já pensa em dias melhores com a implantação de uma verdadeira rede de pro-
teção social no centro da comunidade. O coração dessa rede é o Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras), equipamento público financiado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS). É o Cras que provê o primeiro atendimento ao cidadão, para 
informá-lo de seus direitos e encaminhá-lo ao programa, serviço ou benefício apropriado à sua 
situação e à da família naquele momento. 
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Junto ao Cras, funciona o Centro de Atendi-
mento Socioeducativo (Case), coordenado 
pela Secretaria Municipal de Assistência So-
cial. As construções são ligadas por um cor-
redor. No Case, variadas atividades contem-

plam das crianças aos idosos. São oficinas 
de costura, tricô, pintura, música, palestras e 
debates. Atualmente, há 150 pessoas fazen-
do oficinas. Os dois equipamentos abrem de 
segunda a sexta, das 8h às 17h. Integram ain-
da o complexo instalado no Jardim Feital 
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 
uma escola de ensino fundamental.

“Para consolidar o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), é preciso in-
tegração das políticas públicas, prin-
cipalmente nos territórios mais vul-
neráveis”, defende Sebastião Marcial 
Sobrinho, coordenador da Proteção 
Social Especial. Ele explica que há dois 
anos foi criada a câmara intersetorial, 
que discute ações conjuntas para aten-
der à população com mais eficiência. 

Participam da câmara nove secretarias 
(Planejamento, Trabalho e Renda, Educa-
ção, Saúde, Segurança Pública, Seguran-
ça Alimentar, Habitação, Cultura, Esporte 
e Lazer e Assistência Social). Na câmara 
também são trabalhados todos os dados 
sociais e o diagnóstico territorial.

“É a nossa menina dos olhos.” É dessa forma 
que a coordenadora da Proteção Social Bá-
sica da Secretaria de Assistência Social de 
Mauá, Xênia Pedrosa de Sousa, refere-se ao 
Cras de Jardim Feital.

Modelo – Considerado modelo dentro das 
normas da assistência social, o Cras de fa-
chada branca, azul e vermelha conta com 

recepção, área administrativa, sala ampla 
para a equipe técnica e duas salas para 
atendimento individual, além de espa-
ço multiúso. Todos os 11 funcionários da 
equipe (psicólogos, assistentes sociais e 
outros) são concursados. 

“Cras não é um equipamento 
isolado. Ele deve estar no local 

onde se concentram as famílias”

Xênia Pedrosa de Sousa, 
da Secretaria de Assistência 

Social de Mauá
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Equipe – Apaixonada pelo trabalho, a geren-
te do Cras e do Case Jardim Feital, Sônia Ro-
drigues, mostra com orgulho cada canto do 
centro, inaugurado em março deste ano. A 
psicóloga destaca que as atividades desen-
volvidas no Case fortalecem vínculos fami-
liares e comunitários. 

“Nas oficinas, conseguimos fazer um apa-
nhado do que é a pessoa e discutimos, sem 
tabu, vários temas. Há uma troca”, diz Sônia. 
A experiência de implantação do Cras e do 
Case, para a psicóloga, tem se mostrado rica. 
No Case, são dadas oficinas para crianças e 
adolescentes, onde eles têm oportunidade 
de desenvolver a autonomia e pensar na re-

alidade em que vivem, na família e no terri-
tório. A partir disso, os profissionais do Cras 
acompanham a evolução, a compreensão 
dessa criança ou adolescente e de que forma 
podem desenvolver ações específicas para 
apoiar cada família.

“O Cras atende quem está em vulnerabi-
lidade. Algumas demandas já são encami-
nhadas para as atividades socioeducativas 
ou de formação profissional, no caso, de 
auxiliar de escritório”, informa Sônia. A 
psicóloga enfatiza que é preciso também 
ter um olhar voltado ao mercado de traba-
lho e, nessa questão, segundo ela, as par-
cerias são fundamentais.

“As atividades desenvolvidas fortalecem vínculos familiares”
Sônia Rodrigues – gerente do Cras e do Case Jardim Feital

Rodrigo de O
liveira/M

D
S
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“São nossas par-
ceiras as secreta-
rias de Trabalho 
e Renda e de 
Saúde, esta últi-
ma promoven-
do palestras 
educativas”, 
reforça Sô-
nia, para 
quem essas 
são oportu-
nidades de 
c o n h e c e r 
a família. 

“Muitas vezes 
são essas as fa-

mílias que bus-
camos. 

A ide ia é tornar 
o Cras espaço 

para fomentar 
o atendimento à 

                     família”, finaliza.

Monitores – “Não é so-
mente ensinar, mas 

construir uma ami-
zade com todas essas pes-

soas e valorizar a autoestima 
delas”, resume Maria Antônia 

Negri, uma das monitoras do 
centro. Antônia ensina tricô e 

crochê a 45 alunas. Os trabalhos 
em panos de prato e outras peças 
de casa são delicados e feitos com 

presteza. “Algumas mulheres chegam aqui 
e dizem que não sabem nem pegar em uma 
agulha. No final, ficam encantadas com o que 
podem produzir”, conta, animada.

Em uma das salas do Case, crianças 
e adolescentes do projeto Calei-
doscópio fazem cartazes de boas-
vindas para os colegas que che-
gam para o segundo semestre. 
O Caleidoscópio envolve 79 
crianças e adolescentes, dos 
quais 18 frequentam o Cras. A 
maioria vem de famílias que 
recebem o Bolsa Família. 
Para a monitora das crian-
ças, Mônia Márcia Batista 
da Silva, trabalhar com 
meninos e meninas é 
grande oportunidade 
de acompanhar de 
perto o desenvolvi-
mento deles: “Tem 
uns que chegam 
aqui e nem fa-
lam. Com o tem-
po, se soltam 
e começam a 
conversar”. 
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Everton de Souza Fioroto tem 10 anos, está 
na 4ª série e tem quatro irmãos. Feliz, revela 
que antes de entrar no Case não sabia fazer 
pintura. “Hoje, já faço até origami”, gaba-se o 
menino, extrovertido, pedindo para a repor-
tagem ficar mais um pouco com eles. 

Também do alto dos seus 10 anos, Vinícius 
Silva Souza, enquanto pinta o cartaz de boas-
vindas, agradece: “Aqui conheci meus cole-
gas”. Vinícius também cursa a 4ª série. 

Nonato Puga, orientador social, faz o acolhi-
mento de quem chega. Cabe aos orientadores 
descobrir a real necessidade do cidadão. “Em 
primeiro lugar, é preciso gostar desse traba-
lho. Eu adoro o que faço. As pessoas começam 
a descobrir os direitos sociais”, enfatiza.

Na mesma profissão, Valdison Anunciação 
Pereira considera o trabalho fundamental, 
por ajudar até mesmo as pessoas a “pensar e 
conhecer outros caminhos”. 

Bem recebida – Na recepção do Cras, a dona 
de casa Shirly Maia Braga, enquanto aguar-
da atendimento, conta que se inscreveu para 
receber o Bolsa Família e, de vez em quan-
do, passa por ali para saber se já pode sacar 
o benefício. Shirly tem duas filhas; a de 20 
anos fez curso de Administração no próprio 
centro. “Sempre que venho aqui sou bem re-
cebida”, atesta a usuária. 

Na sala dos adolescentes, o debate corre sol-
to sobre “a vida”, como diz Lucas de Souza, 
17 anos. Acabando de voltar de férias, o gru-
po trocava ideias e impressões sobre diver-
sos assuntos. Lucas acha que faltam muitas 
coisas para a juventude e reclama de obras 
que foram feitas e não deram certo.

“Construíram uma pista de skate quadrada. 
Pra que serve? E o dinheiro gasto com isso?”, 
questiona o jovem. É isso mesmo. O grupo ali 
visa conscientizar dos problemas, contestar 
e encontrar conjuntamente a solução para 
alguns deles. Afinal, os jovens são contesta-
dores por natureza. 

Leandro de Albuquerque, 25 anos, é o monitor 
de Lucas e de mais 29 jovens. “Eu me iden-
tifico com o pessoal e, por isso, temos ótima 
interação. Conversamos sobre o que acontece 
no mundo e no nosso dia a dia.”

A assistente social Érica Fabre considera de-
safiador trabalhar com a família porque “par-
te da população ainda tem uma visão assis-
tencialista”. Justamente por isso a psicóloga 
Vanessa dos Santos Tiso se sente realizada 
quando percebe que “alguém entendeu o 
que faz a assistência”.
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Mensalmente, cerca de 200 pessoas passam 
pelo Cras/Case Jardim Feital à procura de 
atendimento e encaminhamento.

Creas – A cidade de Mauá conta com um Cen-
tro de Referência Especializado de Assistên-
cia Social (Creas) – equipamento que também 

recebe investimento do MDS para atendimento 
de vítimas de violência. O Creas de Mauá no 
momento ocupa uma sede provisória num pré-
dio alugado. A nova sede está em construção. O 
Creas tem uma equipe de 17 pessoas – quatro 
assistentes sociais, duas psicólogas, duas pesso-
as na parte administrativa, cinco orientadores, 
uma advogada, dois estagiá rios e uma coorde-
nadora. São três salas de atendimento.

De janeiro a início de agosto deste ano, o 
centro já havia atendido 28 mulheres víti-
mas de violência, a maioria agredida pelo 
companheiro. A coordenadora do Creas, 
Maria Aparecida Felipe Serena Rodrigues, 
enfatiza a parceria com os demais servi-
ços: “Quando há caso de abuso sexual, por 

exemplo, temos que nos articular com a 
Saúde”, orienta Maria Aparecida. 

Mulheres vítimas de violência podem ser enca-
minhadas à Casa Abrigo Regional, como explica 
Aparecida. Nesse caso, a vítima precisa apresen-
tar o Boletim de Ocorrência. Na casa abrigo, a 
mulher ficará provisoriamente, acompanhada 
até conseguir equilibrar a vida, sempre com as 
orientações da equipe do Creas. Para fortalecer 
ainda mais a mulher e gerar oportunidade, a se-
cretaria mantém parceria com a pasta de Traba-
lho e Renda, através da Frente de Trabalho. 

Nessa frente, a mulher assina um contrato tem-
porário de trabalho com a prefeitura. Recebe 
um salário mensal, convênio médico, cesta bási-
ca e vale-transporte. A carga horária é de 35 ho-
ras semanais, para que ela possa fazer um curso 
para se preparar para o mercado de trabalho. 

Há uma escala de atividades no Creas: se-
gundas e quartas, são atendidos idosos, mu-
lheres e pessoas com deficiência. Terças e 
quintas, crianças, adolescentes e prestação 
de serviços à comunidade. A sexta-feira se 
destina à discussão de casos.

O centro mantém convênio com uma entidade, 
para acompanhamento de 46 jovens em liber-
dade assistida e 14 em prestação de serviços à 
comunidade. A equipe acompanha quinzenal-
mente os jovens e atende às famílias que, na 
maioria, passam por muita dificuldade. “A maio-
ria dos jovens estava ligada às drogas”, revela. 

“Temos que nos articular com outras áreas”
Maria Aparecida Felipe Serena Rodrigues – coordenadora do Creas
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Nádia Jesus da Silva, 34 anos, tem um casal de filhos de 10 e 6 anos. Nasceu em Santana 
da Bahia e mora em Oratório, um dos territórios pobres de Mauá. É empregada na área de 
serviços gerais da secretaria há um ano e cursa enfermagem à noite. Trabalha das 8h às 16h. 
Estuda das 19h às 21h45.

Casou-se aos 23 anos. O marido era pedreiro. Quando ele passou a beber muito, começaram 
as brigas. Nádia saía para procurar emprego contra a vontade do marido. “Eu queria crescer.” 
Mas as coisas foram piorando. “Muitas vezes a ofensa dói mais que um tapa”, ensina Nádia. 
Foi no Creas que ela encontrou orientação.

“A conversa no centro me deixou mais forte. Sozinha, eu não conseguiria enfrentar meu pro-
blema”, reconhece. Em mais uma briga em que foi agredida fisicamente, Nádia tomou a de-
cisão e disse ao marido que “era a última vez que isso acontecia”. Pegou os filhos e foi para 
a casa da mãe. 

No Creas, teve contato com a Frente de Trabalho, que conta com vagas sociais. As pessoas são 
encaminhadas ao trabalho nos órgãos do governo local. Atualmente, na Frente de Trabalho, 
há 56 pessoas, a maioria mulheres. Nádia está terminando o curso de auxiliar de enfermagem 
este ano. Em seguida, fará o técnico.

Volta por cima
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Planejamento, integração das políticas públi-
cas e formação de parcerias – essa é a fórmu-
la que vem fazendo Mauá avançar na garantia 
de direitos para sua população. Com mais de 
415 mil habitantes, a cidade figura entre os 
100 municípios mais pobres do País, já que 
mais de 70% de seus moradores encontram-
se em situação de vulnerabilidade social. 

Além disso, por ter a topografia extremamen-
te íngreme, a ocupação do solo urbano se deu 
de forma desigual. As famílias aglomeram-se 
em morros e encostas, áreas consideradas de 
alto risco físico.

Para corresponder com eficiência à demanda 
da cidade, a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social estabeleceu como meta ampliar e 
adequar a rede de atendimento que já existia 
para cobrir as áreas vulneráveis. E mais: tra-
balhar em articulação com as demais políti-
cas públicas, como as de saúde e educação. 

A cidade contará com cinco Cras até o fim 
de 2012. Quatro deles têm financiamento 
do MDS. Os que estão sendo construídos se-
guem o mesmo projeto arquitetônico dos já 
implantados, obedecendo às especificações 
do Suas e às normas de acessibilidade. 

Mauá é um dos sete municípios que com-
põem a região do Grande ABC. Seu solo é 
frágil e de pouca sustentação devido a longo 
tempo de extração de pedras e fabricação de 
tijolos e cerâmicas. Grande parte do municí-

CINCO CRAS ATÉ 2012

Cras São João e Cras Jardim Feital
entregues

Cras Oratório e Vila Mercedes
prontos até o fim de 2011

Cras Itapark
pronto até o fim de 2012

pio fica em zona industrial, mas uma área é 
preservada por pertencer ao Parque Estadual 
da Serra do Mar e outra pertence a proprietá-
rios particulares.

A impressão que se tem quando se chega a 
Mauá é de estar em um vale rodeado de vilas 
a perder de vista. Barracos, casas grandes e 
pequenas, muitas coloridas, aglomeram-se 
nos morros que circundam a parte mais baixa 
da cidade. E haja ladeira para chegar a esses 
locais. Algumas tão íngremes que é preciso 
esticar o pescoço, na descida, para ver o chão.

Ônibus, carros e motos disputam as estreitas 
ladeiras, enquanto cachorros passeiam nas 
calçadas e pessoas atravessam calmamente 
as ruas – muitas, sem nem olhar para os lados. 
Não foram poucas as vezes que o motorista 
precisou parar o carro para um distraído passar.

Um detalhe chama a atenção de quem está 
de visita: o mauaense adora sua cidade. Tem 
orgulho dela. 

Mauá: uma nova cidade

Famílias vivem áreas de risco



MDS | Especial SUAS | Novembro 2011 59

Desenvolvimento Social

Em Aracaju, o Cras Risoleta Neves, na Cidade 
Nova, ilustra o modelo de gestão e empenho 
da equipe na viabilização de uma boa estru-
tura. Situado em um dos bairros mais pobres 
da capital de Sergipe, o Risoleta Neves funcio-
nou durante anos num galpão improvisado. A 
coordenadora do Cras, Iraci Josefa Mendonça, 
explica que, por meio de parcerias, hoje a equi-
pe pode trabalhar em um centro considerado 
referência no estado. 

“Temos um prédio novo e adequado para aten-
der à comunidade. Todas as nossas salas pos-
suem rampas adaptadas para pessoas com 
deficiência, além de banheiros equipados e de-
vidamente separados para atender aos usuários 
conforme suas necessidades”, reforça. 

Atualmente, com uma equipe de 22 funcio-
nários e sete estagiários, o Cras recebe cerca 
de 180 pessoas por mês. 

“Atendemos cinco comunidades ao nosso re-
dor”, explica a coordenadora. “Na época da 
construção, analisamos a vulnerabilidade do 
bairro e o transporte público que viabilizasse 
o acesso da população.” Além do prédio ade-
quado, hoje a comunidade do bairro Cidade 
Nova dispõe de linha de ônibus local, com 
ponto final no Cras. 

A servidora Maristela dos Santos, 62 anos, 
cuida da alimentação dos atendidos. “Temos 
todos os equipamentos necessários para um 
serviço de qualidade. Nossa estrutura per-
mite armazenamento adequado do material 
administrativo, de limpeza e dos alimentos. 
Temos uma copa e um refeitório amplo, are-
jado e iluminado. Conheço cada criança e sei 
o prato de que cada uma mais gosta”, brinca. 

No Bairro América, no outro extremo de Ara-
caju, o Cras Enedina Bonfim Santos também 
passou por análise delicada do território du-
rante sua construção. A coordenadora, Eli-
zabete Ribeiro, trabalha hoje com uma de-
manda considerada acima da média devido 

à estrutura oferecida. “Nosso bairro é um dos 
mais violentos de Aracaju. A vulnerabilidade 
das famílias aqui é grande e vem gente de 
longe para ser atendida”, comemora. 

Acolhedora – Em Salgado, a 53km de Ara-
caju, a estrutura do Cras, montadao em uma 
casa alugada, parece pequena para atender 
à comunidade de pouco mais de 15 mil ha-
bitantes. Mas os gestores conseguem ofere-
cer local acolhedor e acessível. O psicólogo 
Elenilson Santos Lima, de 28 anos, trabalha 
na unidade desde o começo do ano e consi-
dera o Cras de Salgado exemplo de sucesso. 
“Atendermos em uma casa facilita a aproxi-
mação das pessoas. Há  identificação com a 
figura de um lar”, explica. 

Além do Cras, em Salgado, espaços como cen-
tros de convivência proporcionam atividades 
diversas e atendimento diferenciado. Aos 83 
anos, a aposentada Maria Euzice da Conceição 
é uma das mais antigas frequentadoras. “Des-
de que meu marido faleceu, não saia mais de 
casa. Cheguei a enfrentar sozinha uma depres-
são”, lembra. Hoje, Maria Euzice é figura certa 
no Centro de Convivência do Idoso de Salgado, 
onde todos a conhecem pelo nome. “Fico perto 
da minha casa e me divirto muito aqui. Minha 
vida mudou depois que passei a frequentar as 
atividades. Não posso dançar com as colegas 
porque a idade nãopermite, mas ajudo na con-
fecção das roupas e na animação. Alguém tem 
que fazer graça para elas, não é?”, gargalha. 

• Colaborou Fernanda Lattarulo

Mauá – São Paulo

População – 394.698
IDHM – 0,78

Bolsa Família – 11.987
BPC – 5.736

Cras – 3
Creas – 1
Bancos de Alimentos – 1

Cozinhas Comunitárias – 3
Restaurantes Populares – 2

Famílias vivem áreas de risco

Investimento e dedicação
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Quem ganha
é o público
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Quem ganha
é o público Com apenas 31 anos de emancipação, o município de

São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, 
colhe os frutos do trabalho conjunto e afinado entre 

o poder público e entidades não governamentais

A rede socioassistencial em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, é 
motivo de orgulho na cidade. Graças à mobilização da sociedade, que du-
rante muitos anos se uniu e lutou pelos direitos das famílias necessitadas. 

“Inicialmente, era cada entidade lutando por si. Conseguia convênio quem era 
‘amigo do rei’. Todo fim de ano não se sabia se continuaríamos no ano seguinte”, 
relata Claise Kleemann, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Tudo começou porque o mesmo grupo, por muitas vezes, se encontrava na porta 
dos gabinetes reivindicando necessidades diferentes para a sobrevivência das 
entidades que representavam. “Quando íamos à porta dos gabinetes, não era eu 
que estava lá, mas atrás de mim havia 30 a 100 famílias para as quais estávamos 
prestando um serviço”, conta Claise. Foi quando surgiu a ideia de se reunir.

Criaram um fórum e depois os conselhos. Assim, passaram a não apenas defender 
as próprias entidades, mas todo o grupo. “Essa união para começar a trabalhar 
junto, sentir a dor um do outro, nos fortaleceu. Todos entenderam que temos um 
único objetivo. Enquanto caminhávamos sozinhos, cada um buscando o que fal-
tava, a gente não avançava, vivíamos de pires na mão, mendigando”, diz Claise.

“Quem ganha é o público”, avalia Maria de Cleuma Sousa Maciel Correa, do Gru-
po Espírita Aprendizes de Kardec (Geak). “Como todos fazem parte de uma rede, 
são todos por um e um por todos. Há muita ligação entre as entidades. É uma 
rede fortificada, todos se ajudam”, completa.

Adriana Scorza
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Parceria – Uma das primeiras medidas toma-
das foi estudar a legislação e buscar fazer 
tudo de forma correta, com qualidade nos 
serviços. Assim, foram conquistando o olhar 
das autoridades, vereadores e prefeitos, e 
hoje contam com apoio e orientação gover-
namental. “O poder público tem a confiança 
e a certeza de que o usuário será atendido”, 
confirma Maria de Cleuma, que garante con-
tar sempre com o suporte da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social: “É uma parceria”.

“Tivemos a sorte de contar aqui com pesso-
as que acreditaram”, relata Claise. “Os pre-
feitos dos últimos quatro mandatos olha-
ram a rede com respeito e viram o trabalho 
que a gente faz.”

Para o prefeito Sérgio Luiz Marcon, a parti-
cipação da sociedade é fundamental: “Nós, 
como poder público, somos provocados. Es-
sas instituições, com a representatividade 
que têm, e procurando o poder público, o ob-
jetivo geralmente é alcançado. É salutar que 
isso ocorra”. 

Expansão – No início dessa união, eram cin-
co entidades – hoje são 11. “Vale a pena ver 
as entidades estruturadas, o trabalho sendo 
feito no município, todos ofertando o servi-

ço com qualidade para a clientela. Hoje, se 
acontecer alguma coisa com uma entidade, a 
gente se junta e tenta resolver”, ensina Clai-
se. Ela afirma que em alguns momentos toda 
essa qualidade é preocupante porque a cada 
dia chegam pessoas de outros municípios em 
busca do atendimento da assistência social. 
“Temo que um dia não tenhamos condições 
de atender a todos”, confessa.

Rosane Moccelin de Arruada, da Comu-
nidade Kolping São Francisco de Assis, 
fundada em 1995, reforça que no municí-
pio existe realmente controle social. “Os 
conselhos são bastante participativos e 
sempre atendidos pelos governos. Muitas 
vezes chamamos profissionais de outras 
áreas para esclarecer dúvidas. É um espaço 

aberto, que funciona maravilhosamente. A 
participação da sociedade civil faz parte 
da história do município. Temos histórico 
de entidades fortalecidas, participativas. 
Quando chegou a legislação, a sociedade 
já estava organizada.”

Segundo o prefeito Sérgio, às vezes o poder 
público fica impedido de desempenhar suas 
atividades por falta de pessoal ou de estrutu-
ra. Mesmo assim, para ele, a sociedade se for-
talece, ao ter que assumir um papel na busca 
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de soluções, principalmente para as pessoas 
mais necessitadas.

Quórum – Em São Gabriel do Oeste, os con-
selhos têm poder. “Até o prefeito se curva às 
nossas decisões, que delineiam os caminhos. 
Na verdade, estamos também governando, 
tomando decisões”, analisa Claise. No início, 
as cadeiras nos conselhos eram distribuídas 
às entidades – hoje, estão sendo disputadas. 
“Quando tem eleição, sobram candidatos”, 
ela relata.  

Todas as entidades socioassistenciais são ins-
critas nos conselhos que, junto com a Secre-
taria Municipal de Assistência Social, apoiam 
principalmente a adequação às novas legisla-
ções. Capacitações ocorrem com frequência.

As reuniões se dão uma vez por mês, sempre 
com quórum completo. “Somos todos com-
prometidos”, orgulha-se Cleuma. Para Fran-
cieli Piva Borsato, assistente social da Secre-
taria Municipal e conselheira, o sucesso dos 
encontros se deve ao fato de as discussões 
girarem sobre temas importantes. “Para os 
conselheiros, representantes das entidades, 
é pertinente participar, senão eles ficarão 
por fora do que acontece. É um espaço em 
que todos sugerem e propõem alterações, 
por envolver diretamente o dia a dia deles.”

Os conselhos são formados por 12 represen-
tantes do governo e 12 da sociedade civil. 
Dentro deles existem comissões, como a de 
financiamento, que analisa mensalmente o ba-
lancete do fundo e sugere adequações. Fran-
cieli é a responsável por levar informações do 
órgão gestor para o conselho. Ela prepara do-
cumentos e procura manter-se bem informada. 

As reuniões são organizadas. O cronogra-
ma é seguido à risca e as pautas, distribu-
ídas no início do ano. “Tudo é levado ao 
conselho. Esclarecemos ponto por ponto e 
sempre temos algo a decidir. Hoje, no mu-
nicípio, estão claros os processos da ges-
tão da política e principalmente o papel 
do conselho”, explica Francieli.
O município garante o repasse do orçamento 

para as entidades socioassistenciais, mas so-
mente após a aprovação do conselho. “Como 
cada um executa seu serviço individual, não 
há disputa entre entidade por determinado 
recurso. O de cada um está garantido no or-
çamento”, explica Francieli.

Organização – São Gabriel do Oeste é um 
município privilegiado. Com apenas 31 anos 
de emancipação, possui bom Índice de De-
senvolvimento Humano (0,81) e o segundo 
melhor Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) do estado – perde apenas 
para a capital, Campo Grande.

A política pública de assistência social no 
município sul-mato-grossense se divide da 
seguinte forma: um Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras), equipamento 
referencial da proteção social básica, e um 
Centro de Referência Especializado de Assis-
tência Social (Creas), para a proteção social 
especial. 

Porta de entrada de toda a rede, no Cras são 
desenvolvidos dois serviços principais: o 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (Paif) e o Serviço de Convivência 
de Fortalecimento de Vínculos, que atende 
crianças de 0 a 6 anos e se dá exclusivamen-

“Estamos também governando, tomando decisões”
Claise Kleemann – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gabriel do Oeste

São Gabriel do Oeste – 
Mato Grosso do Sul

População – 21.307
IDHM – 0,81
Média de pessoas

por domicílio – 3,24
Bolsa Família – 1.173

BPC – 515
Cras – 1

Creas – 1
Projovem Adolescente – 2
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te no Cras.

A boa relação com os Conselhos Municipais de 
Assistência Social faz toda a diferença no cum-
primento das ações determinadas pelo Suas. 
No município sergipano de Salgado, além de 
ocupar a vaga de secretário municipal de As-
sistência Social, Adelvan Macedo preside o 
Colegiado Estadual de Gestores Municipais 
de Assistência Social (Coegemas). Adelvan 
visita frequentemente a capital para ouvir os 
questionamentos dos gestores locais. “É meu 
papel ser porta-voz do estado”, afirma.

As parcerias são uma das estratégias da Se-
cretaria de Assistência Social da cidade de 
Mauá, na região do Grande ABC, para ampliar 
o atendimento à população mais vulnerável. 

No Cras Zaíra, numa das zonas mais pobres 
do município, parceria com a organização 
não governamental Estrela Azul possibilita 
que 150 crianças e adolescentes – de 14 a 
18 anos – participem de atividades em dois 
projetos: Caleidoscópio e Bombeiro-Mirim.  

A maioria desses meninos e meninas vem de 
famílias que recebem o Bolsa Família.  

Para trabalhar o entrosamento e o acom-
panhamento das famílias dessas crianças e 
adolescentes, elas participam de reuniões 
com a equipe do Cras e da ONG e têm, assim, 
a oportunidade de colaborar com o cresci-
mento dos filhos. 

Cláudia Maurício Lopes, 35 anos, casada, cin-
co filhos, tem dois meninos, de 7 e 14 anos, 
num dos projetos da Estrela Azul. Diz que as 
crianças querem dar o melhor de si. Ela sem-
pre participa das reuniões de pais.  

Articulada, Cláudia conta que já trabalhou 
em pizzaria, como babá e em outras fun-
ções. A mãe zelosa recebe R$ 166 do Bolsa 
Família. Com o dinheiro, compra roupa e 
calçado para as crianças. O marido traba-

lha como funileiro.

“Considero boa a atividade aqui no centro 
porque tenho informações sobre meus filhos 
e posso acompanhar o comportamento e o 
rendimento deles”, analisa Cláudia, que pa-
rou de estudar na sexta série, mas pretende 
retornar o mais breve possível. 

Para Bárbara Luana Cavalcante Pereira, 13 
anos, a parceria entre a ONG e a secretaria 
possibilitou que ela saísse das ruas. “Antes, 
eu vendia bala no sinal”, conta a menina, que 
cursa a sétima série.

Eri Johnson dos Santos Silva, 14 anos, há 
quatro no Peti, está na oitava série. Aos 5 já  
ajudava os pais catando papelão e latinha. 
Só parou quando entrou para o programa. Eri 
tem uma irmã e mora com a mãe, beneficiária 

do Bolsa Família. 

“Quando entrei para o Peti, minha situa-
ção em casa melhorou. Agora não preciso 
catar mais na rua. Ganhei mais interesse 
na escola e quero fazer três faculdades: 
Arqueologia, Astronomia e Física”, anun-
cia o esperto menino. 

• Colaboraram Fernanda Lattarulo e Ana Soares

Relação com conselhos
faz diferença em Sergipe


