
 

 
 
 
 
 

BOA PRÁTICA EM GESTÃO PÚBLICA  

PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ 

 

A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NOSSA GENTE PARANÁ NA INSERÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

1. Dados de Identificação do Autor 

Nome do autor: Comitê local de Alvorada do Sul 

Coautor 1: Alisson Junio Clemente 

Coautor 2: Leticia Brussolo 

Coautor 3: Vanessa Mara Solcia 

E-mail: social.alvorada@yahoo.com.br 

Telefone comercial: (43) 3157-1090 

Telefone Celular: 43-99182-4209 

Secretaria/órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

2. Categoria de inscrição:   

Identifique a categoria para a qual a prática está sendo inscrita:  

1. Excelência no trabalho social com as famílias (   ) 

2. Estratégias de gestão da intersetorialidade (   ) 

3. Alternativas para a execução do trabalhado durante a pandemia de Covid-19 (   ) 

4. Otimização das informações do sistema de registro na gestão pública municipal (X) 

 

3.  Localidade: Alvorada do Sul-PR (Regional de Londrina-PR) 

 

4.  Ano de implantação: 2021 

 



 

 
 
 
 
 

5.  Situação Atual: Andamento 

6.  Situação anterior 

O município de Alvorada do Sul-PR, é um município de Pequeno Porte I, foi 

considerado um município prioritário no Programa Família Paranaense. 

O único acesso ao banco de dados de cadastro das famílias é através do Cadastro 

Único de Programas Sociais e para seu acesso e consulta acaba se restringindo a equipe 

de atendimento. 

O sistema do Programa Nossa Gente Paraná, de fato, veio auxiliar a equipe no 

acesso ao banco de dados das famílias, sendo uma ferramenta na busca e identificação 

na busca ativa para o atendimento do Programa Criança Feliz, CRAS, CREAS e outros 

serviços como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. 

 

7.  Descrição da ação 

O município de Alvorada do Sul-PR aderiu ao Programa Criança Feliz em 22 de 

fevereiro de 2017, desde então muitos são os desafios e conquistas para a Primeira 

Infância no desenvolvimento da proposta do programa, que desde a adesão encontra-se 

junto ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social. 

A meta de atendimento do município é de 100 beneficiários entre gestantes, 

crianças (0 a 36 meses) e crianças (37 a 72 meses –BPC), atualmente o município 

acompanhou no mês de setembro de 2022 um total de 86, sendo 6 gestantes, 80 

crianças, destes 38 meninos, e 42 meninas.  

No munícipio o programa abrange tanto o território rural quanto o território urbano, 

promovendo o acesso a serviços, direitos, informações e outros recursos das diversas 

políticas públicas, os quais são fundamentais no apoio às famílias no exercício do 

cuidado, proteção, construção de ambientes e territórios onde as crianças possam se 

desenvolver de forma saudável e protegida.  

A primeira iniciativa realizada foi uma parceria estabelecida com a área da saúde 

que já acompanhava as gestantes, ou seja, a identificação para inserção no programa foi 



 

 
 
 
 
 

efetivada através do acesso da lista de gestantes atendidas, desde então as reuniões de 

gestantes acontecem no espaço do CRAS onde a equipe do Criança Feliz está sediada.  

Outrossim, é ofertada no CRAS a Oficina de Pintura para confecção de fraldas 

personalizadas com o nome do bebê e o ensaio fotográfico para registrar este momento 

tão especial “a gestação”, dessa forma o atendimento é realizado, fortalecendo vínculos 

através de um acompanhamento sistemático e integral. 

O Cadastro Único, é a ferramenta fundamental para inserção das famílias e 

identificação, a equipe já no momento do atendimento encaminha as gestantes e famílias 

com crianças com perfil do Programa para pré-entrevista, apresentação do programa, e 

posteriormente a busca ativa e possível inserção no acompanhamento.  

Neste período também foi utilizado o sistema do Programa Nossa Gente Paraná, 

(antigo Família Paranaense), um programa do Estado do Paraná, que possui um sistema 

com uma base de dados acessível integrado ao Cadastro Único, o qual a coordenadora, a 

supervisora e os visitadores utilizam para identificação das famílias. Neste sistema é 

disponibilizado o Índice de Vulnerabilidade Social das famílias e dados como endereço, 

composição familiar e idade, assim, facilitando o acesso e identificação das famílias do 

município.  

 

8. Resultados obtidos 

O atendimento a gestante e crianças na Política de Assistência Social como é 

prevista na LOAS, no SUAS e demais documentos que norteiam a política está vinculada, 

ainda, ao atendimento, desafiando formas de acompanhamento dos profissionais desta 

área, pois estes são, inclusive, realizados através de visitas, telefone (WhatsApp), 

conseguiram ter contato constante com às famílias, com os cuidadores, com as gestantes 

e crianças, o qual fortaleceram as relações, propiciaram atividades que promoveram o 

desenvolvimento infantil.  

A intersetorialidade que é de suma importância, ainda é um desafio às equipes que 

atuam no setor público, definir o que é atribuição de cada área, de cada profissional e 



 

 
 
 
 
 

unidos articular ações para o trabalho junto as famílias se faz necessário, bem como o 

investimento em políticas públicas e a destinação de recursos a Primeira Infância. 

As famílias do Programa Criança Feliz são famílias prioritárias nos atendimentos 

realizados pela Assistência Social, são acompanhadas pela equipe do programa e equipe 

do CRAS. 

O município devido as práticas realizadas nestes 5 anos de adesão, foi escolhido 

para o documentário de Boas Práticas do PCF do governo federal, entretanto os desafios 

ainda são o atendimento na faixa etária dos 3 aos 4 anos; a aquisição de um veículo 

exclusivo para o programa, a consolidação dos visitadores na Política de Assistência 

Social fortalecendo o trabalho na Primeira Infância e aquisição de aparelho celular para os 

visitadores.   

9.  Imagens 

 
Fonte: Programa Nossa Gente Paraná, acesso em 10/10/2022 

 



 

 
 
 
 
 

            

                                        


