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 O CRAS Vila Torres desenvolve suas ações com centralidade noO CRAS Vila Torres desenvolve suas ações com centralidade no

território correspondente aos bairros Prado Velho, Jardim Botânico e território correspondente aos bairros Prado Velho, Jardim Botânico e 
parte do Rebouças, sendo enquanto área de maior vulnerabilidade e parte do Rebouças, sendo enquanto área de maior vulnerabilidade e 
risco social a Vila Torresrisco social a Vila Torres

 Localizado a dois quilômetros do centro da cidade. Localizado a dois quilômetros do centro da cidade. 

 A formação da Vila teve início na década de 1970, ocupação lenta e A formação da Vila teve início na década de 1970, ocupação lenta e 
gradual. gradual. 

 Estima-se na comunidade aproximadamente 9.500 habitantesEstima-se na comunidade aproximadamente 9.500 habitantes

 Densidade geográfica pequena x alta concentração populacionalDensidade geográfica pequena x alta concentração populacional

CRAS VILA TORRESCRAS VILA TORRES



CRAS VILA TORRESCRAS VILA TORRES



 Alta concentração de Depósitos de Materiais RecicláveisAlta concentração de Depósitos de Materiais Recicláveis

 Atividade predominante - coleta e reciclagem de materiais, serviços Atividade predominante - coleta e reciclagem de materiais, serviços 
geraisgerais

 Escolaridade média - até 5º ano do ensino fundamentalEscolaridade média - até 5º ano do ensino fundamental
 Relações sociais internaRelações sociais interna
 Acesso fácil ao centro da cidadeAcesso fácil ao centro da cidade
 Cultura própriaCultura própria
 Violência decorrente do poder Violência decorrente do poder 
 Intenso tráfico de drogasIntenso tráfico de drogas
 Prostituição/ PedofiliaProstituição/ Pedofilia
 Cultura do assistencialismoCultura do assistencialismo
 MobilidadeMobilidade

Território do CRAS Vila Território do CRAS Vila 
TorresTorres







 Divisão do território de abrangência em quatro setoresDivisão do território de abrangência em quatro setores

 Atuação técnica x educadoresAtuação técnica x educadores

 Trabalho em parceria entidades sociaisTrabalho em parceria entidades sociais

 Intersetorialidade com serviços públicos estaduais e Intersetorialidade com serviços públicos estaduais e 
municipaismunicipais

 Aliança com as organizações comunitáriasAliança com as organizações comunitárias

Metodologia de Trabalho do CRASMetodologia de Trabalho do CRAS



                                                          Projeto Família Projeto Família 
CuritibanaCuritibana

        Metodologia de ação integrada entre as políticas Metodologia de ação integrada entre as políticas 
públicas do município, propõe atuação junto as públicas do município, propõe atuação junto as 
famílias com alta vulnerabilidade social, definidas pelo famílias com alta vulnerabilidade social, definidas pelo 
IVSF que identifica o público que mais precisa de IVSF que identifica o público que mais precisa de 
proteção social, além de possibilitar o monitoramento proteção social, além de possibilitar o monitoramento 
da intervenção técnicada intervenção técnica



                                                      Projeto Família CuritibanaProjeto Família Curitibana

 A FAS tem como principal desempenho neste projeto a A FAS tem como principal desempenho neste projeto a 
mobilização, articulação, coordenação das ações mobilização, articulação, coordenação das ações 
para para atendimento corresponsável atendimento corresponsável e e integrado as integrado as 
famílias  participantesfamílias  participantes, sob o pressuposto da , sob o pressuposto da 
indivisibilidade dos direitos.indivisibilidade dos direitos.

 A combinação destas ações somada a A combinação destas ações somada a participaçãoparticipação  
conjunta das famílias torna possível a mobilidade conjunta das famílias torna possível a mobilidade 
diante das situações de vulnerabilidade, diante das situações de vulnerabilidade, 
potencializando seu desenvolvimentopotencializando seu desenvolvimento, assim como o , assim como o 
da comunidade e território onde vivem.da comunidade e território onde vivem.

  



ObjetivoObjetivo
 Promover a melhoria das condições de vida das famílias com maior Promover a melhoria das condições de vida das famílias com maior 

grau de vulnerabilidade social, visando sua autonomia.grau de vulnerabilidade social, visando sua autonomia.

Público alvoPúblico alvo
 Famílias selecionadas pelo Índice de Vulnerabilidade Social Famílias selecionadas pelo Índice de Vulnerabilidade Social 

Familiar – IVSF e pela situação de extrema pobreza – critério do Familiar – IVSF e pela situação de extrema pobreza – critério do 
Programa Brasil Sem MisériaPrograma Brasil Sem Miséria

PROJETO FAMÍLIA CURITIBANAPROJETO FAMÍLIA CURITIBANA



   

 Trabalho intersetorial e integradoTrabalho intersetorial e integrado
 Inserção das famílias no cadastro único (pesquisa 2010)Inserção das famílias no cadastro único (pesquisa 2010)
 Identificação das famílias pelo IVSFIdentificação das famílias pelo IVSF
 Busca ativa e localização das famíliasBusca ativa e localização das famílias
 Identificação de demanda familiarIdentificação de demanda familiar
 Consolidação e validação das famíliasConsolidação e validação das famílias
 Sensibilização das famílias/ entrevistaSensibilização das famílias/ entrevista
 Elaboração do Plano de Ação IntersetorialElaboração do Plano de Ação Intersetorial
 PactuaçãoPactuação
 Cerimônia de acolhida e assinatura do Termo de AdesãoCerimônia de acolhida e assinatura do Termo de Adesão

     

Gestão de atendimento às famíliasGestão de atendimento às famílias

Consolidação do Comitê LocalConsolidação do Comitê Local  





Comitê Intersetorial LocalComitê Intersetorial Local
Tem a responsabilidade pelo atendimento intersetorial às famílias   sendo o principal Tem a responsabilidade pelo atendimento intersetorial às famílias   sendo o principal 
elo de ligação  entre elas e poder público, zelando pela garantia de direitos por meio elo de ligação  entre elas e poder público, zelando pela garantia de direitos por meio 
das políticas públicasdas políticas públicas

Zelar pelo cumprimento de metas previstas no contrato de gestão Zelar pelo cumprimento de metas previstas no contrato de gestão 

Realização de encontros mensais visando:Realização de encontros mensais visando:

 Elaborar e acompanhar agendas intersetoriais para as ações socioeducativasElaborar e acompanhar agendas intersetoriais para as ações socioeducativas

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
          

  Avaliar periodicamente o acompanhamento das famíliasAvaliar periodicamente o acompanhamento das famílias

   Fortalecer a relação intersetorial mantendo os participantes e           agregando Fortalecer a relação intersetorial mantendo os participantes e           agregando 
novos parceiros    novos parceiros    

     Integração com as ações já desenvolvidas no município (PJA,PAIF,Serviços de Integração com as ações já desenvolvidas no município (PJA,PAIF,Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos)Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
     







Vagas nas escolas do 1º Vagas nas escolas do 1º 
ao 5º ano do Ensino ao 5º ano do Ensino 

FundamentalFundamental

Vagas prioritárias na Vagas prioritárias na 
educação infantil para as educação infantil para as 

famílias inseridas no famílias inseridas no 
ProjetoProjeto

SMESME



Subsídio alimentarSubsídio alimentar
100% da demanda100% da demanda

SMABSMAB



COHABCOHAB



Famílias com Famílias com 
acompanhamento familiaracompanhamento familiar

Benefícios Benefícios 
socioassistenciaissocioassistenciais

FASFAS

Encaminhamento para Encaminhamento para 
documentação civildocumentação civil



Membros das famílias participantes em Membros das famílias participantes em 
cursos de capacitação profissional cursos de capacitação profissional 

FASFAS



Ações socioeducativasAções socioeducativas

FASFAS



SMS

Atendimento em saúdeAtendimento em saúde



 Quinzenais antes da distribuição do produto da SMAB – Quinzenais antes da distribuição do produto da SMAB – 
intervenção de parceirosintervenção de parceiros

 BrinquedotecaBrinquedoteca

 Mensal – por micro território e intervenção intersetorialMensal – por micro território e intervenção intersetorial

 Capacitação material pedagógicoCapacitação material pedagógico

Ações socioeducativasAções socioeducativas









SMTE – Erradicação do Trabalho Infantil 





CAPACITAÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICOCAPACITAÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO



CAPACITAÇÃO MATERIAL CAPACITAÇÃO MATERIAL 
PEDAGÓGICOPEDAGÓGICO



CAPACITAÇÃO MATERIAL CAPACITAÇÃO MATERIAL 
PEDAGÓGICOPEDAGÓGICO



Entrega de HortifrutiEntrega de Hortifruti



Entrega de HortifrutiEntrega de Hortifruti



Entrega de HortifrutiEntrega de Hortifruti



BRINQUEDOTECABRINQUEDOTECA



BrinquedotecaBrinquedoteca



 Durante 2 anos, as famílias prioritárias, serão Durante 2 anos, as famílias prioritárias, serão 
acompanhadas e receberão o apoio do município na acompanhadas e receberão o apoio do município na 
construção e no desenvolvimento de seus projetos de construção e no desenvolvimento de seus projetos de 
vida.vida.

 Caso de mudança de endereço dentro do município – Caso de mudança de endereço dentro do município – 
transferênciatransferência

 Meta do CRAS Vila Torres: Meta do CRAS Vila Torres: 

      Famílias - 2010 / 75 famílias   Famílias - 2010 / 75 famílias   

                                      - 2011/ 60 famílias   - 2011/ 60 famílias   

                                      - 2012/ 56 famílias- 2012/ 56 famílias



Avaliação após dois anos – análise intersetorialAvaliação após dois anos – análise intersetorial
 Alteração do IVSFAlteração do IVSF
 Produtos pactuadosProdutos pactuados
 Condições essenciaisCondições essenciais
 Convivência familiar e comunitária (família em acompanhamento; criança/adolescente Convivência familiar e comunitária (família em acompanhamento; criança/adolescente 

não estar em situação de trabalho infantil; família não esteja em situação de violência)não estar em situação de trabalho infantil; família não esteja em situação de violência)
 Trabalho e geração de renda Trabalho e geração de renda 
 Educação (1º ao 5º ano do ensino fundamental; assegurado vaga em CMEI) Educação (1º ao 5º ano do ensino fundamental; assegurado vaga em CMEI) 
 Saúde ( acompanhamento das demandas específicas)Saúde ( acompanhamento das demandas específicas)
 Habitabilidade ( inscrição – prioridade no atendimento).Habitabilidade ( inscrição – prioridade no atendimento).

Avaliação Familiar IntersetorialAvaliação Familiar Intersetorial



DesligamentoDesligamento

 Não implica na descontinuidade de atendimento desta família – PAIF Não implica na descontinuidade de atendimento desta família – PAIF 

Monitoramento EstendidoMonitoramento Estendido

 Repactuação do Plano de Ação Intersetorial; novas metas; prazo de acompanhamento Repactuação do Plano de Ação Intersetorial; novas metas; prazo de acompanhamento 
intensificado por mais seis meses.intensificado por mais seis meses.

Desligamento compulsórioDesligamento compulsório

 Mudança para outro município; abandono do projeto; não substituição para as famílias Mudança para outro município; abandono do projeto; não substituição para as famílias 
desligadas com permanência mínima de seis meses.desligadas com permanência mínima de seis meses.



Fundação de Ação Social - Núcleo Regional MatrizFundação de Ação Social - Núcleo Regional Matriz

Supervisor : Adriano Mário GuzzoniSupervisor : Adriano Mário Guzzoni
matriz@fas.curitiba.pr.gov.br/aguzzoni@fas.curitiba.pr.gov.brmatriz@fas.curitiba.pr.gov.br/aguzzoni@fas.curitiba.pr.gov.br
(41)3313-5839(41)3313-5839

Gerente Proteção Social Básica: Nair Araújo Brito de MacedoGerente Proteção Social Básica: Nair Araújo Brito de Macedo
nmacedo@fas.curitiba.pr.gov.brnmacedo@fas.curitiba.pr.gov.br
(41) 3313-5843(41) 3313-5843

Coordenadora do CRAS Vila Torres: Elaine SchmöckelCoordenadora do CRAS Vila Torres: Elaine Schmöckel
eschmockel@fas.curitiba.pr.gov.breschmockel@fas.curitiba.pr.gov.br
(41)3218-2405 e (41) 3262-9338(41)3218-2405 e (41) 3262-9338

www.fas.curitiba.pr.gov.br 
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