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Servigo de Protegflo Social B6sica atrav6s do CRAS (Centro de Refer6ncia da
Assist6ncia Social), nas agdes do PAIF, realizando atendimento/ acompanhamento
priorizado no resgate de vinculos familiares, junto As familias em situag5o de

vulnerabilidade social da Srea de abrang6ncia do CRAS.

Servigo de Proteg6o Social Especial atrav6s do CREAS (Centro de Refer6ncia
Especializado da Assistdncia SociaD, nas ag6es do PAEFI, realizando atendimento/
acompanhamento priorizado no resgate dos vinculos fragfizados, junto As familias e

individuos em situagdo especificas.

PrograIIla Bolsa FATnflia― Programa de transferencia de renda reahzada

nulna acao  articulada com  diversOs  setores  enl  a95es collllple■nentares  de

fortalecillllento  para  os  atendinlentos  especiahzados  no  cumprinlento  das

condicionahdades, realizando o CADUnico e acompanhamento as faln■ ias

beneiclarlas.

BeneEcio de Prestacab COntinuada ‐ BPC ― AcompanhaIIlento e

encanlinhamento por lneio de proissionais de ser宙 9o social,numa acao de garantia

de direitos na perspectiva de insercao educacional, qunlittcacao proissiOnal,

capacitacOes,formagaO de grupos e acessib」 Ldade.

Capacita¢o PrO丘88iOnal― Encaminhamento e/ou realizacao de capadtacao

para equipe que comp6e o quadro da Secretaria NIunicipal deコ ヘ9ao sOcial a flIIl de

fOrtalecer e 宙abilizar novos conhecimentos para aprimoramento do ser宙 9o

oferecldo.

Capacitaφ b de Conselheiro8-COl■ pronletiIIlento para o desenvolvLInento e

fortalecimento no municipio, atrav6s do contrOle social, bem como proporcionar
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debates coletivos, particlpacao sOcial e avalia9ao pOr meio de um olhar critico e

construtivo entre os membros dos conselhos.

BPC na Escola - Acompanhamento aos benefici6rios do Programa BPC na
faixa et6ria de 0 a 18 anos que se encontram fora da escola, diagnosticando o motivo
para superagSo das barreiras existentes, bem como planejamento e articulagdo
intersetorial.

Servi9o de Con宙■)ncia e Fortalecimento deヽtculos‐ SCⅣ ―AtendimentO
a grupos de O a 06,de 06 a 10,de 10 a 14,de 15 a 18, 19a59 ano e idOsOs,atrav6s

de a96es socioeducativas, resgatando o fOrtalecimentO dOs vincu10s fallniliares, a

inclusao social,seus va10res e capacidade atrav6s da arte,cultura,esporte,lazer,na

cidade e no distritO dO Livramento. As faln■ ias, quando necessario, sao
encanlinhadas ao CRAS, para atendiinentO cOm equipe proissiOnal, atrav6s das

a95es dO PAIF ― Protecao e Atendilnento lntegral a Famllia,(〕  Serv19o de
Con宙 voncia e FOrtalecillllento de rヽinculos cOnta com uma equipe formada por
Assistente Social, Psic61oga, OrientadOres SOciais e FacihtadOres de Oicina, nas

areas supra citadas.

A96es Eetratdgicas do PETI - Implantagdo e Planejamento do programa
para o enfoentamento do Trabalho Infantil no municipio de Vertentes, cujas agdes
ser6o desenvolvidas com as demais politicas priblicas.

Progrnma Crianca Feliz― PCF― Ё uma impOrtante ferra五 enta para que
fammas com criancas entre zerO e seis anos oferecam a seus pequeplS‐ 五〇iOS para
promover seu desenvOl宙 mento integral.Uma estrat6gia alinhada‐ ao Mar∞ legal da
Primeia lnぬncia que traz as as diretrizes para a formula9お o a imple五ent¨aO de
polticas pibhcas para a primeむ a inぬncia em aten9お a esb6cincidttde e a
relevancia dos p五meむos anos de 宙da nO desenvOl宙 mento infantil e nO
desenv01vlmento dO ser humanO, 宙sando prOmOver o desenvolvilnentO humanO a
partir do apOiO e do acompanhamento dO desenv01v■mento infantil integral na
prilneira inttncia;apOiar a gestante e a fainiha na prepara950 paFa O naScilnentO e

nos cuidados perinatals; colaborar no exerclcio da parentalidade, fortalecendO os

宙ncu10s e o papel das fammas para o desempenhO da funcaO de cuidadOl protel五 Oe
educacao de criancas na faixa etaria de at6 seis anos de idade;Inediar o acesso da
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gestante, das crian9as na prilneira infancia e das suas falllmas as polticas e

ser宙9os pibhcos de que necessitem e integrar, amphar e fOrtalecer a∞ es de
politicas piblicas voltadas para as gestantes,criancas na priIIleむ a ittcia e suas
famlhas.

Vertentes, 19 de dezembro de 2018

M菰aお蹴♂骰姿castanha“ Meb
Gestora Municipal de AgEo Social
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