
RELATÓRIO 

 

OS CRAS 

Centro de Referência de Assistência Social é a porta de entrada para o cidadão acessar 

seus direitos sócios assistenciais. Seu foco de atuação é a busca pela superação das 

desigualdades sociais e a promoção da vida dentro do território em que está sediado. 

Cabe ao CRAS desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, ou seja, 

prevenção de situações de risco pessoal e social, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e acesso a direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

Nos CRAS as pessoas têm suas necessidades e potencialidades identificadas, e são 

encaminhadas para a rede de serviços sócio assistenciais, como os serviços de 

educação, saúde, obtenção de documentos e outros. 

Os serviços prestados nos CRAS incluem ações preventivas, de convivência e 

socialização, inserção e acolhida, além disso, atendem 197 usuários inseridos nos 

Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos, através de oficinas. 

 

SERVIÇOS OFERTADOS NOCRAS-SEDE / 

CRAS II – VALÃO DO BARRO 

 Acolhimento Social; 

 Encaminhamento; 

 Programa de Atenção Integral à Família – PAIF; 

 Programa socioeducativo para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos; 

 Programa socioeducativo para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos; 

 Programas de Transferência de Renda para famílias ou pessoas de Baixa 

Renda – Bolsa Família, Renda Maior e BPC – Beneficio de Prestação 

Continuada para idosos e deficientes; 

 Cursos e Oficinas: Artesanato, Capoeira, Futebol, apoio e acompanhamento 

familiar; 

 Reuniões socioeducativas; 

 Grupo de apoio. 



 

 

 

 

NOS CRAS SÃO DISTRIBUÍDOS 

 

 Cestas básicas; 

 Cobertores; 

 Colchonetes; 

 Filtros; 

 Kit bebê. 

 

CRAS – SEDE 

Rua Dr Eurico Cerbino s/nº 

Centro – São Sebastião do Alto 

Tel: (22)2559-1212 

 

CRAS II – Valão do Barro 

Rua Manoel Teixeira Vogas, nº 233 

Valão do Barro – 2º Distrito de São Sebastião do Alto 

Tel: (22) 2556-1386 


