
Eixo Serviço Público Entidade Metas R$ Mensal Informados* Válidos** Lista de Espera Vagas Disponíveis Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC
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Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 6.600,00R$                       27 24 15 10 0 2 0 0

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG

Departamento de Gestão do SUAS

RELATÓRIO MENSAL DE METAS - ENTIDADES COM TERMOS DE COLABORAÇÃO   
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Total 60 6.600,00R$                      27 24 15 10 0 0 2 0 0

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 88.200,00R$                    

Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 50.400,00R$                    

Instituto João XXXIII 80 22.400,00R$                    

Associação Reviver 65 18.200,00R$                    

Abase - Casa do Piá 115 32.200,00R$                    

Jocum 65 18.200,00R$                    

Transformando Gerações 120 33.600,00R$                    

Apam 95 26.600,00R$                    

Associação Lua Nova 65 18.200,00R$                    

1100 308.000,00R$                  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo Renascer 90 10.800,00R$                    

Assoc. Amigos da Pessoa Idosas 120 14.400,00R$                    

Serviço de Obras Sociais - SOS 90 10.800,00R$                    

300 36.000,00R$                    0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASSARTE 80 36.640,00R$                    

ADFPG 110 50.380,00R$                    
APROAUT 80 36.640,00R$                    
APAE 55 25.190,00R$                    

Acap Geny Ribas 80 36.640,00R$                    

APADEVI 55 25.190,00R$                    

APACD 60 37.800,00R$                    

520 248.480,00R$                  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 50.400,00R$                    21 21 0 0 0 21 19 0 14

AAPNENSEL - Residência Inclusiva 10 39.700,00R$                    10 10 0 0 0 10 10 0 8

APEDEF - Residência Inclusiva 20 79.400,00R$                    19 19 0 1 0 19 10 0 14

51 169.500,00R$                  50 50 0 1 0 50 39 0 36

Francisclara - Casa Lar 17 34.000,00R$                    13 13

Pequeno Anjo - Casa Lar 30 60.000,00R$                    20 20 0 10 8 20 3 3 0

João XXIII - Casa Lar 30 60.000,00R$                    12 12 0 18 1 12 9 0 0

APAM - Casa Lar 8 16.000,00R$                    5 5 0 4 1 5 5 0 0

85 170.000,00R$                  50 50 0 32 10 37 17 3 0

Melhor Viver - República Adultos 10 8 8 2 2 0 8 0 0 0

Melhor Viver - República Jovens 6 4 4 2 2 1 4 0 0 0

Melhor Viver - Abrigo 50 61 61 0 0 18 56 10 3

Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 44.500,00R$                    72 72 0 0 72 18 15 4

116 102.150,00R$                  145 145 4 4 19 84 74 25 7
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Total

57.650,00R$                    

MAIO 2020 



Asilo São Vicente - ILPI 105 189.000,00R$                  100 100 0 5 1 100 95 5 54

Colméia Espírita- ILPI 30 54.000,00R$                    30 30

Lar das Vovozinhas- ILPI 40 72.000,00R$                    36 36 0 4 2 36 0 11

Casa Paulo de Tarso- ILPI 30 54.000,00R$                    30 30 0 0 1 30 30 2 14

205 369.000,00R$                  196 196 0 9 4 166 125 7 79

Metas R$ Mensal Informados Válidos Lista de Espera Vagas Disponíveis Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC

2437 1.409.730,00R$              468 465 19 56 33 337 257 35 122
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 * Informados: Nº de pessoas atendidas informado pela entidade no Relatório Mensal de Frequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

** Válidos: Nº de pessoas atendidas pela entidade, considerando os critérios estabelecidos nas Orientações Técnicas e nos Decretos Municipais nº 13.522, 13.523 e 13.524/2017.                                                                                                

                       = Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal nº 17.112/2020, devido ao enfrentamento ao Corona Vírus.                                                      = Não informado



Nº Entidade Serviço Metas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média %
Centro dia PCD 80 18 66 70 51 64%

 Lar Institucional Guilherme 

Cavina
21 21 21 19 20 21 20 97%

2         
Associação dos Deficientes 

Físicos de Ponta Grossa  - 

ADPFG

Centro dia PCD e idosos 110 58 73 80 70 64%

3         
Associação de Proteção aos 

Autistas  - APROAUT
Centro dia PCD 80 57 59 83 66 83%

4         
Associação de Pais e Amigos 

do Excepcional - APAE
Centro dia PCD 55 0 25 50 25 45%

5         
Acap. Geny de Jesus Souza 

Ribas 
Centro dia PCD 80 86 79 78 81 101%

6         
Associação de Pais e Amigos 

do deficiente Visual - 

APADEVI

Centro dia PCD 55 28 33 39 33 61%

7         
Associação Pontagrossense 

de Assistência à Criança 

Deficiente  - APACD

Centro dia PCD 60 13 42 40 32 53%

República para Adultos 10 9 9 10 10 8 9 92%
República para Jovens 6 2 3 4 4 4 3 57%

Abrigo para POP de Rua 50 61 53 76 64 61 63 126%

9         
Grupo Renascer de Apoio 

aos Homossexuais

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

idosos
90 0 0 0 0 0%

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos - Aldeia da 

Criança

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos -  Guarda Mirim

11     
Associação Antonio e 

Marcos Cavanis – Casa do 

Menor Ir. Cavanis

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos 
180 83 196 227 169 94%

316 319315 52 229

RELATÓRIO ANUAL 2020

1         
Associação Artesanal do 

Excepcional de Ponta Grossa

8         
Associação Ministério 

Melhor Viver

10     
Instituto Educacional Duque 

de Caxias
73%



Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 

Adolescentes  - 07 a 17 anos
30 20 15 15 12 12 15 49%

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
80 10 100 176 95 119%

13     
Associação Reviver de 

Assistência ao Portador do 

Vírus HIV

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
65 12 26 48 29 44%

14      ABASE - Casa do Piá

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
115 16 124 127 89 77%

16     
Programa Social 

Transformando Gerações

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
120 60 85 94 80 66%

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
95 23 68 85 59 62%

Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 

Adolescentes
8 8 6 10 7 5 7 90%

18     
Associação Beneficente Lua 

Nova

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
65 0 51 65 39 59%

Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio - Idosos
60 49 64 39 21 24 39 66%

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

Idosos
120 0 0 0 0 0%

25 38%65 13 30 32

12     
Escola Profissional 

Piamartina- Instituto João 

XXIII

15      Jovens com uma Missão 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos

0 0%90 0 0 0

17     
Associação de Promoção à 

Menina - APAM

19     
Associação de Amigos da 

Pessoa Idosa

20     
Serviço de Obras Sociais- 

SOS

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 

Idosos



21     

Associação de Atendimento 

para Portadoras de 

Necessidades Especiais 

Nossa Senhora de Lourdes  - 

AAPNENSEL

Residência Inclusiva para 

Pessoas com Deficiência
10 10 10 10 10 10 10 100%

Residência Inclusiva para 

Pessoas com Deficiência – 

Casa 1
10 10 10 10 10 10 10 100%

Residência Inclusiva para 

Pessoas com Deficiência – 

Casa 2
10 9 9 9 8 9 9 88%

23      Asilo São Vicente de Paulo

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 

ILPI
105 101 101 101 99 100 100 96%

24     
Colméia Espírita Cristã 

Abegail

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 29 29 29 30 29 98%

25     
Francisclara Resgate da 

Família e da Criança

Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 

Adolescentes
17 13 15 14 11 13 13 78%

26      SEFAN – Lar das Vovozinhas

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 

ILPI
40 40 40 39 38 36 39 97%

27     
Casa  do Idoso Paulo de 

Tarso

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 30 30 30 30 30 100%

28     
Núcleo Promocional 

Pequeno Anjo

Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 

Adolescentes
30 28 29 33 21 20 26 87%

29     
Vila Vicentina - Casa da 

Acolhida*

Casa de Passagem para 

População em Situação de 

Rua
50 96 147 152 67 72 107 214%

             = Entidade não apresentou relatório.                      = Serviço em fase de implantação.                               = Atividades coletivas suspensas pelo Decreto Municipal nº 17.112/2020 .                                                                                                                                                                                                                                                   

*Quanto ao atendimento da Casa da Acolhida, importante ressaltar que as metas são diárias e o atendimento é rotativo, por isso a desiguladade entre as metas previstas e atendidas.

22     
Associação Pontagrossense 

de Emancipação para 

Deficientes Físicos  - APEDEF

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 
Departamento de Gestão do SUAS 

E-mail: gestaosuas.faspg@gmail.com          Blog: https://redeassocialpg.wordpress.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dgsuas      Telefones:   (42) 3220-1065 ramal 2169 e 2171 



Nº Entidade Serviço Funcionamento* Resumo das principais  atividades apresentadas nos relatórios**

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

No mês de maio seguimos com as atividades propostas desde o início da suspensão das atividades coletivas:   

* Realização de 70 visitas domiciliares para a distribuição da segunda parte da almofada que eles receberão ao fim da atividade;  

* Foram confeccionados pelas cuidadoras 70 capas com desenhos em branco que deveriam ser pintadas por eles. No kit foram entregues: pincéis, tintas, tecidos com o desenho 

riscado  

* Foram entregues mais máscaras e álcool gel;  

* O psicólogo realizou 110 atendimentos remotos: por vídeo chamada, ou ligações telefônicas ou whats up e realizou 32 atendimentos presenciais.  

* A Terapeuta Ocupacional gravou vários vídeos com orientações de autos cuidados, atividades cotidianas visando a independência, atividades de vida autônoma.   

* Além das visitas realizadas para entrega dos materiais, o Serviço Social esteve em contato constante com os usuários, através de ligações telefônicas, mensagens e vídeos 

explicativos. Informações e orientações sobre o auxílio emergencial, distribuição de cestas básicas que recebemos de doação à alguns usuários mais vulnerabilizados.  

A ASSARTE também participou da entrega dos Vouchers do CARTÃO COMIDA BOA, programa do governo do Estado que teve a FASPG como organizadora no município de Ponta 

Grossa. Tivemos um total de 6 colaboradores participando além dos demais membros da equipe que auxiliaram na logística. No total foram entregues 492 vourches.

 Lar Institucional 

Guilherme Cavina

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Acolhimento de novo usuário; Reunião com equipe de cuidadores e técnicos para orientar sobre perfil de novo acolhido; Contato via telefone com familia do novo acohido para 

conhecer seu historico de vida.

Reunião com equipe de Proteção Social Especial Alta Complexidade sobre Contingência do COVID 19 nos acolhimentos; Readequação do Plano de Contingência ao Covid 19 da 

instituição; 

Terapia Ocupacional com oficinas criativas; oficina de Música; Atividades individuais ( tarefas escolares da Escola Maria Dolores e Escola Zilda Arns e atividades do Centro Dia da 

Assarte);

Psicologia: Atendimentos individuais; Avaliação dos residentes junto com a Psiquiatra; Oficina de pintura

2         
Associação dos Deficientes 

Físicos de Ponta Grossa  - 

ADPFG

Centro dia PCD e 

idosos

Atividades coletivas 

suspensas.

Devido às atividades coletivas estarem suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020, a Assistência Social da Entidade se manteve ativa através de:

Visitas domiciliares e/ou atendimentos em domicílio: 32 atendimentos sendo 02 em conjunto com o CREAS I (em conformidade com o Ministério da Saúde sobre recomendações de 

uso de EPI adequado, distanciamento, local arejado, entre outros na prevenção do COVID 19).

Visitas para orientações, encaminhamentos, acompanhamento familiar na prevenção da institucionalização, entrega de material para pinturas, levar usuários ao posto de saúde para 

tomar vacina, entrega de máscara e álcool gel, entre outros.

Entrega de cestas básicas ou um auxílio alimentício: 19

Encaminhamentos ao CRAS ou outra forma de acesso à benefícios(articulação com políticas setoriais e serviços socioassistenciais): 28

Contatos telefônicos para busca e acompanhamento contínuo aos usuàrios e seus familiares: 183

Contatos diários via redes sociais: para repasse de informações referente ao COVID 19, higiene, alimentação, receitas culinárias, entre outros.

Atividades recreativas via facebook com jogos online, repasse de vídeos com músicas e instrumentais pelo instrutor responsável.

Atendimentos online através de áudios, vídeos com atividades lúdicas, receativas, instruções para melhoria na qualidade de vida em família, realizado pela equipe técnica.

Atendimento Individualizado Presencial: 03 

Reunião com a equipe técnica: 04 ( realizadas seguindo as recomendações do Ministério da Saúde em ambiente arejado, utilização de EPI e distanciamento)

Serviços de caráter administrativo, Estudo de caso, Relatórios, entre outros.

Ações em colaboração para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e garantia de direitos dos usuários e seus familiares/cuidador.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1         
Associação Artesanal do 

Excepcional de Ponta 

Grossa



3         
Associação de Proteção aos 

Autistas  - APROAUT
Centro dia PCD

Atividades coletivas 

suspensas.

Participaçãpo no  PROGRAMA COMIDA BOA PARANÁ, de 18 a 28/06/2020, e na semana anterior foi realizado um treinamento da equipe toda e cadastro (de 7 profissionais como 

atendentes) para operacionalizar as ações com segurança, obedecendo as normas e decretos vigentes; foram entregues 324 cartões e inúmeras pessoas orientadas sobre os 

benefícios e auxílios emergenciais no período da pandemia.  

Mantivemos o  acompanhamento familiar, através de contato contínuo com os usuários,  por telefone, email ou por redes sociais, abrangendo TODOS OS USUÁRIOS matriculados no 

CENTRO DIA da APROAUT; a Coordenação e Assistente Social realizou articulação com a rede socioassistencial para garantia de direitos e acesso a benefícios. Foram feitos contatos 

com todos os usuários informando sobre as questões relacionadas à Covid 19, assim como orientações da psicóloga e psicopedagogas sobre questões comportamentais (para os 

casos em que identificaram o agravamento de ordem emocional e comportamental dos usuários e cuidadores familiares, dentro do lar, desde a decretação de distanciamento e 

isolamento social). 

Serviços administrativos relacionados às documentações e e-mails (Auxiliar administrativo, Coordenação e Responsável Técnico do Centro Dia).  

A equipe manteve o foco no acompanhamento e  apoio às famílias, realizando os encaminhamentos necessários e visitas domiciliares (ppe as emergenciais). 

Continuidade nas orientações para atividades de manutenção, aquisição e desenvolvimento de autonomias nas "atividades da vida diária e da vida prática" (AVDS e AVPS), com os 

técnicos de Terapia Ocupacional e Psicopedagogia. 

Iniciamos a confecção de materiais estruturados para o autismo, solicitados pelas famílias para utilizar no lar com os usuários (todos os profissionais inclusive os cuidadores estão 

participando na confecção dos kits de higiene e de materiais (ocupacionais, funcionais e estruturados) para serem entregues conforme as idades e necessidades apresentadas pelos 

usuários. 

Articulação com o Instituto GRPCOM (e Instituto Diversa) para recebimento de doações e repasse às famílias. 

Estamos reorganizando os espaços de recepção e mais uma sala para os atendimentos do CENTRO DIA (recursos da Justiça Federal), para quando retornarmos (pós pandemia) e 

agora para distribuir melhor os profissionais nas atividades da equipe, com distanciamento para maior segurança de todos. 

Articulação SUS/SUAS para orientações quanto à medicação e tratamentos dos usuários com neuropediatra e psiquiatra.

4         
Associação de Pais e Amigos 

do Excepcional - APAE
Centro dia PCD

Atividades coletivas 

suspensas.

OFICINA MAIS SAÚDE, MAIS VIDA - DOBRAR ROUPAS, RECEITA DE SHAMPOO PARA PIOLHOS, CUIDADO COM AS UNHAS, ORGANIZAÇÃO DAS ROUPAS.

OFICINA COLORINDO A VIDA - ATIVIDADES DIA DAS MÃES, DESENHO ESQUEMA CORPORAL, CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ESTIMULAÇAO DE RACIOCÍNIO COM A 

PRODUAÇÃO DE UM JOGO DE TRILHA.

OFICINA FALANDO COM MEU CORPO - ATIVIDADES DE ALONGAMENTO, ESQUEMA CORPORAL, LATERALIDADE, ATIVIDADE DE DANÇA.

OFICINA CULINÁRIA SABER E SABOR - REALIAÇÃO DE RECEITAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS BOLACHAS AMANTEIGADAS, BOLO DE MILHO, GELATINA, COOKIE.

AS ATIVIDADES ENVOLVERAM NOVIDADES E EXERCÍCIOS DE DESAFIOS, COM A INTENÇÃO DE ESTIMULAR O CÉREBRO A PARTIR DE TAREFAS DO DIA A DIA E QUE SEJAM PERCEBIDAS 

COMO NOVAS PELO CÉREBRO, OFERECENDO ESTÍMULOS POSITIVOS, PROPORCIONANDO ALEGRIA PARA USUÁRIO.

AS ATIVIDADES REPASSADAS TRABALHARAM: COGNIÇÃO, MEMÓRIA, ALONGAMENTO, ARTESANATO, CULINÁRIA, ORGANIZAÇÃO DA CASA, PINTURA, COORDENAÇÃO MOTORA 

FINA/GLOBAL, JOGOS RECRETIVOS, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE POSSAM ESTAR RELACIONADAS A TAREFAS DO DIA A DIA. TUDO FOI PENSADO COMO UMA FORMA DE 

MANTER O CONTATO CONTÍNUO COM OS USUÁRIOS.

VISITAS DOMICILIARES COM ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS E RECEITAS MÉDICAS.

REALIZADO PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS.

REALIZADO ATENDIMENTO POR MEIO DE GRUPO DE WHATSAPP PARA OS USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS COM ENVIO DE VÍDEOS E ATIVIDADES DIÁRIAS.

ATIVIDADES PSICOLOGA, TERAPIA OCUPACIONAL OU SERVIÇO SOCIAL.



5         
Acap. Geny de Jesus Souza 

Ribas 
Centro dia PCD

Atividades coletivas 

suspensas.

As atividades executadas durante o mês de Maio por toda equipe técnica contratada pela FASPG foram realizadas da seguinte maneira:

·         Contato telefônico com cuidadores e/ou familiares dos usuários.

Esclarecimento de dúvidas referente ao COVID-19, cuidados com saúde, higiene e prevenção.

- Orientações sobre comportamento, ansiedade, organização de atividades diárias, relações de convivência, para todas as situações que apresentam instabilidade emocional de 

usuários e/ou familiares.

·         Orientação à renovação do cartão isento do transporte público municipal, encaminhamento para documentações, laudo médico com especialista, folha resumo CRAS, contato 

telefônico com AMTT, declaração de benefício INSS pelo sistema meu INSS, conferencia de RG, CPF, comprovante de endereço, etc.

·         Organização e preparação de vídeos adaptados em LIBRAS para o grupo do Centro Dia.

- Projetos Fazendo Arte, Psicosocial, Funcionalidade, Corpo e Movimento, Lúdico, Autocuidado, Culinária, Famílias Vivendo em Plenitude.

·         Orientações quanto ao BPC;

·         Encaminhamentos para o CRAS: 32

·         Contatos telefônicos realizados pela equipe técnica aos cuidadores/familiares do Centro Dia: 158

·         Orientações gerais: 158

·         Levantamentos de dados, relatórios técnicos, e-mails, escrita de plano de trabalho: 36

·         Visita domiciliar: 22

·         Atendimentos individualizados presenciais de urgência na instituição: 15

·         Fornecimento de itens de higiene e alimentação na residência e/ou na instituição: 67

·         Atendimentos psicológicos: 11

·         Entrega do Cartão Comida Boa na ACAp: 276

·         Atendimento presencial de dúvidas e orientações referente ao Cartão Comida Boa na ACAp: 100

·         Atendimento via telefone sobre dúvidas e orientações referente ao Cartão Comida Boa na ACAp: 50

·         Total de procedimentos/ atendimentos realizados pela equipe técnica da ACAp no mês de Maio/2020: 925

A ACAp vem trabalhando diariamente dentro das determinações legais de saúde e segurança para os usuários e profissionais, dando continuidade no serviço socioassistencial 

realizado pela mesma, que representa um compromisso social muito grande com a população a qual atende. Sendo assim, além das atividades realizadas a essa comunidade, nos 

colocamos a disposição para auxiliar o município na entrega do cartão comida boa e demais situações que forem necessárias para atingir o público da assistência social, sendo 

indispensável a sua manutenção no período da pandemia da COVID-19.

6         
Associação de Pais e Amigos 

do deficiente Visual - 

APADEVI

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

Todas as atividades que deveriam ser realizadas presencialmente e de maneira coletivas, que haviam condições de serem realizadas de maneira home office, obedecendo o 

isolamento e distanciamento social. Seguindo as orientações do Decreto 17112 de 19/03/2020.  

Orientações Psicológicas.

Orientações de automassagem e autorelaxamento.

Visitas domiciliares com entrega de alimentos e orientações.  

Organização de documentação para cadastro do cartão muncipal de isento. 

Vídeos de orientação para estimulação visual, braille e soroban. 

Orientação sobre uso correto dos materiais para higienização, uso correto de máscaras, cuidados com uso do alcool em gel.

Apoio no programa "CARTÃO COMIDA BOA".



7         
Associação Pontagrossense 

de Assistência à Criança 

Deficiente  - APACD

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

Encaminhamento das famílias para CRAS para requerer Benefício Eventual com a devida orientação quanto a forma atual de atendimento dos CRAS (agendamento, horário de 

atendimento, informativo com numero de ramais) e Cad Único;

Informação quanto aos serviços de Saúde a serem procurados em caso de suspeita do Covid;

Encaminhamento para isenção na conta de Luz por 3 meses;

Auxilio à distribuição de cestas com itens de alimentação para todas as famílias matriculadas na escola;

Orientação sobre o auxílio emergencial;

Orientação para atendimento nos CRAS ( horários, agendamentos, número do telefone e ramais de todos os CRAS);

Orientação para retirada do voucher do programa Comida Boa (Orientação de quem pode receber, quais os documentos necessários, programação de retirada e locais);

Solicitação de retorno para as famílias sobre o desenvolvimento das atividades;

Orientações referentes a atividades laborais das cuidadoras;

Execução de vídeos referentes à saúde mental de usuários e cuidadores no período de Pandemia;

Execução de vídeos com técnicas de relaxamento e respiração a fim de auxiliar na diminuição do estresse e emoções desagradáveis como ansiedade e outras que possam ser 

desencadeadas pelo período de isolamento social e pela diminuição de atividades prazerosas.

Devido a Pandemia de Corona Vírus e ao Decreto Municipal nº 17.112/2020 que  suspendeu as atividades coletivas de Proteção Social Especial de Média Complexidade na 

modalidade Centro Dia a partir do dia 20 de março, demos continuidade as nossas atividades em home office através de nossa equipe de trabalho. Devido ao grande 

comprometimento dos nossos usuários e ao aumento da sobrecarga que as mães estão vivenciando neste momento planejamos atividades que não onerem as famílias mas que 

tragam um alento e contentamento para os usuários e principalmente que mantenham o vínculo destes com o serviço através da imagem das cuidadoras e da equipe. Outro fator 

importante é manter as famílias informadas, orientadas e apoiadas mesmo a distância. Criamos um grupo de WhatsApp exclusivo para este fim para manter um contato contínuo. 

Iniciamos com a contação de histórias, show do Palhaço Picolé que atendeu nossa solicitação até por saber a importância da presença dele no nosso serviço e vídeo sobre o COVID 

19 e seus cuidados.

República para 

Adultos

República para 

Jovens
8         

Associação Ministério 

Melhor Viver

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Reuniões administrativas e prevenção de recaídas;

Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;

Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora da República;

Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios da República;

Promoção da saída voltada à completa reinserção do usuário, de acordo com suas necessidades, com ações articuladas e direcionadas à moradia, ao suporte familiar, à geração de 

trabalho de renda;

Roda de conversa sobre assuntos de paternidade, maternidade, educação de filhos, saúde, sexualidade, finanças, princípios e valores, entre outros;

Acompanhamento diário da coordenação, que possibilita o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autosustentação e independência;

Acompanhamento individual dos usuários através de aplicativo de mensagens, por motivo do COVID-19;

Informações e orientações para prevenção do COVID-19 através de informações em grupos de aplicativo de mensagens;

Informações e orientações para prevenção do novo COVID-19, em formato de reunião com os moradores, reforçando sobre a obrigatoriedade de uso de máscaras, higiene das mãos 

com lavagem e uso de álcool gel, proibição de saídas desnecessárias, higiene dos pertences na chegada à repúlica;

Atualização sobre as novas regras para a República de Apoio, seguindo os decretos colocados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;

Relatórios de medidas tomadas para prevenção do COVID-19, solicitados pelo Ministério Público e Divisão de Alta Complexidade; 

Elaboração e prática do plano de contingência para a prevenção do COVID-19;

Afixação de novos cartazes de informações e regras para garantia de cumprimento das normas de prevenção e distanciamento social;

Acompanhamento para que os cuidados com a prevenção do COVID-19 sejam realmente cumpridos;

Planejamento da data de vacinação para atualização da carteira e vacinação de campanha;



Abrigo para POP de 

Rua

1.Implantação de novas medidas de prevenção ao CONVID 19 - obrigatoriedade de uso de máscaras e distanciamento social de 1,5mts.                2. Orientações à respeito do uso de 

EPI's (máscaras e luvas), disponibilização de alcool em gel e afixação de cartazes informativos nos murais e banheiros.            

3. Cartazes com escalas, restringindo o fluxo e permanência das pessoas em todos os ambientes.     

4. Filmes dirigidos.              

5. Palestra e Dinâmicas sobre Temas Transversais - Saúde, Educação, Projeto de Vida, Auto-estima. 

6. Atividades Educacionais  - Inclusão Telecurso          7. Reuniões administrativas e prevenção de recaídas;          

8. Construção do plano individual de atendimento;           9. Atendimento e acompanhamento socioassistencial, psicossocial e de orientação, entre outros, aos usuários;    

10. Orientação e encaminhamentos para acesso a documentação pessoal, encaminhamentos e orientações juridicas; 

11. Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora do abrigo;  

12. Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios do abrigo; 

14. Articulação visando a colocação dos usuários no mercado de trabalho.

9         
Grupo Renascer de Apoio 

aos Homossexuais

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - idosos

Atividades coletivas 

suspensas.

Atividades suspensas pelo decreto 17.112/2020.

Entrega dos cartões Comida Boa, de 18 a 28 de maio.

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos - Aldeia da 

Criança

Encaminhamentos:17- Durante atendimento social , foi realizado o acolhimento social a alguns familiares de usuarios na Instituição, após identificada a demanda realizada 

encaminhamentos para inserção nos serviços emergenciais ofertados pela nossa Institução.

Orientações relizada pela assistente social da Instituição: 180 orientaçoes somente para familiares de nossos usuários, durante contato telefônico, aos responsáveis pela familía de 

cada usuario, através de contatos telefônicos com ligações e mensagens.

Com adaptações realizadas pela Instituição, o atendimento social aos usúarios e a familía  têm sido realizados diariamente através de ligações e mensagens individual e de grupos de 

Whatsapp.

Surgindo no mês de maio demanda de usuarios com duvidas sobre o cartão comida boa, onde foi relizado pelo serviço social da instituição o total de 99 ligações atendidas, 74 

presencias, e 62 mensagens através do Whatsapp.

Realizamos a entrega do Cartão Comida Boa no período de 18 a 28 de maio, sendo entregue 300 cartões.

Atendimento social  realizado através de  recursos tecnológicos:  com contato telefônico com 98 ligações/ 45 Mensagens Whatsapp./ 68 ligações Whatsapp.

Levantamentos:A equipe técnica mantem diariamente um estudo social da situação dos usuários, onde se identificado incluimos mais familias para o atendimento emergencial com 

alimentação , devido a situação de vulnerabilidade social e  econômica, totalizando 108 familias.

Atendimentos Individualizado:10

Entrega de Material de higiene e limpeza:36 kit de higiene e limpeza 

Distribuição de alimentos as familias em período de Pandemia : Realizada após estudo social identificada que havia a necessidade de atendimento emergencial em relação a 

alimentação, para que possa suprir as necessidades básicas do individuo,  devido a vulnerabilidade social e  econômica das famílias, totalizando 72 cestas básicas no mês de Maio. 

Desde o inicio da pandemia a equipe técnica junto com os educadores sociais  realizaram um levantamento , onde foi organizado algumas açoes sociais e pedagógicas, com  

estrategias para atender os nossos usuários, realizando algumas atividades on  line, adaptando a novas rotinas devido ao perído de pandemia .

Totalizando um total de 39 famílias atendidas, com 166 pessoas diariamente , sendo o total de integrantes destas famílias beneficiadas. 

Total maio  com 3340 entregas de marmitas, e 771 pães caseiros, 35 kits de higiene e limpeza, 118 sacolas de verduras e poukan realizadas no horário do almoço de segunda a sexta 

feira.

Durante o momento em que os reprentantes das familias  se dirigem  a entidade para a retirada dessas refeiçôes, é realizado pelo serviço social o acolhimento e atendimento social 

a esse individuo.

Devido a pandemia é um desafio diário enfrentado pela equipe técnica, onde precisamos desenvolver ações propositivas para que haja adesão por parte das familias dos usuários.

8         
Associação Ministério 

Melhor Viver

10     
Instituto Educacional Duque 

de Caxias

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Atividades coletivas 

suspensas.



Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos -  Guarda Mirim

Devido ao combate à proliferação do novo Coronavírus, nossa Instituição teve que se adaptar ao novo cenário e pensando no bem- estar de nossos usuários desenvolvemos planos 

de ações que posibilitasse a interação Instituição/ usuário/ família.No primeiro momento nossos educadores realizaram atendimentos via facebook e chamadas de video 

(messenger) para detectar as emoções e dificuldades que nossos usuários estão enfrentando nesse momento de alguma forma ajudá-los. Caso percebam que necessitam de auxílio 

comunicam a equipe técnica para um atendimento diferenciado.Após isso, realizam algumas atividades que foram desenvolvidas com base nos três eixos do SCFV, incentivando -os a 

continuarem brincando e socializando.    

* Atêlie Múltiplas Linguagens: desafiamos alguns usuários a recitar um trava-línguas sem errar. Através de um diálogo , os educadores demonstram a importância da comunicação e 

escolhem três trava - línguas para o usuário fazer, o qual é apresentado no próximo encontro do grupo e quem conseguir gravar em um menor tempo vence o desafio.    

    * Atêlie Raciocínio Lógico:foi desenvolvido o jogo do feijão com o objetivo de apresentar diversas situações e estratégias encontradas para conseguir vencer o jogo. Através da 

matemática os usuários resolvem problemas do jogo além de auxiliar a convivência entre os pares.Entre os objetivos da atividade estão: - descobrir -se como parte integrante de sua 

família, fortalecer a personalidade, aprender fazendo hipóteses e tentativas de solução.    

No período de 18/05 à 28/05 , nossa Instituição participou da distribuição do cartão "Comida Boa" em parceria com a FASPG, distribuindo 189 cartões para usuários cadastrados. 

O Serviço Social realizou atendimentos através do app whatsapp em parceria com os voluntários do Programa Bezerra de Menezes atendendo famílias que estão em situação de 

vulnerabilidade econômica e emocional. No total foi realizado 7 atendimentos por mensagens e video chamadas, entre os voluntários do Programa estão: advogado, professora, 

enfermeira e terapeuta.    

Realizamos também 03 escutas qualificadas por video chamada, 12 orientações sobre auxílio emergencial,180 contatos por whatsapp, 30 ligações telefônicas.    

Diariamente atendemos 24 famílias, totalizando 166 marmitas, além de doações de alimentos aos finais de semana, kits de higiene e máscaras de proteção. Distribuímos ao total 57 

cestas básicas.

11     
Associação Antonio e 

Marcos Cavanis – Casa do 

Menor Ir. Cavanis

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos 

Atividades coletivas 

suspensas.

*   Cestas básicas fornecidas à 70 famílias que nos procuram, atendimentos realizados a partir de triagem e agendamento para evitar aglomerações;

*   Contatos telefonicos à 43 famílias sinalizadas como prioritárias, atendimentos individuais respeitando as recomendações de proteção e segurança para o Covid-19;

*   Realização da Live do Bem, como estratégia de captação de recursos, parcerias de empresas para a realização da mesma. 

*   Realização de Vendas de marmitex de  arroz carreteiro para captação de recursos em prol do CMIC,  promovida em parceria com a Igreja Nossa Senhora de Fatima da Vila Cipa, 

*   Campanha de arrecadação de alimentos em parceria com GRPCOM/RPC, onde fomos apadrinhados pelo Mercado Elite.

*   Parceria Permanente  com o Mercado Super Cipa na arrecadação de alimentos.

*   Parceria com o Supermercado Tozetto da Vila Estrela, com a doação de 250 pães dia, que beneficia 25 famílias prioritárias da Politica de Assistencia Social, com intuito de 

acompanhar sistematicamente esses famílias.

*   Parceria com a Empresa  MacPonta, com doações de 50 cestas básicas, para distribuição as famílias. 

*   Intervenção Social, realizada pelos funcionários, referente a Campanha do dia 18 de maio – Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual.

*   Em parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa, através da FASPG, CMIC foi ponto de distribuição dos Vouchers referentes ao Programa "Comida Boa" do Governo do Paraná. 

*   Realização de videos de orientações e mensagens motivacionais realizados através de aplicativos de mensagens e redes sociais da intituição.

Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

Crianças e 

Adolescentes  - 07 a 

17 anos

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.                                                                                                                                                                                                                              

No referido mês crianças e adolescentes participaram de atividades esportivas, palestras educativas com o assunto Pandemia COVID - 19, participaram das atividades escolares com 

apoio da equipe para realização  das atividades. Devido ao isolamento e distanciamento social, crianças e adolescentes permaneceram na Instituição, sem realizar atividades 

externas.

10     
Instituto Educacional Duque 

de Caxias

12     
Escola Profissional 

Piamartina- Instituto João 

XXIII

Atividades coletivas 

suspensas.



Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos

Atividades coletivas 

suspensas.

Neste período, diante do cenário de pandemia do Covid 19, foram enviados aos usuários, vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de mensagem instantânea 

(whatsApp) aos grupos onde constam adicionados os Responsáveis pelos usuários. No referido mês foram enviados vídeos acerca dos seguintes Temas:  

. Sob a forma de desenho animado, a origem do vírus até os dias atuais, conhecido como Coronavirus; cuidados para evitar o contágio e a transmissão; . Vídeo sobre Família; - Vídeo 

de animação sobre os bons hábitos e valores: educação, respeito, organização, gentileza, cortesia; . Complementar ao vídeo anterior, refere-se a organização do espaço após brincar, 

diferenciação entre o que é ítem de brinquedo dentro de casa e o que não fazer como rabiscar as paredes, assim como organizar o espaço após brincar, devolvendo brinquedos ao 

lugar; . Vídeos com ênfase aos cuidados com a rotina de cuidados como: higiene pessoal, ajudar a arrumar a cama, uso da vestimenta adequada ao clima, calçados, cuidar dos 

materiais escolares e da casa em geral para o bem de toda a família; . Vídeo sobre empatia e solidariedade; . Contatos via telefone, e-mail e aplicativo com os CRAS de referência 

para orientação às famílias; . Envio aos grupos informativos sobre auxílios emergenciais; . Orientação, encaminhamento de 01 (uma família) para recebimento de cesta básica 

através do CRAS, para enxoval do bebê e efetuamos doação de fraldas a mesma família; . Envio de painel com referência ao Dia Nacional de combate ao abuso e a exploração sexual 

de crianças e adolescentes; . Conteúdo referente à agroecologia; . Conteúdo acerca do cuidado com os animais na concepção educativa e lúdica; . Comemoração Aniversariantes 

(painel com os nomes dos usuários); . No período de 18 a 28 de maio/2020 participação voluntária da Entidade na distribuição de vouchers do PROGRAMA COMIDA BOA à população 

como ponto de distribuição com o total de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) Cartões entregues; No mesmo período foram realizados contatos telefônicos diretamente  aos 

Responsáveis Familiares dos usuários do Serviço para informe quanto ao PROGRAMA e do seu direito à retirada do Cartão, uma vez constatado o seu nome na listagem geral; . Com a 

mesma  finalidade, disponibilizado nos grupos do whatsApp o material de divulgação do PROGRAMA COMIDA BOA, contendo critérios e pontos de distribuição.

13     
Associação Reviver de 

Assistência ao Portador do 

Vírus HIV

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos

Atividades coletivas 

suspensas.

56 atendimentos via telefone e whats app visando tirar dúvidas frequentes dos usuários;

41 atendimentos presenciais visando tirar dúvidas frequentes dos usuários;

36  entregas de cestas básicas para famílias mais necessitadas atendidas pela entidade

27 visitas domiciliares para casos extremos, com todo o cuidado necessário, sendo que a responsável ficou apenas no portão da residência;

200 cartões Comida Boa entregues, em parceria com a FAS/PG e o Governo do Estado;

confecção de máscaras de proteção toda terça e quinta feira;

confecção de alimentos (pão, macarrão, sequilhos, cuques) para ajudar nas despesas da entidade e para doação aos usuários.

14      ABASE - Casa do Piá

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos

Atividades coletivas 

suspensas.

Campanha de arrecadação para doação de cestas básicas e distribuição das mesmas para 14 familias; Ponto de entrega do Cartão Comida Boa e equipe fazendo a entrega; 2 visitas 

domiciliares para entrega de cestas básicas. Atividades remotas tais como "plantão via celular institucional para sanar dúvidas; Contato com usuários via facebook. Trabalhos 

administrativos; Montagem do museu virtual da ABASE. Reunião de planejamento para as atividades em tempo de pandemia.

Atividades coletivas 

suspensas.

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos

12     
Escola Profissional 

Piamartina- Instituto João 

XXIII

15      Jovens com uma Missão 

Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020

No mês de Maio nos disponibilizamos a auxiliar na entrega dos Cartões Comida Boa do Governo Estadual, a ação foi realizada nos dias 18/05 á 28/05 com horário das 08:00 hs ás 

16:30 hs. 

As entregas aconteceram na Escola Municipal Dr. Edgar Sponholz, e foram cadastrados aproximadamente 600 beneficiários neste ponto.



16     
Programa Social 

Transformando Gerações

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos

Atividades coletivas 

suspensas.

Devido a pandemia do novo Coronavírus ( Covid - 19) , as atividades dos SCFV foram suspensas através de decreto municipal, sendo que, desse modo, o atendimento presencial aos 

usuários ( crianças e adolescentes) não ocorreu durante o Mês Maio/2020.

Durante o mês de Maio-2020, a entidade continuou desenvolvendo as atividades propostas de acordo com o possível mediante ao atendimento não presencial, o Serviço Social 

continuou com a entrega de alimentos para as famílias em maior risco ou vulnerabilidade social, visando auxiliar na manutenção da segurança alimentar de nossos usuários e suas 

famílias, nesse mês, como o estoque da entidade estava com quantidade reduzida, e angariamos algumas doações, foram possíveis montar a média de 12 cestas básicas, sendo que, 

as famílias mais vuneraveis (através de análise socioeconomica) foram beneficiadas.

O Canal no Facebook  e Instagram "Transformando com Você" , continuou sendo alimentado diariamente, com vídeos de oficinas de dança, judô, atividades interativas, dicas 

caseiras, vídeo de tutorial de maquiagem, orientações técnicas a respeito de benefícios e auxílios, utilizando as redes sociais e a internet como estratégia de manter os vínculos com 

os nossos usuários e comunidade em geral, há a adesão das famílias nas atividades, tendo o feedback das aões propostas.

A Entidade também foi voluntária na entrega do "Cartão Comida Boa" fornecido pelo Governo do Estado do Paraná. No total foram atendidas diretamente com a efetivação da 

entrega do Cartão 748 pessoas. E atendendo indiretamente, com orientações de locais, encaminhamentos para CRAS, FASPG  e outros locais de entrega, sendo em média 450 

atendimentos de orientações e encaminhamentos, atendendo mais de 1000 usuários, beneficiários ou não do Cartão Comida Boa. 

O atendimento socioassistencial continua sendo realizado de forma remota, através de ligações telefônicas, contato via WhatsApp, visando manter o contato com os usuarios e suas 

famílias, realizando orientações e encaminhamentos quando se fizer necessário. A entidade está a total disposição dos usuários e suas famílias. 

A Equipe técnica e operacional reuniu-se por 4 vezes presencialmente para reunião na sede da instituição, para alinhamento de propostas e planejamento de atividades, bem como 

toda semana reúne-se através do Aplicativo Zoom sempre que necessário. 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos

Atividades coletivas 

suspensas.

Contato com as famílias por meio de ligações telefônicas e mensagens de whatsapp, prestando orientações e doações. Foram cerca de 40 contatos telefônicos e 15 atendimentos 

presenciais  para a entrega de doações.

Em maio entregamos às famílias atendidas 39 Pães caseiros, 20 litros de leite, 20 quilos de frutas e legumes e ovos de chocolate. Atendemos 08 famílias com cestas grandes de 

alimentos e 04 kits com itens de higiene e limpeza.Foram entregues 40 máscaras confeccionadas na própria Entidade, 02 famílias com doações de roupas, calçados e cobertores.

Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

Crianças e 

Adolescentes

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Cuidados com a limpeza e higiene da casa lar. Devido a pandemia estamos fazemos uso do alcool gel, máscaras, limpeza dos calçados, distanciamento de 2 mts nos cômodos da casa, 

utensílios individuais. As meninas acolhidas estão bem de saúde, estão tendo uma alimentação balanceada, estão sendo atendidas pela Psicóloga da Instituição com atendimentos 

individuais e em grupo. Os contatos familiares estão ocorrendo através de telefonemas. As meninas  estão diariamente assistindo as aulas pelo aplicativo Aula Paraná, mas também 

brincam, assistem filmes, escutam música, jogam bola. 

No dia 04/05/20 reunião virtual (zoom) com a Promotora de Justiça, Drª Carolina S. T. de Sá; A Casa Lar participou de uma live para ser beneficiada com doações do  Moacir Smek; 

No dia 15/05/20 Reunião presencial na FASPG sobre o andamento da casa lar; No dia 18/05/20 as meninas e as educadoras elaboraram  cartazes e flores, montamos um jardim na 

frente da Casa, encaminhamos pelo wats para a Comissão CEVES e divulgamos no Facebook; No dia 21/05/20 Inserção do cadastro das meninas acolhidas na Casa Lar no SITE da 

PMPG; As meninas fizeram cartinhas e um vídeo para uma das aniversariantes da que fazem parte da Diretoria; No dia 29/05/20 Reunião presencial na FASPG para capacitação da 

prevenção do covid-19 e em seguida complementamos o Plano de Contingência da Casa Lar; Realização de duas visitas domiciliares para as famílias; contatos permanentes com a 

Equipe Técnica do SAI (Fórum) e com as demais Instituições de acolhimento, via watsapp e telefone.

17     
Associação de Promoção à 

Menina - APAM



18     
Associação Beneficente Lua 

Nova

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 

anos

Atividades coletivas 

suspensas.

No mês de Maio, as atividades do SCFV permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, devido a pandemia do Corona Vírus. Assim, a equipe técnica deu 

continuidade ao plantão de atendimentos na instituição para situações emergenciais das famílias atendidas, bem como a permanência dos contatos via telefone e whatsapp. As 

orientações e encaminhamento para o CRAS e demais órgãos da rede socioassistencial também ocorreram durante este período. Para os demais colaboradores da equipe, a 

instituição permaneceu na organização dos revezamentos para as confecções de máscaras de tecido e distribuição as famílias atendidas. 

Sempre atendendo de formas segura, com a constante higienização das mãos dos usuários e profissionais, bem como dos ambientes da instituição, seguindo e respeitando sempre 

as normas da OMS. Os grupos de crianças e adolescentes  permanecem suspensos da forma presencial, porém, as educadoras continuam a repassar as orientações e atividades que 

podem ser executadas em suas residências, como atividades de artes, dicas, brincadeiras, desafios educativos, enfim, uma interação mais descontraída, buscando sempre fortalecer 

os vínculos da instituição e usuários. Também executados na instituição a entrega dos Vouchers da Comida Boa para os moradores da região. Durante o contato com a comunidade, 

pode-se perceber a dificuldade em que os usuários se encontram e vivenciam neste momento, principalmente da dificuldade de alguns responsáveis  na manutenção básica familiar 

através de seus trabalhos formais e informais, assim como na dificuldade em deixar seus filhos em casa, filhos estes que são nossos usuários e frequentam nossa instituição. Tivemos 

uma significativa procura das famílias em relação aos benefícios eventuais da Cesta Básica e Auxílio Emergencial, onde em contato com o CRAS Vila Isabel, encaminhamos as famílias 

para posterior atendimento. 

Embora, tenhamos famílias atendidas pessoalmente, nossa grande demanda foi via telefone e whatsapp, onde procuramos manter o contato com nossas famílias, e prestar 

orientações e auxilia-los nas angústias presentes.

Procuramos de uma forma carinhosa, mesmo que distante, manter a atenção sobre nossos usuários, principalmente nos casos onde sabemos que a vulnerabilidade deles é extrema. 

Com isso, contaremos no decorrer no decorrer dos próximos dias com ações que busquem estar auxiliando nossas famílias da melhor maneira possível, buscando sempre manter o 

contato, fortalecendo nossos vínculos família e instituição. 

Serviço de Proteção 

Social Básica no 

Domicílio - Idosos

Atividades coletivas 

suspensas.

Atuação  na entrega do Cartão Comida Boa na Escola Municipal Aldo Bonde   de 18/05 a 28/05/2020 - Atendemos 1.279 pessoas.

Atendimento telefonico aos idosos e familiares do SPSBD.

Visitas domiciliares para os casos mais urgentes e atendiemento conjunto com o CRAS.

Monitoramento das situações de risco que idosos pudessem ser acometidos por conta do COVID-19

Cessão de alguns beneficios eventuais de alimentação 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - Idosos

Atividades coletivas 

suspensas.

Contato telefonico, semanal, com as coordenações dos CECON's, priorizando a manutenção dos vínculos.

Levantamento junto aos/as coordenadores/as dos CECON’s sobre os/as idosos/as e suas famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

Visitas domiciliares para os casos apontados pelos/as Coordenadores/as - 7 pessoas receberam visitas.

Atuação na entrega do Cartão Comida Boa, na Escola Municipal Aldo Bonde de 18 a 28 de maio - total de 1279 cartões entregues.

Reuniões de Equipe videoconferência.

Organização e preenchimento dos formulários do SCFV, com a inserção de usuários/as.

21     

Associação de Atendimento 

para Portadoras de 

Necessidades Especiais 

Nossa Senhora de Lourdes  - 

AAPNENSEL

Residência Inclusiva 

para Pessoas com 

Deficiência

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Neste mês foi realizado trabalho em grupo (atividades de convivência em grupo) e atendimento individual com a psicóloga. 

As usuárias estão cumprindo o período de quarentena em casa, devidamente protegidas. As que  frequentam a escola, estão realizando atividades escolares, as demais realizam as 

atividades da casa (artesanato, pintura, leitura e crochê). As assistidas foram encaminhadas à Unidade Básica de Saúde Júlio Azevedo para tomar a vacina contra H1N1.

Atividades coletivas 

suspensas.

19     
Associação de Amigos da 

Pessoa Idosa

20     
Serviço de Obras Sociais- 

SOS

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - Idosos

Considerando  que o Decreto Municipal nº 17.112/2020 que suspendeu as atividades coletivas de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade a partir do dia 20 de 

março, devido à Pandemia de Corona Vírus, descreveremos a seguir as ações executadas referentes ao mês de MAIO sem a consideração de frequência dos usuários durante o 

respectivo mês.

Entrega do Cartão Comida Boa na Escola Municipal Felício Francisquiny localizada na Vila Ildemira. Do dia 18/a5 a 28/05 atenderam  96 pessoas.  Visita domiciliar para colher 

assinatura de uma Pessoa Idosa  e entrega do voucher referente ao Cartão Comida Boa. 

Atendimento a 140 pessoas referente aos Trabalhadores Informais (20%), local prédio da FASPG. 

Acompanhamento familiar para idoso com agendamento de CADASTRO ÚNICO junto ao CRAS JD PARAÍSO para tarifas sociais Copel e Sanepar; contato telefônico com setor ortese 

protese para fralda geriátrica; contato UBS Nilton Luis de Castro (Pq Tarobá).



Residência Inclusiva 

para Pessoas com 

Deficiência – Casa 1

Residência Inclusiva 

para Pessoas com 

Deficiência – Casa 2

23      Asilo São Vicente de Paulo

Instituição de Longa 

Permanência para 

Idosos - ILPI

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Devido à Pandemis  do Covid 19, as atividades externas com a comunidade e vista  de familiares foram suspensas por tempo iudeterminado, buscando preservar a saúde dos idosos. 

Familiares e idosos podem ter contato telefônico ou chamada por vídeo.

24     
Colméia Espírita Cristã 

Abegail

Instituição de Longa 

Permanência para 

Idosos - ILPI

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

No mês de maio seguimos com as orientações da OMS, mantemos todas as idosas em isolamento social e as visitas, atividades e passeios continuaram suspensos. Recebemos 

doações de alimentos, máscaras, materiais de higiene e limpeza. Todas as idosas encontram-se em boas condições de saúde. 

25     
Francisclara Resgate da 

Família e da Criança

Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

Crianças e 

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.                                                                                                                                                                                                              

26      SEFAN – Lar das Vovozinhas

Instituição de Longa 

Permanência para 

Idosos - ILPI

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

27     
Casa  do Idoso Paulo de 

Tarso

Instituição de Longa 

Permanência para 

Idosos - ILPI

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Confecção de saquinhos aromatizantes "sachê perfumado".

Confecção de bonecos de alpiste.

29/04/2020 1º Torneio de Bocha da Casa do Idoso Paulo de Tarso.

Jogo de Basquete .

28     
Núcleo Promocional 

Pequeno Anjo

Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

Crianças e 

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Execução dos projetos: Quem Cuida de Mim, Bom Comportamento, Sentimentos e Emoções, Faça Bonito. Atividades lúdicas, recreativas, livres e apoio as atividades escolares. 

Atividade referente ao Dia 18/05 : Dia do Combate a Violência Contra  Crianças e Adolescentes.

29     
Vila Vicentina - Casa da 

Acolhida*

Casa de Passagem 

para População em 

Situação de Rua

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

A Entidade está cumprindo os Decretos Municipais, estão temporiamente suspensas as atividades em grupo, sendo realizado apenas as orientações de prevenção e combate a Covid 

19. 

                = Entidade não apresentou o relatório de atividades.

* O Decreto Municipal nº 17.112/2020 suspendeu as atividades coletivas de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade a partir do dia 20 de março, devido à Pandemia de Corona Vírus.   Desta 

forma, apenas as entidades de Alta Complexidade  tiveram funcionamento normal no período.                                                                                                                                                                                                                                                                       

** Mesmo com a suspensão das atividades coletivas, as  equipes dos serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade  foram orientadas  a manter contato contínuo com os usuários, seja 

por telefone, e-mail ou redes sociais, informando sobre as questões relacionadas ao Covid 19 e outros temas  relevantes e desenvolvendo ações alternativas no modelo à distância.    Assim, apesar da 

frequência dos usuários não ser contabilizada para estes serviços,  o relatório do mês de  maio teve seu foco nas atividades executadas, ou seja, nas ações alternativas desenvolvidas pelos profissionais que 

compõem a  equipe  junto aos usuários dos serviços de Assistência Social.

22     

Associação Pontagrossense 

de Emancipação para 

Deficientes Físicos  - 

APEDEF

Serviço de 

acolhimento em 

funcionamento.

Atividade do Cotidiano: Pinturas de gravuras, crochê, Tapete de Retalhos, Bordado em tela,  atividade lúdica com lã.

Atividades Externas: Atividades encaminhadas pelo Centro- Dia


