
Eixo Serviço Público Entidade Metas Valor Mensal (R$) Usuários Cadastrados Informados* Válidos** Lista de Espera Vagas Disponíveis Novos Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC
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Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 7.047,48R$                 48 48 48 10 12 3 2 10 3 0 2

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG

Departamento de Gestão do SUAS - DGSUAS

1. RELATÓRIO MENSAL DE METAS - ENTIDADES COM TERMOS DE COLABORAÇÃO   
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Total 60 7.047,48R$                 48 48 48 10 12 3 2 10 3 0 2

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 94.179,96R$               329 329 329 44 0 4 7 182 319 183 4

Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 53.817,12R$               250 250 250 15 0 4 0 213 233 207 3

Instituto João XXIII 80 23.918,72R$               205 177 177 0 48 6 1 32 178 63 0

Associação Reviver 65 19.433,96R$               57 57 57 0 8 0 0 3 42 26 0

Abase - Casa do Piá 115 34.383,16R$               118 118 118 0 7 0 2 40 116 27 0

Transformando Gerações 120 35.878,08R$               126 126 126 0 0 1 3 60 121 83 2

Apam 95 28.403,48R$               111 111 111 0 0 1 3 28 110 36 1

Associação Lua Nova 65 19.433,96R$               75 75 75 0 0 0 0 75 60 28 0

1035 309.448,44R$             1271 1243 1243 59 63 16 16 633 1179 653 10

Grupo Renascer 90 11.532,24R$               54 54 54 0 36 0 0 12 17 0 5
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Total

JULHO 2021

Grupo Renascer 90 11.532,24R$               54 54 54 0 36 0 0 12 17 0 5

Assoc. Amigos da Pessoa Idosa 120 15.376,32R$               

Serviço de Obras Sociais - SOS 90 11.532,24R$               108 100 100 0 0 0 0 6 4 0 0

300 38.440,80R$               162 154 154 0 36 0 0 18 21 0 5

ASSARTE 80 39.124,19R$               76 77 77 8 3 2 0 77 70 2 60

ADFPG 110 53.795,76R$               102 101 101 2 7 1 1 83 97 0 62

APROAUT 80 39.124,19R$               84 84 84 29 0 1 0 78 82 15 71

APAE 55 26.404,21R$               55 55 55 3 0 1 1 55 55 11 45

Acap Geny Ribas 80 39.124,19R$               87 86 86 0 0 0 0 85 82 6 56

APADEVI 55 26.897,88R$               64 58 58 0 0 0 1 64 57 26 11

APACD 60 40.362,84R$               50 50 50 0 10 0 0 50 49 3 47

520 264.833,26R$             518 511 511 42 20 5 3 492 492 63 352

Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 53.817,12R$               20 19 19 0 2 0 1 19 19 0 18

AAPNENSEL - Residência Inclusiva 10 42.391,66R$               10 10 10

APEDEF - Residência Inclusiva 20 84.783,32R$               17 17 16 0 4 1 2 16 0 0 11

51 180.992,10R$             47 46 45 0 6 1 3 35 19 0 29

Francisclara - Casa Lar 17 36.305,20R$               10 10 10 0 7 7 8 10 5 1 0

Pequeno Anjo - Casa Lar 30 64.068,00R$               31 31 31 0 0 5 15 31 4 2 0

João XXIII - Casa Lar 30 64.068,00R$               12 12 12 0 18 2 1 12 10 1 0

APAM - Casa Lar 8 17.084,08R$               7 7 7 0 2 1 1 7 6 0 0

85 181.525,28R$             60 60 60 0 27 15 25 60 25 4 0
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Melhor Viver - República Adultos 10 31 11 11 0 0 1 2 11 11 4 0

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

Melhor Viver - Abrigo 50 281 49 49 0 0 18 17 49 44 18 6

Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 47.517,10R$               87 87 87 0 0 80 61 87 25 25 1

116 109.075,77R$             405 149 149 0 4 100 80 149 82 47 7

Asilo São Vicente - ILPI 105 201.814,20R$             103 103 103 0 2 5 1 103 3 54

Colméia Espírita- ILPI 30 57.661,20R$               29 29 29

Lar das Vovozinhas- ILPI 40 76.881,60R$               44 39 39 0 1 1 0 39 9

Casa Paulo de Tarso- ILPI 30 57.661,20R$               30 28 28 0 0 3 1 28 27 0 27

205 394.018,20R$             206 199 199 0 3 9 2 170 27 3 90

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

2372 1.485.381,33R$          2717 2410 2409 111 171 149 131 1567 1848 770 495
Totais/mês:

OBSERVAÇÕES:

* Informados: Nº de pessoas atendidas conforme  informado pela entidade no Relatório Mensal de Frequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
** Válidos: Nº de pessoas atendidas pela entidade no mês, de acordo com as regras dos serviços socioassistenciais. Enquanto durar o  período de suspensão das atividades coletivas devido à Pandemia de Covid19, 
serão considerados válidos  os atendimentos remotos, por telefone, redes sociais, visitas, produção  e entrega de materiais, repasse de alimentação, entre outras atividades, conforme previsto na Portaria SNAS nº 54, 
de 01/04/2020.  Foram considerados válidos os usuários com pelo menos 01 atendimento (presencial ou remoto) realizado no mês.          
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                = informação não preenchida pela entidade: relatório não enviado ou incompleto.

              



Serviço Metas Atendimentos

SPSB Domicílio 60 48 Vagas Ofertadas 2372
SCFV 07 a 17 anos 1035 1243 Vagas Ocupadas 2409

SCFV idosos 300 154 Vagas Disponíveis (em aberto) 171
Centro Dia 520 511

Acolhim. PCD 51 45
Acolhim. Cça e Adoles. 85 60

Acolhim. Adultos 66 149
Acolhim. Idosos 205 199

Usuários cadastrados 2717
Pessoas atendidas 2409
Com Cadúnico 1848
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METAS ALCANÇADAS POR SERVIÇO/MÊS

Metas Atendimentos

PERFIL DOS USUÁRIOS/ MÊS
USUÁRIOS NOVOS E DESLIGADOS NO MÊS Com Cadúnico 1848

Beneficiários do Bolsa Família 770
Beneficiários do BPC 495
Público prioritário 1567

Vagas Disponíveis Espera
SCFV - idosos 36 0

SCFV - Crianças e Adolescentes63 59
SPSB no Domicílio 12 10

Centro Dia 20 42
Desligamentos 131 Acolh. Cça e Adolescente 27 0

Inclusões 149 Acolhimento PCD 6 0
Acolhimento Adultos 4 0
Acolhimento Idosos 3 0
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VAGAS PARA ATENDIMENTO TOTAL /MÊS 
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Nº Entidade Serviço RESUMO DAS PRICIPAIS ATIVIDADES:                                                                                                                                                                                                                                                    

Centro dia PCD

No mês de JULHO de 2021, demos continuidade no Plano de Trabalho proposto e apresentado. Esse foi um mês muito especial. Conseguimos realizar a “FESTA JUNINA NA CAIXA”. Através do recurso do Termo de Colaboração foi possível 
realizarmos a compra de alimentos que são típicos dessa época do ano. Pensamos em entregar algo para que as famílias pudessem aproveitar. Então confeccionamos caixas decoradas com o tema Junino, as quais inclusive ficaram lindas. 
Entregamos para todos os usuários, inclusive para os que vivem em acolhimento. Para esses, montamos uma cesta com porções para que cada morador também pudesse aproveitar as guloseimas. A Equipe foi caracterizada e levamos chapéus e 
placas decorativas para que pudéssemos tirar fotos. O carro utilizado para a entrega também foi decorado. Chegávamos com uma música típica de Quadrilha Junina e fazendo uma grande festa, mas certamente respeitando todas as medidas de 
segurança em prevenção ao Covid 19. Conseguimos perceber como nossos usuários e familiares ficaram extremamente felizes com essa atividade. Oficinas: (1) Atendimento com Assistente Social; (2) Atendimento com o psicólogo; (3) 
Relaxamento; (4)  Teatro de fantoches; (5) Atividades de auto cuidado e higiene; (6) Atividade lúdica; (7) Atendimento familiar; (8) Atividades de vida autônoma; (9) Artesanato diversos; (10) Atividade de culinária; (11) Atividade de orientação para 
estimulação, manutenção da coordenação motora fina e concentração; (12) Oficina de orientação sobre cuidados com a higiene íntima.
Durante esse mês continuamos dando uma atenção especial aos usuários no que diz respeito à campanha da vacinação contra o COVID 19. Muitas famílias estavam com significativas dificuldades em compreender como seria o processo de 
vacinação dessa população alvo. Assim para facilitar gravamos vídeos e intensificamos o atendimento remoto para que todos estivessem orientados e nenhum usuário ficasse sem ser imunizado.
ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA:Foram realizados 59 atendimentos individuais.
Em relação ao novo trabalho no Centro Dia, concretizaram-se as seguintes atividades: apresentação do psicólogo aos integrantes da Assarte seguido de uma atividade interativa aberta a todos. Durante o mês foram distribuídas nas casas cestas 
de São João, cujo objetivo visou manter as tradições acesas mesmo em tempo que o contato humano se mantem restringido. Por fim foi sugerido e colocado no grupo remoto algumas práticas de relaxamento, visando dessa maneira o bem estar 
dos indivíduos junto as suas respectivas famílias. Em meio disso foi mantida a conversação casual remota junto ao grupo cuja proposta é manter a conexão entres os sujeitos.

 Lar Institucional 
Guilherme Cavina

Terapia Ocupacional: Oficina Criativa : atividade realizada com objetivo de trabalhar noções espaciais, memórias recentes e retrógadas; Atividade Expressiva dirigida: com tema definido para buscar em folhas de revistas; Oficina AIVD: dobradura e 
reconhecimento de roupas no varal; Oficina de Jardinagem: estimulando a autonomia, empoderamento, equilíbrio e coordenação motora ampla

2         

Associação dos 
Deficientes Físicos de 
Ponta Grossa  - 
ADPFG

Centro dia PCD e 
idosos

No mês de Julho/21 a entidade se manteve aberta aos serviços durante 21 dias  com atividades à distância adaptadas. Foram 16 visitas domiciliares para escutas qualificadas, estudo de casos, orientações contínuas sobre higienização, cuidados 
em relação ao covid, vacinas, distanciamento e isolamento, orientações e acompanhamentos contínuos nas atividades domésticas, cuidados pessoais, encaminhamentos, entrega de atividades a serem realizadas em casa e explicações sobre as 
mesmas (atividades para diminuir o stress devido ao isolamento, desenvolver o sentido neurosensorial, psicomotricidade, raciocínio lógico, autonomia, textos com mensagens para trabalhar estados depressivos e luto de usuários e seus 
familiares/cuidador no apoio ao duplo cuidado. Acompanhamento contínuo pela equipe através das redes sociais, principalmento whatsApp,face e messenger sendo esses aplicativos melhor aceitos pelo público alvo, acompanhamentos 
psicológicos semanais pelos aplicativos e quando necessário presencial, oficina de música, pintura, entrega de alimentos, horta orgânica, repasse de receitas culinárias, elaboração do PIA e triagens. Atendimento presencial: 03. Reuniões: 02. 
Suporte ao município: disponibilidade de um motorista com kombi para averiguação de denúncias e um funcionário para o CREAS II. 

O CENTRO DIA da APROAUT realizou os atendimentos em conformidade com o ADITIVO da FASPG e Ordem de Serviço para o período de pandemia. Acompanhamento familiar, pela equipe do CENTRO DIA, através da escuta individual e 
contato contínuo com as famílias dos usuários, por telefone, WHATSAPP, e-mail, meios virtuais ou por redes sociais, abrangendo a totalidade dos matriculados no SERVIÇO.Atendimentos presenciais agendados, de acordo com as normas 
sanitárias e decretos vigentes.Mensagens no facebook da APROAUT e no grupo dos pais ou responsáveis pelos usuários do CENTRO DIA.Reuniões semanais da equipe técnica (por vídeo chamada em grupo de WHATSAPP).Contatos com os 
CRAS, por WHATSAPP, com as coordenadoras para troca de informações sobre as ações e casos de vulnerabilidade. Articulação com a rede socioassistencial para garantia de direitos e acesso a benefícios.Coordenação e Assistente Social 

2. RELATÓRIO MENSAL  DE ATIVIDADES

1         

Associação Artesanal 
do Excepcional de 
Ponta Grossa - 
ASSARTE

3         
Associação de 
Proteção aos Autistas  - 
APROAUT

Centro dia PCD

CRAS, por WHATSAPP, com as coordenadoras para troca de informações sobre as ações e casos de vulnerabilidade. Articulação com a rede socioassistencial para garantia de direitos e acesso a benefícios.Coordenação e Assistente Social 
realizaram entrega de documentos de forma virtual (ou presencial) para renovação do cartão de isento da VCG e acesso a benefícios e serviços (CRAS, INSS, INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, UBS, etc.); orientações para aquisição do RG dos 
usuários com identificação do TEA e CPF, e CARTEIRA DO AUTISTA.Serviços administrativos relacionados às documentações e e-mails, prestação de contas e informações do Termo de Colaboração (Auxiliar administrativo, Coordenação e 
Responsável Técnico do Centro Dia). 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. Encaminhamentos 
à rede de saúde, assistênmcia social e de garantia de direitos.Continuamos realizando vídeo chamadas com os usuários (os que aceitam essa forma de interação), com contato visual e comunicação interativa, com Instrutoras de artes, música e 
integração sensorial. Utilizamos o telefone fixo, e-mail e Whatsapp da instituição para realizar os CADASTROS NOVOS  (ou com agendamento). Discussão de casos entre os técnicos do CENTRO DIA e profissionais da rede, para os 
encaminhamentos necessários.  Orientações à comunidade; cadastros novos e encaminhamentos à rede. Solicitações ao CMDCA, Conselho Munic. De Saúde, Fundação de Saúde e MP – para estudo/providências quanto ao atendimento de 
casos de TEA no município, em crescente demanda. OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES de JULHO: Campanha do Agasalho 2021 – SESC. Entrega de kits de higiene (doação) para todos os usuários. Entrega de laudos/declaração para 
vacinação dos usuários (gripe e covid 19). Elaboração das atividades de COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS (com as entidades de serviço em CENTRO DIA / Gestão do SUAS). Acompanhamento dos processos de Emendas 
Parlamentares para a APROAUT. Continuidade da parceria com o Projeto Música e Encanto que foi desenvolvido juntamente com a Musicking Centro de Musicoterapia de Curitiba, especializada em autismo (plataforma de acesso com as 
atividades a serem executadas), a fim de dar oportunidade para crianças com autismo desenvolverem habilidades por meio de atividades que possam ser feitas diariamente em casa com a ajuda de um responsável para o acesso à internet. 
Instrutora de Música faz a conexão e intervenção. Encaminhamentos aos CRAS para atualização do CADÚNICO e solicitação de cestas básicas. Planejamento, elaboração, confecção, entrega e orientação para uso de PAINEL DE ROTINAS 
individualizado para as famílias, com aplicações conforme as necessidades de cada usuário (técnicos e cuidadoras) – fases: planejamento, produção, entrega, orientação, acompanhamento, avaliação, readequações ou inclusão de outras rotinas. 
Retorno à confecção e entrega de materiais estruturados. Participação na 1ª Mostra “Sonharte” do Palhaço Picolé, com três participantes que treinaram de forma online e se apresentaram no Teatro Ópera.  Acompanhamento de 32 casos de maior 
vulnerabilidade de nossos usuários, realizando os devidos encaminhamentos pelos meios eletrônicos.



4         
Associação de Pais e 
Amigos do Excepcional - 
APAE

Centro dia PCD

Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020. Durante o mês de JULHO foi realizado a continuidade do trabalho conforme previsto em Plano de aplicação elaborado com adequações devido a Pandemia Covid 19. Entre 
os serviços prestados estão: acompanhamentos familiares, encaminhamentos a benefícios e direitos, contatos telefônicos, envio de mensagens por meio de aplicativos on line, realização das oficinas de forma online e visitas domiciliares.Foram 
realizadas as oficinas e atividades de forma remota por meio de envio de vídeos, fotos e áudios.  Todos os documentos estão sendo arquivados no drive do google.As oficinas tiveram como objetivos densenvolver autocuidados, autonomia, 
melhorar a interação e participação familiar na vida do usuários, favorecer a melhora da atenção, memória, cognição e percepção, coordenação motora fina e global, além da equipe repassar as orientações diárias para manutenção das habilidades 
já adquiridas.Diariamente durante os vídeos com as atividades das oficinas são reforçados com os usuários formas de prevenção do COVID 19 e os cuidados que devem ser tomados.Realizado plantão para atendimentos presenciais emergenciais 
(Psicóloga/ Terapeuta Ocupacional), além dos plantões, a equipe técnica mantém constante orientações com as famílias dos usuários, afim de amenizar este momento vivido.Trabalhos administrativos de forma presencial da Coordenação/ Serviço 
Social / Responsável Técnico.Articulação da Coordenação e Serviço Social com a rede para garantir direitos e benefícios dos usuários. Orientações relacionadas a medicações, consultas médicas e fornecimento de receitas para tratamentos 
contínuos dos usuários que fazem uso de medicação.Foi realizado visita domiciliar para os usuários do centro dia e entregue atividades impressas. Encaminhados quatro usuários para o atendimento médico presencial na instituição devido a 
alteração de conduta e dificuldade com medicações.Em visitas domiciliares foram entregue atividades impressas das oficinas, bem como materiais a serem usados, aos usuários que não possuem acesso a internet ou que se recusam a participar 
das atividades online.Houve ainda a visita do Assistente Social do Centro dia para os usuários que apresentaram problemas durante o mês. ( saúde, estrutura  familiar,situação socio-economica).Contato telefonico posterior as visitas para verificar 
com os responsáveis pelos usuários  a situação familiar aos que apresentaram problemas de relacionamento familiar e estrutura familiar ou abandono nas participações nas atividades do Centro Dia.Contato telefonico para verificar motivo evasão 
do grupo por parte de alguns dos usuários. Após visitas anteriores houve aumento nas participações dos usuários. Estamos em acompanhamento mensal. A Terapeuta Ocupacional trabalhou as festividades Juninas como confecção de 
bandeirinhas, balões, os santos do mês e um pouco da história das festas. A Oficina Sabor e Saber trabalhou as guloseimas relacionadas as festas Juninas, Cural, bolo de milho, cachorro quente, quentão sem alcool. Oficina Colorindo a Vida  
ensinou a criação de um joguinho para brincar com os irmãos e cuidadores em casa, atividade simples realizada com tampinha de refrigerante, feijão e papel. Aprenderam ainda a fazer pião para brincar com irmãos e cuidadores. Repassado 
orientações aos responsáveis sobre a renovação do cartão de transporte VCG.   Muitos usuários estão tendo seus benefícios cancelados e vem recebendo orientações necessárias quanto a questão juridica .Serviço Social deu continuidade as 
visitas  do  ano de 2021. Orientações quanto a transferencia de benefício cujo responsável pelo usuário evoluiu a óbito. Acompanhamento e orientações pelo serviço social, de casos de óbito de familiares devido a Covid.Oficina de Higiene e Beleza 
trabalhou os cuidados pessoais ensinando a cuidar do cabelo contra a caspa e oleosidade, atividade simples com água e vinagre e que toda a família pode utilizar.Foi orientado em como colocar o cadarço no tenis para facilitar a vida dos 
cuidadores pois trata-se de uma atividade simples que o usuário pode realizar sozinho.Alguns usuários permanecem em atendimento com serviço social, necessitando de intervenção diária devido a conflitos causados até mesmo pela convivencia 
durante a pandemia.Tivemos um aumento significativo de usuários que perderam cuidadores e responsáveis devido a pandemia e cancer, para todos fizemos e estamos fazendo acompanhamento. Inclusive atendimento  presencial com psicologia 
conforme necessidade.Contato com os CRAS quando necessário para viabilizar atendimento ao usuário e seu familiar e atualização do CAD único. Tivemos a mãe de um de nossos usuários Centro dia eleita no Conselho Municipal de Assistencia 
Social. Realizamos o agendamento de várias doses da vacina aos nossos usuários com comorbidade permanente e idade entre 18 e 49 anos. Bem como para seus cuidadores também. Acompanhamos a situação das vacinas uma vez que muitos 
acabam se confundindo com o espaço entre a vacina da Gripe e a da Covid, sendo assim o serviço social tem acompanhado de perto  as datas. Elaborado e distribuido a declaração para as vacinas com diagnóstico permanente para que possam 
todos tomar a vacina com idade a partir dos 18 anos. Entregue kit de alimentos. Neste mês tivemos mais alguns usuários e seus familiares  com Covid, porém leve e  apesar de isolados participando de algumas atividades por vídeo.Nas visitas 
percebe-se a ansiedade dos usuários e familiares quanto a questão da doença e das perdas ocasionadas por ela, muitos perderam avós, pai, tios etc. Já outros durante as visitas  são encontrados nas ruas brincando de pipa e bola, sem máscara 
como se estivessem de férias. Os pais são alertados porém pouco resulta em mudança e conscientização. 

As atividades executadas durante o mês de julho por toda equipe técnica contratada pela FASPG foram realizadas da seguinte maneira:
• Esclarecimento de dúvidas referente ao COVID-19, cuidados com 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 a renovação do cartão isento do transporte público municipal, encaminhamento para documentações, laudo médico do especialista, folha resumo CRAS, contato telefônico com AMTT, declaração de benefício INSS pelo sistema meu 

5         
Acap. Geny de Jesus 
Souza Ribas 

Centro dia PCD

• Orientação a renovação do cartão isento do transporte público municipal, encaminhamento para documentações, laudo médico do especialista, folha resumo CRAS, contato telefônico com AMTT, declaração de benefício INSS pelo sistema meu 
INSS;
• Organização e preparação de vídeos adaptados em LIBRAS para o grupo Centro Dia e entrega de kits de materiais para realização das atividades em casa;
• Projetos Fazendo Arte, Psicosocial, Funcionalidade, Corpo e Movimento, Lúdico, Autocuidado, Culinária, Famílias Vivendo em Plenitude;
• Atividades desenvolvidas:
-Jogo Tangran; os objetivos  desenvolver a coordenação motora e montar figuras diversas com as peças do Jogo Tangran.  - Jogo da Memória ; com objetivo de memorizar imagens rapidamente, desenvolver e aperfeiçoar o racciocínio e 
proporcionar a criação de relações entre imagem e seguencia de cartas e exitar a atenção e a concentração. -Alfabeto Animal; visa estimular a criatividade e a coordenação motora fina atraves da associação das letras e a execução de desenhos 
pré- determinados através do video encaminhado.- Mandalas ; tem como objetivo desenvolver as abilidades motoras, concentração, percepção das cores, imaginação, noção espacial e coordenação motora fina e grossa.-Animais no grampo de 
roupa; objetivo de desenvolver  a habilidades essenciais como coordenação motora, raciocino lógico, percepção do espaço, criatividade e imaginação.                                                                                                                                                                                                                     
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 e as demais situações que forem necessárias para atingir o público da assistência 
social, sendo indispensável a manutenção da instituição no período da pandemia da COVID-19.

6         
Associação de Pais e 
Amigos do deficiente 
Visual - APADEVI

Centro dia PCD

Reuniões remotas com usuários dirigida pelo Serviço Social.
Vídeos de orientação e acompanhamento para estimulação visual, braille e soroban.
Atendimento remoto de situações diversas, ao usuário e familiares Realizados pelo Serviço Social;
Realização de relatórios de progresso dos atendimentos, acompanhamento com programa cuidando o cuidador;
Entrega de Cesta Básica, recebidas de doações.
Acompanhamento de usuário, em residênca inclusiva. Entrega de material para realização de atividades.
Orientações Psicológicas;
Orientações de automassagem e autorelaxamento com grupos via meet;
Reunião com equipe técnica.
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Associação 
Pontagrossense de 
Assistência à Criança 
Deficiente  - APACD

Centro dia PCD

Com objetivo de dar continuidade à oferta do serviço e garantindo o acesso de forma segura, nossas atividades continuam sendo realizadas conforme a portaria SNAS n°54/2020.De acordo com a ordem de serviço n°07/2021 emitida pela FASPG 
com orientações quanto ao funcionamento dos serviços sociossistenciais, nosso serviço  continua com atividades coletivas e presenciais suspensas, mantendo o atendimento remoto e com agendamento. Portanto continuamos com o atendimento 
remoto através de envio das atividades e informativos para as famílias e usuários por meio do grupo de Whatsapp criado para esse fim. Estamos realizando visitas domiciliares sempre que necessário. Durante o mês foram enviados os seguintes 
vídeos: Vídeo com a cuidadora Ana Paula com atividade para confecção de bandeirinhas festa junina; Vídeo com todas as cuidadoras com dança quadrilha; Vídeo com a Terapeuta Ocupacional  Diana explicando como serão apresentados os 
novos vídeos; Vídeo com as cuidadoras Adriana e Terezinha com historinha “A Estrelinha que não gostava de banho”; Vídeo com Enfermeira Karen com orientações dos cuidados na hora do banho; Vídeo com a  cuidadora Ana Paula com a 
música “A Hora do Banho”; Vídeo com as cuidadoras Patrícia e Leticia com atividade lúdica Jogo da Velha; Vídeo com a cuidadora Patrícia com atividade artística sobre o banho; Vídeo com a cuidadora Shirlei com experiência sensorial sobre o 
banho; Vídeo com as cuidadoras Ana e Leticia com historinha do “Dentinho”; Vídeo com a Dentista Sara Falando da Higiene Bucal e como fazer a escovação;  Vídeo com a  cuidadora Adriana com a música da escovação dos dentinhos; Vídeo com 
as cuidadoras Patrícia  com atividade lúdica quebra cabeça; Vídeo com a cuidadora Shirlei com atividade artística com colagens sobre dentinhos; Vídeo com a cuidadora Terezinha com experiência sensorial sobre os itens que usamos na 
escovação; Vídeo com as cuidadoras Shirlei e Patrícia  com historinha do “As unhas de Mariela e Pintadinha”; Vídeo com a  cuidadora Terezinha com a música da lava as mãos ; Vídeo com as cuidadoras Ana com atividade lúdica contornar os 
objetos usados na higiene das unhas; Vídeo com a cuidadora Adriana com atividade artística pintar as unhas da mão; Vídeo com a cuidadora Leticia  com experiência sensorial dos itens que usamos nos cuidados com as unhas; Vídeo com as 
cuidadoras Adriana e Leticia com historinha do “A Bela Juba do Leão”; Vídeo com a  cuidadora Shirlei com a música do Cabelo do Leão ; Vídeo com as cuidadoras Terezinha com atividade lúdica jogo da memoria com itens de cabelo; Vídeo com a 
cuidadora Ana com atividade artística pintar o cabelo do personagem com tinta; Vídeo com a cuidadora Patrícia com experiência sensorial com shampoo e condicionador; Orientações e informações por parte da coordenadora do serviço às famílias 
dos usuários; Contato para orientação familiar; Atualização de dados do usuário; ; Terapeuta Ocupacional realizado planejamento de atividades e prosseguido com o atendimento aos responsáveis pelos usuários (contato telefônico/WhatsApp e 
atendimento presencial), visando a escuta, acolhimento e orientações concernentes ao trabalho do terapeuta ocupacional. Realizado também planejamento e cronograma das atividades referentes ao mês de Agosto/2021 que serão desenvolvidas 
pelas cuidadoras, bem como orientação e supervisão das mesmas. Além da organização da programação cultural da “Semana da Pessoa com Deficiência”. 

República para Adultos

República para Jovens

Abrigo para POP de 

Atividades Executadas: Continuação do vinculo familiar através de atendimentos remotos; telefone, mensagens, para quem ja possui, e construção/ intermediação do vinculo para os novos acolhidos. Atividades Educacionais-  Telecurso e apostilas 
remotas para a preparação do ENCCEJA. Curso on line de Auxiliar de Informatica.  Palestras com temas transversais. Construção do plano individual de atendimento e planejamento para novos acolhidos. Orientações de Convívio e organização 
com planejamento da vida cotidiana dentro e fora da Instituição, após Emancipação. Atendimento e acompanhamento socioassistencial, psicossocial e de orientação, entre outros. Encaminhamentos para acesso a documentação pessoal e 
orientações juridicas de acordo com as normas de cada orgão em relação a pandemia do Covid-19.  Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios do abrigo.  Continuidade das medidas de prevenção ao COVID 19 - 
Obrigatoriedade de uso de máscaras, distanciamento social,  luvas e cuidados com a higiene, ventilação do ambiente, sintomas e procedimentos a serem tomados, caso necessario.  Decretos municipais e estaduais atualizados sobre a pandemia 
do Coronavirus e as mudanças na rotina bem como atendimentos nos setores publicos e privados fora da Instituição para casos de urgência e emergência, duvidas e informações de como está o funcionamento semanal das redes de saúde, social, 

8         
Associação Ministério 
Melhor Viver

Inicio das atividades do Psicólogo Antonio Maria Nunes Filho, que dará continuidade aos trabalhos na República de Apoio para Adultos, Reunião de apresentação do psicólogo em 05.07.2021 com Rodas de conversa abordando perspectivas à 
integração, independência psicosocial e projeto de vida.  No inicio deste período tivemos o encerramento da ala de isolamento referente a usuários diagnosticados positivo para COVID-19. Orientação para a vida cotidiana dentro e fora da República 
(convivio familiar, grupal e social); 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 trabaho de renda; Acompanhamento diário da coordenação, que possibiita o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autosustentação e independência; Acompanhamento individual 
dos usuários através de aplicarivo de mensagens e de forma presencial, tomando todos os cuidados para prevenção do COVID-19; Informações  e orientações para prevenção do COVID-19 através de grupos de aplicaivo de mensagens, cartazes 
afixados nos ambientes e rodas de conversa reforçando sobre a origatoriedade do uso de máscaras, higiene das mãos com lavagem com água e sabão e uso de álcool em gel, proibição de saídas desnecessárias, higiene dos pertences na 
chegada à república, garantidndo que os cuidados com a prevenção do COVID-10 sejam realmente cumpridos; Orientação quanto à manter todos os ambientes bem arejados, com janelas abertas, de nodo à facilitar a ventilação do ar; 
Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à febre e demais sintomas da COVID-19, com uso de termômetros; Reforço sobre regras para a República de Apoio, seguindo os decretos colocados pela Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa e o plano de contingência para a prevenção do COVID-19;  Visitas de coordenação nas dependências da República de Apoio - Adultos.

Abrigo para POP de 
Rua

do Coronavirus e as mudanças na rotina bem como atendimentos nos setores publicos e privados fora da Instituição para casos de urgência e emergência, duvidas e informações de como está o funcionamento semanal das redes de saúde, social, 
judicial, e confecção de documentos  na cidade devido a pandemia.  Encaminhamentos para Unidade de Saúde, CAPS, Cartórios  de Registro Civil, Policia Civil, Junta Militar.   Continuidade do Isolamento para novos acolhidos; (Unidade Jd. 
Carvalho e Unidade Ibirapuera). Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à temperatura e demais sintomas relacionados ao COVID-19, com uso de termômetros. (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera). Acompanhamento e 
agendamento para a vacinação contra o COVID-19 para os Acolhidos.  No inicio do mês tivemos encerramento da ala de isolamento referente há Usuarios diagnosticados positivos para o Covid-19. 
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Grupo Renascer de 
Apoio aos 
Homossexuais

SCFV - idosos

01) Participaram no mês de julho do grupo de aplicativo WhatsApp 29 idosos, ferramenta esta qual usamos para atendimento remoto e diário, como meio de comunicação entre a equipe e os idosos. Foram encaminhadas as seguintes atividades: 
Musicoterapia:Atividade de Festa Julina enfatizando as canções tradicionais; Áudio do Programa Nasjepi com o tema: Musicoterapia e a pessoa idosa; Envio de vídeo “As andorinhas”, trabalhando com o tema sobre lembranças e histórias de vida; 
Envio de canção “ Saudade” de Alceu Valença, para trabalhar fortalecimento, esperança e União ainda em tempos de isolamento.
Renascer: Envio de vídeo, áudio e foto para reapresentação da equipe, devido relatos de contato de outros profissionais se passando por equipe da FASPG. O vídeo foi informativo, reafirmando a equipe, nosso trabalho e objetivo do SCFV.
02) Foi realizado atendimento pontual a 01 idoso por mensagem de WhatsApp de forma privada.
03) Realizada entrega de 54 estatutos do idoso os idosos participantes no SCFV. 
04) Visita domiciliar, todas as entregas foram feitas nas residências a fim de estreitar os laços e proporcionar o atendimento e escuta necessária, e quando necessária escuta qualificada, porém nem todos estavam em suas casas, fazendo assim, 
que só pudemos ter o contato direto com 42 idosos.
05) Realizado 01 atendimento familiar.
06) Realizado uma discussão de caso com o serviço de Psicologia permitindo aprofundar o conhecimento sobre o caso, e assim, oferecer subsídios para novas investigações e intervenções.
07) Realizado 01 doação de fralda geriátrica;
08) 01 Reunião de equipe para planejamento das atividades;
09)  01 Reunião de Monitoramento com Departamento de Gestão do SUAS - DGSUAS e SCFV.



SCFV - 07 a 17 anos - 
Aldeia da Criança

Eixo temático: Conhecendo a nossa descendência e cultura. 
Metodologia: Formato baseado em projeto, em situação problema, por meio de um vídeo aula.                               
Live 1: 09/07/2021 - Tema: Mistura de raças no Brasil (Composição étnica e miscigenação).
Vídeo aula 1: 16/07/2021 - Tema: Árvore genealógica (paterno e materno)
Live 2: 23/07/2021 - Tema: Respeito, conscientização sobre nossas origens
PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL JULHO
Live 1: 06/07/2021 -Tema: Plantação de Cenoura.
SERVIÇO SOCIAL:  No mes de julho o   nosso SCFV contabilizou  64 ligações telefônicas realizadas por nossa secretaria,28 kits de atividades entregues higienizados, 81 participações em lives interativas,52 contatos pedagógicos, 04 atendimento 
neuropsicopedagógicos, 45 contatos presenciai, totalizando 246 entregas de atividades on-line, 189 participações em atividades.
No setor de Serviço Social,continuamos com o Projeto de Segurança Alimentar com 2.152 marmitas, 230 pães, 31 cestas básicas, 6 caixas de leite com 12 un cada,4 kits de alface, 48 sacolas de banana, 2 latas de Insure grande. Doação de 
edredons,roupas de inverno,calçados, medicamentos, máscaras, sabão liquido.  
Diante das demandas apresentadas nesse mês realizamos os seguintes encaminhamentos: 02 agendamentos para vacinação COVD-19 para familiares,01 encaminhamento para Continental, vaga PcD para familiares. Nesse mês quantificamos 
247 contatos sociais sendo estes 80 relacionados a pesquisa emocional com os responsáveis e 122 com os usuarios . 
Nesse mes iniciamos  com o Projeto Mãe Aprendiz , onde realizamos com   o protocolo de segurança, onde as mães receberam kit de uniformes contendo: 2 calças brancas, 02 camisetas brancas, 01 sapato branco,01 jaleco , crachá, luvas e 
toucas descartáveis, para o curso de panificação, no curso de Mãe Aprendiz na modalidade de artesanato , as aulas continuam toda terça feira pelo aplicativo whatsapp , onde 03 mães se encontram de modo virtual.

SCFV - 06 a 17 anos -  
Guarda Mirim

Devido período de recesso escolar, foi elaborado um planejamento com intuito de oferecer atividades diferenciadas, trabalhando a criatividade, habilidade e imaginação, proporcionando novas experiências, novos desafios e participação espontânea 
dos usuários. As oficinas aconteceram por meio de lives interativas e vídeos gravados e enviados no grupo de whtatsapp e individualmente. Durante as lives, nossa equipe de educadores lançou dois desafios com copos descartáveis e tampinhas 
de garrafa pet. Foi trabalhado a importância do lazer e o convívio entre os familiares, aproveitando esse momento em que todos estão em casa.Foi sugerido brincadeiras para ser realizadas em casa como; pular amarelinha, elefante cor-de 
rosa,esconde-esconde, dança da cadeira.Os usuários que nao tinham acesso aos materiais , foi entregue pequenos kits com material explicativo devidamente higienizados e orientados a enviar o feedback  através de fotos e/ou vídeos. Nessas 
oficinas foram contabilizados 297 participações. Na oficina de educação ambiental, foi abordado sobre o cuidado com as florestas,compreender a importância e necessidade de cuidado com o meio ambiente. Durante a live foi proposto que cada 
usuário criasse uma paisagem usando gravetos, folhas, flores , frutos que encontrasse em sua casa , deixando fluir sua imaginação. Após a apresentação de todas as atividades,foi realizado um momento de reflexão sobre a importância do meio 
ambiente para o futuro da população.Nessa oficina foi contabilizado 23 participações. Pensando na totalidade de nossos usuários, quem não tinha acesso a internet, foi agendado horário e o mesmo veio até a Instituição para realizar as atividades 
de forma segura seguindo todo protocolo de segurança exigido. Na live do ateliê mundo do trabalho teve 09 participações. Esse mês nosso SCFV contabilizou  64 ligações telefônicas realizadas por nossa secretaria,28 kits de atividades entregues 
higienizados, 69 participações em lives interativas, 91 contatos pedagógicos,87 contatos presenciais seguindo todo protocolo de segurança COVID-19. No setor de Serviço Social,continuamos com o Projeto de Segurança Alimentar onde 
distribuimos 1.660 marmitas e 167 pães caseiros. Doações  de  cobertores e edredons, roupas de inverno,calçados e outros materiais. Nesse mês quantificamos 294 contatos sociais sendo estes 121 relacionados a pesquisa emocional com os 
responsáveis e 100 com os usuários, mais 73 contatos mensais.
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Associação Antonio e 

O Mês de Julho foi um mês festivo, todas as atividades executadas foram voltadas para o lúdico, pois nesse mês realizamos nossa festa Julina de forma remota, e entregamos um mimo: uma cesta julina com guloseimas para serem apreciadas em 
família, fortalecendo o vínculos e a integração famíliar e encaminhamos uma atividade na cesta para ser executada com a família.05/07- Lançamento do Concurso Rei e Rainha Cavanis 2021: com incrições datada até o dia 09/07/21, com 
premiação aos melhores trajes julinos avaliado pelas curtidas no facebook  da instituição; 09/07-  Lançamento do Desafio Cavanis: Descobrir quantos feijões  continham na garrafa, participação através dos comentários na foto da garrafa 
disponibilizada no facebook; 12/07- Jogo Gartic:  indicação de Atividade de interação entre amigos e famíliares; chamamos 2 adolescentes para participar conosco nessa atividade respeitando as recomendações de saúde. Entre os dias de 05/07 à 
12 de julho realizamos o grande bazar para as famílias escolher de forma gratuita as roupas da campanha do agasalho realizada em parceria com a RPC- IGRPCON e SESC-Pr. 19/07 Divulgação nas redes sociais as fotos das crianças e 
adolescentes que quiseram participar do concurso de Rei e Rainha Cavanis, abertura da votação; 19/07 também divulgamos a ganhadora do Desafio dos feijões; 23/07- Indicação de outra brincadeira para ser realizada  em família propiciando um 
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Instituto Educacional 
Duque de Caxias

11     
Associação Antonio e 
Marcos Cavanis – Casa 
do Menor Ir. Cavanis

SCFV - 07 a 17 anos 
adolescentes que quiseram participar do concurso de Rei e Rainha Cavanis, abertura da votação; 19/07 também divulgamos a ganhadora do Desafio dos feijões; 23/07- Indicação de outra brincadeira para ser realizada  em família propiciando um 
momento de integração e lazer entre os familiares: Torta na Cara, nessa brincadeira foi chamado para participar 3 usuários cuja o qual seus responsáveis encontram-se em nossos grupos de funcionários; 23/07: divulgação do resultado do nosso 
concurso Rei e Rainha Cavanis; 24/07- Atividade de Captação de recursos: 3ª Live do Bem com venda de escondidinho;28/07 Festa Julina do Cavanis: Entrega da Cesta de Guloseimas Julino para as família, foram 156 cestas, foi tomado o 
cuidado de mandar as porções de acordo com a quantidade de residentes na família; Recebemos a doação de 60 Cestas Básicas, que a partir do trabalho tecnico realizado, elencamos as famílias para a retirada na mesma data da festa julina.  
Além de realizações de atendimentos individuais de orientação e acompanhamento famíliar, encaminhamento para RG, atendimentos para solicitação de Passe Livre Estudantil, visitas domiciliares,21/07- Estudo de Caso com a Rede de forma 
presencial: Demanda de afastamento do adolecente do âmbito familiar: Participação do CRAS CARA CARA. E Vara da infancia, convidado também o CT e o Caps, porém não puderam comparecer.  27/07- estudo de caso com o Conselho Tutelar 
demanda de abrigamento por telefone; 27/07- Recebemos a Visita dos residentes do CAPS, para um estudo do caso; Contato  telefonico com as famílias para agendamento de horarios para retirada de agasalhos e a cesta julina. 

Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes  - 07 a 17 
anos

Atividades realizadas no mês de julho de 2021, as crianças e adolescentes participaram de atividades esportivas e recreativas mantendo o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, rodas de conversas para 
amenizar os conflitos entre alguns adolescentes; Festa Julina; Comemoração dos aniversariantes do mês; Projeto Música para Todos; Sessão Cinema; Adolescentes participaram de atividades on line no Projeto Vidas que se encontram; auxiliaram 
na organização das casas. Crianças e adolescentes estão sendo acompanhados pelo Psicologo da Instituição. 

SCFV - 06 a 17 anos

No mês de Julho trabalhamos com atividades enviadas por meio do aplicativo de mensagem instantânea (whatsApp), Lives e Elaboração de Material Impresso para entrega aos usuários. Os Temas trabalhados foram: 1-Evasão Escolar: a) Quais os 
motivos que contribuem para  a evasão escolar? - desenvolvido através da realização de Live ( 14 participantes), confecção de Material Impresso, Roda de Conversa com os Acolhidos (4 participantes) e Vídeo na forma de Teatro produzido pelos 
Educadores;  2-Árvore dos Sonhos:  2a) Reflexão  proposta:  "Qual o seu maior sonho, ou seja, um forte desejo, um projeto de vida que gostaria de realizar?"; 2b) Explanação quanto ao significado da Árvore dos Sonhos; 2c) Importância dos 
Sonhos e como conquistá-los; 2d) "Mostrar que, com Planejamento e Compromisso, é possível alcançar o que desejamos", que foi desenvolvido através de Live (27 participantes), onde os participantes que por livre vontade quiseram partilhar os 
seus desejos, os quais foram registrados em figuras lúdicas feitas em papel (forma de borboleta, coração, folha, flor) e foram pendurados na Árvore montada no espaço do SCFV; Roda de Conversa com os Acolhidos sobre o Tema e confecção de  
Material Impresso alusivo ao Tema em questão; 3-Painel de Boas Vindas ao mês de Julho com frase motivacional;  4-Painel alusivo aos Aniversariantes do mês; 5-Posts Informativos: 5a) Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial; 5b) 
Conscientização para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço; 5c) Luta contra as hepatites Virais; 5d) Homenagem ao Dia dos Avós; 5e) Homenagem ao Dia do Agricultor; 5f) Dia Internacional da Amizade; 6- Vídeo Produzido pelos 
Educadores - Alongamento Matinal: "Uma forma de manter o corpo saudável" com  demonstração de alongamentos e explanação acerca dos benefícios; 7- Curiosidades sobre as Olimpíadas de Tóquio: 7a) Modalidades que o Brasil participou, 7b) 
Significado do Buquê de Flores e seu Mascote Miraitowa; 7c) Quadro de Medalhas; 8- Entrega de Material Impresso:  8a) Paraná Junino -Parceria SESC; 8b) Jornal Informativo/lúdico sobre a Dengue produzido pelo Setor de Zoonoses ; 8c) Evasão 
Escolar; 8d) Árvore dos Sonhos; 9- Entrega de Kits com doces; 10- Contatos Mensagens Instantâneas; 11- Visitas Domiciliares; 12- Repasse de cestas básicas às famílias.

12     
Escola Profissional 
Piamartina- Instituto 
João XXIII



13     
Associação Reviver de 
Assistência ao Portador 
do Vírus HIV

SCFV - 06 a 17 anos
Distribuição de cestas básicas, distribuição de atividades lúdicas individuais e familiares, visitas domicilares, atendimento individual com hora marcada, grupos  de conversa online, vídeos informativos, encaminhamentos para a rede de atendimento, 
distribuição de gostosuras de festa julina.

14     ABASE - Casa do Piá SCFV - 06 a 17 anos

Julho: Temáticas abordadas ( através de postagens de vídeos no facebook, instagran e whatsApp da entidade): 
Oficina de atividade física: as vantagens da realização de atividade física no frio. Mini gincana com educadores. Brincadeiras para fazer na quarentena. História das Olimpíadas. Desafio Casa do Piá- Jogo da velha misturado com futebol.
Oficina de Capoeira: Capoeira nos jogos olímpicos: mito ou verdade?
Oficina de Música: Curiosidades sobre a música em nosso cotidiano.
Postagem de uma mensagem para o dia do amigo, postagem sobre os 31 anos do Estatuto da criança e adolescente. Postagem de um vídeo da turma da Mônica e o ECA. 
Postagens sobre: Tolerância à frustração: como ensinar crianças e adolescentes a ganhar e perder.  Auto - conhecimento- a importância de se conhecer. 
Publicações sobre utilidades públicas: Aviso sobre horários de funcionamento dos CRAS e aviso sobre como fazer para participar do mutirão de Cadastro Único. 
Aviso sobre Curso de informática realizado pelo Instituto Federal  do Paraná.
Formação continuada interna: 
Palestra sobre: Manejo de adolescentes  usuários de drogas pelo CAPS Infantil. Abordados os seguintes assuntos:  o uso de drogas  é um problema de saúde mental, as formas de uso, o uso de drogas pela população mais 
vulnerável(adolescentes).Os motivos pelos quais fazem a opção do uso de drogas; Fatores de risco e proteção;Ações preventivas. Promoção de atividades educativas / preventivas. Oferecer espaços de fala; A importância de buscar juntos 
soluções e estratégia que ajudem a superação.
Palestra do SESC sobre divulgação dos trabalhas realizados pelo SESC- oficinas e aulas.
A evolução de nossa compreensão sobre o termo colaborador; Roda de conversa sobre a importância das formações na formação do colaborador. 
Reflexão e roda de conversa sobre o filme SOUL : A história traz a reflexão a vida de um professor de musica que com a experiência da morte aprende que valorizar cada segundo é importante, é preciso se permitir novas experiências, todos 
precisam de um propósito na vida. 
Realização de Planejamento da temática da live e demais temáticas que vamos abordar durante o mês. Realização do informativo mensal. 
Temática do autoconhecimento realizado através de dinâmica de grupo.
Live mensal sobre Olimpíadas e discussão das temáticas como pressão no atleta e saúde mental dos mesmos. 

15
Programa Social 
Transformando 
Gerações

SCFV - 06 a 17 anos

DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, AINDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO TRANSFORMANDO GERAÇÕES, ENCONTRA-SE SUSPENSO 
DE SUA FORMA DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, SENDO MANTIDO O ATENDIMENTO CONTÍNUO DE FORMA REMOTA PARA PRESERVAR A SAÚDE DO COLETIVO E NÃO CONTRIBUIR COM A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. DIANTE 
DISSO, A ENTIDADE MANTEVE SEU ATENDIMENTO DIÁRIO, COM EQUIPE TRABALHANDO PRESENCIALMENTE EM TURNO INTEGRAL, SÃO FORNECIDAS DIARIAMENTE MARMITEX COM ALIMENTAÇÃO PARA CADA USUÁRIO 
INSERIDO NA ENTIDADE, COM CARDÁPIO VARIADO COMO FORMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS, BENEFICIANDO DIRETAMENTE OS USUÁRIOS E 
INDIRETAMENTE SUAS FAMÍLIAS TAMBÉM. COMO ESTRATÉGIA PARA MANTER OS VÍNCULOS COM A EQUIPE, SEMANALMENTE É ENTREGUE UMA ATIVIDADE PLANEJADA PELA EQUIPE PEDAGÓGICA QUE DEVE RETORNAR 
NO FIM DA SEMANA EXECUTADA PELOS USUÁRIOS, ESSAS ATIVIDADESS TEM TEMÁTICAS VARIADAS, COM OBJETIVOS PERTINENTES AO DISPOSTO NOS OBJETIVOS DO SCFV. AOS USUÁRIOS QUE NÃO CONSEGUEM 
RETIRAR A ALIMENTAÇÃO DIARIAMENTE, POR RESIDIR LONGE DA ENTIDADE, FORAM REALIZADOS CONTATOS REMOTAMENTE VIA WHATSAPP, COMO FORMA DE APROXIMAÇÃO E NÃO PERCA DE VÍNCULOS, SÃO 
REPASSADAS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO ANDAMENTO DO SERVIÇO, BEM COMO TOMAR CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS USUARIOS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO 

Gerações
RETIRAR A ALIMENTAÇÃO DIARIAMENTE, POR RESIDIR LONGE DA ENTIDADE, FORAM REALIZADOS CONTATOS REMOTAMENTE VIA WHATSAPP, COMO FORMA DE APROXIMAÇÃO E NÃO PERCA DE VÍNCULOS, SÃO 
REPASSADAS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO ANDAMENTO DO SERVIÇO, BEM COMO TOMAR CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS USUARIOS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO 
PRESENCIAL. FORAM FORNECIDAS ALGUMAS CESTAS BÁSCIAS AS FAMÍLIAS QUE SOLICITARAM (DE ACORDO COM O POSSÍVEL DA ENTIDADE), REALIZADOS CONTATOS COM OS CRAS DE REFERÊNCIA PARA 
ENCAMINHAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CADASTRO ÚNICO E RETIRADA DE INFORMAÇÕES, REPASSE DE INFORMAÇÕES A POLÍTICA DE SÁUDE, AUXÍLIO AS FAMÍLIAS PARA MARCAÇÃO DE VACINA (H1N1 E COVID). 
ENVIO DE ATIVIDADES E VÍDEOS VIA FACEBOOK E WHATSAPP PARA OS USUÁRIOS, EXECUÇÃO DE RELATÓRIOS, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO COM A REDE DE FORMA REMOTA, ENTRE OUTRAS 
DEMANDAS INSTITUCIONAIS, ATINGINDO ASSIM, A META DE ATENDIMENTO DO MÊS. 

SCFV - 06 a 17 anos

Permanecemos com as atividades presenciais e coletivas suspensas, porém mantemos a Instituição aberta em integral funcionamento para a realização de serviços burocráticos, recebimento de doações e atendimentos de famílias para entrega de 
doações e orientações. Graças ao apoio de amigos e voluntários continuamos entregando doações às famílias mais vulneráveis, ou que ficaram desempregadas e precisam de apoio no momento. Comumente vimos realizando, entregamos 
doações também à famílias da Comunidade que nos solicitaram auxílio com alimentos. Neste mês de julho entregamos 369 quilos de alimentos, 73 quilos de frutas e legumes, 15 dúzias de ovos, 337 pães, 08 cobertores, 04 pares de calçados e 16 
peças de roupas. Repassamos também um guarda roupa e uma boa quantidade de tacos para piso recebidos de doação. Acompanhados das cestas de alimentos foram entregues 15 livros do Projeto Alimentando Mentes do Instituto Pegaí Leitura 
Grátis. Ressaltamos às famílias que o intuito é o incentivo à leitura, o conhecimento e a distração. Entregamos também atividades impressas para 23 crianças e adolescentes, e desenvolvemos atividades semanais no Grupo de WhatsApp da 
APAM. Trabalhamos os temas “Gratidão” em decorrência de um curso que as Educadoras Sociais e coordenadoras participaram, “Brincadeiras” e propostas de “jogos” para fazerem em casa. Parabenizamos por mensagens 08 usuários que fizeram 
aniversário neste mês. Para a concretização deste trabalho realizamos 14 visitas domiciliares, 17 contatos por WhatsApp e 17 atendimentos na Instituição. 

Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

Informamos que durante o mês de JULHO, as meninas acolhidas foram atendidas pelas duas Mães Sociais e continuamos mantendo todos os cuidados básicos com a limpeza da Casa Lar, cuidados com a higiene pessoal, estão tendo uma 
alimentação saudável e balanceada. Durante o período que permanecem no acolhimento, as meninas desenvolvem diversas atividades recreativas e de lazer, elas jogam bola, brincam de boneca, gostam de dançar e ouvir música. Elas também 
fazem uso do computador como momento de lazer, com acompanhamento. Em relação aos estudos, as meninas estão participando das aulas presenciais, nos Colégios e Escolas. Entre os dias 12 a 20/07/21, tiveram período de férias escolares e 
retornaram a aula no dia 21/07/21. A convivência familiar continua sendo mantida através de ligações telefônicas e chamadas de vídeos, preservando assim, o vínculo de afetividade. As acolhidas também participaram das Aulas de Música Online, 
as quintas-feiras, às 14:00 horas, (neste mês fizeram uma aula) promovidas pela Vara da Infância e Juventude. Destacamos ainda que estamos seguindo os protocolos e orientações em relação a prevenção do Covid-19, fazemos uso do alcool gel, 
distanciamento nos cômodos da casa, uso de máscaras e estamos utilizando o tapete sanitizante e o totem de alcool gel. Neste mês, uma funcionária tomou a primeira dose da vacina do Covid-19 e outra funcinária gestante tomou as duas doses. 
Assim, toda a Equipe de trabalho do Acolhimento da APAM, tomaram a primeira dose da vacina Covid-19. Destacamos que as meninas estão bem de saúde, neste mês,  as seis acolhidas tomaram a vacina da gripe (influenza) e três meninas foram 
ao dentista. As meninas também continuam sendo acompanhadas pela Psicóloga da Instituição, com atendimentos individuais de forma Online; No dia 22/07/21 as acolhidas ganharam pizzas para o lanche da tarde de uma Empresa voluntária.
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Associação de 
Promoção à Menina - 
APAM
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Associação Beneficente 
Lua Nova

SCFV - 07 a 17 anos

No mês de Julho/2021, as atividades do SCFV permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, por conta do Covid19. Durante o mês tivemos algumas ações na Associação, como o Bazar Solidário no dia 05/07 e a Feijoada Lua 
Nova em 10/07. Também contamos com a distribuição semanal de verduras, legumes e frutas para as famílias acompanhadas, doadas através do Convento do Senhor Bom Jesus. No dia 07/07 realizamos a entrega do Kit Junino (cachorro-quente, 
pipoca, arroz-doce e paçoca) para todas as crianças e adolescentes atendidos na instituição. Os atendimentos foram realizados de forma segura, e os alimentos embalados e entregues corretamente respeitando as normas da OMS. As 
orientadoras mantiveram os vídeos e os encontros online semanais, com atividades e brincadeiras lúdicas, sendo gravadas e postadas em nossas redes de comunicação (Facebook, YouTube, grupos de WhatsApp específicos do SCFV, envios 
individuais para alguns usuários/família), com o objetivo de proporcionar aos usuários momentos de entretenimento, focando sempre no vínculo usuário/instituição. As atividades foram: 
- Semana do dia 05/07 a 09/07: Vídeos: Ritmo com o Copo, Curiosidades Estranhas e Porta Retrato de Inverno. Encontro online: Realização da dinâmica “Percebendo os Sons”;
- Semana do dia 12/07 a 16/07: Vídeos: Receita Espuma de Tomate, Cápsula do Tempo e Cuidando das Emoções;
- Semana do dia 19/07 a 23/07: Vídeos: Receita Bolo Junino, Esfoliação com Café e Receita Paçoca;
- Semana do dia 26/07 a 30/07: Vídeos: Placas Decorativas, Literatura de Cordel e Artesanato com Barbante. Encontro online: Brincadeira “Verdadeiro ou Falso”.
As atividades realizadas pelas educadoras no período de pandemia, tem por objetivo proporcionar para as crianças e adolescentes, momentos de descontração, motivação, lazer e estimular a criatividade.

Serviço de Proteção 
Social Básica no 
Domicílio - Idosos

Reunião de articulação com o CREAS I; Atendimento conjunto com o médico da UBS Santa Paula; Reunião com a Gestão do SUAS; Orientação a diretoria sobre os serviços prestados pela instituição.

SCFV - Idosos

19 Serviço de Obras 
Sociais - SOS 

SCFV - Idosos

As atividades do mês de JULHO foram realizadas seguindo o Decreto Municipal 18.836 de 09/04/2021 que alterou o Decreto 18.797/2021. As ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para os CECONS Irmã Gaudia Kushcka 
(Parque Tarobá), Raio de Sol (Vila Cipa) e Santa Rita de Cássia (Bairro Ronda) palnejadas considerando a valorização das experiências vividas, as expressões individuais e a vivência em grupo. Observamos que as ações preventivas com o tema 
da campanha Junho Violeta tiveram continuidade, pois entendemos que à sensibilização ao combate à violência contra a pessoa idosa deva ser contínua, pois trata-se de um alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma 
sociedade que respeite e garanta os direitos das pessoas idosas
1. Realizamos atendimentos de contato telefônico: ênfase na escuta humanizada com abordagem em assuntos da rotina diária, isolamento, convivência familiar, rede de apoio, qualidade de vida;
2. 40 atendimentos no grupo de WhatsApp: vídeos e áudios  informando sobre cronogramas de vacinação COVID 19; áudio e vídeo abordando o tema das festividades julinas buscando celebrar o folclore nacional com as danças, músicas, comidas 
típicas, trajes. Ficamos atentos para a  contextualização de forma que as pessoas idosas se envolvessem na proposta cultural com o resgate histórico de momentos que vivenciaram no grupo. Para isso buscamos nos arquivos dos 03 Cecons fotos 
das festas julinas realizadas para fomentar a proposta da atividade. Também postamos no grupo informativo sobre Saúde da Mulher (exame preventivo que a FMS realizou no mês); vídeo de dia do amigo valorizando os encontros afetivos e laços 
criados; vídeo sobre o dia dos Avós; 
3.  Aniversariantes do mês: prestamos carinhosamente uma homenagem tanto no contato telefônico quanto no grupo de WhatsApp;
4. Atividades do Musicoterapeuta Thiago Pauluk: áudios e vídeos: Festividades Julinas com o tema: cultura, origem e costumes; atividade com a música do Trio Parada Dura “As Andorinhas” objetivando tecer rede de histórias; atividade com a 
música do cantor Alceu Valença “Saudade” objetivo reflexão sobre o tema. Thiago participou de entrevista na rádio Santana no programa momento NASJEPI “Valorizando a Pessoa Idosa” onde falou sobre a musicoterapia e a pessoa idosa;
5. Contatos com a rede sócio assistencial;
6. Visitas domiciliares para os casos de excepcional necessidade, tomando todas as medidas preventivas a COVID 19 (uso de máscara, de luvas e álcool em gel; distanciamento de 1,5m, e preferencialmente atendimento em área aberta, com 
ventilação), para acompanhamento das pessoas idosas e entrega de material sobre junho Violeta; 
7. Preenchimento de relatórios, documentos, organização de arquivo, dentre outras rotinas administrativas;

18
Associação de Amigos 
da Pessoa Idosa

7. Preenchimento de relatórios, documentos, organização de arquivo, dentre outras rotinas administrativas;
8. Homenagem através das redes sociais com mensagem afetiva pela passagem do dia dos Avós;
9. Reunião on line conduzida pela Divisão de Gestão da Proteção Social Básica, Assistente Social Maria Lúcia com a participação das Instituições: Serviço de Obras Sociais (SOS), Associação da Pessoa Idosa, Renascer para repasse de 
informações e orientações sobre Programa Viver “Envelhecimento ativo e saudável”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10. Visita Institucional aos CRAS Cara Cara, Vila XV, 31 de Março, Santa Luzia, Sabará, Nova Rússia e Vila Isabel  para  sensibilização ao  combate à violência contra a pessoa idosa, com entrega de folder explicativo e canais de comunição para 
denúncia. Muitos idosos que frequentam os CECONS são referenciados a estes CRAS.                                                           

20

Associação de 
Atendimento para 
Portadoras de 
Necessidades 
Especiais Nossa 
Senhora de Lourdes  - 
AAPNENSEL

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 
Deficiência

Produção de artesanato (chaveiros), atividades de rotina da casa e realização das atividades escolares. A comunicação com os familiares está sendo de forma remota, pois por enquanto as visitas estão suspensas por conta da pandemia.  

22
Asilo São Vicente de 
Paulo

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

DEVIDO  PANDEMIA DO COVID 19, AS ATIVIDADES EXTERNAS COM A COMUNIDADE E VISITA DE FAMILIARES FORAM SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMIDADO. BUSCANDO COM ESSAS AÇÕES PRESERVAR A SAÚDE DOS 
NOSSOS IDOSOS. FAMILIARES E IDOSOS PODEM TER CONTATO TELEFONICO POR ESTE PERIODO OU CHAMADA POR VÍDEO. ATIVIDADES INTERNAS COMO JARDINAGEM. ARTESANATO, PINTURA. FILMES. PROCURANDO 
ATIVIDADES INDIVIDUAIS QUE CADA IDOSO SE IDENTIFICA.

Grupos terapeuticos de psicologia e terapia ocupacional, atendimento clinico na ASSARTE, tarefas escolares da APAE e ASSARTE, festa de comemoracao do dia dos pais somente com os residentes, fichas de estudo social e acolhimento sobre 
cada residente. 

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 
Deficiência 

Associação 
Pontagrossense de 
Emancipação para 

Deficientes Físicos  - 
APEDEF
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Colméia Espírita Cristã 
Abegail

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

Continuamos com os cuidados da pandemia do Coronavírus. As visitas, passeios e saídas das idosas permenecem suspensas. Fluxo de monitoramento para idosas e funcionários para verificar temperaturas e sintomas gripais. Continuamos com o 
apoio dos residentes do Hospital Regional. Seguimos as orientações da OMS e até o presente momento tudo permenece estabilizado. Testagem PCR quinzenal. Admissão de Enfermeira  para compor quadro de funcionários. 

24
Francisclara Resgate 
da Família e da Criança

Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

A Francisclara permanece como porta de entrada para novos acolhimentos devido a pandemia, sendo assim as crianças e adolescentes acolhidos permanecem em isolamento por 14 dias. Nesse periodo são realizados contato remoto com 
familiares, encaminhamentos, atividades remotas, jogos, sessão de filmes, atividades escolares.

25
SEFAN – Lar das 
Vovozinhas

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

26
Casa  do Idoso Paulo 
de Tarso

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

Continuidade as atividades já determinadas como Musicalização, Alfabetização e Atividades Físicas; Atendimentos com a Fisioterapeuta; Monitoramento da Saúde; Atividades em Grupo e Individuais; ligação telefonica ou por video com a familia, 
amigos. Festa Junina na data de 24/06/2021. Organização e planejamento de jogos inspirados nas Olimpíadas

27
Núcleo Promocional 
Pequeno Anjo

 Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

Execução do projeto Divertiférias, (promovendo a socialização, a interação  com o meio, através de atividades que exploram a criatividade, habilidade e imaginação). Oficinas: Bingo doce, cineminha, ensaio fotográfico com fantasias, gincana 
divertida, amarelinha, teatro de fantoches, caixa surpresa, brincadeira com balões e passeio no Lago de Olarias.

28
Vila Vicentina - Casa da 
Acolhida

Casa de Passagem 
para População em 
Situação de Rua

Em julho, conforme protocolo, isolamento de novos usuários por 10 dias. Encaminhamentos realizados para rede socioassistencial, saídas programadas, e voluntariado de corte de cabelo.

                   = Entidade não preencheu  as informações.



Nº Entidade Serviço Metas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

Centro dia PCD 80 72 75 72 76 73 77 77 75 93%

 Lar Institucional Guilherme Cavina 21 21 20 21 20 20 19 19 20 95%

2        

 

Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa  - 

ADPFG
Centro dia PCD e idosos 110 100 100 101 100 101 101 101 101 91%

3        

 
Associação de Proteção aos 

Autistas  - APROAUT
Centro dia PCD 80 83 82 82 83 83 83 84 83 104%

4        

 
Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional - APAE
Centro dia PCD 55 56 55 55 55 55 55 55 55 100%

5        

 

Acap. Geny de Jesus Souza 
Ribas 

Centro dia PCD 80 85 86 85 85 84 85 86 85 106%

6        

 
Associação de Pais e Amigos do 

deficiente Visual - APADEVI
Centro dia PCD 55 52 60 66 60 60 59 58 59 108%

7        

 

Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Deficiente  - 

APACD
Centro dia PCD 60 54 51 51 50 50 50 50 51 85%

República para Adultos 10 8 8 9 10 10 10 11 9 94%

República para Jovens 6 1 2 2 1 1 1 2 1 24%

3. RELATÓRIO ANUAL 2021

1        

 
Associação Artesanal do 

Excepcional de Ponta Grossa

8        

 
Associação Ministério Melhor 

Viver

% atingido

República para Jovens 6 1 2 2 1 1 1 2 1 24%

Abrigo para POP de Rua 50 62 62 63 59 59 50 49 58 115%

9        

 

Grupo Renascer de Apoio à 
População LGBT, SCFV e 

Abordagem Social

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - idosos 90 48 52 54 55 55 54 54 53 59%

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 180 207 232 167 234 197 242 250 218 121%

Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes  - 07 a 17 

anos
30 8 8 10 15 16 12 12 12 39%

335
10    

 
Instituto Educacional Duque de 

Caxias 330

 Viver

12    

 
Escola Profissional Piamartina- 

Instituto João XXIII

328330 104%329314 331315 326



Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 80 185 179 190 183 183 156 177 179 224%

13    

 

Associação Reviver de 
Assistência ao Portador do Vírus 

HIV

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 65 55 55 55 55 55 57 57 56 85%

14    

 
ABASE - Casa do Piá

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 115 128 127 127 127 121 120 118 124 108%

16    

 
Programa Social Transformando 

Gerações
Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - 07 a 17 anos 120 115 123 113 124 121 129 126 122 101%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 95 57 86 118 116 110 113 111 102 107%

Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes 8 7 6 8 5 7 6 7 7 82%

18    

 
Associação Beneficente Lua Nova

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 65 72 70 73 73 73 75 75 73 112%

Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio - Idosos 60 29 41 41 47 51 51 48 44 73%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 120 89 54 62 101 76 106 0 70 58%

17    

 
Associação de Promoção à 

Menina - APAM

19    

 
Associação de Amigos da Pessoa 

Idosa

 Instituto João XXIII

de Vínculos - Idosos

20    

 
Serviço de Obras Sociais- SOS

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 90 67 108 99 110 107 108 100 100 111%

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 10 10 100%

Residência Inclusiva para Pessoas com 
Deficiência – Casa 1 10 8 0 8 8 8 8 8 7 69%

Residência Inclusiva para Pessoas com 
Deficiência – Casa 2 10 8 0 8 8 8 9 8 7 70%

23    

 
Asilo São Vicente de Paulo

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 105 96 97 99 99 100 100 103 99 94%

24    

 
Colméia Espírita Cristã Abegail

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 30 29 28 29 29 29 29 29 29 96%

22    

 

Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes 

Físicos  - APEDEF



25    

 
Francisclara Resgate da Família e 

da Criança
Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes 17 3 12 7 13 23 8 10 11 64%

26    

 
SEFAN – Lar das Vovozinhas

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 40 34 35 34 35 37 38 39 36 90%

27    

 
Casa  do Idoso Paulo de Tarso

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 30 30 30 29 29 27 28 28 29 96%

28    

 
Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo
Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes 30 11 17 19 19 33 33 31 23 78%

29    

 
Vila Vicentina - Casa da Acolhida*

Casa de Passagem para População em 
Situação de Rua 50 85 80 94 90 111 90 87 91 182%

                =  Entidade não apresentou o relatório.

OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. A Casa da Acolhida possui Termo de Colaboração para atendimento de 50 metas DIÁRIAS.  O nº pessoas atendidas apresentado no relatório é MENSAL, justificando então a diferença nos  
valores apresentados, considerando ainda a rotatividade de usuários,  própria do serviço.

2. Os dados contidos no presente  documento  são obtidos através dos Relatórios Mensais de Frequência enviados pelas entidades com Termos de Colaboração, conforme previsto nos 
Decretos Municipais Nº 13.522, 13.523 e 13.524/2017.

Fone: (42) 3220- 1065 ramais: 2169 - 2377 - 2378 - 2171 - 2379

Facebook do DGSUAS: https://www.facebook.com/dgsuas/

Blog do DGSUAS : https://redeassocialpg.wordpress.com/

Canal do DGSUAS no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdL9O6fvorBGSFjWe1Bq35Q

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - DGSUAS                                                                                                                         


