Centro de Referência de Assistência Social
CRAS - “Padre Olavo”
Unidade de execução dos serviços de Proteção Social Básica, destinados à população em
situação de vulnerabilidade social, em articulação com a rede socioassistencial.

Unidade de Atendimento:
CRAS “Padre Olavo Amadeu de Assis” – Horacio Ferreira Lopes, 1012, Nova Orquídea.
Telefone: 35 3559-5052
Whatsapp: 35 98722-0290

O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF),
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Benefícios Eventuais. No
CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Formas de Acesso:
Por procura espontânea;
Por busca ativa;
Por encaminhamento da rede socioassistencial;
Por encaminhamento das demais políticas públicas.

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF: consiste no trabalho social
com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das
famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV: Serviço complementar ao
trabalho social com famílias, realizado em grupos e organizado a partir de percursos,
conforme as especificidades dos ciclos de vida, de modo a garantir aquisições progressivas
aos seus usuários, e o desenvolvimento de capacidades e potencialidades do usuário com
objetivo de alcançar alternativas emancipatórias para o enfrentamento de situação de
vulnerabilidade e prevenir a ocorrência de situações de risco social.
Os usuários do SCFV são atendidos por profissionais capacitados.


Orientadores Sociais: desenvolve atividades socioeducativas de convivência e

socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos, proteção aos indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade social e ou, risco social e pessoal, que contribuam
com o fortalecimento da função protetiva da família. Além de atuar na recepção, apoio,
organização e mobilização dos usuários. Esse profissional atua também no planejamento,
elaboração de informações e relatórios a fim de acompanhar de perto as demandas das
famílias em situação de vulnerabilidade social.


Oficineiros: desenvolve atividades de organização, coordenação e execução

das oficinas de dança, artesanato e fanfarra/percussão.


Educadores

Sociais:

desenvolve

coordenação,

recepção e

oferta de

informações das famílias usuárias do serviço, mediação de processos grupais, participação
em capacitação, entre outras atribuições.

 Agentes operacionais: executam diversas atividades demandadas por um
serviço desse porte, entre elas: limpeza e manutenção, portaria, organização e auxílio na
cozinha para o preparo das refeições e manutenção e preservação do local.
Com a pandemia do Covid-19 foi necessário reorganizar as atividades remotas que
apoiam os usuários e famílias já em situação de isolamento social, levando-se em conta os

diferentes ciclos de vida, os impactos do isolamento e a necessidade de organização de
uma nova rotina de vida.
O acompanhamento dos usuários e famílias está sendo realizado por ligações
telefônicas, aplicativos de mensagens, confecção de vídeos com atividades socioeducativas,
videoconferências, além de visitas domiciliares quando necessária (observando e adotando
todas as orientações da vigilância em saúde). Além de atendimentos individuais agendados
evitando aglomeração de pessoas.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conta com 110 idosos e 270
crianças e adolescentes.

Unidade 1
Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Rua Horácio Ferreira Lopes, 1012, Nova Orquídea, 37800-000, Guaxupé MG
Telefone: 35 3559-5052

Unidade 2
Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Perpétuo Desenzi”
Rua Luis Carvalho da Silva, s/n, Agenor de Lima, 37800-000, Guaxupé MG
Telefone: 35 3559-1082

