
 

Localizado à Rua Dom Silvério, 77, em Carandaí, o Centro de Referência de

Assistência Social (CRAS) é um equipamento público no qual são oferecidos

serviços, programas e benefícios com o objetivo de prevenir situações de risco

social e de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Em 2022, mesmo

diante os desafios, advindos do período pandêmico, o equipamento esteve

durante todo o ano em contato com as famílias acompanhadas realizando suas

ações e serviços, Destacam-se como serviços do CRAS as Orientações de BPC,

promoção de grupos do PAIF e SCFV, atendimento e acompanhamento de

famílias, avaliação e dispensação de benefícios eventuais, avaliação e

dispensação da Carteira Municipal do Autista, entre outros.  

CRAS,

A  c a s a  d a s  f a m í l i a s  

 

R E T R O S P E C T I V A  2 0 2 2  

CRAS + 
+ AÇÕES, + PROJETOS, +DESENVOLVIMENTO!

Confira as principais ações e projetos realizados pelo Centro de
Referência de Assistência Social no ano de 2022

O CRAS é um
equipamento

público no qual
são ofertados

serviços,
programas e

benefícios com o
objetivo de
PREVINIR

situações de risco
social e de

fortalecer os
vínculos

familiares e
comunitários. 



 

Contamos com a presença ilustre da Professora e na época Diretora de Cultura,
Turismo, e Patrimônio histórico, artístico e Cultural Maria José Damasceno, a qual
nos prestigiou com uma rica atividade que teve como objetivo fortalecer e valorizar
os vínculos e as memórias afetivas das usuárias do grupo com o nosso município e
com a cultura de maneira geral.

Fevereiro/2022

AÇÃO: MEMÓRIAS AFETIVAS E PATRIMÔNIO CULTURAL. 
PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO 

Março/2022

A ação teve como objetivo mobilizar a população para refletirem sobre a importância desta
data, reverberando a história e luta das mulheres por uma sociedade mais igual e justa. A
Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que seu tema para a campanha do Dia
Internacional da Mulher em 2022 é "Igualdade de gênero hoje para um amanhã
sustentável". O CRAS Carandaí, equipamento de proteção social básica, atua ativamente
nas ações relacionadas à prevenção de situações de violências contra as mulheres, e
promoção do autocuidado feminino.

AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
PARCERIA: CDL CARANDAÍ, NASF E POLICIA MILITAR. 



 

 

AÇÃO II:  EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
PARCERIA: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CDL

CARANDAÍ, CT FALCON, ESPAÇO DANÇARTE

O evento contou com apresentações de
Ballet do grupo do Espaço Dançarte;
Apresentação sobre defesa pessoal
feminina promovida pela equipe do Centro
de Treinamento Falcon e apresentação
sobre educação patrimonial. Além das
apresentações foi realizado diversos
sorteios de brindes dos nossos parceiros. O
objetivo do evento foi a prevenção de
situações de violência contra as mulheres,
ressaltando que o 8 de março deve ser
compreendido como momento de
mobilização para a conquista de direitos e
para discutir as discriminações e violências
morais, físicas e sexuais ainda sofridas
pelas mulheres, evitando que retrocessos
ameacem o que já foi alcançado em
diversos países.

Abril/2022

ENCONTRO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE
PARCERIA: NASF CARANDAÍ 

Foi realizado no grupo intergeracional, um
encontro sobre a importância da
alimentação de qualidade. Contamos com
a presença da nutricionista do NASF, Évelin
bem, que interagiu com as participantes
sobre o tema abordado e também ensinou
uma receita de brigadeiro de banana. 



 

 

AÇÃO EM HOMENAGEM A QUEM CUIDA
"FAMÍLIA É PERTENCIMENTO"

 

Maio/2022

Em alusão ao dia das Mães, foi realizada uma ação intitulada "Família é pertencimento". A
atividade teve como objetivo homenagear os cuidadores/responsáveis dos participantes dos
grupos do SCFV do CRAS. Para tanto, na ocasião, foram sorteados brindes e realizadas
apresentações dos referidos grupos.

 
VISITA CULTURAL EDUCAÇÃO PATRIMONIAL/ESTRADA REAL

 PARCERIA: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 
 

 
 

A  visita cultural com o grupo adulto/idoso do SCFV/CRAS,  foi
realizada em alguns pontos importantes localizados na estrada real

de Carandaí. Os  passeio são essenciais para a complementação do
percurso das atividades do referido grupo. Para tanto, a Tipificação

Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), assegura que as
atividades devem contribuir para a ampliação do universo

informacional, artístico e cultural, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida,

propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e motivações,
habilidades e talentos, propiciando vivências para o alcance de

autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na
vida pública no território, além de desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.

 



Julho/2022
A Festa Julina do CRAS, vai além de um simples evento, pois tem como objetivo promover a
convivência e participação social dos presentes, estimulando e desenvolvendo o sentimento
de pertencimento com o território/cultura, protagonismo e autoestima. A atividade foi
direcionada aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
e contou com sorteios, pescaria, apresentações culturais e de contação de histórias, comidas
típicas, entre outros.

 

AÇÃO: FESTA JULINA, TRABALHAR PARA PREVENIR
 
 

Junho/2022

Em Junho vivenciamos período de bastante frio, sendo assim, o CRAS em parceria com o
CREAS, realizaram a ação "Aqueça essa causa, varal solidário". As doações ficaram
disponíveis no CRAS e se destinam especialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade
social e, em situação de rua.  Com o sucesso da ação muitas pessoas foram aquecidas não só
de agasalhos mas também de muito carinho e empatia.  

 

AÇÃO: VARAL SOLIDÁRIO
PARCERIA: CREAS

 
 



O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à
sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde -
OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os
episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os
registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem
suicídio por dia. [FONTE: https://www.setembroamarelo.com/] 

 

AÇÃO SETEMBRO AMARELO: A VIDA É A MELHOR ESCOLHA. 
 
 

Agosto/2022

AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 
 
 

Setembro/2022

https://www.setembroamarelo.com/?fbclid=IwAR3bsi45pped3uU8oVhxbZyH8XNCe5V5ZN-g0n-R2kvxeLAIiPa0rctNX6M


AÇÃO SARAU DA PRIMAVERA 
 
 

Outubro/2022

Nos dias 28 a 30 de Setembro aconteceu no
CRAS a ação intitulada "Sarau da
Primavera" que teve como objetivo realizar
uma exposição de artes visuais produzidos
pelos participantes do SCFV. Dentre as
atrações tivemos: Sala de vídeo, estandes
com temáticas voltadas ao meio ambiente,
a diversidade e a cultura. Para finalizar
tivemos um divertido sarau. A atividade
possibilitou trabalhar o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, por
meio da convivência social, estimulando
aspectos relacionados ao sentimento de
pertença, à formação da identidade, à
construção de processos de sociabilidade,
aos laços sociais, e às relações de cidadania

 

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES EM 
ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 

PARCERIA: POLÍCIA MILITAR, SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 Nos últimos dias, em alusão ao Dia das

Crianças, a equipe CRAS esteve presente em
vários eventos, ofertando recreação e
atividades divertidas para o público
presente. Estivemos na Escola Municipal,
localizada na comunidade dos Moreiras,
juntamente com integrantes da PM e as
participantes do projeto "Debutantes pela
Paz". Participamos da Ação Cívico Social
(ACISO) e Tarde de Lazer. e para finalizar
estivemos na UBS Estação.

 



 

ACESSUAS TRABALHO
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, POR MEIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LANÇA PROGRAMA ACESSUAS

TRABALHO 
 
 OPORTUNIDADES ABERTAS PARA PESSOAS COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE 14 A 54

ANOS, RESIDENTES EM CARANDAÍ- MG, QUE DESEJAM INGRESSAR NO MERCADO DE
TRABALHO OU CONHECER NOVAS FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL.



 

Outubro/2022

AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 
"TRABALHAR PARA PREVINIR"

PARCERIA: BANCO SICOOB E CMDCA 
 
 

A ação em alusão ao Dia das Crianças teve apoio do Banco SICOOB e do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A atividade contou com
diversas atrações que divertiram a tarde dos presentes. Contamos com apresentação
circense da ONG Inverte do Município de Barbacena, pintura facial, recreação, cama
elástica, algodão doce e pipoca. O evento fez parte do projeto intitulado “CRAS –
Trabalhar para prevenir”, que tem ofertado ações de geração de emprego e renda,
convivência social e prevenção de situações de violações de direitos.

 



PASSEIO CULTURAL E DE LAZER PARA O GRUPO ADULTO/IDOSO. 
PARCERIA: NASF

 
 

Em 28 de outubro, foi realizado um passeio ao instituto INHOTIM. O Instituto Inhotim é a
sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, e
considerado o maior museu a céu aberto do mundo. As visitas são essenciais para a
complementação do percurso das atividades do referido grupo. Para tanto, a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), assegura que as atividades devem
contribuir para a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como
estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar
sua formação cidadã, detectar necessidades, motivações, habilidades, talentos,
propiciando vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando
a participação na vida pública no território, além de, desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. 
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Prefeito de Carandaí
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Vice-prefeito de Carandaí 
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Secretário Municipal de Assistência Social
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Coordenador do CRAS

 


