
Você é importante nesta construção.

Venha participar!

  CRAS JARDIM ÁGUA BOA–

Rua Salviano Pedroso, 1050
(67) 3411- 7738

CRAS CANAÃ– I
Rua Cândido Carvalho, S/Nº

(67) 3424- 5411

CRAS JÓQUEI CLUBE–

Rua Alegrete, S/Nº
(67) 3428-5209

CRAS CACHOEIRINHA–

Rua Eulália Pires, S/Nº
(67) 3411- 7138

CRAS PARQUE DO LAGO II–

Rua Projetada L, S/Nº
(67) 3426-8513

CRAS INDIGENA–

Estrada Principal, S/Nº
(67) 8468- 8164

CRAS VILA VARGAS–

Rua Fadique Correa, S/Nº
(67) 3411- 1428



Promover o acesso dos usuários do (Serviço de Proteção ePAIF
Atendimento Integral a Família) aos demais serviços
socioassistencias de proteção básica, possibilitando que a família de
usuários de serviços da rede local tenha assegurado seu
acompanhamento pelo , caso se encontre em situação de maiorPAIF
vulnerabilidade ou risco social.

A gestão territorial de proteção básica responde ao princípio de
descentralização do (Sistema Único de Assistência Social) eSUAS
tem por objetivo promover  a atuação preventiva, disponibilizar
serviços próximos do local de moradia das famílias.

O que é Gestão Territorial da Proteção Social Básica?

Consiste no estabelecimento de contatos, alianças, !uxos de
informação e encaminhamentos entre o e as demaisCRAS
unidades de Proteção Social Básica de Território. A articulação é o
processo pelo qual se cria e mantém conexões entre diferentes
organizações, a parir da compreensão do seu funcionamento e
dinâmicas, de modo a coordenar interesses distintos e fortalecer
os que são comuns.

O que é articulação da Rede Socioassistencial de Proteção
Social Básica referenciado ao e os serviços nele ofertado?CRAS

O responsável pela articulação da rede de serviços de proteção
básica local é o coordenador do , tendo como atribuições:CRAS
organizar reuniões periódicas com as instituições e as organizações
que compõem a rede, a "m de instituir a rotina de atendimento;
realizar encaminhamentos e estratégias de respostas às demandas;
bem como, traçar estratégias de fortalecimento das potencialidades
do território. Deverá, ainda, avaliar tais procedimentos, de modo a
ajustar e aprimorá-los continuadamente.

Quem é o responsável pela articulação da rede de serviços
de proteção básica local?

Qual é o objetivo da articulação da Rede Socioassistencial?

Rede Socioassistencial   do Território dos CRAS

O que é uma Rede Socioassistencial?

É um conjunto de ações propostas pela sociedade que tem por
objetivo atender demandas e interesses sociais.  As ações são
conjuntas envolvendo as camadas públicas e privadas em prol do
bem comum da comunidade.


