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CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

CRAS/PAIF

 O total de famílias inscritas no Cadastro Único em setembro de 2017 era de 555 dentre as quais:

· 119 com renda per capita familiar de até R$ 85,00;
· 58 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00;
· 129 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;
· 249 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O Programa Bolsa Família beneficiou, no mês de outubro de 2017, 136 famílias, representando uma 
cobertura de 40,6 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de 
R$ 192,60 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 26.194,00 no 
mês.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de julho 
de 2017, atingiu o percentual de 93,9%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 139 alunos 
acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 148. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual 
atingido foi de 72,4%, resultando em 21 jovens acompanhados de um total de 29.

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de julho de 2017, atingiu 72,6 %, percentual o que 
equivale a 82 famílias de um total de 113 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do 
município.

 No mês de outubro o CRAS acompanhou 160 famílias, 
realizou 89 atendimentos individualizados, 56 visitas, concedeu 16 
cestas básicas, 01 auxilio natalidade, realizou atendimentos 
coletivos, 14 encaminhamentos, 07 atualizações cadastrais e uma 
inclusão de cadastro único. No SCFV de 0 a 6 anos tivemos 35 
usuários, de 6 a 15 anos 74 usuários e acima de 60 anos 51 
participantes.
 Das 150 famílias em acompanhamento pelo CRAS 50 são do 
Bolsa Família, 35 na zona urbana, 05 da zona rural e 10 que se 
encontram em moradia irregular. Dos 77 BPC do município, 64 são 
deficientes e 52 estão em acompanhamento pelo CRAS, e dos 13 
BPC idosos 11 estão em acompanhamento pelo CRAS. 
 Neste mês de outubro o CRAS realizou em parceria com a 
Gerência Municipal de Saúde ações de combate e prevenção ao 
mosquito Aedes aegypiti com os usuários dos SCFV, os beneficiários 
do Programa Bolsa Família e as gestantes do Projeto Mamãe Feliz.
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Visite a nossa página no facebook: Gerência Municipal de Assitência Social - Novo Horizonte do Sul
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Expediente

GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

CURSOS EAD OFERECIDOS PELA ESCOLAGOV

Neste mês de novembro foi aprovado pelo CMAS o Plano Municipal de Assistência 
Social 2018-2021 que estabelece diretrizes, metas e ações para a Política Municipal de 
Assistência Social de Novo Horizonte do Sul. 

A técnica da Vigilância Socioasistencial realizou o mapeamento social do município 
e o diagnóstico socioterritorial que vai servir de norteamento para o CRAS realizar suas ações 
no próximo ano. Este mapa será atualizado mensalmente e analisado com a equipe técnica 
do CRAS.

Os formulários municipais do CENSO SUAS foram todos preenchidos no sistema.

 A Escola do SUAS/SEDHAST informa 
que a Escolagov oferece, gratuitamente, 
cursos EAD que atendem às demandas da 
Assistência Social, tais como: Atendimento 
ao Cidadão; Ética no Serviço Público; Gestão 
Estratégica; Elaboração e Gerenciamento de 
Projetos; Logística de Suprimento, dentre 
outros. 
 O s  c u r s o s  s ã o  o f e r t a d o s 
periodicamente pela Escolagov, cabendo ao 
usuário o acompanhamento das ofertas e 
inscrição, conforme o interesse. 
 A certificação é online, mediante 
média atingida para aprovação.  

 As vagas estão à disposição dos 
agentes da Assistência Social em âmbito 
privado e público: conselheiros municipais 
de  ass i s tênc ia  soc i a l ,  ges to res  e 
trabalhadores da rede governamental e não-
governamental, de nível médio e/ou 
superior, que desenvolvam serviços no 
âmbito desta política pública. 
 Para tanto, é necessário realizar o 
c a d a s t r o  n o  s i t e  d a  E s c o l a g o v 
(www.escolagov.ms.gov.br/inicial/ind
ex.php), no item “cadastre-se”, sendo 
preciso o número do CPF.
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