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CRAS/PAIF RMA

IDOSOS NO CADASTRO ÚNICO

Em setembro o CRAS acompanhou 150 famílias,
realizou 130 atendimentos individualizados, 28 visitas
domiciliares e concedeu 16 benefícios eventuais (15
cestas básicas e 01 auxilio natalidade). No SCFV 00 à 06
anos atendeu 37 crianças, no SCFV de 06 à 15 anos 71
usuários e acima de 60 anos 53 participantes.
Observamos diferença nos números registrados no RMA e
número de atendimentos apresentados no relatório da
equipe do CRAS, mas levamos em consideração os
números do sistema. Destacamos ainda a realização de
atendimentos sem NIS.

O prazo ﬁnal para cadastramento
de beneﬁciários idosos não cadastrados, e
para os usuários com cadastros
desatualizados no CadÚnico, é até dia 31
de dezembro deste ano, havendo
suspensão do benefício para quem assim
não proceder. Dos 21 idosos sem cadastro
o município realizou 10, isto é 47,6% da
meta. É necessário o empenho da equipe
para que não haja cancelamento de
benefícios dos nossos idosos.

CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2017
era de 701 dentre as quais:
131 com renda per capita familiar de até R$ 85,00;
69 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00;
185 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;
316 com renda per capita acima de meio salário mínimo.
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O PBF beneﬁciou, no mês de setembro de 2017, 135 famílias, representando uma cobertura de 40,3 % da estimativa de
famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 194,17 e o valor total transferido pelo
governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 26.213,00 no mês.

PROGRAMA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA EM MS – CONEXÃO SUAS
O município de Novo
Horizonte do Sul participou na
Escola do SUAS/MS nos dias 27 e
28 de setembro de 2017 do Percurso
Formativo Introdutório do Conexão
SUAS.
Na foto: A Psicóloga do CRAS Jéssica Portella
e a Coordenadora do CRAS Cristina Frangiotti.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Dos 376 cadastros únicos a serem atualizados, revisado ou em situação de averiguação, faltam apenas 75
para serem atualizados, ou seja, realizamos 80% da nossa meta, parabéns pelo empenho da equipe. No
ﬁnal do mês de outubro será realizada a busca ativa dos cadastros remanescentes.
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Proposta de Orçamento Nacional da Assistência Social 2018
A proposta de orçamento do Governo
Federal para 2018 coloca em risco o
Sistema Único de Assistência Social, além
de ameaçar a própria população pela
desproteção social que será gerada, com
ampliação da pobreza, da fome e das
violências. Desde 2004 o governo federal
vinha cumprindo todas as regras pactuadas
no coﬁnanciamento dos serviços,
benefícios, programas e projetos
socioassistenciais, oferecendo, inclusive,
suporte, apoio técnico e segurança
normativo-jurídica aos demais entes
federados. Mesmo num cenário de crise,
com algumas diﬁculdades na regularidade

do repasse dos recursos ﬁnanceiros, até o
momento, não houve retrocesso no
orçamento federal destinado à
estruturação e manutenção do SUAS,
considerando que em 2017 o orçamento da
União chegou a R$ 51,9 bilhões, e para
2018 a proposta orçamentária
encaminhada à Câmara Federal traz um
valor simbólico de R$ 78 Milhões de reais,
além do corte de 11% anunciado para o
Programa Bolsa Família. Trata-se de uma
proposta totalmente irracional, frente ao
tamanho da assistência social pública em
funcionamento em todo o país e das
obrigações constitucionais.
SIPIA – CONSELHO TUTELAR DE NOVO HORIZONTE DO SUL

O relatório do Sistema de Informação para
Infância e a Adolescência – Sipia, com dados de
01/01/2017 à 18/09/2017 apresentou 44 fatos abertos,
47 denúncias procedentes e 02 improcedentes do
Conselho Tutelar do nosso município, em média, foram
registrados 5,87 denúncias por mês e 1,18 registro
mensal por conselheiro. Para realizar denúncias ao
Conselho Tutelar não é necessário identiﬁcação do
denunciante e o número para denúncia é 984770979.

PRONATEC VOLUNTÁRIO EAD
Dando continuidade à parceria
estabelecida entre o Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério da
Educação (MEC) para a inclusão de usuários da
assistência social nos cursos de qualiﬁcação
proﬁssional ofertados pelo governo federal,
informamos que as inscrições para o 3º lote do
Pronatec Oferta Voluntária Educação a Distância –
EAD estão abertas. O MEC está ofertando mais
de 800 mil vagas em cursos de qualiﬁcação
proﬁssional na modalidade Formação Inicial e
Continuada (FIC) Ensino a Distância (EAD), com

média de duração do curso de 3 a 5 meses. O
SUAS tem papel fundamental no acesso do
público mais vulnerável ao Pronatec. As prématrículas estarão disponíveis até o dia 22 de
outubro de 2017. Os interessados em participar
deverão procurar A Gerência Municipal de
Assistência Social ou realizar a inscrição online, a
partir de 12 de outubro, no site do MEC
(http://sistec.mec.gov.br/meu-cadastro).
Os candidatos inscritos no Cadastro Único
poderão também se inscrever nos cursos por meio
do Portal Progredir: www.mds.gov.br/progredir.

Expediente

Visite a nossa página no facebook: Gerência Municipal de Assitência Social - Novo Horizonte do Sul
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