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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amgio
Serviço para:
Cidadão
Onde é executado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15
anos que tem como foco: a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. Estabelece ainda que as intervenções devem ser pautadas em experiências
lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
O Serviço deve incluir crianças e adolescentes com deﬁciência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras
violações de direitos. Aos usuários, deve oferecer atividades que contribuam para ressigniﬁcar vivências de
isolamento e de violação dos direitos, propiciando experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidades e atuando no sentido preventivo de situações de risco social.
DOCUMENTAÇÃO: Página do Serviço:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/4/Centro-de-Conviv%C3%AAncia-e-Fortalecim
ento-de-V%C3%ADnculos-de-6-a-15-anos-e-suas-Fam%C3%ADlias-%E2%80%93-Espa%C3%A7o-AmigoTipiﬁcação Nacional de Serviços Socioassistenciais:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipiﬁcacao.pdf

Centro Dia do Idoso
Serviço para:
Cidadão
Onde é ofertado o Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade, classiﬁcado como Serviço de
Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idosas e suas Famílias na Tipiﬁcação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais. O serviço tem a ﬁnalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe especíﬁca e habilitada para a prestação de
serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou
temporários. A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na
aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de
cuidados diários prolongados.
DOCUMENTAÇÃO: Página do Serviço:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/5/Centro-Dia-do-IdosoTipiﬁcação Nacional de Serviços Socioassistenciais:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipiﬁcacao.pdf
Estatuto do Idoso:
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm

CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
Serviço para:
Cidadão
O CRAS executa a Proteção Social Básica que tem por objetivo contribuir para a prevenção de situações de risco
social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Destina-se à população que se encontra em situação vulnerável em decorrência da pobreza, privação
(ausência de renda e precário acesso aos serviços públicos) e da fragilidade dos vínculos afetivos e de
pertencimento social (discriminações por faixas etárias, por deﬁciência, entre outras).
DOCUMENTAÇÃO: Página do Serviço:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/3/
SUAS - Direito de Todos:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cartilha_suasdireitos002_semmarcascorte
.pdf

Órgão Gestor
Serviço para:
Cidadão
O Órgão gestor atende a Proteção Social Especial de média complexidade que tem por objetivo o atendimento
assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e/ou social por
ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que demandam
intervenções especializadas.
DOCUMENTAÇÃO: Página do Serviço:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/2/
SUAS - Direito de Todos:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cartilha_suasdireitos002_semmarcascorte
.pdf
PNAS:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Campanha do Agasalho
Serviço para:
Cidadão
A Campanha do Agasalho é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Coroados em Parceria com o
FUSSESP, tendo como parceiros todas as Secretarias do município, empresários e a sociedade civil.
O Fundo Social de Solidariedade, com o apoio dos diversos segmentos da sociedade, planeja estratégias,
estabelece locais de arrecadação e coordena ações para ajudar as famílias carentes a enfrentar o inverno com mais
segurança, dignidade e calor humano.
As doações são entregues em data, local e horários pré-deﬁnidos em calendário anual do município e é realizada
divulgação no site do Poder Executivo, nas Redes Sociais e através de divulgação de som e cartazes.
DOCUMENTAÇÃO: Galerias de Fotos:
*Campanha do Agasalho 2017:
*Campanha do Agasalho 2018:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/0/galeria-de-fotos/62/Realiza%C3%A7%C3%A3o-da-campanha-doagasalho-foi-um-sucesso

Costurando o Futuro
Serviço para:
Cidadão
O Projeto “Costurando o Futuro” tem o objetivo de confeccionar uniformes para a educação infantil do município,
por meio de repasse ﬁnanceiro do FUSSESP, para a compra do material necessário à produção das peças, sendo
essas: um agasalho, uma calça, uma bermuda e duas camisetas de manga curta. O município de Coroados, entrou
com a contrapartida através do Fundo Social de Solidariedade e ao todo, estão sendo confeccionados 200 kits de
uniforme para o município. A entrega dos kits está prevista para o ﬁnal de 2.018.
DOCUMENTAÇÃO: Galeria de Fotos do Projeto:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/0/galeria-de-fotos/69/Costurando-o-Futuro

Escola da Moda
Serviço para:
Cidadão
A Escola de Moda é um projeto de qualiﬁcação proﬁssional e capacitação de agentes multiplicadores desenvolvido
pelo Fundo Social de Solidariedade de Coroados. Na escola são oferecidos cursos de Corte e Costura que são
destinados às pessoas com mais de 16 anos, não sendo exigida escolaridade mínima.
DOCUMENTAÇÃO: Galeria de Fotos da Escola:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/0/galeria-de-fotos/72/Escola-da-Moda

Escola de Construção Civil
Serviço para:
Cidadão
A Escola de Construção Civil é um projeto de qualiﬁcação proﬁssional, desenvolvido pelo Fundo Social de
Solidariedade de Coroados, em parceria com o FUSSESP. Na escola é oferecido o curso de Assentador de Pisos, com
aulas teóricas e práticas que são destinados às pessoas com mais de 18 anos, não sendo exigida escolaridade
mínima.
DOCUMENTAÇÃO: Galeria de Fotos do Projeto:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/0/galeria-de-fotos/74/Escola-da-Constru%C3%A7%C3%A3o-Civil

Escola de Pesponto
Serviço para:
Cidadão
A Escola do Pesponto é um projeto de qualiﬁcação proﬁssional, desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade de
Coroados. Na escola é oferecido curso de Pesponto, com aulas teóricas e práticas que são destinados às pessoas
com mais de 16 anos, não sendo exigida escolaridade mínima.

Natal Espetacular
Serviço para:
Cidadão
O Projeto “Natal Espetacular” tem o objetivo de desenvolver peças decorativas com recicláveis de garrafa PET para
uma exposição que será realizada no ﬁm do ano no município de Coroados. O Fundo Social de Solidariedade de
Coroados em parceria com o FUSSESP, que repassará os recursos para a compra de luzes de Natal e materiais
auxiliares a essas produções, ﬁcará a cargo da confecção da decoração e da arrecadação das garrafas PET junto à
comunidade.
DOCUMENTAÇÃO: Galeria de Fotos do Projeto:
https://www.coroados.sp.gov.br/portal/0/galeria-de-fotos/68/Natal-Espetacular

