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6.8.3. Ação Social
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fome Zero é a estratégia de ação para garantir o acesso à alimentação feito pelo Governo Federal que possui 4
eixos de ação1: eixo 1 - acesso aos alimentos, programas como a Bolsa Família, Agricultura Urbana (Hortas
Comunitárias), PNAE (Programa Nacional de Alimentação) e outros; eixo 2 – fortalecimento da agricultura
familiar: PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar), Garantia Safra e outros; eixo 3 – geração de
renda: Qualificação social e profissional,organização produtiva de comunidades, desenvolvimento de cooperativas
de catadores e outros e eixo 4 – articulação, mobilização e controle social: CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social, CREAS – Centro de Referencia Especializado de Assistência Social e outros.
O SUAS – Sistema Único de Ação Social disponibiliza dois tipos de serviço ao usuário: Proteção Social Especial,
destinada as pessoas com alto índice de vulnerabilidade e Proteção Social Básica, destinada a prevenção de
situação de risco.
A Atenção Social Básica e Especial é feita em dois equipamentos em Iporã, na Secretaria de Ação Social e no
CRAS – Centro de Ação Social do Bairro Ipiranga. Nesses locais além de atividades e projetos sociais são
prestados os atendimentos sociais através de equipe multidisciplinar. Entretanto, os cadastros para esses
programas são realizados apenas na Secretaria. Iporã participa dos seguintes programas federais:
1. Programa Bolsa Família e Cadastro Único: programas de geração de renda. A Bolsa Família é a concessão de
recursos financeiros para a população de baixa renda mediante condicionalidades. As condicionalidades são as
responsabilidades adquiridas pelos beneficiários nas áreas de saúde e de educação. Através dessas, o beneficiário
deve, por exemplo, manter a vacinação das crianças em dia, as gestantes devem participar do pré-natal e os
estudantes em idade escolar devem estar regularmente matriculados. O CadÚnico, é o cadastramento das
famílias de baixa renda que permite aos governos municipal, estadual e federal visualizar a situação das famílias
atendidas pelos benefícios, e que fornece o NIS – Número de Identificação Social que permite a identificação e
localização das famílias.
Esses dois programas abrangem 1232 famílias.
2. CRAS - Centro de Referência de Assistência Social: é ser um equipamento destinado ao atendimento e
encaminhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social, além da disponibilização de serviços e
projetos sociais para a comunidade local. Em Iporã, está localizado no Bairro Ipiranga e atende a
aproximadamente 667 famílias.
3. CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social: integrante do SUAS, cuja função é a oferta
de orientação e apoio de proteção social de média complexidade às famílias com os direitos violados. O
atendimento nesse momento visa priorizar crianças, adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiências e
mulheres. Em Iporã, através do Centro de Referencia, são atendidas por volta de 120 pessoas entre portadores
de deficiência física, crianças, adolescentes, idosos e famílias.

1

Dados levantados em www.fomezero.gov.br, site acessado em 04/06/2007.
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4. PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil: é o programa que permite a concessão de bolsas para
crianças menores de 16 anos, que visa combater o trabalho e a exploração infantil. A concessão do benefício é
feita mediante o compromisso que a família assume de manter as crianças na escola e nas ações sócioeducativas com freqüência mensal superior a 85% e a retirada dessas do trabalho. São atendidas 468 crianças e
adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos.
5. Projovem: bolsa agente jovem e ações sócio-educativas para jovens de 15 a 17 anos, cujo objetivo é inserir o
jovem no mercado de trabalho; garantir a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; integração
do jovem na família, comunidade e sociedade; esclarecimento sobre violência, drogas, sexo, DST/AIDS e outras.
Em Iporã, são atendidos 50 adolescentes.
Ainda estão disponíveis alguns programas estaduais de benefícios para a população de baixa renda. São eles:
1. Programa Leite das Crianças: é a distribuição de até 2 litros de leite para famílias de baixa renda com crianças
até 3 anos. Estão cadastradas 299 famílias.
2. Programa Luz Fraterna: O Governo Estadual paga a conta de luz de famílias carentes inseridas no cadastro
social da SANEPAR e/ou no Programa Saúde da Família, que consomem até 100 KWH por mês. Ao todo, são 917
famílias.
3. Programa Baixa Renda: estão inseridas 1200 famílias.
4. Programa Tarifa Social da SANEPAR: é destinado às famílias de baixa renda usuárias do serviço de água e
esgoto cuja renda por pessoa da família não exceda 175 reais, que tenha um consumo inferior a 10m³ e cuja
casa não tenha mais que 70m². São atendidas 750 famílias.
Os equipamentos disponíveis para a atuação da Secretaria de Ação Social serão listados abaixo.

Secretaria Municipal do Trabalho e de Assistência Social/ CSU – Centro Social Urbano
Endereço: Rua JK de Oliveira, S/N.

Fig. 6.8.3.1 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/ CSU – Centro Social Urbano
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A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social funciona junto ao CSU – Centro Social Urbano, através de
equipe multidisciplinar. O cadastro das famílias é feito apenas na Secretaria. O acompanhamento social é feito em
parceria com a equipe Saúde da Família.

Escola Municipal de Costura Industrial
Endereço: Avenida Castelo Branco, 2888.

Fig. 6.8.3.2 - Escola Municipal de Costura Industrial

A Escola Municipal de Costura atende 26 alunos, sendo 13 no período matutino e 13 no noturno. A duração do
curso é de 2 meses e possui subsídio da Prefeitura que custeia o material, entretanto é cobrada um taxa de
40,00. A faixa etária é acima de 16 anos cuja seleção é feita pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência
Social. A edificação é um antigo salão comercial, com instalações sanitárias não adaptadas a PNE – Portadores
de Necessidades Especiais.
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Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS
Endereço: Rua Tiradentes, S/N.

Fig. 6.8.3.3 - Trabalhos feitos no Clube de Mães

No CRAS funciona as atividades sócio-educativas, a jornada ampliada do PETI e Clube de Mães. O espaço físico é
composto por 6 salas (3 de atividades e 1 de televisão), refeitório, cozinha, lavanderia, 6 instalações sanitárias, 4
banheiros, instalações sanitárias dos professores e funcionários, secretaria, despensa e almoxarifado.
O contra-turno escolar é freqüentado por 70 crianças de 7 a 12 anos, que almoçam, tomam lanche e banho no
período de atividades. As atividades desenvolvidas são: reforço escolar e pedagógico, artesanato e atividades de
lazer. Foi apontada a dificuldade para a aquisição de materiais para as atividades artísticas com os alunos.
Costuma sobrar vagas no período vespertino.
O Clube de Mães Dona Zezé, atende de 15 a 20 mães e gestantes de todo o município para ensinar pintura,
cursos artesanato nas segundas, terças, quartas durante todo o dia. Ocupa duas salas do CAC. Existe a
necessidade de se programar uma feira para a venda dos produtos feitos durante as aulas.
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Lar Beneficente Frederico Ozanam
Endereço: Rua XV de Novembro, 566.

Fig. 6.8.3.4 - Lar Beneficente Frederico Ozanam

O Lar dos Velhinhos é um asilo que recebe subsídios do governo federal e municipal. Atende 31 pessoas na faixa
de 40 a 98 anos, de várias localidades. São 13 quartos, farmácia, higienização, rouparia, lavanderia, cozinha,
refeitório, campo de futebol, barracão de festas, despensa, igreja e horta.
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Núcleo de Produção da 3ª Idade
Endereço: Rua Senador Souza Naves, 1430.

Fig. 6.8.3.5 - Associação da Terceira Idade

A Associação da 3ª Idade em Iporã possui 850 associados. São realizadas reuniões as quartas-feiras às
14h30min, atividades físicas às segundas às 16 horas e bailes nos finais de semana (sábado a noite e domingo à
tarde). A associação é mantida através das mensalidades dos associados e dos governos municipal e do federal.
São realizadas além das atividades regulares algumas viagens com visitas às igrejas, oficinas e entrega de
medicamentos. A edificação possui salão, cozinha, bar, instalações sanitárias. No fundo do terreno em uma casa
vive o caseiro.
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APMIF – Associação de Proteção a Maternidade, Infância e Família/Casa de Convivência
Endereço: Avenida João XVIII, 23.

Fig. 6.8.3.6 - Horta da APMIF

Na Casa de Convivência são atendidas 40 crianças, sendo que 20 são no período matutino e outras 20 no período
vespertino. Essas crianças de 7 a 17 anos aprendem atividades profissionalizantes: cuidados com a horta,
confecção de tapetes, artesanato e outros. A edificação possui 2 salas de atendimento, 5 banheiros, cozinha
refeitório, horta, instalações sanitárias, cozinha, cozinha industrial, casa de oficinas e marcenaria. A APMIF e seus
50 associados são os mantenedores desta atividade.

Conselho Tutelar
Endereço: Rua Sinop, 722.
Horário de funcionamento: 8 às 11 e das 13 às 17 horas.
Período de atendimento por plantão: 24 horas.

O atendimento do Conselho Tutelar é feito através de denúncias do ministério público, das entidades e da
sociedade civil. Sua função é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Em Iporã, o maior problema
em relação ao jovens e crianças está relacionado a falta de estrutura e a violência familiar, segundo conselheira
do Conselho Tutelar. Outros fatores também apontados, estão relacionados aos desdobramentos do consumo
indevido de drogas, ao abuso sexual e a prostituição infantil.
O conselho atende em duas salas, sendo que, uma destina-se a espera e a outra é a de atendimento. A
deficiências desta entidade se relacionam a necessidade de melhoria de mobiliário e de equipamentos como
computadores, fax e outros.
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O município ainda conta com ações sociais, culturais e nas áreas de saúde, educação e apoio técnico à
comunidade iporãense. Abaixo segue listagem das entidades atuantes no município:

Sindicato Rural de Iporã
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iporã
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
Lions Clube de Iporã
PROVOPAR – Programa do Voluntário Paranaense
Pastoral da Criança
Associação dos Artesãos de Iporã
Pastoral da Saúde
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Cedro
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Norte Sul
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Flórida Aparecida
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Vila Nilza
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Nova Santa Helena
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de São Luiz
Associação de Produtores Rurais da comunidade da Placa de Tupi
Associação Iporãense de Sericicultores
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Iporã
Associação de Produtores Feirantes de Iporã
Associação de Bovinocultores de Corte de Iporã
Associação de Produtores de Leite de Iporã
Associação Iporãense de Aqüicultura
Federação das Associações dos Produtores Rurais de Iporã
Conselhos dos Pastores
Associação dos Sericicultores
Conselho Municipal dos Entorpecentes
ARA – Associação de Alcoólicos Anônimos
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Amor Exigente
Vicentinos
Pastoral da Visitação
Conselho da Comarca de Iporã
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