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De: Gerência de Gestão do SUAS/SAS 
Para: Rotary  
 
 
Em atenção ao solicitado em reunião realizada junto a secretária Sandra Re-

gina Jordão Jacovós, com o objetivo de subsidiar o projeto de “empoderamento femi-
nino” da instituição Rotary , temos a informar: 

 
Antes de mais nada, é importante esclarecer que rede socioassistencial é com-

posta por unidades governamentais e organizações da sociedade civil (devidamente 
cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social). O monitoramento das 
ações ocorre por meio de um sistema em desenvolvimento e também por planilhas e 
prontuários físicos. Esta realidade dificuldade a celeridade na produção da informa-
ção.  

 
Informamos ainda que a principal ferramenta para a identificação do perfil so-

cioeconômico e identificar possíveis demandas para programas sociais é o Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO. Para fins de pla-
nejamento a SAS realiza a territorialização das famílias por território de CRAS, que é 
a unidade de referência, porta de entrada, das famílias em situação de vulnerabilidade 
e risco social na rede socioassistencial. Frente a estes esclarecimentos, seguem as 
informações.  

 
Tendo como fonte a base do Cadastro Único, ativo no SASWEB, referente ao 

mês de 23 de agosto de 2022, identificamos 3544 adolescentes entre 15 e 17 anos. 
O perfil das(os) adolescentes é traçado nas tabelas abaixo. 

 
1. Número de adolescentes no CADÚNICO por sexo e território de CRAS 

 
 
 

Outra informação é com relação a faixa de renda destas famílias com adoles-
centes. O Cadúnico distribui as faixas renda em extrema pobreza (R$0 a R$ 106,00), 
pobreza  
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Tabela 2. Número de adolescentes por faixa de renda (per capita) no Cadastro Único por território de 
CRAS 

UNIDADE DE CRAS 
> 

R$210,00 
R$106,00 a 
R$210,00 

< 
R$106,00 

CRAS ALVORADA 82 48 77 

CRAS BRANCA VIEIRA 169 48 115 

CRAS IGUATEMI 94 25 41 

CRAS ITAIPU 114 29 59 

CRAS MANDACARU 173 46 103 

CRAS MORANGUEIRA 201 64 109 

CRAS NEY BRAGA 206 73 167 

CRAS REQUIÃO 179 51 119 

CRAS SANTA CLARA 140 46 81 

CRAS SANTA FELICIDADE 309 82 147 

UNIDADE FLORIANO/ CRAS 
ITAIPU) 

32 7 36 

UNIDADE SAO JUDAS TA-
DEU/CRAS ALVORADA) 

132 30 110 

Total 1831 549 1164 

Fonte de dados: Cadastro único ativo SASCWEB 

 
A tabela 2 identifica 1164 adolescentes vivendo em situação de extrema po-

breza (renda familiar per capita entre R$0 a R$105,01). 
 

É possível também identificar situações relacionadas a vida escolar de crian-
ças e adolescentes beneficiárias do Programa Auxílio Brasil – PAB, especificamente 
o número de estudantes evadidos. De um total de 10154 estudantes que integram 
famílias beneficiárias do PAB, há 183 evadidas. Destaca-se que há busca ativa destes 
estudantes pela rede de proteção a fim de reverter esta situação. 
 
Tabela 3. Idade dos estudantes beneficiários do PBA/evasão escolar 

IDADE DO ESTU-
DANTE 

QUANTIDADE 
DE  ESTU-

DANTE 

6 ANOS 3 

8 ANOS 2 

12 ANOS 1 

14 ANOS 2 

15 ANOS 5 

16 ANOS 9 

17 ANOS 15 

18 ANOS 58 

19 ANOS 37 

20 ANOS 36 

21 ANOS 21 

Total 189 

Fonte: G. Cadastro Único/agosto 
de 2022. 
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Segue ainda a informação referente a adolescentes e jovens que recebem 
complemento, o Benefício Composição Gestante (BCG), do PAB. Este destinado as 
gestantes de qualquer idade. 
 
Tabela 4. Número de gestantes beneficiárias o Benefício Composição Gestante/PAB 
 

IDADE 
QUANTI-

DADE 

15 6 

16 11 

17 7 

18 18 

19 16 

20 25 

21 21 

TOTAL 104 

 
Como informação complementar, sugerimos o Relatório Sistema de Atividades 

Humanas do IPPLAM, onde consta o número de nascimento por residência e idade 
da mãe (Maringá). No referido relatório há dados do Ministério da Saúde apontando 
que houve 376 nascimentos cuja mãe tinha entre 15 a 19 anos. Acessado em 
https://drive.google.com/file/d/12CAlqI4SLA42UmB9mxmMsSrfeD-cSBQa/view 

 
Com relação ao atendimento em serviços socioassistenciais destinados a cri-

ança e ao adolescente propriamente dito, destacam-se os serviços abaixo: 
 

Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, ofertado por 
Organizações Sociais cofinanciadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social, 
quando firmado Termo de Colaboração. Estas organizações atenderam, no 2º tri-
mestre de 2022, uma média de 1037 crianças e adolescentes. Com relação a faixa 
etária e ao sexo, temos os seguintes números. 
 
Tabela 5. Número de adolescentes desta faixa etária participando o SCFV por território de CRAS 

 
Fonte: Planilha Mensal de Atendimentos.  

 

https://drive.google.com/file/d/12CAlqI4SLA42UmB9mxmMsSrfeD-cSBQa/view
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Outra informação refere-se a participação de adolescentes do sexo feminino 
nas ações de pré-aprendizagem e nos Programas de Aprendizagem, ofertadas pe-
las Organizações Sociais da rede socioassistencial. 
 
Tabela 6. Número de adolescentes de 15 a 17 anos participando de programa de aprendizagem e pré-aprendi-
zagem  

 
 

A pré-aprendizagem garante espaço de convivência e ampliação do universo 
cultural dos participantes, além de prepará-los para a inclusão na Aprendizagem pro-
priamente dita. 

 
Informa-se também o número de pessoas que ingressaram em atendimento 

no serviços especializado a pessoas em situação de violência, por violação de direi-
tos, ofertado nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social – 
CREAS.  
 
Figura 1. Tabela quantidade e perfil, sexo e faixa etária, das pessoas vítimas de violência ou violação 
de direitos que ingressaram no PAEFI, 1º semestre de 2022. 

 
Fonte: Registro Mensal de Atendimento – RMA.  

 
Os dados referem-se ao 1º semestre de 2022. O número de pessoas vítimas 

do sexo feminino é maior do que o do sexo masculino, destacando a faixa etária de 
13 a 17 anos.  Com relação aos tipos de violência vivenciadas por essas pessoas, 
temos o seguinte quadro. 
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Figura 2. Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no PAEFI durante 

o mês de referência 

 
Fonte: Registro Mensal de Atendimento – RMA.  

 

 
Por fim, informamos que no 1º semetre de 2022 o município realizou 

acompanhameto a 15 adolescentes do sexo femino, de 12 a 17 anos, em serviço de 
acolhimento  

 
 

 
Maringá, 01/09/2022 


