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O presente documento resulta do
PROGRAMA DE MONITORAMENTO 2014
que foi realizado pela Divisão de Monitoramento, Controle Social e Sistemas de Informação no período de fevereiro e agosto de
2004.
Contém as informações referentes às unidades públicas e privadas que prestam serviços
socioassistenciais em nosso município, com
endereço, serviço, e-mail, e link para localização no Google Maps.
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1. Rede Governamental

Abrigo Feminino Ir. Mariletícia Terezinha Schamnne
Endereço não divulgado.
Fone: 3901-1732
E-mail: abrigofeminino2010@hotmail.com
Início do funcionamento: 30/03/2004
Serviço ofertado: Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo Institucional para meninas de 07 a 18 anos
incompletos.

Abrigo Masculino – Central da Criança e do Adolescente
Endereço não divulgado.
Fone: 3223-1330
E-mail: a.inst.masculino@gmail.com
Início do Funcionamento: 01/07/1998
Serviço ofertado: Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo Institucional para meninos de 07 a 18 anos
incompletos.

Casa das Mulheres Vítimas de Violência Corina Portugal
Endereço não divulgado.
Fone: 3236-4523
Início do funcionamento:12/12/2012
Serviço ofertado: Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo Institucional para mulheres vítimas de
violência e seus filhos menores.

CRAS 26 de Outubro/Mariana
Rua Balbina Branco, s/nº, esq.c/ Ludgero Pavão - Vila Mariana.
(Google Maps)

Fone: 3235-6270
E-mail: cras26pontagrossa@gmail.com
Início do funcionamento: 01/12/2005
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15
a 17 anos, idosos, pessoas com doença mental; Serviço de proteção social básica no domicílio para idosos e
PCD.
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CRAS Cara-cará
Av. Aldo Vergani, nº 877 – Jd Europa.
(Google Maps)

Fone: 3901-3023
E-mail: crascaracara@hotmail.com
Início do funcionamento: 01/12/2005
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15
a 17 anos, mulheres de 18 a 60 anos; Serviço de proteção social básica no domicílio para idosos e PCD; acesso
a documentação civil, programa da área da habitação, tarifa de energia elétrica e tarifa social da água, BPC,
inclusão e atualização no Cadúnico, benefícios eventuais, Leite das Crianças, Pronatec.

CRAS Jardim Carvalho
Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha, s/nº - Jd. Carvalho.
(Google Maps)

Fone: 3901-1566
E-mail: crasjdcarvalho@gmail.com
Início do funcionamento: 21/03/2011
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15
a 17 anos, idosos, mulheres, pessoas com deficiência; acompanhamento de famílias em descumprimento de
condicionalidades do PBF, Cadastramento do Programa do Leite, Inclusão no Cadúnico, encaminhamento
para Acessuas e Pronatec, BPC, e outras políticas setoriais.

CRAS Jardim Paraíso
Largo Deputado Edmar Luis Costa, s/nº - Jd Paraíso.
(Google Maps)

Fone: 3901-1574
E-mail: crasjardimparaiso@gmail.com
Início do funcionamento: 19/06/2010
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15 a 17 anos, idosos, mulheres;
condicionalidades do PBF; contraturno social; Pronatec; BPC; Programa Estadual leite das Crianças.

CRAS Nova Rússia
Rua General Rondon, nº 130 – Nova Rússia.
(Google Maps)

Fone: 3901-3059
E-mail: crasnovarussiapg@gmail.com
Início do funcionamento: 01/12/2005
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15 a
17 anos, idosos.
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CRAS Sabará
Rua Adílio Ramos, frente nº 05 – Sabará
(Google Maps)

Fone: 3901-1827
E-mail: cras.sabara@gmail.com
Início do funcionamento: 02/05/2011
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15 a 17 anos, 18 a 59, idosos; acompanhamento de famílias em descumprimento
de condicionalidades; inclusão no Cadúnico; encaminhamento para outros programas de transferência de
renda e outras políticas setoriais.

CRAS Santa Luzia
Avenida Congonhas, s/nº - Santa Luzia.
(Google Maps)

Fone: 3901-3055
E-mail: crassantaluzia@gmail.com
Início do funcionamento: 01/09/2007
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15 a
17 anos, idosos; inclusão no Cadúnico, encaminhamento para o Pronatec; concessão de benefícios eventuais, inclusão no programa Leite das Crianças; encaminhamentos para a rede socioassistencial; BPC; visitas
domiciliares, etc.

CRAS Vila Izabel
Rua Centenário do Sul, s/nº - Vila Izabel.
(Google Maps)

Fone: 3227-5068
E-mail: crasvilaisabel@gmail.com
Início do funcionamento: 02/05/2011
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15 a 17 anos, idosos, mulheres;
acompanhamento das condicionalidades; inclusão no Cadúnico; encaminhamento para outros programas
de transferência de renda, encaminhamento para Políticas Setoriais.

CRAS Vila XV
Rua Pedro Blageski, frente nº 05- Vila XV.
(Google Maps)

Fone: 3229-6108
E-mail: cras.vilaxv@gmail.com
Início do funcionamento: 01/08/2012
Serviços ofertados: PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15
a 17 anos, idosos, mulheres de 20 a 58 anos; serviço de PSB no domicílio para idosos e PCD; Cadúnico; Benefícios eventuais; BPC; Programa do leite; acompanhamento de famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF.
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CREAS Centro
Rua Benjamim Constant, s/nº, esquina com Hinon Silva - Centro.
(Google Maps)

Fone: 3901-7052
E-mail: creaspg@hotmail.com
Início do funcionamento: 02/09/2008
Serviços ofertados: PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, idosos e suas famílias; Residência Inclusiva; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
Guarda Solidária.

CREAS PEMSE
Rua Hinon Silva, esquina com Benjamim Constant – Centro.
(Google Maps)

Fone: 3901-1718
E-mail: pemsepg@hotmail.com
Início do funcionamento: 08/11/2010
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas.

CREAS POP
Rua General Carneiro, nº 939 – Centro.
(Google Maps)

Fone: 3901-1558
E-mail: creaspoppg@hotmail.com
Início do funcionamento: 02/02/2011
Serviços ofertados: PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; Serviço
Especializado em Abordagem Social; Serviço Especializado para pessoas em situação de rua; Encaminhamentos para serviços de acolhimento em casa de passagem e república.

CREAS Sentinela
Rua Tiradentes, nº 910 – Centro.
(Google Maps)

Fone: 3901-1563
E-mail: creas.sentinelapg@gmail.com
Início do funcionamento: 02/09/2008
Serviços ofertados: PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos, voltado para crianças e adolescentes vítimas de violência e suas famílias.
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Fundação Proamor – Departamento do Deficiente
Rua Silva Jardim, nº 07 – Centro.
(Google Maps)

Fone: 3222-3118/3222-3100
E-mail: proamordeficiente@gmail.com
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças, adolescentes, jovens e idosos com deficiência; serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias; cartão de
ônibus; isenção tarifária municipal; transporte especial.

Fundação Proamor – Departamento do Idoso
Praça Getúlio Vargas, Nova Rússia.
(Google Maps)

Fone: 3223-8514
E-mail: proamoridoso@gmail.com
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para idosos em 26 grupos de idosos e os 07 Centros de Convivência.

2. Rede Não Governamental Conveniada
AAPAC – Associação de Amigos da Pastoral da Criança
Praça Mal. Floriano Peixoto, nº 581 – Centro.
(Google Maps)

Fone: 3222-2266
E-mail: pastoralpg@ig.com.br
Início do funcionamento: 24/04/2014
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para mulheres e gestantes
Descrição: acolhida, orientações e encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos, informação e defesa de direitos, visitas domiciliares, atendimento de encaminhamentos da rede, formação de
banco de dados de usuários da entidade, elaboração de relatórios e/ou prontuários.
Convênio: Proamor (R$ 180.000,00 /ano)
Metas conveniadas: 250

AAPNENSEL - Associação de Atendimento a Portadoras de Necessidades Especiais N. S. de Lourdes
Rua Brigadeiro Rocha Loures, nº 85 – Jd Carvalho.
(Google Maps)

Fone: 3086-2690
E-mail: assonoselourdes@gmail.com
Início do funcionamento: 13/02/2012
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para PCD em Residência Inclusiva para PCD;
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Descrição: Triagem das assistidas; Desenvolvimento de Dinâmicas com o objetivo de fortalecer o vínculo
entre as internas bem como para contribuir no desenvolvimento da autonomia; Mediação de conflitos entre
as assistidas; Elaboração de relatórios; Atendimento individual, grupal e familiar; Encaminhamento e acompanhamento aos serviços de saúde, Assistência Social , entre outros; Desenvolvimento de atividades artesanais; Planejamento e Avaliação dos serviços prestados pela entidade ; Contato periódico com a rede de
serviços sócio assistenciais do município; Reuniões periódicas com a equipe de trabalho; Busca de familiares
das internas e tentativas de reconstrução dos vínculos familiares; Organização e sistematização dos documentos das assistidas; Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento).
Convênio: Proamor (R$ 180.000,00/ano)
Metas conveniadas: 10

ABASE – Casa do Piá
Rua Maurício de Nassau, nº 560 – Nova Rússia.
(Google Maps)

Fone: 3027-6070
E-mail: casadopia@hotmail.com
Site: www.irsc.com.br/casapia.php
Início do funcionamento: 17/12/1998
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6
a 15 anos.
Descrição: Oferece atividades lúdicas, culturais e esportivas através de oficinas que buscam o desenvolvimento da expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade.
Convênio: FMAS (R$ 360.000,00/ano)
Metas conveniadas: 200

Acap CEPRAF - Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny
de Jesus de Souza Ribas
Rua Washington Luiz, nº 100 – Jd Conceição.
(Google Maps)

Fone: 3235-6432
E-mail: cepraf@bol.com.br
Início do funcionamento:10/06/1979
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social Especial Para PCD, idosos e
suas Famílias.
Descrição: Prestar assistência ao surdo e seus familiares no sentido de promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a autonomia e o protagonismo de seus membros. Atendimento a pessoas
com deficiência (surdos) e seus familiares buscando garantir também a sua inserção na sociedade através
de projetos de informática, encaminhamentos e acompanhamento ao mercado de trabalho, grupo de teatro, trabalho com famílias buscando fortalecer os vínculos familiares.
Convênio: Proamor (R$ 109.200,00/ano) e SUAS (R$ 18.934,68/ano)
Metas conveniadas: 50
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ADFPG – Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa
Rua Antenor Lourenço de Oliveira, nº 650 – Shangrilá.
(Google Maps)

Fone: 3227-4598
E-mail:adfpg1@hotmail.com
Site: www.adfpg.amawebs.com
Início do funcionamento: 01/03/1986
Serviço ofertado: Serviço de Proteção Social Especial para PCD, idosos e suas
famílias;
Descrição: Atendimento Social: tem por objetivo realizar a acolhida, a elaboração de cadastro socioeconômico de cada deficiente físico, apontando suas necessidades e fragilidades. Orientação sociofamiliar; Promover o acesso aos direitos socioassistencial; Articulação com rede; Orientações sobre os benefícios socioassistencial.
Atendimento Psicológico: Tem por objetivo realizar a escuta qualificada, atendimento em grupos e família.
Apoio para a vida independente: Desempenhar autonomia as atividades de vida diárias; Garantir as tecnologias assistivas, isto é, promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com
deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social, por meio de atendimento interdisciplinar.
Oficina de Geração de Renda: Geração de Renda e capacitação para o mercado de trabalho.
Transporte: Transportar a pessoa com deficiência física da casa para entidade, da entidade para casa; Realizar visita domiciliar e acompanhamento familiar.
Curso Profissionalizante - Informática Avançada – Auto CAD – revisão e Fotoshop: foram atendidos 10 pessoas, finalizou em julho. Estão previstos para este semestre: Curso de operador de auxiliar administrativo
costura e manutenção de computadores.
Convênios: Proamor (R$ 371.280,00/ano) e SUAS (R$ 36.934,68/ano)
Metas conveniadas: 170

APACD – Associação Pontagrossense de Assistência à Criança Deficiente
Rua Paulo Frontin, nº 1190 – Vila Liane.
(Google Maps)

Fone: 3224-4746
E-mail: apacd@hotmail.com
Início do funcionamento: 25/07/1975
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social Especial para PCD, idosos e
suas famílias;
Descrição: Centro de Atendimento Especial João Pilarski: oferece além das terapias necessárias através da
equipe especializada, alimentação e cuidados de maternagem necessários ao bem estar do usuário.
Tecnologia assistiva: processo de inclusão, reabilitação e reintegração para utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários, tecnologias, sistemas e meios de comunicação;
Programa Acolher e Integrar: promover o conhecimento da instituição e de suas propostas, trabalhar nas
famílias a aceitação da deficiência e instrumentá-la para a melhor convivência.
Convênios: Proamor (R$ 327.600,00/ano) e SUAS (R$ 43.224,00/ano)
Metas conveniadas: 150
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APADEVI – Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual
Rua Pernambuco, s/nº - Olarias.
(Googe Maps)

Fone: 3223-0784
E-mail: apadevipg@hotmail.com
Site: http://apadevipontagrossa.wordpress.com
Início do funcionamento: 22/06/1986
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social Especial para PCD, idosos e suas famílias;
Descrição: Reuniões que visam a garantia dos direitos e deveres dos usuários. Orientações, preenchimento
e encaminhamento do BPC. Orientação sobre aposentadoria. Atividades que proporcionam a inclusão social
através de cursos oferecidos na Associação ou em parcerias, encaminhamento ao mercado de trabalho, oficinas de fortalecimentos de vínculo familiar, socialização e convivência comunitária. Treinamento de orientação e mobilidade garantindo a autonomia à pessoa cega. Atividades de Vida Autônoma. Visitas domiciliares. Entre outras.
Convênios: Proamor (R$ 417.144,00/ano) e SUAS (R$ 18.934,68/ano)
Metas conveniadas: 191

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Av. Monteiro Lobato, nº 2420 – Jd Carvalho.
(Google Maps)

Fone: 3219-8386/3219-8358
E-mail: apaepg@ig.com.br
Site: pontagrossa.apaebrasil.org.br
Início do funcionamento: 26/02/1966
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social Especial para PCD, idosos e
suas famílias;
Descrição: Ações socioassistenciais dentro de projetos específicos ao Política Pública de Assistência Social e
outros vinculados aos diversos convênios firmados com a APAE, incluindo ações de promoção e inclusão
social/promocional, integração familiar nos atendimentos realizados, apoio, orientação e acompanhamento
familiar e permanente aos usuários e suas famílias, prevenção de riscos sociais e garantia de direitos. Realização de palestras e oficinas, durante os 12 meses do ano.
Convênios: Proamor (R$ 327.600,00/ano) e SUAS (R$ 43.260,00/ano)
Metas conveniadas: 150

APAM - Associação de Promoção à Menina
República São Salvador, nº 870 - Madureira.
(Google Maps)

Fone: 3227-6048
E-mail: apam_menina@hotmail.com
Início do funcionamento:21/04/1987
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes;
Descrição: SCFV – visitas domiciliares, atendimento às meninas e suas famílias, entrevista, relatórios, encaminhamentos a diversos programas e serviços do Município, orientações sobre boas maneiras, cidadania,
higiene; reunião com os pais; acompanhamento escolar, auxílio à tarefa escolar, palestras educativas. Curso
de artesanato (bordado, crochê e costura), informática, e outros de acordo com projetos em andamento;
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aulas de dança, oficinas de leitura, atendimento em grupo com meninas através de estagiária de psicologia,
recreação, sala de brinquedoteca, lazer e festas, clube de mães.
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - As meninas do Acolhimento Institucional recebem
visitas dos seus familiares todos os sábados; atendimento psicológico individual e grupal; entrevista, visita
domiciliar, acompanhamento; passeios; recreação e lazer; encaminhamentos para serviços de saúde e educação, participação no SCFV; etc.
Convênios: FMAS (R$ 360.000,00/ano) e Proamor (R$ 300.000,00/ano)
Metas: 200 em SCFV e 25 em acolhimento

APEDEF – Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes Físicos
Rua Xavier de Souza, nº 15 – Uvaranas.
(Google Maps)

Fone: 3222-4288.
E-mail: apedef@yahoo.com.br
Início do funcionamento: 08/07/1996
Serviços conveniados: Acolhimento Institucional para PCD em Residência Inclusiva;
Descrição: Serviço de Acolhimento Institucional, buscando assegurar a proteção integral para jovens e adultos com deficiência física e mental, através de um serviço especializado e organizado, visando a garantia ao
direito a uma vida digna, com qualidade e participação e promovendo o desenvolvimento da autonomia,
autoestima e a emancipação pessoal, social comunitária.
Convênio: Proamor (R$ 180.000,00/ano)
Metas: 10

APROAUT – Associação de Proteção aos Autistas
Rua Francisco Guilhermino, nº 166 – Pq Santa Lúcia.
(Google Maps)

Fone:3238-1377
E-mail: aproaut@gmail.com
Início do funcionamento: 28/09/1996
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social Especial para PCD, idosos e
suas famílias;
Descrição: Orientação às famílias dos portadores de TGD, que necessitam de cuidados especializados, promovendo o fortalecimento da função protetiva da família e possibilitando a melhoria na qualidade de vida
destes e de sua família, bem como prevenindo e intervindo em situações que favorecem o risco e preconceito, a exclusão social, a negligência familiar e demais questões de que são vítimas os portadores de TGD.
Oficina de música para as crianças e adolescentes, visando promover melhor interação social, melhoria no
foco e atenção e comunicação verbal, diminuição da ansiedade, melhoria na qualidade de vida e inclusão da
criança com Transtorno de Espectro Autista.
Convênios: Proamor (R$ 152.880,00/ano) e SUAS (R$ 36.936,00/ano)
Metas: 70
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Asilo São Vicente de Paulo
Rua Julio de Castilhos, nº1104 – Centro.
(Google Maps)

Fone: 3224-0827
E-mail: asilo.svp@brturbo.com.br
Início do funcionamento: 26/09/1926
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para idosos;
Descrição: triagens, agendamentos e execuções de exames admissionais; entrevista de avaliação e orientação com os usuários e familiares; visitas técnicas domiciliares e institucionais;
acompanhamento e estudo interdisciplinar de caso; requerimento de BPC; trabalho em grupos; encaminhamentos, inserção na rede de suporte social; atendimentos individuais; terapia ocupacional; atividade física;
fortalecimento de vínculos familiares; arte de lembrar, momento de reintegração e valorização do papel
social do idoso; atividade corporal; festividades e lazer.
Convênio: Proamor (R$ 384.000,00/ano)
Metas: 40

ASSARTE – Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa
Rua Prefeito Brasílio Ribas, nº775 – São José
(Google Maps)

E-mail: assarte@gmail.com
Início do funcionamento: 31/03/1985
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social Especial para PCD, idosos e
suas famílias;
Descrição: Atendimento à PCD, com atividades através de grupos, utilizando
dinâmicas diferenciadas, interpretações teatrais, representações através da dança e da arte, projetos envolvendo a família, encaminhamentos diversos, Benefício da Prestação Continuada, Programas do Transporte
Coletivo (municipal, estadual e federal), processos de interdição judicial (tutela e curatela) objetivando um
trabalho integral e especializado. Através do fortalecimento dos vínculos afetivos e sociais buscamos também colaborar para a redução e prevenção de situações de isolamento e abrigamento institucional. Promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência e seus familiares; Projeto PAIS PRESENTES; Grupo de
acompanhamento para o mercado de trabalho; Atendimento coletivo ou individualizado à população-alvo.
Convênios: Proamor (R$ 218.400,00/ano) e SUAS (R$ 18.934,68/ano)
Metas: 100

Associação Beneficente Lua Nova
Rua Steffano Kozar, nº 55 – Boa Vista.
(Google Maps)

Fone: 3227-9780
E-mail: luanova_toca@hotmail.com
Site: www.luanovapg.org.br
Início do funcionamento: 12/03/2008
Serviços ofertados: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Descrição: atendimento em turnos (manhã e tarde), serve refeições (café da manhã, almoço e lanche da
tarde), apoio escolar, oficinas de música, contação de histórias, trabalhos com artes, recreação, culinária,
etc. Acompanhamento às famílias com reuniões, atendimentos, visitas, encaminhamentos, palestras.
Convênio: FMAS (R$ 72.000,00/ano)
Metas: 40
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Associação de Amigos da Pessoa Idosa
Praça Mal. Floriano Peixoto, nº581 – Centro.
(Google Maps)

Fone: 3223-0227
E-mail: pastidoso@hotmail.com
Serviços ofertados: Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas idosas
Descrição: acolhida, orientações e encaminhamentos; grupos de convívio e
fortalecimento de vínculos, informação e defesa de direitos, visitas domiciliares, atendimento de encaminhamentos da rede, formação de banco de dados de usuários da entidade, elaboração de relatórios e prontuários.
Convênio: Proamor (R$ 81.000,00/ano)
Metas: 90

Associação Ministério Melhor Viver
Rua Herculano Freitas, nº 751- Jd Carvalho.
(Google Maps)

Fone:3223-9414/3028-9414
E-mail:contato@ministeriomelhorviver.org.br
Site: www.ministeriomelhorviver.org.br
Início do funcionamento: 14/12/2004
Serviços ofertados: Abordagem Social; Atendimento Especializado à População de Rua; Acolhimento Institucional em República
Descrição: Serviço de Abordagem: através de saídas diárias, quando a Equipe percorre trajetos pré elaborados, identifica situações de vulnerabilidade e risco.
Serviço de Centro de Atendimento: de segunda a sexta feira, com início às 7:00 horas da manhã, oferece um
momento de reflexão da vida cotidiana, logo após é disponibilizado espaço para higiene pessoal (banho,
corte de cabelo, unhas e barba), do café da manhã, palestra socioassistencial, mini cursos, almoço, e disponibilizado atendimento socioassistencial durante a tarde.
Serviço de Acolhimento Institucional para famílias e adultos masculino: oferece abrigamento para famílias
com crianças até 05 anos, e adultos do sexo masculino, sendo 14 vagas na sede central e outras 14 vagas na
sede rural. Atividades recreativas, culturais, educacionais, motivacionais, esportivas, as quais são oferecidas
periodicamente com planejamento prévio.
Serviço de Acolhimento em República: em regime residencial, oferece proteção, apoio e moradia para famílias com crianças de até 05 anos, e adultos do sexo masculino com vivência de rua em fase de reinserção
social.
Reinserção CT: Serviço de Acolhimento Institucional para adolescentes do sexo masculino, egressos da comunidade Terapêutica, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de
cumprir sua função de cuidado e proteção. O serviço está sendo desenvolvido na modalidade de Casa Lar.
Convênios: Proamor (R$ 568.800/ano) e FMAS ( R$ 114.000,00 /ano)
Metas: 05 em acolhimento para adolescentes; 28 em acolhimento para adultos, 10 em República, 200 em
abordagem, 100 em centro de atendimento
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Associação Ministério Nova História
Rua Visconde de Porto Alegre, nº757- Nova Rússia.
(Google Maps)

Fone: 3028-7110/9858-0018
E-mail: projetonovahistoria@hotmail.com
Início do funcionamento: 13/06/2012
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos;
Descrição: a entidade atua com vistas ao integral atendimento de crianças e adolescentes em situação de
risco e vulnerabilidade social, contemplando ações que desenvolvam as potencialidades e habilidades de
cada um, por meio de ações lúdicas, culturais, artísticas, esportivas, focadas no desenvolvimento pessoal,
social, ético e moral. Entre essas ações destacam-se as aulas de esportes, informática, artesanato, clube da
tarefa, música, teatro, dança e recreação.
Convênio: Proamor (R$ 216.000,00/ano)
Metas: 120

Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV
Rua Manoel Soares dos Santos, nº 585 – Vila Liane.
(Google Maps)

Fone: 3238-4158
E-mail: grupo.reviver@ig.com.br
Site: www.revquersaber.com.br
Início do funcionamento: 07/09/1995
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Descrição: Projeto Roda Pião: atende em contra turno social, tem como objetivo proporcionar atividades
socioeducativas, com vistas a redução de suas vulnerabilidade sócio/afetivas, fortalecimento de vínculos familiares, aumento na qualidade de vida e promoção humana. Oficinas: musicalidades (violão, coral, percussão e vocal), artesanais (diferente técnica de artesanato e brinquedos com recicláveis), oficinas de informática básica e curso online, atividades esportivas e recreativas com resgate de cantigas de roda e ainda oficinas
envolvendo os familiares.
Projeto Acreditar no Reviver + (positivo): atende soropositivos e suas respectivas famílias. Realização de
visitas domiciliares e hospitalares conforme encaminhamentos em conjunto com CRAS, CREAS, busca ativa.
Oficina Família Positiva: espaço onde os soropositivos podem trazer seus familiares, bem com outras pessoas
com os quais possuem um vínculo afetivo e que sabem de sua sorologia. Atendimento coletivo ou individualizado à pessoas de ambos os sexos independente da faixa etária;
Grupo de Apoio Vida Saudável: que acontece quinzenalmente, onde os usuários têm a possibilidade de troca
de experiências, discussões acerca dos problemas enfrentados, no que diz respeito ao atendimento, garantia
de medicamentos, entre outros;
Atividades de inserção produtiva: minicursos como manejo em máquina industrial, bordados computadorizados, chinelos decorados, pinturas em tecido, entre outras atividades artesanais, visando também a geração de renda.
Convênio: Proamor (R$ 270.000,00/ano)
Metas: 150
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Casa da Acolhida
Rua Doralício Corrêa, nº 316 – Uvaranas.
(Google Maps)

Fone: 3235-5934/3238-2847
E-mail: socialacolhida@outlook.com
Início do funcionamento: 22/02/2001
Serviços ofertados: Casa de Passagem para População de Rua
Descrição: acolhimento temporário a jovens, adultos, e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. O técnico realiza um atendimento inicial onde irá analisar a demanda do usuário e
fazer uma escuta e estudo social; desta forma com orientação individual e grupal; observando a necessidade
de cada usuário realiza encaminhamentos para rede socioassistencial, orientação e suporte para acesso à
documentação pessoal, articulação com outros serviços de política pública setorial, mobilização de família
extensa ou ampliada, fortalecimento e estimulo ao convívio familiar. Enquanto o usuário permanece na
entidade promovemos o acesso a espaço para guardar seus pertences, realizar higiene pessoal, alimentação
e descanso.
Convênio: Proamor (R$ 504.000,00/ano)
Metas: 40/dia

Casa do Idoso Paulo de Tarso
Rua Brasília, nº 86 – Uvaranas.
(Google Maps)

Fone: 3232-2843
E-mail: casaidosopaulodetarso@gmail.com
Início do funcionamento: 11/12/1971
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para idosos
Descrição: Acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais, sexo
masculino, independentes e/ou com diversos graus de dependência, em situações de violência e negligência,
em situação de rua e abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos
Convênio: Proamor (R$ 268.800,00/ano)
Metas: 28

Casa do Menor Irmãos Cavanis
Rua Tijucas do Sul, nº 375 – Oficinas.
(Google Maps)

Fone: 3229-3474
E-mail: socialcavanis@hotmail.com
Site: www.cavanis.org.br
Início do funcionamento: 04/05/1987
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes
Descrição: Espaço de convivência, participação e cidadania, onde são desenvolvidas atividades educativas
em grupo, de apoio e auxílio aos estudos, atividades culturais, esportivas de lazer e de vivências comunitária
e familiar, objetivando o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, contribuindo assim
para o protagonismo e autonomia das crianças e adolescentes. Desenvolve os seguintes projetos sociais:
Auxílio Tarefa, Reciclar é Preciso, Curso Auxiliar Administrativo, Formação Humana, Lápis em Ação, Núcleo
de Famílias, Festival Cultural, Sacola da Leitura, Sorriso Saudável, Clube de Meninas e Meninos, Livro Cavanis,
Curso de Informática, Artes Cênicas, Coral e Violão.
Convênio: FMAS (R$ 540.000,00/ano)
Metas: 300
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Casa Santa Luiza de Marilac
Rua Siqueira Campos, nº 853 – Uvaranas.
(Google Maps)

Fone: 3235-3073
E-mail: marillacsocial@gmail.com
Site: www.vicentinodepontagrossa.org.br
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para adolescentes do sexo feminino
Descrição: Proteção integral no acolhimento institucional proporcionando todas as condições necessárias
para um pleno desenvolvimento social e psicológico as adolescentes que encontram em situação de risco,
sob ameaça, ou com seus vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Atendimentos individuais as adolescentes, cadastro sócio econômico, matricula e acompanhamento escolar, encaminhamentos a área da saúde, trabalhos em grupo sobre Amor Exigente, trabalhos em grupos com estagiários da área psicológica,
realização de palestras informativas e preventivas, confecção de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de
Trabalho, Titulo de Eleitor), encaminhamentos para cursos profissionalizantes e inserção no mercado de
trabalho, aulas de trabalhos manuais, aula de música, aulas de dança (balé), atividades educativas, lazer e
de cunho religioso, acompanhamento familiar, visitas domiciliares, elaboração de relatórios e outros recursos burocráticos.
Convênio: Proamor (R$240.000,00/ano)
Metas: 20

Casa Transitória Fabiana de Jesus
Rua Afonso Celso, nº 1071 – Neves.
(Google Maps)

Fone: 3224-3511
E-mail: casatransitória@bol.com.br
Site: artesanatostransitoria.blogspot.com.br
Início do funcionamento: 11/04/1959
Serviços ofertados: Capacitação Profissional e Inclusão ao Mundo do Trabalho
Descrição: Clube de mães: incentivo do artesanato e da inclusão produtiva, as usuárias recebem instruções
sobre corte e costura, técnicas de bordados, confecção de acolchoados, colchas, aproveitamento de material
reciclável. Curso de bordado e Costura Básica de Patch Work.
Convênio: Proamor (R$ 96.063,36/ano)
Metas: 115

Colméia Espírita Cristã Abegail
Rua Estácio Rodrigues da Cunha, nº550 – Cinto Verde.
(Google Maps)

Fone: 3235-1848
E-mail: lucieandre@uol.com.br
Início do funcionamento: 21/09/1977
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para idosas em ILPI
Descrição: moradia em unidades residenciais individuais ou em duplas, enfermarias para idosas em situação
III, vestuário, lazer, etc. Seis refeições diárias, cardápio elaborado por nutricionista.
Convênio: Proamor (R$ 288.000,00/ano)
Metas: 30
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Francisclara – Resgate da Criança e da Família
Rua Maria Úrsula de Abreu, nº 150 - Jd Progresso.
(Google Maps)

Fone: 3238-1016/9977-1432
E-mail: pg.francisclara@ig.com.br
Início do funcionamento: 03/02/2006
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
Descrição: Oferece acolhimento provisório para crianças de ambos os sexos com deficiência ou não, retiradas da famílias de origem sobre medida de proteção, devido a situações de risco pessoal e social. A acolhimento inicial é realizado através da escuta da criança e integração com o ambiente, profissionais e usuários
do serviço. É realizado acompanhamento psicossocial dos usuários e suas famílias, objetivando quando possível à reintegração familiar. Articulação com a rede de proteção de direitos, encaminhamento e orientação
para famílias para solução de suas demandas. Capacitação da equipe profissional e acompanhamento das
atividades desenvolvidas. Mediação e aproximação, fortalecimento ou construção de vínculo com família de
origem, extensa ou adotiva. Encaminhamento das crianças para serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos.
Convênio: Proamor (R$ 372.000,00/ano)
Metas: 31

Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais
Rua Bittencourt Sampaio, nº283 – Nova Rússia.
(Google Maps)

Fone: 3025-6972
E-mail: renascer_06@yahoo.com.br
Início do funcionamento: 20/09/2000
Serviços ofertados: Abordagem Social
Descrição: atendimento à população homossexual, trabalhadores do sexo, mulheres vítimas de violência
intrafamiliar e comunidade em geral, através de abordagem de rua e busca ativa, atendimento jurídico, psicológico e social, através de reuniões de grupo-terapia, encaminhamentos para serviços públicos de saúde
e social, palestras sobre preconceito, violência e homofobia, gênero e sexualidade e capacitações sobre direitos humanos, prevenção e redução de danos.
Convênio: Proamor (R$ 108.900,00/ano)
Metas: 121

IEDC – Aldeia Espírita David Federmann
Rua Maria Ângela Caldas, nº 419 – Jd Paraíso.
(Google Maps)

Fone: 3223-1468/3235-5075
E-mail: aldeiadacriança@hotmail.com
Início do funcionamento: 21/09/1981
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes
Descrição: Evangelização Cristã; Hino Nacional e atividades de moral e civismo; realização de tarefas e trabalhos escolares; Atividades recreativas e esportivas (jogos com bolas, brincadeiras com uso de brinquedoteca e outros); Culturais (pesquisa, eventos, filmes, teatros e aulas de artesanato); Educacionais (leitura,
18

pesquisa, datas comemorativas e outros); Clube de mães (costuras em geral e artesanatos); Distribuição de
sopa para a comunidade todas as quartas-feiras. Orientação Social, encaminhamentos e visitas domiciliares.
Convênio: FMAS: (R$ 450.000,00/ano)
Metas: 250

IEDC – Escola de Guardas Mirins Tenente Antonio João
Rua Ataulfo Alves, nº 260 – Jd América.
(Google Maps)

Fone: 3027-6350
E-mail: guardamirimpg@hotmail.com
Site: www.guardamirimpg.com.br
Início do funcionamento: 14/07/1965
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes
Descrição: atendimento diário com alimentação, reforço escolar, cursos semi profissionalizantes, acolhida,
acompanhamento familiar, orientação e encaminhamentos dos alunos e das necessidades da família, fortalecimento dos vínculos familiares, mobilização e fortalecimento de redes de apoio, informação, elaboração
de relatórios, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, mobilização para a cidadania, atividades
esportivas, artísticas e complementares.
Convênio: FMAS (R$ 576.000,00/ano)
Metas: 320

IEDC – Esperança Cidade dos Meninos
PR 428, km 08 – Roxo Roiz – Distrito de Guaragi.
Fone: 8816-9174
E-mail: cidadedosmeninos2014@yahoo.com.br
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes
Descrição: No SCFV as intervenções são pautadas em atividades lúdicas, culturais e esportivas, como forma de interação, aprendizagem, sociabilidade e
proteção social. As atividades desenvolvidas diariamente são: vídeos educativos, rodas de conversas, artesanatos, dança, capoeira, jogos educativos, atividades esportivas, entre outras.
Convênio: FMAS (R$ 450.000,00/ano)
Metas: 250

IEDC – Lar Espírita Odilon Mendes
Rua Odilon mendes, s/nº - Vila XV.
(Google Maps)

Fone: 3225-6538
E-mail: larodilonmendes@yahoo.com.br
Início do funcionamento: 14/02/1995
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para PCD
Descrição: Acolhimento para adultos, do sexo masculino, deficientes e doentes mentais.
Convênio: Proamor (R$ 360.000,00/ano)
Metas: 20
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IEDC – Recanto Espírita Maria Dolores
Rua Deodoro Alves Quintilhano, nº 66 – Jd Maracanã.
(Google Maps)

Fone: 3223-7690
E-mail: remd82@hotmail.com
Início do funcionamento: 04/07/1982
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes e Acolhimento Institucional para PCD.
Descrição: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos,
organizado a partir de oficinas que buscam propiciar espaço de convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia.
Acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, com deficiência mental, que tiveram
seus laços familiares rompidos, vítimas de negligência ou abandono familiar, garantindo proteção integral a
atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, psicologia, cultural e de lazer, entre outras.
Convênio: Proamor (R$ 280.800,00/ano)
Metas: 100 no SCFV e 05 no acolhimento

Instituto João XXIII
Rua Padre João Piamarta s/nº - DER.
(Google Maps)

Fone: 3229-1353
E-mail: instjoao23@hotmail.com
Início do funcionamento: 13/07/2007
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes
Descrição: Acolhida, recepção, escuta, estudo social, orientação e encaminhamentos, elaboração de relatórios; atividades de convívio e organização cotidiana, apoio à família na sua
função protetiva, articulação com diversos órgãos e serviços; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho, etc.
Convênio: Proamor (R$ 600.000,00/ano)
Metas: 50

JOCUM – Jovens com Uma Missão
Rua José Salles Rosa, s/nº - Pq. Tarobá.
(Google Maps)

Fone: 3226-4143
E-mail: socialponta@terra.com.br
Site: www.jocumponta.com.br
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes
Descrição: Acompanhamento das famílias dos usuários atendidos (visita domiciliar); Acompanhamento do
desenvolvimento das crianças e adolescentes em seus lares e na escola; Observação dos casos que precisam
de atendimento especializado seja médico, psicólogo, psiquiatra entre outros; Busca de parceria com empresas, órgãos municipais, estaduais e federais e voluntários, aprimorando o trabalho desenvolvido; Promoção o cumprimento da legislação e regulamentações referentes à área de infanto-juvenil, conforme o ECA.
Convênio: FMAS (R$ 216.000,00/ano)
Metas: 100
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Lar das Vovozinhas Balbina Branco
Rua Siqueira Campos, nº 455 - Uvaranas.
(Google Maps)

Fone: 3226-3345
E-mail: lardasvovos@hotmail.com
Início do funcionamento: 07/01/1961
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para idosos
Descrição: Atende em regime de instituição de longa permanência para idosas, em espaço físico que segue
as provisões estabelecidas pela Tipificação nacional, como: espaço para moradia, endereço de referência,
condições de repouso, espaço de convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e
higiene pessoal, vestuário e pertences, acessibilidade de acordo com as normas ABNT.
Convênio: Proamor (R$ 384.000,00/ano)
Metas: 40

Núcleo Promocional Pequeno Anjo
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, nº 1533 – Olarias.
(Google Maps)

Fone: 3323-5958
E-mail: pequenoanjolar@yahoo.com.br
Início do funcionamento: 28/04/2011
Serviços ofertados: Acolhimento Institucional para crianças
Descrição: Acolhimento institucional em casa lar para atendimento a 10 crianças por casa, totalizando 40
crianças de 0 a 6 anos.
Convênio: Proamor (R$ 480.000,00/ano)
Metas: 40

Programa Transformando Gerações
Av. Visconde de Taunay, s/nº - Contorno.
(Google Maps)

Fone: 3229-8064
E-mail: fernanda_mdgerações@hotmail.com
Início do funcionamento: 18/04/2010
Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes
Descrição: atividades culturais (Ballet Clássico, desenho e canto), atividades esportivas (Judô), atividades
pedagógicas (jogos lúdicos, tarefas escolares, leitura, caligrafia e recreação). Palestras e oficinas temáticas.
Convênio: Proamor (R$ 216.000,00/ano)
Metas: 120

Serviço de Obras Sociais
Rua Joaquim Nabuco, nº 59 – Uvaranas.
(Google Maps)

Fone: 3901-1562
E-mail: sosptgatendimento@hotmail.com
Site: sospontagrossa.blogspot.com.br
Início do funcionamento: 13/06/1973
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Serviços ofertados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Capacitação Profissional e Inclusão
ao Mundo do Trabalho e Banco de Alimentos.
Descrição: SCFV- Desenvolver atividades socioeducativas para crianças e adolescentes na faixa etária de 06
a 17 anos e suas respectivas famílias com vistas à redução de suas vulnerabilidades sócio afetivas; oportunizar às crianças e adolescentes a prática esportiva, atividades culturais e educacionais, visando à qualidade
de vida dos mesmos, assim como o fortalecimentos de vínculos sócio afetivos.
Cursos profissionalizantes, cursos de inclusão produtiva (artesanato), cursos de capacitação.
Banco de Alimentos: Arrecadação de gêneros alimentícios através de doações de do PAA; repasse de doações de alimentos para entidades; cursos, palestras, oficinas sobre aproveitamento integral dos alimentos;
ações de educação alimentar; campanhas de combate ao desperdício de alimentos; participação em comissões regionais; visitas domiciliares.
Convênios: FMAS (R$ 1.967.980,20/ano)
Metas: 300 em SCFV, 1.595 em cursos, 300 em visitas, 110 entidades no Banco de Alimentos.
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