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SEDESE CAPACITA CONSELHEIROS SOBRE O PAIR 
 

os dias 26 e 27 de Novembro foi realizada por meio da SEDESE, uma capacitação sobre o PAIR - Programa de 
Ações Integradas e Referenciadas de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território 
Brasileiro,  para os Conselheiros do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Conselheiros Tutelares, CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Secretaria do 
Desenvolvimento e Ação Social e aos técnicos da rede de Proteção Social Básica e Especial. 
O PAIR, que tem como metodologia o fortalecimento de redes municipais de enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentesfoi implantado em 2003, tendo como base de intervenção o município, integrando políticas, 
programas e serviços fortalecendo a rede local no combate contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. O principal ator 
dessa política é o CMDCA, que faz unidade com a rede local através de reuniões e de divulgação do programa para firmar 
parcerias para a construção de uma política municipal de proteção a crianças e aos adolescentes, assegurando a participação 
social na construção dos processos. (Cristina Lemes). 

OFICINAS DO CRAS/PARACATUZINHO  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos tem por foco a construção 
de espaço de convivência, 
formação para a participação e 
cidadania, desenvolvimento do 
protagonismo e da autonomia das 
crianças e adolescentes. 

 
Oficina:  Espaço Mágico 
Idade: 03 a 09 anos. 
Objetivo: Interação, socialização, 
oficina de convivência com 
crianças. 

Atividades recreativas e lúdicas. Trabalho socioeducativo com interação lúdica. 
 

 
 
Oficina: Esporte e Artesanato 
Idade: 10 a 15 anos 
Objetivo: Interação, socialização dos adolescentes com seu meio de convivência. 

N 
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Oficina:  Beleza eArtesanato 
Idade: 15 a 17 anos 
Objetivo: Incentivo à higienização pessoal e motivação da criatividade individual e coletiva 
 
 

 

GRUPO DO PAIF - Programa de Atenção Integral à Família 
Oficina: Crochê 
Idade: adulto 
Atividades: Noções básicas do crochê e outros trabalhos manuais 

 
FIM DE ANO NO CRAS – PARACATUZINHO 
 
O encerramento das oficinas do PAIF no dia 05 de Dezembro, manicure, crochê 
e artesanato comparticipação das 45mulheres do grupo do CRASParacatuzinho 
teve a exposição dos diversos trabalhos feitos pelas alunas, as quais 
demonstraram os talentos manuais de cada aluna do equipamento e empenho de 
suas monitoras. Para animar ainda mais, o evento contou com um animado bingo 
e premiação além de um delicioso café da tarde.  
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ROTARY & SEDAS 
A Secretária de Ação Social,Ana Amélia Medeiros, participou de uma reunião 
no Rotary no dia 22/01/2014 a convite do Sr. Eduardo Trevisan. O objetivo de 
sua participação seria falar sobre as propostas e projetos da Assistência Social 
em Paracatu. A partir desta conversação estabeleceu-se então um diálogo 
interessante e os participantes se mostraram receptivos e interessados nos 
programas e nos projetos por ela apresentados. Diante de suas colocações 
gerou-se uma grande expectativa de se estabelecer parcerias interessantes entre 
SEDAS e Rotary ampliando assim a nossa rede socioassistencial. 

PARTICIPAÇÕES DA SEDAS 
 

21/12 – Blitz de alerta"Somente dois Minutinhos", em que a Associação dos 
Deficientes Físicos, o Conselho dosDeficientes físicos e equipe da SEDAS 
contribuíram na perspectiva de alertar o cidadão para não utilização das vagas 
destinadas aos deficientes e nem também estacionarem em frente à rampas de 
acesso de pessoas com algum tipo de necessidade especial como: Cadeirante, 
Idosos, Carrinhos de bebê, etc, cadeiras de rodas foram colocadas na avenida, 
ocupando os espaços dos carros com os dizeres "Somente dois Minutinhos" a 
fim de mostrar aos condutores de veículos o transtorno que eles (os 
deficientes) sofrem quando esse direito lhes é suprimido. 

 
16 a 19/12 a Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Ação Social de Paracatu/MG foi representada pela sua secretária a 
senhora Ana Amélia Medeirosna IX Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília. O evento contou com a 
participação de 1850 delegados de todo o país. Foram aprovadas diversas propostas deliberaçõesde grande importânciapara os 
munícipios de todo o Brasil e que serão importantes na implementação do serviço social. 
Cadernos e materiais da Conferência na sede da SEDAS, inteiramente à disposição. 
 

 
 
 
13/12 festa das crianças, no CRAS Paracatuzinho: muita animação, 
descontração, brincadeiras em dois turnos para atender todas as crianças. 
Parabéns. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13/12 Formatura do PROERD, mais de 800 participantes. Este trabalho é 
valioso. 
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12/12 - Secretária Ana Amélia 
participando da Formatura da Turma do 
Curso de Libras,parceria do IFTM com 
Superintendência Regional de Educação. 
Nossa colega Lídia, brilhou na formatura 
e na apresentação do hino expresso em 
Libras e no teatro. Parabéns Lídia! 
 
 

12/12 - CMAS, CMDCA, CMI, CMDF, CMH, tiveram um "café com prosa" na Casa de Cultura onde fizeram balanço positivo 
da atuação em 2013 e elaborando plano de ação para 2014. Gravaram mensagem de natal, muito lindo. Parabéns. 
 
11/12 - Atividade do Projeto Técnico do Residencial Chapadinha II, contando com a participação de Silvia de Fátima 

PezzaRamella 
Andrade, Assistente 
de Projetos Sociais da 
GIDUR (Brasília),e 
nosso colega Renato 
Junior, que deu um 
“show” apresentando 
a todos os presentes o 
contrato do 
Residencial, foi uma 

aula, obrigado Renato. As equipes do CRAS, SEDAS e Habitação brilharam na organização. 

10/12 - Acompanhando o prefeito Olavo Condé em Brasília, Fátima, Secretária de Educação e Ana Amélia Secretária de Ação 
Social no encontro de Prefeitos. Apresentação do programa Saúde mais perto de você, Programa Céus das Artes, Programa de 
Educação, Programa de Habitação e informes do DENIT sobre a duplicação da BR 040. 
 
06/12 - blitz noturna, em Frente ao Fórum, pela não violência contra as Mulheres. Contamos com diversos parceiros: Polícia 
Militar, equipe SEDAS, Cáritas, Fundação Conscienciarte,Conselho da Mulher, ACE, Furnas, Rotaracty. 
 
06/12 -Reunião de planejamento, seguida de revelação de amigo oculto, momento de muita descontração e compartilhamento 
entre equipe SEDAS e seus Equipamentos. Eita equipe bacana! 

 
O destaque ficou por conta da nossa animada 
colega Karolque “formalmente e solenemente” 
fez a abertura da revelação de amigo oculto. 
Seu dinamismo proporcionou a todos os 
presentes um momento de grande 
descontração, risos e alegria, exatamente como 
a brincadeira requer. 
 

05 e 06/12 - participação na formação de Conselheiros, com o facilitador Anderson, de Araxá, formação ofertada pela SEDESE, 
com participação de representantes da Região Noroeste. 
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04/12 - Reunião de trabalho na sede da Associação dos Idosos
Reminiscências, que terá início em fevereiro e contará com parceria da SEDAS
"Associação dos Idosos Sílvio Lepesqueur.” 

 
ANIVERSARIANTES DO MÊS

MÊS: Janeiro
DIA: NOME
06 Nathalia
17 Esdras Nascimento
23 Thalita Araújo
 

MÊS: Fevereir
04 Lucere
06 Ana 
07 Carla Ferreira
10 Edna Maria

 

 

CREAS PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E FAMÍLIAS ATENDIDAS.
 
O CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social, promoveu, no mês de novembro e dezembro com as famílias referenciadas deste equipamento, oficinas e atividades, 
confraternização de fim de ano, além participar de Capacitação sobre o Pr
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (PAIR).
 
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS FAMÍLIAS
 
O CREAS realizou uma confraternização natalina 
socialização das famílias atendidas. O evento foi realizado no 
atendidas pelo equipamento. Durante a confraternização, os 
pipoca, cachorro quente, galinhada, farofa. 
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a sede da Associação dos Idosos, contando com presença Dra. 
Reminiscências, que terá início em fevereiro e contará com parceria da SEDAS, Sec. Educação, Sec. Saúde , Kinross e 

 
 

FELIZ ANIVERSÁRIO 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
Janeiro 

NOME 
Nathalia 

Esdras Nascimento 
Thalita Araújo 

 
Fevereiro 

Lucere 
Ana Regina 

Carla Ferreira 
Edna Maria 

CREAS PARTICIPA DE CAPACITAÇÃOREALIZA OFICINAS E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM AS 
ES, IDOSOS E FAMÍLIAS ATENDIDAS. 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social unidade vinculada à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, promoveu, no mês de novembro e dezembro com as famílias referenciadas deste equipamento, oficinas e atividades, 
confraternização de fim de ano, além participar de Capacitação sobre o Programa de Ações Integradas e Referenciais de 

Juvenil no Território Brasileiro (PAIR). 

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS FAMÍLIAS 

natalina junto às crianças, adolescentes e idosos visando promover a integração e a 
socialização das famílias atendidas. O evento foi realizado no clube do União Esporte Club
atendidas pelo equipamento. Durante a confraternização, os presentes receberam lembrancinhas e muita comida gostosa como 
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REALIZA OFICINAS E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM AS 

Social unidade vinculada à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, promoveu, no mês de novembro e dezembro com as famílias referenciadas deste equipamento, oficinas e atividades, 

ograma de Ações Integradas e Referenciais de 

junto às crianças, adolescentes e idosos visando promover a integração e a 
União Esporte Clube, reunindo mais de 100 pessoas 

presentes receberam lembrancinhas e muita comida gostosa como 
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AGRADECIMENTOS DO CREAS 
 
Obrigado a todos os parceiros que nos ajudaram durante esse ano, contribuindo para o melhor atendimento das nossas crianças, 
adolescentes, idosos e famílias.  
Agradecemos em especial ao nosso município, que através da Secretaria de Ação Social não mediu esforços para nos apoiar no 
desenvolver do nosso trabalho. 
Vocês foram muito importantes para nós! 
Obrigado, 
EQUIPE CREAS 
 
CMDCA EM AÇÃO!  
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) nos meses de novembro e dezembro participou de 
Cursos de Capacitação, além de reunião e confraternização com todos os Conselhos de Direitos do nosso município de Paracatu. 
 
No dia 04, 05 e 06/12/2013 no nosso município, o Conselheiros Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, os 
Conselheiros Tutelares, a Secretária de Ação Social, Ana Amélia Medeiros, reuniram para o Curso de Capacitação oferecido pela 
Escola de Conselhos do Estado de Minas Gerais, no qual obtiveram informações sobre legislação, atribuições diferenciadas dos 
conselheiros, SIPIA e vários outros temas importantes. 
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ATENÇÃO!!! 

 
Seu Imposto de Renda pode ser transformado em 
Investimento Social! Basta você informar os dados 
abaixo noo preenchimento de sua Declaração de 
Imposto de Renda: 
Destine o seu Imposto de Renda 
FIA - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Agência: 0138 – Op. 006 - C/C: 186-4  
Caixa Econômica Federal - Paracatu/MG. 
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CRAS Casa das Famílias - Novo Horizonte 

No dia 27/09 realizou o Baile das Idosas, tendo como parceiros o PSF do Bairro Nossa Senhora de Fátima, o do Bairro Jk e o do 
Bairro Novo Horizonte. O baile que foi realizado na quadra do Bairro Nossa Senhora de Fátima proporcionou a todos os idosos 
uma tarde/noite de muita descontração, alegria, boas músicas. 

Em comemoração ao Dia das Crianças, realizamos um passeio no mês de setembro na AABB Comunidade. Aconteceu no dia 
23/10/2013 durante todo o dia brincadeiras, pipocas, sorvetes e farofas e lanches especiais. 

20 DE JANEIRO: DIA DO FARMACÊUTICO 

No dia 20 de Janeiro, em comemoração ao Dia do Farmacêutico, as crianças do Grupo 
de Convivência do CRAS do Bairro Novo Horizonte, acompanhadas de sua Monitora 
Cilze Meire de Oliveira Melo foram visitar o senhor AntonioOlar Álvares da Silva 
Campos, proprietário da Drogaria Santiago. Antônio Olar que é 
conhecidopopularmente e carinhosamente chamado por “Seu Dedé da Farmácia” 
recebeu a visita surpresa do Grupo de Convivência. A visita teve como objetivo 
homenageá-lo, pois, há dezenas de anos vem desempenhando seus serviços 
juntamente com sua família com total dedicação, afinco e respeito, elementos que o 
fez merecedor de tão grande homenagem. 

A homenagem foi prestada por meio de cartazes e mensagens de incentivos feitos 
pelas próprias crianças do grupo. O momento foi marcado por muita emoção e 
alegria, tanto de “Seu Dedé” como de sua família que ali trabalha e dos clientes que 
lá estavam levando os visitantes a fazerem registros em suas memórias e muitas 
fotos. 

Merecida homenagem! 

Logo após, o Grupo de Convivência em visita à Casa de 
Cultura puderam observar a exposição de quadros 
“Janelas de Paracatu”. Elas recriaram as janelas. Os 
desenhos encontram-se expostos no CRAS Casa das 
Famílias do Bairro Novo Horizonte. Parabéns Cilze, pelo 
dinamismo! 
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REUNIÃO DOS CONSELHOS EM 2014 
JANEIRO 

IDOSO FERIADO 08h00min 
CMDCA 02/01 14h00min 
CMAS 08/01 08h00min 
HABITAÇÃO 09/01 08h00min 
DEFICIENTE FISICO 15/01 09h00min 
COMAD 16/01 08h00min 

FEVEREIRO 
IDOSO 05/02 08h00min 
CMDCA 06/02 14h00min 
CMAS 12/02 08h00min 
HABITAÇÃO 13/02 08h00min 
DEFICIENTE FISICO 19/02 09h00min 
COMAD 20/02 08h00min 

MARÇO 
IDOSO 05/03 08h00min 
CMDCA 06/03 14h00min 
CMAS 12/03 08h00min 
HABITAÇÃO 13/03 08h00min 
DEFICIENTE FISICO 19/03 09h00min 
COMAD 20/03 08h00min 

ABRIL 
IDOSO 02/04 08h00min 
CMDCA 03/04 14h00min 
CMAS 09/04 08h00min 
HABITAÇÃO 10/04 08h00min 
DEFICIENTE FISICO 16/04 09h00min 
COMAD 17/04 08h00min 

MAIO 
IDOSO 07/05 08h00min 
CMDCA FERIADO 14h00min 
CMAS 14/05 08h00min 
HABITAÇÃO 08/05 08h00min 
DEFICIENTE FISICO 21/05 09h00min 
COMAD 15/05 08h00min 

JUNHO 
IDOSO 04/06 08h00min 
CMDCA 05/06 14h00min 
CMAS 11/06 08h00min 
HABITAÇÃO 12/06 08h00min 
DEFICIENTE FISICO 18/06 09h00min 
COMAD FERIADO 08h00min 

JULHO 
IDOSO 02/07 08h00min 
CMDCA 03/07 14h00min 
CMAS 09/07 08h00min 
HABITAÇÃO 10/07 08h00min 
DEFICIENTE FISICO 16/07 09h00min 
COMAD 17/07 08h00min 
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PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – RESID. CHAPADINHA  II 

O Projeto Trabalho Técnico Social é o conjunto de ações que visam promover a autonomia e o protagonismo social com a 
participação dosbeneficiários.Atividade do Projeto Técnico do Residencial Chapadinha II, contou com participação de Silvia de 
Fátima PezzaRamella Andrade, Assistente de Projetos Sociais da GIDUR (Brasília), onde o nosso colega Renato Junior, que com 
conhecimento e competência, informou aos beneficiários do Residencial Chapadinha II sobre cada cláusula do contrato. 
Os beneficiários participaram da reunião com alegria, entusiasmo e atentos às informações a fim de se manterem informados 
sobre as responsabilidades e obrigações inerentes às clausulas contratuais do Residencial Chapadinha II e procedimentos pós-
assinaturas.  

Durante a reunião foram elencadas perguntas diversas relacionadas ao tema, as quais 
foram esclarecidas por Renato Júnior e Sílvia de Fátima com muita clareza. O Minha 
Casa Minha Vida é um programa que tem transformado o sonho da casa própria em 
realidade para muitas famílias brasileiras. Em geral, o Programa acontece em parceria 
com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. 

O objetivo do Programa é a construção de unidades habitacionais dignas para uma 
melhor qualidade de vida aos beneficiários, que depois de concluídas são vendidas às 
famílias que possuem renda familiar mensal de até R$1.600,00. 

Nossos agradecimentos a todas as equipes: CREAS, CRAS, SEDAS, Habitação, Renato 

Júnior e Sílvia de Fátima pela dedicação. 

Ainda com relação ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) a equipe técnica da Secretaria de Ação Social reuniu-se no 
dia 21 de Janeiro de 2013 com a Secretária Ana Amélia Medeiros; o Eduardo Costa técnico responsável pelo CADÚNICO,o 

cadastro que mantem armazenados todos os dados dos beneficiários dos 
programas sociais e a Assistente Social da Secretaria de Assistência 
Social Alice Aparecida Resende Araujo que também compõe o quadro de 
funcionários do setor de habitação desta secretaria. Com o objetivo de 
contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade dos moradores 
inseridos nos projetos habitacionais,foram elaborados metas, planos e 
estratégias a serem cumpridas com visitas que já estão sendo feitas às 
famílias com o intuito de coletarem e certificarem os dados einformações 
inseridasno CADUNICO e fazer com que o cadastro de cada beneficiário 
fique condizente com a realidade de cada família. Esse trabalho é feito no 
período de execução das obras assim como também após a entrega das 
habitações através de acompanhamentos. Entre os focos do programa, 

vale citar como principal a melhoraria da qualidade de vida dos moradores, a partir do reassentamento da comunidade em 
conjuntos habitacionais. Em Paracatu já está concluído e entregue às famílias o conjunto habitacional “Residencial Chapadinha 
II” e está em processo de finalização da construção o conjunto habitacional “Residencial Sara Kubitschek” localizado no Bairro 
JK. A Fundação Conscienciarte é a mais nova entidade parceira e estará apoiando em algumas atividades da SEDASno decorrer 
do ano de 2014. 
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Cantinho dos Comentários 

“Parabéns a toda a equipe da SEDAS, CRAS e CREAS pelo  trabalho desempenhado com tanta dedicação. Meus parabéns 
especialmente para o nosso editor Divino”. 
Cilze Meire 
____________________________________________________________________________________________________________ 
”Ana amélia, 
 Obrigado pela distinção que vc sempre me reporta.Sinto agraciado pelo presente em receber esse jornal. 
Parabenizo sua equipe e a vc pela importante iniciativa de informar os cidadãos a respeito de tão nobre trabalho. 
Sei que em tudo que vc faz e participa está revestido de grande alegria, boa vontade e entusiasmo, alavancando, na medida 
do possível, a nossa triste realidade para um patamar melhor e mais humano. 
Estou convicto que vc vai continuar brilhando e doando a Paracatu toda a sua experiência, inteligência e sensibilidade em 
favor de uma promoção e uma qualidade de vida melhor e mais condizente com o gênero humano de nossos conterrâneos. 
Max Ulhoa - MOVIMENTO CULTURAL PARACATUENSE” 
 

 
Parabéns a todos e todas que idealizaram o JORNAL SOCIAL. 
João Paulo da S. Couto 
Cáritas Diocesana de Paracatu 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Prezada Ana Amélia, 
Parabenizo a você e toda a equipe da secretaria pela iniciativa. O jornal, não só informa como aproxima a secretaria das 
diversas instituições e parceiros da cidade. Além disso, promove e valoriza o servidor, demonstrando todas as ações e 
frentes de combate na promoção da inclusão e cidadania das pessoas deste município. 
Forte Abraço, 
Pedro Scaldini 
Especialista Relações com Comunidade  
Telefone:(55) 38 3679-1165 
Celular: (55) 38 9893-9088 
Kinross Mineração Brasil S.A 
Brasil, CEP 38600-000 


