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INFORMATIVO 002/2017-SMAS - ASSUNTO: CRAS X CREAS – VOCÊ SABE A
DIFERENÇA?
O CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e o CREAS – Centro de
Referência Especializado de Assistência Social são duas unidades públicas que
pertencem à Secretaria Municipal de Assistência Social. Ambas atuam com foco em
pessoas em situações vulneráveis e de risco social.

Mas, você sabe qual é a
diferença entre os atendimentos
prestados por cada uma destas
unidades?
O CRAS busca prevenir a ocorrência de situações de riscos sociais através do
desenvolvimento e monitoramento das famílias com atividades que promovam o
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, aumentando o acesso aos direitos da
cidadania.
O CREAS oferece apoio e orientação especializados a pessoas que já têm suas
situações de risco comprovadas, ou seja, que são vítimas de violência física, psíquica e
sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais, além de
atender as situações de cumprimento medida socioeducativa. O trabalho do CREAS
baseia-se em:


Acolher vítimas de violência;



Acompanhar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou recorrência;



Desenvolver ações para diminuir o desrespeito aos direitos humanos e sociais.
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Está precisando de ajuda ou sabe de alguém que precisa de atendimento? Então procure
a SMAS e peça orientação. O telefone para contato é 3262-1223.

Endereços e telefones úteis
O CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
Rua Equador, nº 427 – Centro. Tel: 3262-0309
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Rua Takamitsu Uno, nº 016 – Jardim Veneza. Tel 3262-4242
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