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Ações da Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juventude
no período da pandemia causada pelo COVID-19

- Afastamento dos profissionais do grupo de risco.
- Elaboração do Plano de Contingencia da Assistência Social aprovado pelo
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, regulamento as novas
estratégias de funcionamento.
- Projeto Pacto pela vida iniciou LIVES (segundas, quartas e sextas-feiras)
esclarecedoras a população sobre temas relevantes como Saúde Mental em
tempo de Covid-19 e questões sociais (violência contra a mulher, violência contra
idosos, etc...) agravadas em período de pandemia, com profissionais no projeto
e especialistas convidados.
- Potencialização Distribuição de Cestas básicas através dos Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS I e II para famílias em situação de risco
e vulnerabilidade social acompanhadas, extensivo à trabalhadores informais
com renda prejudicada no período de pandemia e à integrantes que fazem parte
do grupo de risco e são de baixa renda, seguindo os critérios da Lei de Doação
Municipal e da Lei de Benefício Eventuais. (De 18/03/2020 à 03/06/2020 já foram
entregues mais de 7 toneladas de alimentos, sendo concedidas 731 cestas
básicas)
- Suspensão de atividades coletivas do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para Crianças, Adolescentes e Idosos e de atividades esportivas.
- Formação de grupos online (WhatsApp) para acompanhamento de famílias que
fazem parte do Programa Criança Feliz.
- Central de Comunicação direta com os CRAS e Bolsa Família. Está sendo
realizado atendimento remoto via Telefone e WhatsApp.
- LIVES e esclarecimentos por meio de vídeo sobre o Auxilio Emergencial do
governo federal, disponibilizando equipe para auxiliar à população no
cadastramento, em parceria com a Secretaria de Educação.
- Aquisição de equipamentos de Proteção Individual – EPI para os profissionais
da Assistência Social que lidam diretamente com o público, para garantir a
segurança profissional durante as visitas domiciliares.
- Equipes do setor do esporte foram direcionadas para suporte às barreiras
sanitárias e controle de aglomerações no centro da cidade.
- Dia do desafio online com os monitores de atividades e educadores fisícos.
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- Realização de campanha informativa virtual voltadas para proteção de crianças
e aos adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual (campanha 18 de
Maio).
- Realização de Campanha online de prevenção e proteção a criança em
situação de trabalho infantil (12 de junho) (em andamento)
- Realização de Campanha de valorização da pessoa idosa (em andamento)
- Acompanhamento social para idosos integrantes dos grupos do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio de visitas quinzenais.
- Acompanhamento psicológico online para idosos integrantes dos grupos do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que devido isolamento
social estão em maior fragilidade psicossocial.
- Elaboração de Plano de Contingência específico para atender às pessoas em
situação de rua.
- Concessão de 3 refeições por dia (7dias por semana) para a população em
situação de moradia de rua, através de acompanhamento psicossocial do
CREAS, como estratégia de prevenção ao corona vírus à população vulnerável.
(OBS: iniciará ainda no mês de junho, com previsão de duração de 3 meses)
- Projeto CREAS em foco e em Vídeo, que através do rádio e das redes sociais
leva informações e estratégias de prevenção aos vários tipos de violências
durante a pandemia.
- O programa Criança Feliz continua a fazer o acompanhamento de 300 famílias
quinzenalmente através de visitas domiciliares e semanalmente por meio de
acompanhamento remoto, repassando atividade e fortalecendo os vínculos
familiares.
- Entrega em domicílio de 236 Vale Gás (programa do governo do Estado), a
estratégia da entrega em domicilio é uma ação de prevenção de aglomerações
e ao risco de contaminação pelo COVID (Obs: está em processo, já foram
entregue 78 e iniciamos a entrega do restante hoje (03/06/2020).

