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1. TABELA DOS TIPOS DE ATENDIMENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

As visitas domiciliares em sua maioria foram realizadas para fazer o recadastramento 

anual dos aposentados e pensionistas acamados e/ou com dificuldade de locomoção. 

Porém o setor de benefícios também fez solicitações de visita conforme identificado a 

necessidade nos atendimentos realizados pela equipe.  

 

Percebe-se que a procura por atendimento no setor é pequena e que o volume maior de 

atendimento se concentra na visita domiciliar.  

 

 

 

2. TABELA DAS AÇÕES REALIZADAS:  

 

 

 

 

 

 

 

Mês Atendimento 

do segurado 

no setor 

Visita 

domiciliar 

Contato 

telefônico 

Total de 

atendimentos 

Outubro 2 16 12 30 

Novembro 0 31 13 44 

Dezembro 1 24 19 44 

Total 3 71 44 118 

Mês Recadastramento 

anual  

Emissão de 

relatórios 

sociais 

Encaminhamentos 

para rede de 

atendimento 

Outubro 16 0 2 

Novembro 23 1 2 

Dezembro 17 3 2 

Total 56 4 6 



Os encaminhamentos foram efetuados de acordo com análise do profissional de 

Serviço Social para os seguintes serviços referenciados: CRAS
1
 e CREAS

2
 de Sarandi, 

CRAS Branca Vieira, UBS Guaiapó, UBS Alvorada, CRAS Requião.   

A emissão de relatórios sociais foi realizada devido solicitação do setor de 

Benefícios a fim de instruir os processos de inclusão de dependentes e solicitação de 

pensão por morte. Cabe ao profissional de Serviço Social emitir parecer social acerca da 

situação, quando houver necessidade, sendo que a emissão deste documento não se dá 

em caráter investigativo, mas sim com a finalidade de apresentar a realidade observada, 

sempre visando a manutenção dos direitos dos segurados. 

Neste período o Serviço Social organizou o Primeiro Show de Talentos da 

Maringá previdência, iniciativa que visa à valorização das habilidades artísticas dos 

beneficiários da Maringá Previdência, bem como promover reencontros e interação 

social. O evento ocorreu no dia 07 de novembro, no salão de festas da AFMM – 

Associação dos Funcionários Municipais de Maringá, no período noturno, contando 

com público de aproximadamente 250 pessoas. Foram nove apresentações artísticas que 

incluíram músicas, danças e declamação de poesia.  

 

 

Maringá, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

Dayane Cristina Deretti 

Assistente Social 

CRESS 4368 - PR 

 

                                                           
1
 CRAS - Centro de Referência de Assistência Social – Serviço vinculado à política 

Municipal de Assistência Social que atende casos de Proteção Social Básica. 

 

 
2
 CREAS - Centro de Referência de Assistência Social Especializado de Assistência 

Social – Serviço vinculado à Política de Assistência Social que atende casos onde haja 

ou tenha-se suspeita de violação de direitos 


