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GESTÃO E 
COMPROMISSO

A secretaria Municipal de Assistência 
Social de Guamaré/RN vem trabalhando 
de forma incansável para minimizar as 
questões sociais ainda encontradas em 
nosso município, através dos programas
e benefícios existentes, como também
por meios dos serviços socioassistenciais. 
E esse é o nosso maior objetivo fazer com 
que os nossos serviços alcance e acompanhe 
a s  f a m í l i a s  q u e  s e  e n c o n t r a m  e m 
vulnerabilidade e risco social, pois é através 
do acompanhamento socioassistencial 
que será possível reverter as fragilidades 
econômicas, sociais e familiares daqueles 
que necessitam da política da Assistência 
Social.

A Prefeitura de Guamaré, na pessoa do Prefeito Eudes Miranda não mediu 
esforços para assegurar recursos humanos e financeiros para que pudéssemos 
continuar ofertando um serviço de qualidade e de proteção social.

Investimos em infraestrutura, a exemplo do prédio do Serviço de Convivência da 
Pessoa Idosa, a reforma do CRAS de Baixa do Meio; em equipamentos para os 
profissionais que realizam buscas ativas e visitas domiciliares; e Formação 
continuada para todos os profissionais da SEMAS.

Juliana Camara

DESTAQUES
A secretária Juliana Câmara, acompanhada do secretário 
adjunto, André Bertoldo participou em fevereiro de uma 
reunião com a equipe técnica da Secretaria de Estado de 
Assistência Social, na sede da SETHAS, na capital do estado.

E não para aqui... Apresentamos nesta cartilha as principais ações realizadas 
pela Assistência Social neste ano de 2021 na gestão do Prefeito Eudes Miranda
 da Fonseca.

No mês de abril, o município de Guamaré, através da SEMAS, 
formalizou a adesão ao Programa Casa Verde e Amarela, do 
Governo Federal, na modalidade de Regularização Fundiária 
e melhorias habitacionais.

Em maio, aconteceu a Capacitação da Equipe que compõe a 
Escuta Especializada do município. Reforçando o compromisso 
da gestão com a população e o aprimoramento da Rede de 
Proteção em Defesa a Criança e do adolescente.

Em Maio, onde se comemora o dia do Assistente Social a 
SEMAS realizou a atividade “Cuidando de quem cuida” na 
abertura da 1ª Semana do Serviço Social de Guamaré, que 
reuniu as assistentes sociais da rede do SUAS do município.

A Secretaria de Assistência Social promoveu em agosto, a 
8ª Conferência Municipal de Assistência Social, seguindo 
o tema "Assistência Social: Direito do povo e Dever do 
Estado, com financiamento público, para enfrentar as 
desigualdades e garantir proteção social".

A Prefeitura de Guamaré/RN realiza sua IX Semana do Bebê, 
tendo como Tema: “Guamaré: Um lugar de Proteção Integral 
à Primeira Infância”, nos dias 22 a 28 de novembro, com uma 
extensa programação das secretarias de Assistência Social, 
Saúde, Educação e Esportes com  atividades para público alvo: 
criança até 06 anos (Primeira Infância), gestantes e seus 
familiares, no intuito de fortalecer os vínculos afetivos e 
comunitários
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SELO UNICEF

Nesta edição, o UNICEF solicitou ao município a indicação de 
três pessoas para atuarem como mobilizador(a) de Educação; 
Mobilizador(a) de Saúde e mobilizador(a) de Assistência Social.

Em junho, foi a vez do município de Guamaré aderir ao Selo 
UNICEF edição 2021/2024. A adesão foi assinada pelo o 
prefeito Eudes Miranda e Pela Secretária Juliana Câmara 
indicada a assumir a Articulação Municipal do Selo UNICEF. 
Após a adesão, o município já iniciou as primeiras etapas 
desse processo.  Além da articuladora do Selo UNICEF, o
 prefeito indicou também Hairton Gomes como mobilizador 
de Adolescentes.

Os secretários das pastas de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, e gabinete Civil; 
Representantes do CMDCA e do conselho tutelar; Adolescentes do Núcleo de Cidadania 
de Adolescentes (NUCA); e comunicadores. 
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SUMÁRIO
ADESÃO

MOBILIZADORES DAS SETORIAIS E COMISSÃO INTERSETORIAL

Outro passo importante foi a Criação da Comissão Intersetorial 
do Selo UNICEF que é composta pela Articuladora municipal; 
Os Mobilizadores(as) de Adolescentes, de Educação, de Saúde e de Assistência Social;

NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA)
O NUCA – Núcleo de cidadania dos adolescentes do Município 
de Guamaré RN, voltou à ativa em mais uma edição, o 1º 
Encontrão do NUCA aconteceu no mês de outubro com um 
momento descontraído e de integração para dá início a uma 
das mais importantes estratégias do SELO UNICEF, no qual busca 

acolher adolescentes do município. A participação cidadã de adolescentes é ao mesmo tempo 
um direito e um instrumento para conhecer e reivindicar outros direitos, enfrentar 
vulnerabilidades e superar desigualdades que afetam a sua vida.

07

08

Formasuas 12

investimentos

14Rota da Cidadania

Benefícios e Serviços 15

16Primeira Infância no SUAS

Projeto Viver Melhor  17

18Selo UNICEF

Destaques 19



GESTÃO E COMPROMISSO
A Secretária Juliana Câmara, iniciou a gestão com 
um encontro com a sua equipe de trabalho para 
apresentar a estrutura administrativa da SEMAS e 
metas de trabalho e estratégias para o ano de 2021.
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O momento contou com a presença do Prefeito 
Eudes Miranda, que fez questão de cumprimentar a 
equipe da Assistência Social e também de reafirmar 
o compromisso do executivo, na garantia do acesso
 às políticas públicas na área social para a população mais vulnerável.

REDE SOCIOASSISTENCIAL

O Projeto Viver Melhor: Escola do Amanhã que atende o público da Pessoa Idosa do 
município de Guamaré vem realizando suas atividades no Prédio do Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa, inaugurado esse ano.

AULAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Com o objetivo de sensibilizar a Pessoa Idosa para 
o direito ao acesso à Educação, através da 
Alfabetização e assim promover a sua emancipação, 
prevenindo as situações de violência financeira e 
patrimonial, as aulas são realizadas de segunda 
a quinta-feira das 13h às 17h. Atualmente estão 
matriculados 29 alunos, sendo 16 não Alfabetizados 
e 13 Alfabetizados com dificuldade de leitura e escrita.

As aulas contemplam as seguintes áreas de conhecimento: 
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, 
Artes e Ciências (Educação física). Esta iniciativa busca 
favorecer a formação dos idosos e consequentemente, 
a sua autonomia, para que estes tenham condições de 
manter-se ativo e com maior inserção social, com 
potencialidade de articulação,

ENFRENTAMENTO AO ABUSO FINANCEIRO E A VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

O projeto tem o objetivo de realizar ações interventivas, 
a nível municipal, com foco na prevenção e no combate 
aos crimes de ordem financeira e patrimonial cometidos 
contra a pessoa idosa. O projeto foi apresentado para 
Rede de Proteção a Pessoa Idosa; ao Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa e as instituições bancárias do munícipio 
como parceiros nas ações que favorecerão o enfrentamento das situações de violência no 
município. O projeto seguirá para as próximas etapas de formação de comissão de 
monitoramento e inicios das ações de mobilizações. 

PROJETO VIVER MELHOR



PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Por causa da pandemia do COVID-19, os serviços da PSB tiveram um grande desafio para 
este primeiro período de seis meses, onde foi preciso buscar estratégias e metodologias 
diferenciadas para os seus planejamentos visando desenvolver suas atividades de forma 
atrativa e efetiva para seus usuários com intuito de manter o acompanhamento social.

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF) é oferecido em todos os 
Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) e tem como objetivo apoiar as famílias,
prevenindo a ruptura de laços, promovendo o 
acesso a direitos e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida.

O CRAS Centro obteve uma média de 150 famílias em acompanhamento no PAIF entre 
janeiro e junho deste ano. 

O CRAS de Baixa do Meio mesmo em meio às 
limitações impostas pelas a pandemia da 
COVID-19 manteve uma média de famílias em 
acompanhamento no PAIF de 170 famílias.
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PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
No mês de agosto, mês da Infância, o
município de Guamaré foi reconhecido 
entre nove cidades do RN, pelo o 
excelente trabalho executado nas 
ações voltadas a primeira infância 
com o Programa Criança Feliz - PCF.
A cerimônia realizada na Escola do 
Governo, na capital do estado, contou 
com a exibição do vídeo institucional 
de boas práticas do programa Criança 
Feliz em Guamaré, apresentado e por
Rayanne Fernandes, coordenadora 
do programa no município.

O reconhecimento representa o constante esforço da 
gestão municipal por meio da Secretaria de Assistência 
Social em garantir os direitos e proteção das nossas 
crianças e em especial os da Primeira Infância. 

Na oportunidade, a Governadora do Estado, Fátima 
Bezerra fez a entrega da Comenda Pe. Sabino Gentille 
ao Prefeito Eudes Miranda; a Secretária de Assistência 
Social Juliana Câmara e a Supervisora do PCF Rayanne 
Fernandes.
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos é serviço complementar ao 
PIAF e PAEFI realizado em grupos, de 
acordo com o seu ciclo de vida, e que 
busca complementar o trabalho social com 

famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Além disso, o SCFV 
fortalece as relações familiares e comunitárias e promove a integração e a troca 
de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. 

Atividades e Oficinas desenvolvidas pelo no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos do CRAS Centro e CRAS de Baixa do Meio 
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O programa Criança Feliz, tem como ponto 
central a visita domiciliar de técnicos às casas 
das famílias de baixa renda para acompanhar e 
estimular o desenvolvimento das crianças até os 
3 anos beneficiárias do Bolsa Família, até os 6 
anos aquelas crianças com algum tipo de deficiência 
e que recebem o Benefício de Prestação Continuada 
BPC) e gestantes. 

BENFÍCIOS E SERVIÇOS
A Secretaria Municipal de Assistência Social vem atuando de forma enfática para assegurar 
direitos as famílias que se encontram em vulnerabilidade e insegurança social. 

Média de 143 famílias em acompanhamento PAIF – CRAS Centro

172 usuários acompanhados pelo o Serviço de Convivência

Média de 152 famílias em acompanhamento PAIF – CRAS Baixa do Meio

159 usuários acompanhados pelo o Serviço de Convivência

240 famílias acompanhadas pelo o Programa Criança Feliz

Média de 39 famílias em acompanhamento pelo PAEFI - CREAS

80 idosos acompanhados pelo o Projeto Viver Melhor

237 famílias inclusas na Base do Cadastro Único

1.186 Cadastrados atualizados na base do Cadastro Único

SERVIÇOS

BENEFÍCIOS
21 famílias inclusas no Auxílio Moradia

64 Auxílios Natalidade concedidos

93 concessões do Auxílio Funeral 

55 Inclusas no Programa do Leite Potiguar

870 refeições diárias no Restaurante Popular (Baixa do Meio e Salina da Cruz)

166 concessões de Veículo a Serviço (INSS, Penitenciária, Fórum)

81 translados de mudança

PROGRAMA RENDA CIDADÃ

O “Programa Renda Cidadã” beneficia famílias que
vivem abaixo da linha de pobreza. Mensalmente 
essas famílias passam a receber um cartão para 
compras no comércio local com o valor de 
R$ 185,00 as famílias contempladas. Atualmente 
são beneficiadas 2.042 famílias com Programa 
Renda Cidadã.

Neste de ano 2021 foram incluídas no programa 179 novas famílias. 
Os números abaixo se referem ao total de famílias incluídas este ano nos seguintes 
serviços e benefícios:
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ROTA DA CIDADANIA
A Rota da Cidadania tem por objetivo solucionar o 
déficit de documentação do cidadão Guamareense, 
por meio de ações da Diretoria do Trabalho e da 
Central da Cidadania, que chega aos que residem 
em comunidades distantes do centro onde está 
localizada a unidade de atendimento.

A Central da Cidadania oferta vários serviços para toda população, como: Carteira de 
Trabalho Digital, atendimento do SINE-RN, consulta de debito da COSERN e CAERN, 
atendimento jurídico, agendamento de RG, Boletim de Ocorrência, Título de Eleitor, 
Reservista e segunda via de CPF. Para melhor atender a população a Rota da 
Cidadania vai até a comunidade para assegurar o direito do cidadão de adquirir
 seus documentos.

A equipe da Rota da Cidadania que é composta por profissionais da Central da 
Cidadania, do PAIF, do Cadastro Único e da Segurança Alimentar já passou nas 
localidades de Santa Maria III, Santa Paz, Umarizeiro e Lagoa Seca, totalizando 223
 atendimentos. 

SERVIÇOS DA CENTRAL DA CIDADANIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos 
de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições 
e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco 
pessoal e social, por violação de direitos.

O Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos, o
PAEFI. Presta ações de apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias com um ou 
mais de seus membros em situação de 
ameaça ou violação de direitos. O CREAS 
acompanhou uma média de 39 famílias no 
PAEFI entre janeiro e setembro deste ano.

A Alta Complexidade oferece atendimento às famílias 
e indivíduos que se encontram em situação de 
abandono,  ameaça ou violação de dire i tos, 
necessitando de acolhimento provisório, fora de seu 
núcleo familiar de origem.  O Município de Guamaré 
dispõe de duas modalidades de serviços dentro da 
Proteção Especial da Alta Complexidade, sendo elas 
o Acolhimento Institucional e o Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora. Ambas com suas equipes estruturadas dando continuidade aos 
serviços ofertados.  

A Equipe da Família Acolhedora, desde maio vem recebendo 
uma supervisão com a Psicóloga Veruska Galdini (Mestre em 
psicologia pela PUC-SP) com o objetivo de aperfeiçoar as 
práticas de atendimento e gestão do serviço. 

O SFA vem realizando a divulgação e sensibilização do serviço 
nos equipamentos da SEMAS e nos segmentos religiosos, com 
intuito de sensibilizar, informar e captar famílias para o serviço.  
Os próximos passos serão as oficinas para trabalhar com as 
famílias cadastradas.
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INAUGURAÇÃO

No novo espaço, a terceira idade será assistida com o “Projeto Espaço Viver Melhor: 
Escola do Amanhã” e ainda receberá capacitação para o uso de novas tecnologias. 
Atividades de hidroginástica e de convivência e fortalecimento de vínculos, também 
farão parte da rotina do público beneficiário.
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O Prefeito Eudes Miranda e 
a secretária Juliana Câmara 
jun tos  com o  Conse lho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa inauguraram no 
mês de abril o Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa 
de Guamaré. Com 500 metros 
quadrados de área construída, 

o equipamento, que é administrado pela Secretaria de Assistência Social, tem na sua estrutura: 
duas salas multiuso, recepção, salas administrativas, banheiros, piscina, salão de festas, 
cozinha e espaço para refeições. 

INVESTIMENTO
A Prefeitura de Guamaré, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social,
 realizou no mês de maio a entrega de 
equipamentos e kits para suporte as visitas
domiciliares dos serviços socioassistenciais.

As equipes de visitadores, agentes e orientadores 
sociais, juntamente com os coordenadores, 
receberam os Kits compostos por uma bolsa, 
camisa de proteção UV, bonés e squeeze, como 
também, foram entregues bicicletas e tablets 
para atender necessidades de cada setor. 

EQUIPAMENTOS PARA VISITA DOMICILIAR

VEICÚLOS NOVOS E PADRONIZAÇÃO DA FROTA

O Prefeito Eudes Miranda e a Secretária Social, Juliana 
Câmara entregaram em agosto, 02 veículos para atender 
as necessidades do Programa Criança Feliz e do Projeto 
Renascer. O automóvel que dará suporte a equipe do 
“Criança Feliz” foi adquirido 100% com Recurso Federal 
da Primeira Infância no SUAS e  o veículo do Programa 

Renascer foi adquirido 100% com recursos do Fundo
Municipal da Infância e adolescência - FIA, captados 
através de edital do Banco Santander.  A SEMAS investiu 
ainda na padronização da Frota de Veículos da secretaria 
que conta com 08 veículos oficiais. 

FARDAMENTO DAS UNIDADES

A Secretaria Municipal de Assistência Social comemorou 
o dia do Funcionário Público junto aos colaboradores e 
na oportunidade, os titulares da pasta, Juliana Câmara e 
André Bertoldo realizaram a entrega do fardamento das 
Unidades Socioassistenciais 13 “A ação objetiva 
padronizar o uniforme de todos os servidores da 
.Secretaria, garantindo à eles mais segurança no exercício do seu trabalho, e também 

aos moradores que são assistidos por algum programa social, durante as visitas 
domiciliares”, enfatizou Juliana Câmara
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FORMA SUAS
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As primeiras capacitações e oficinas de formações foram iniciadas em junho deste ano, com 
as seguintes temáticas:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DE BAIXA DO MEIO

O FormaSUAS é o programa de formação e capacitação 
permanente para profissionais, conselheiros e técnicos
 da rede socioassistencial do SUAS, aprimorando a 
gestão do SUAS no Município. O programa contempla 
ações de capacitação e formação, que devem impactar 
na carreira do trabalhador do SUAS, além potencializar 
e dar visibilidade a novas práticas profissionais. 

Ética e Sigilo Profissional;

SUAS – Sistema Único de Assistência Social;

A tuação dos Orientadores Sociais;

D esenvolvimento Infantil;

C apacitação do Programa Criança Feliz;

3 1 Anos da Promulgação do ECA;

A  importância da Utilização do Prontuário SUAS Físico e On-line;

D iversidade Sexual, Identidade de Gênero e Cidadania LGBTQIA+;

O ficina do Sistema de Informações do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC;

O ficina do Registro Mensal de Atendimentos – RMA;

C apacitação sobre SIPIA-CT.

O distrito de Baixa do Meio, no mês de novembro ganhou 
de presente da Gestão Municipal do Prefeito Eudes
Miranda e da Secretária Juliana Câmara um Novo prédio 
do CRAS que passou por uma reforma e ampliação 
espaço para o atendimento dos moradores do distrito e 
demais comunidades adjacentes.

Fachada do CRAS anteriormente

A reforma que iniciou no mês de janeiro deste ano 
foi inaugurada e entregue pela Prefeitura e 
Assistência Social com as modificações no 
posicionamento e acréscimo de salas e banheiros 
com acessibilidade; ampliação da recepção e 
área de circulação; sala do Cadastro Único com
 sala de arquivamento; 04 (quatro) salas de atendimento, Sala de reuniões reforma na 

cozinha, com instalação de pias e bancadas de apoio. Além da reforma e ampliação
dos ambientes internos, todo o prédio passou por alteração na sua fachada, deixando 
o prédio moderno e aconchegante.
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CAMPANHAS E LIVES
A SEMAS de Guamaré vem realizando as campanhas nacionais de prevenção e de 
enfrentamento as violações de direitos, como também tem realizado lives para difundir 
os temas das campanhas, como para celebrar datas comemorativas juntos aos 
usuários do SUAS.

MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER: “FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO A MULHER”

MARÇO - SOMOS TODAS MARIAS – FORTES E CORAJOSAS

ABRIL - INCLUIR PARA GARANTIR

MAIO - DIA DAS MÃES

MAIO – CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

JUNHO – CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

JUNHO – ARRAIÁ DA SEMAS

AGOSTO LILÁS – CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
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