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Assistente social: a rotina desses profissionais que
atuam nas vulnerabilidades sociais

Em períodos de crise, como a atual pandemia, o Serviço
Social é necessário para que os cidadãos não fiquem

desamparados

A  Assistência Social em Nova Friburgo

Em Nova Friburgo existem mais de sete mil famílias inscritas no Cadastro Único (CadUnico), que sinaliza a
situação de extrema pobreza. “Levando em consideração que nem toda a população acessa o CadÚnico e tem
conhecimento dos equipamentos socioassistenciais, este número, com toda certeza, é maior. Além disso, a cidade
registra altos índices de violência contra mulheres, crianças e adolescentes, idosos, entre outros públicos. O
cenário das diversas questões sociais e vulnerabilidades é latente e muitas vezes, banalizado por grande parcela
da população ,”  disse a assistente  social  Ana Olivia Verly Waldhelm.A Secretaria  Municipal  de Assistência
Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude é o órgão gestor da política pública de
assistência social no município. É a responsável pela garantia da proteção social a quem dela precisar e pela
promoção da cidadania, por meio da implantação do Sistema Único de Assistência Social – (Suas). A oferta os
serviços da Proteção Social Básica, através dos Cras (conselhos regionais de assistência social),  serviços da
Proteção  Social  Especial  de  Média  Complexidade,  através  do  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social
(CREAS), do Centro de Referência da Mulher (Crem), do Centro de Cidadania Hanna Suzart e do Serviço de
Proteção  Social  de  Alta  Complexidade,  através  de  unidade  de  acolhimento  institucional  para  crianças  de
adolescentes.  “Só  no  mês  passado,  houve  quase  3.500  atendimentos  às  famílias  evidenciando  aumento  da
demanda neste período de pandemia. O empobrecimento da população, diante do desemprego e das dificuldades
de continuidade do trabalho informal, contribuiu para esse aumento,” disse a nota enviada pela Secretaria de
Assistência  Social,  Direitos  Humanos,  Trabalho  e  Políticas  Públicas  para  a  Juventude.  A  Secretaria  de
Assistência  Social  conta  com  20  profissionais  com  graduação  em  Serviço  Social,  atuando  nos  diversos
equipamentos de proteção social.Nova Friburgo possui quatro Cras, no Centro, Olaria, Campo do Coelho e em
Conselheiro Paulino. Essa nova concepção da assistência social, organizada em Sistema Único, pretende superar
a  ação  fragmentada  e  segmentada;  direcionar  sua  organização  em  torno  da  materialidade  sociofamiliar,  e
descentralizar serviços, ofertando-os em locais próximos da moradia das famílias. “O olhar do profissional se
volta, assim, para a família e para os seus membros, em um dado território, espaço onde se manifestam as
vulnerabilidades e riscos, por meio de fenômenos complexos e multifacetados, que podem incidir diferentemente
sobre as famílias e, e m alguns casos, mas especialmente sobre um de seus membros”, explica a nota. Os Cras



funcionam como porta de entrada para os serviços da Assistência Social no município. Através do Serviço de
Proteção e Atendimento à Família (Paif),  que integra um dos serviços do nível de proteção social básica, é
realizado o trabalho social com famílias. Este tem um caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função
protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir
na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o
fortalecimento  de  vínculos  familiares  e  comunitários,  por  meio de  ações  de caráter  preventivo,  protetivo  e
proativo.A equipe  de  referência  do  Cras  é  interdisciplinar  e  é  composta  por  assistente  social,  psicólogo  e
profissional de nível médio. “Essa equipe trabalha preventivamente, organizando e ofertando os serviços com o
objetivo de emancipar os indivíduos em situação de vulnerabilidade social, com ausência de renda e com acesso
precário  aos  serviços  públicos  ou  que  estejam com os  vínculos  familiares  enfraquecidos.  Beneficiários  de
programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada
(BPC),  também fazem parte do público de atendimento dos Cras” ,  informa a nota.As principais atividades
diárias da equipe são atendimento e acompanhamento familiar, oficinas com grupos de famílias, inscrição no
Cadastro Único para os programas sociais do Governo Federal, concessão de benefícios eventuais (cestas de
alimentos,  auxílio  funeral),  visitas  domiciliares,  encaminhamentos  para  o  mercado de trabalho,  para  a  rede
socioassistencial e demais órgãos públicos, articulação com a rede de atendimento, elaboração de relatório e
laudos técnicos, entre outros.
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