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1 APRESENTAÇÃO

O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico

que organiza, regula e norteia a execução da Política de  Assistência  Social  na

perspectiva do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A periodicidade do

Plano é de quatro anos, de acordo com os períodos de elaboração do Plano

Plurianual –  PPA (art. 19 da NOB-SUAS/2012), não sendo um fim em si mesmo e

sim um instrumento de processo.

O PMAS (2018-2021) foi construído em consonância com o Plano de Governo

Municipal,  PPA 2018-2021,  Pacto de Aprimoramento do SUAS,  deliberações das

últimas duas Conferências Municipais de Assistência Social e demais legislações

pertinentes à Política de Assistência Social, propiciando a visualização das

prioridades selecionadas, as ações e metas previstas, os recursos disponíveis, bem

como, as estratégias para a sua implementação num espaço de tempo determinado,

visando à obtenção de resultados. Sua elaboração foi embasada no conhecimento

histórico da realidade do município, no diagnóstico da rede socioassistencial pública

e privada do SUAS no município.

1.1 Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social – PMAS (2018-2021)

O presente Plano foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social

através da Resolução nº 52. A aprovação ocorreu em Assembleia Ordinária realizada

em 09 de novembro de 2017, registrada em Ata nº13/2017.

1.2 Processo de elaboração do PMAS (2018/2021)

A elaboração do PMAS, a apreciação e aprovação pelo Conselho Municipal

de Assistência Social  – CMAS está em consonância com a Lei Orgânica de

Assistência Social – LOAS e as Resoluções do CNAS, especialmente a Resolução

CNAS nº 145 de 15 de outubro de 2004 que estabelece a Política Nacional de

Assistência Social e a Resolução CNAS  nº 33 de 12 de dezembro de 2012  que

dispõe sobre a Norma Operacional Básica (NOB SUAS 2012).

A metodologia de construção do PMAS, proposta pelo Gestor, foi aprovada

em  reunião  junto  ao  CMAS  no  dia  15  de  setembro  de  2017.  O  processo  de

sistematização  do  PMAS  ocorreu  de  forma  participativa, buscando envolver
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representantes da rede socioassistencial  pública e privada do SUAS,  o CMAS e

representantes de outras políticas públicas que tem interface com a Assistência

Social (Saúde, Educação, Habitação, Trabalho, entre outros), contemplando as

deliberações das Conferências e a demanda local.
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2 IDENTIFICAÇÃO

Município: Caxias do Sul/RS

Nível de Gestão: Plena

Porte Populacional: 483.377 habitantes

Período de Execução: 2018 a 2021

2.1 Prefeitura Municipal de Caxias do Sul

Nome do Prefeito: Daniel Antônio Guerra

Documento de Identidade (RG):   4042390734                CPF: 552.896.490-34

Mandato do Prefeito: Início: 02/01/2017                           Término: 31/12/2020

Endereço da Prefeitura: Alfredo Chaves, 1333

Bairro: Exposição                                                                CEP: 95020-460

Telefone: (54) 3218.6000                                                    Fax: (54) 3218.6000    

Site: www.caxias.rs.gov.br

2.2 Gestor da Assistência Social

Nome do Gestor: Fundação de Assistência Social (FAS)          

N° da Lei de Criação da FAS: 4419                                       Data de Criação: 

04/01/1996

Responsável: Rosana Santini Menegotto

Ato de Nomeação da Gestora: Portaria nº 124148/2017        Data da nomeação: 

02/01/2017

Endereço: Os 18 do Forte, 423  Bairro: Lourdes                   CEP: 95020-472

Telefone: (54) 3220.8700                                                       Fax: (54) 3220.8700

Site: www.fas.caxias.rs.gov.br                                               E-mail: 

fas@fas.caxias.rs.gov.br

2.3 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº da Lei de Criação: 4420                                                    Data da Criação: 

08/01/1996

Nº do Decreto que regulamenta o Fundo: 8797                     Data: 27/12/1996

Nome do gestor do FMAS: Rosana Santini Menegotto

Lotação: FAS

Nome do ordenador de despesas do FMAS: Rosana Santini Menegotto

http://www.caxias.rs.gov.br/
http://www.fas.caxias.rs.gov.br/
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2.4 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Nº da Lei de Criação: 4420                                 Data da Criação: 08/01/1996

Nome da Presidente: Andrea Dandolini Camello

Nome da Secretária Executiva: Andressa Xavier da Rosa

Nº total de membros: 36

Endereço do CMAS: Borges de Medeiros, 211   Bairro: Centro     CEP: 95020-310

Telefone: (54) 3901.1483                Fax: (54) 3901.1483

E-mail: cmas@caxias.rs.gov.br

2.5 Equipe Técnica responsável pela elaboração do PMAS

Ana Luiza De Bona Castellan Esquiam Viganó -  Psicóloga

Ana Maria Franchi Pincolini – Psicóloga

Auro Luis da Silva – Sociólogo (responsável pelo diagnóstico socioassistencial)

Eler Sandra de Oliveira – Assistente Social

Fernanda Legnaghi Benetti – Psicóloga

Franciele Michelon – Psicóloga

Gislaine Pereira Ferreira– Assistente Social

Heloísa Teles – Assistente Social

Henriette Rabassa Giesel Castro – Assistente Social

Rosani de Souza Dames – Assistente Social

Samile Sandra Bossardi – Psicóloga

Vanisse Zancan – Assistente Social

2.6 Equipe Técnica que colaborou na construção do PMAS

Representantes da FAS

Morgana Leorato Baldo – Educadora Social (Gerente CRAS Norte)

Vanessa Soares Boni – Educadora Social (CRAS Sudeste)

Melisa C. Boz – Educadora Social (Gerente CRAS Centro)

Franciele Lenzi Ferreira – Educadora Social (CREAS Norte)

Eleni Raquel da S. Tsuruzono – Assistente Social (CREAS Sul)

Sandra Salvi Anderle – Educadora Social (CREAS Sul)

Viviane F. Uznanski – Psicóloga (CREAS Sul)

Rosangela F. C. Alexandrino – Educadora Social (Gerente do Centro Pop)

Maria Virgínia F. C. Pereira – Assistente Social (Gerente CREAS Sul)



9

Franciele Fernandes – Assistente Social (Gerente CREAS Norte)

Adriana L. Dartora – Psicóloga (CREAS Norte)

Maria do Carmo Mezzomo – Agente Administrativo (CREAS Norte)

Zenilda F. Cruz – Psicóloga (CREAS Sul)

Ines Schwantes – Assistente Social (CREAS Norte)

Silvana Lima – Assistente Social (Abrigo Sol Nascente)

Louise I. Barbosa – Psicóloga (Abrigo Sol Nascente)

Joselaine Maria Dalpiaz – Assistente Social (Diretora Abrigo Estrela Guia)

Marta C. Herpich – Assistente Social (Abrigo Estrela Guia)

Representantes do CMAS e de Entidades da Rede Privada do SUAS

Andrea Dandolini Camello – Assistente Social

Andressa Xavier da Rosa – Educadora Social

Beatriz Pauletti Pirocca – Assistente Social

Jeanine Jeremias Pacholski – Assistente Social

Najara Sant'Ana – Assistente Social

Roberta Silveira Vieira – Psicóloga

Joanete M. Gasparin – Assistente Social

Carolina de Souza – Assistente Social

Denise Veadrigo de Lima – Assistente Social

Marivanda Ló – Psicóloga

Priscila de Costa Knopp - Psicóloga

Aline Saraiva – Assistente Social

Daiane Camargo – Assistente Social

Cintia Pretto – Psicóloga

Altair V. de Lima – Coordenador

Everson A. Furtado – Psicólogo

Bernardet I. Pegoraro – Coordenadora

Cristiane da Luz – Assistente Social

Paula Cidral Otto – Assistente Social
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3 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

A história de Caxias do Sul começa quando a região era percorrida por

tropeiros, ocupada por índios e chamada Campo dos Bugres. Em 1875, chegaram

os primeiros imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para viver. Dois anos

após, a sede da colônia do Campo dos Bugres recebeu a denominação de Colônia

de Caxias. No dia 20 de junho de 1890 foi então criado o Município, e a 24 de

agosto do mesmo ano, foi efetivada a sua instalação. No dia 1º de junho de 1910,

Caxias foi elevada à categoria de cidade e, neste mesmo dia, chegava o primeiro

trem, ligando a região à capital do Estado.

Vários ciclos econômicos marcaram a evolução de Caxias do Sul ao longo

destes séculos: do cultivo da uva e do vinho ao segundo pólo metal mecânico do

Brasil. Junto com os imigrantes, outras etnias partilharam desse caminho.

Aconteceram a miscigenação e a aculturação. Ao lado do lastro cultural itálico,

convive a tradição gaúcha. A garra e determinação herdadas dos imigrantes são a

marca do povo caxiense. A ele foi erguido, em 1954, o Monumento Nacional ao

Imigrante, na cidade da Festa da Uva. “Somos uma nação de nações. É justo que se

erguesse aqui esse marco memorável”, disse na ocasião da inauguração, o

presidente Getúlio Vargas.

Caxias do Sul é o polo  centralizador da região mais diversificada do Brasil.

Em 2017 comemora 127 anos de desenvolvimento com laboriosos trabalhadores

numa soma de diversidades, vinícolas, parque industrial e um comércio rico e

dinâmico.

Segundo o censo IBGE (2010) Caxias do Sul localiza-se na encosta superior

do Nordeste do Rio Grande do Sul, possui uma população de aproximadamente

483.377 mil habitantes1, segundo  estimativa  para  2017. A população é

preponderantemente de cor branca e, na sua maioria da área urbana. O município,

diante do número de pessoas caracteriza-se como de grande porte, está habilitado

em nível de gestão plena, tendo a gestão total das ações de Assistência Social.

A área urbana da cidade de Caxias do Sul é dividida em 15 regiões adminis-

trativas, são elas: Centro, Santa Lúcia, Fátima, Cruzeiro, Esplanada, Desvio Rizzo,

Forqueta, Ana Rech, Galópolis, Serrano, Planalto, Presidente Vargas, São Giácomo,

Nossa Senhora Saúde e Santa Fé. Além destas regiões, compõem a área rural os

1 De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o quantitativo é estimado para 2017: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/caxias-do-sul/panorama
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distritos de Criúva, 1º Distrito, Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Vila

Oliva e Vila Seca.

Nos aspectos socioeconômicos, o município de Caxias do Sul ocupa, nos últi-

mos anos, o 3º posto em arrecadação de tributos estaduais no Rio Grande do Sul,

refletindo sua capacidade de geração de renda. É, dentre os 497 municípios do esta-

do, um dos mais promissores. Sua indústria absorve o maior contingente de mão de

obra, com 50,01% da força de trabalho. O comércio e serviços concentram 38% des-

te contingente,  enquanto na Agropecuária,  apenas 4,51% da população participa

(CAXIAS DO SUL, 2008, s/p).

Na cidade o trabalho coletivo se expressa por meio do associativismo, coope-

rativismo, entidades sindicais de empregados e patronais, associações de classe,

entre outras. Existe um grande número de associações culturais, artísticas recreati-

vas, tradicionalistas, desportivas amadorísticas e profissionais. No tocante às religi-

ões e seitas, a cidade é receptiva às mais variadas: Católica (predominante), Protes-

tante, Evangélica (de diversas confissões), Batista, Metodista, Espírita, Umbandista

e outras (CAXIAS DO SUL, 2008, s/p).

O crescimento socioeconômico da cidade tornou-se um significativo atrativo

para migrantes, entretanto os serviços do município não acompanham esse aumen-

to populacional, gerando impactos em todas as políticas públicas. Neste contexto, os

núcleos de favelas e zonas de risco formam “bolsões de miséria” e refletem um

grande desafio ao gestor público municipal (TSURUZONO, 2011).

No Quadro a seguir apresenta-se uma síntese das informações da cidade.

Quadro 1 - Síntese das Informações de Caxias do Sul/RS
Área da unidade territorial 1.652.308 km²

Estabelecimentos de Saúde SUS 94
Estabeleciment
os

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) 0,782

Matrícula - Ensino fundamental 53.973 Matrículas

Matrícula - Ensino médio – 2012 16.325 Matrículas

Número de unidades locais 25.252 Unidades

Pessoal ocupado total 202.588 Pessoas

PIB per capita a preços correntes 36.034,46 Reais

População residente 435.564 Pessoas

População residente – Homens 213.612 Pessoas

População residente – Mulheres 221.952 Pessoas

População residente alfabetizada 391.554 Pessoas

População residente que frequentava creche ou escola 124.155 Pessoas
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Área da unidade territorial 1.652.308 km²

População residente, religião católica apostólica romana 332.101 Pessoas

População residente, religião espírita 11.859 Pessoas

População residente, religião evangélica 60.230 Pessoas

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes – Rural

666,67 Reais

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes – Urbana

900,00 Reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - 
Rural

2.482,42 Reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - 
Urbana

3.735,43 Reais

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  Censo 2010

O município de Caxias do Sul é um dos mais desenvolvidos do Estado do RS

e também do Brasil, com um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,782. A

área da unidade territorial 1.652.308 (km²) e densidade demográfica de 264,89

(hab/km²).

3.1 Fundação de Assistência Social – FAS

A Fundação de Assistência Social –  FAS é a gestora da política de

assistência social e tem como responsabilidade a coordenação e a organização do

Sistema Único de Assistência Social –  SUAS no âmbito local, garantindo a

integralidade da proteção socioassistencial à população a partir da oferta de serviços

de forma territorializada, em quantidade e qualidade, conforme estabelecido nas

normativas legais.

A FAS é uma Fundação de Direito Público, com personalidade jurídica

própria, pertencente à Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Foi

instituída no dia 04 de janeiro de 1996, nos termos da Lei Municipal Nº. 4.419, de 04

de janeiro de 1996, modificada pela Lei Municipal Nº. 7.247, de 15 de dezembro de

2010, que passou a atender todas as demandas da política de Assistência Social do

município. Com a finalidade e responsabilidade de planejar, coordenar e executar a

Política de Assistência Social, no município de Caxias do Sul, contemplando

serviços, programas e projetos aos destinatários da assistência social, conforme

preconiza a Lei Nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência

Social (LOAS), e de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos da Política
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Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) e com os eixos estruturantes de

gestão e princípios organizativos do Sistema Único de Assistência Social (NOB

SUAS, 2012).  Com a criação da FAS buscou-se implementar o Art. 203 e 204 da

Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal n.º 8.742/93 –  Lei Orgânica da

Assistência Social (LOAS,  1993), que coloca a assistência social como política

pública universal, compondo o tripé da Seguridade Social, devendo ser organizada

sob as seguintes diretrizes: a) descentralização político-administrativa, e comando

único das ações em cada esfera de governo; b) participação da população, por meio

de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das

ações em todos os níveis; c) primazia da responsabilidade do Estado na condução

da política de assistência social em cada esfera de governo.

3.2 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

O Controle Social é o controle das ações do Estado pela sociedade civil que

pode participar dos processos de elaboração, implementação e fiscalização das

políticas públicas por meio de Conselhos e Comitês.

A grande contribuição dos Conselhos é a possibilidade de dar maior

transparência às ações do Estado e favorecer uma justa distribuição dos recursos

públicos, com menos desperdício e maior eficiência nos serviços prestados. Possui

a função de auxiliar o gestor no acompanhamento, monitoramento e fiscalização da

gestão de políticas públicas e programas implementados no município.  Outros

exemplos de controle social são as conferências, as audiências públicas, a ação

popular e a ação civil pública.

O controle social pode ser feito individualmente, por qualquer cidadão, ou por

um grupo de pessoas. Os conselhos gestores de políticas públicas são canais

efetivos de participação, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a

cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade.

 A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da

participação democrática da população na formulação e implementação de políticas

públicas.

Em janeiro de 1996 foram instituídos no município de Caxias do Sul o

Conselho Municipal de Assistência Social –  CMAS e o Fundo Municipal de

Assistência Social – FMAS através da Lei nº 4.420, sendo que a partir de então a

Fundação de Assistência Social passa a ser gestora da Política Municipal de
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Assistência Social.

O CMAS é a instância de controle social do SUAS, desempenha um papel

fundamental no planejamento, controle e avaliação da execução da política de

assistência social no município de Caxias do Sul.

Entre as funções  do  CMAS destacam-se a apreciação e aprovação da

proposta orçamentária para a área, aprovação dos Planos de Assistência Social; o

acompanhamento, avaliação e fiscalização dos serviços de assistência social,

prestados pela rede socioassistencial, definindo, em seu âmbito, os padrões de

qualidade do atendimento; a análise e a aprovação da prestação de contas dos

recursos financeiros aplicados; a avaliação do cumprimento das metas físicas e

financeiras; a análise da documentação recebida do órgão gestor de assistência

social, bem como sua capacidade de gestão, execução e aplicação dos recursos

financeiros.

No Quadro 2 a seguir apresenta-se os membros do CMAS.

Quadro 2 – Conselheiros do CMAS

G
O
V
E
R
N
A
M
E
N
T
A
L

Nome do(a) Conselheiro(a) Representatividade Titularidade Período
Larissa Beatriz Scholz de Bortoli
Luciana dos Santos

INSS
Titular

Suplente
2017-
2018

José Ivam Rodrigues
Max Mota Rodrigues

Secretaria de Desenvolvimento
Social, Trabalho, Justiça e Direitos

Humanos

Titular
Suplente

2017-
2018

Nezia Margarete da Silva Santos
Lucimari Aparecida Cândido

Secretaria Municipal do
Planejamento - SEPLAN

Titular
Suplente

2017-
2018

Janete Thomé
Juliana Marcon

Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Proteção Social
Coordenadoria da Mulher

Titular
Suplente

2017-
2018

Maria da Glória dos Santos Bauler
Ana Paula Costamilan Rombaldi

Secretaria Municipal de Saúde -
SMS

Titular
Suplente

2017-
2018

Eveline Carla Bisol
Heloisa Teles

Fundação de Assitência Social -
FAS

Titular
Suplente

2017-
2018

Iara Volpatto
Jacira Daniele Monfroi Borges

Secretaria Municipal da Habitação
Titular

Suplente
2017-
2018

Jenifer Fernanda Frigeri Sachtig
Adriana Demoliner

Secretaria Municipal de Gestão e
Finanças

Titular
Suplente

2017-
2018

Paula Fernandes Cioato Lemos
Fátima Viviane Esteves Maciel

Secretaria Municipal de Educação
- SMED

Titular
Suplente

2017-
2018

N
Ã
O

G
O
V
E
R
N
A

Krisiane Zugno
Marli Antonieta Postay Mandelli

Prestadores de Serviço  das
Pessoas com Deficiência

Titular
Suplente

2017-
2018

Jocemar Barbosa
Claudiomiro Paim

Representantes  dos movimentos
sociais organizados

Titular
Suplente

2017-
2018

Andrea Dandolini Camello
Elizabete Bertele

Representantes do órgão de
capacitação profissional

Nível superior – UCS

Titular
Suplente

2017-
2018

Anderson Rauber
Maria Helena Machado de Almeida

Representação de Organizações
de Usuários das

Pessoas com deficiência

Titular
Suplente

2017-
2018

Valquiria Rama
Cassiana Maria Pozzo Weber

Prestadores de Serviço à
População Adulta

Titular
Suplente

2017-
2018

Fransciele Girotto
Rejane Gattelli de Brito Polidoro

Prestadores de Serviços Idoso Titular
Suplente

2017-
2018
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M
E
N
T

Jeanine Jeremias Pacholski
Beatriz Pauletti Pirocca

Prestadores de Serviço  à Criança
e  Adolescente

Titular
Suplente

2017-
2018

Renata Martins Leite
Daiana Maria Batista

Profissionais da Área da
Assistência Social

Titular
Suplente

2017-
2018

João Pedro de Oliveira
Valdir Medeiros

Representação de Organizações
de Usuários Idosos

Titular
Suplente

2017-
2018

Fonte: Dados informados pelo CMAS (setembro/2017).

O CMAS é composto por 36 conselheiros, sendo 18 titulares e 18 suplentes

com representatividade governamental e não governamental. A atual composição é

formada pelas seguintes representações: I – Governamental, integrada pelos órgãos

de Administração Pública: um  representante da Esfera Federal na área da

assistência social, 01  representante da Esfera Estadual na área da assistência

social, 07 representantes do Poder Executivo Municipal; II – Não governamental: 01

representante dos profissionais da área da assistência social, 01  representante de

órgão de Formação de Ensino Superior, 04  representantes dos prestadores de

serviços da área da assistência social, sendo: 01  representante da área de

atendimento ao idoso; 01  representante da área de atendimento à criança e ao

adolescente; 01 representante da área de atendimento à pessoa com deficiência; 01

representante da área de atendimento á população adulta; 03  usuários

representantes de movimentos sociais organizados na área da assistência social,

sendo: comunitários, pessoa com deficiência e idoso.

As reuniões ordinárias acontecem mensalmente, nas segundas quintas-feiras

do  mês,  conforme calendário  anual. Os conselheiros se reúnem na Câmara  de

Vereadores do município, no Plenarinho, sito a Rua Alfredo Chaves, 1323,  Bairro

Centro. Para organização e articulação de suas ações, existe uma servidora pública

educadora social com a função de Secretária Executiva.

3.3 Conferência Municipal de Assistência Social

A Conferência Municipal de Assistência Social é uma instância deliberativa

com atribuição de avaliar a Política de Assistência Social e propor diretrizes para o

aperfeiçoamento do SUAS –  Sistema Único da Assistência Social. A convocação

para a realização é do Conselho Municipal de Assistência Social, obedecendo à

periodicidade estabelecida na LOAS para a Conferência Nacional e à legislação

específica para conferências Estaduais, do Distrito Federal e Municipais.

No dia 17 e 18 de julho de 2017, foi realizada a XII Conferência Municipal de

Assistência Social  em Caxias do Sul. Antes de sua realização, houve  3 reuniões
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preparatórias,  contemplando  as  complexidades:  básica,  média  e  alta,  com

participação de usuários, trabalhadores do SUAS, representantes da Rede Privada e

Governamental, os quais discutiram assuntos nos eixos propostos da Conferência.

Os eixos dessa Conferência foram:

 Eixo 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade

como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais.

 Eixo 2 – Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade

civil no SUAS.

 Eixo 3 – Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre

serviços  benefícios  e  transferência  de  renda  como  garantia  de  direitos

socioassistenciais.

 Eixo  4  –  A  legislação  como  instrumento  para  uma  gestão  de

compromissos  e  corresponsabilidades  dos  entes  federativos  para  a  garantia  de

direitos socioassistenciais.

As deliberações da XII  Conferência  Municipal  de  Assistência  Social  foram

aprovadas na Plenária Final pelos usuários, trabalhadores da política de assistência

social,  representantes  governamentais  e  representantes  de  entidades  e

organizações de assistência social.

3.4 Outras Instâncias de Controle Social

Existem outros espaços colegiados, com representantes do governo e da

sociedade civil: Comissão Municipal Tripartite de Emprego, Comissão Municipal do

Passe Livre, Comissão Municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –

COMPETI, Comissão Municipal do Programa Bolsa Família, Comissão de Saúde

Mental,  Comissão Municipal responsável pela elaboração do Plano Diretor, Fórum

de Direito da Criança e do Adolescente e Comitê Municipal de Prevenção à

Violência.

Estes espaços têm a função de garantir os princípios da participação da

sociedade nos processos de decisão, definição e operacionalização das políticas

públicas, enfim, são instrumentos criados para atender e cumprir o dispositivo

constitucional no que tange ao controle social dos atos e decisões governamentais.

Salienta-se  que  a  Fundação  de  Assistência  Social  tem representação  em

diversos Conselhos de Política e de Direitos. Está representada também em outros
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espaços colegiados formados por representantes do governo e da sociedade civil,

tais como Comissão Municipal Tripartite de Emprego, Comissão Municipal do Passe

Livre e Comissão de Saúde Mental.  Estes espaços têm a função de garantir  os

princípios  da  participação  da  sociedade  nos  processos  de  decisão,  definição  e

operacionalização  das  políticas  públicas.  Assim,  são  instrumentos  criados  para

atender e cumprir o dispositivo constitucional no que tange ao controle social dos

atos e decisões governamentais.

4 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

A  FAS,  além  de

gerenciar a proteção social e

a  garantia  de  direitos,

também  realiza,  dentro  da

Diretoria  de  Gestão  do

SUAS, a função de vigilância

socioassistencial  por

intermédio  da  produção,

sistematização,  análise  e

disseminação de informações

territorializadas,  identificando

as  situações  de

vulnerabilidade  e  risco  que

incidem  sobre  as  famílias  e

indivíduos bem como eventos

de  violação  de  direitos.

Portanto,  segue  abaixo

dados atualizados a respeito

dos territórios de abrangência

de cada um dos seis CRAS

de  município  de  Caxias  do

Sul, que estão divididos conforme ilustrado na Figura 1.

A fonte principal para a este diagnóstico foi o Cadastro Único para Programas

Sociais do Governo Federal.

Figura 01 - Área de abrangência dos CRAS
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4.1 Território do CRAS Centro

Do total de 22.268 famílias incluídas no Cadastro Único até junho de 2017,

8.531 famílias, ou 38,3%, pertencem ao território do CRAS Centro. Compõem esses

núcleos familiares 22.690 pessoas, 35,8% do total das 63.275 pessoas incluídas no

Cadastro Único. A distribuição das famílias e pessoas por faixas de renda e por

território pode ser visualizada abaixo.

Quadro 03 – Número de Famílias e de Pessoas do Território do CRAS Centro
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A partir  dos dados apresentados acima verificamos que estão cadastradas

famílias  pertencentes  a  93  bairros  da  região  do  CRAS  Centro.  Constatamos,

também, que 77,7% das famílias residem em 21 bairros ou loteamentos, os quais

apresentam  acima  de  100  famílias  cadastradas,  respectivamente,  os

Bairros/Loteamentos  Campos  da  Serra,  Fátima  Alta,  Desvio  Rizzo,  Rio  Branco,

Charqueadas, Pioneiro, Centro, Marechal Floriano, Jardelino Ramos, Vila Lobos, Pôr

do  Sol,  Santa  Corona,  Forqueta,  Jardim  América,  Sagrada  Família,  Primeiro  de

Maio, Santa Catarina, São José, Madureira, Pio X e São Leopoldo.

Destacamos  que  nesses  bairros  encontram-se,  também,  os  maiores

percentuais de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, 76,4% do

total  de famílias nessa situação,  equivalente a  2.534 famílias,  cujo percentual  é

apresentado no quadro abaixo em relação ao total de famílias cadastradas em cada

bairro.

Quadro 04 – Número de Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza
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São consideradas como famílias em extrema pobreza aquelas com renda per

capita entre R$ 0,00 e R$ 85,00 e, em situação de pobreza, àquelas com renda

entre R$ 85,01 e R$ 170,00.  Depreende-se do quadro acima que os 21 bairros

relacionados têm, como já mencionado, 77,7% do total de famílias cadastradas no

território  do  CRAS Centro.  E,  40,3% do total  de  famílias,  estão em situação de

pobreza e extrema pobreza. No que diz respeito às faixas de renda das famílias o

Gráfico 01, abaixo, apresenta o número de famílias e de pessoas a partir  dessa

variável.
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Gráfico 01 – Número de Famílias e de Pessoas por Faixas de Renda

No gráfico acima, podemos constatar que, do total de famílias incluídas no

Cadastro Único e residentes no território do CRAS Centro, 3.316 delas, ou 40,2%,

estão em situação de extrema pobreza (18,9%) ou em situação de pobreza (21,3%),

as quais são elegíveis ao Programa Bolsa Família (PBF), correspondente a 10.524

pessoas.  Verificamos,  ainda,  que  2.791  famílias,  33,9% do  total,  têm renda  per

capita entre R$ 170,00 e ½ salário mínimo e 2.144 famílias, 25,9%, têm renda per

capita acima de ½ salário mínimo.

Como destacado, 3.316 famílias apresentam perfil para inclusão no Programa

Bolsa Família (PBF), das quais 2.369 famílias (equivalente a 7.758 pessoas), eram

beneficiárias do PBF e, destas, 2.243 tinham renda per capita até R$ 170,00 e, 126

tinham renda per capita entre R$ 170,00 e ½ salário mínimo e permaneciam como

beneficiárias do PBF devido à regra de permanência.2

No gráfico abaixo, podemos realizar comparativo das famílias com perfil PBF

que são ou não beneficiárias do Programa.

Gráfico 02 – Comparativo das Famílias com Perfil PBF

Podemos verificar no Gráfico acima que, das 3.316 famílias com perfil para o

PBF, 2.243 recebiam valores do Programa, equivalente a 67,6% do total de famílias

2
 - Para mais informações, ver Portaria do MDS nº 617, de 11/08/2010, a qual trata, no art. 6º, da 
regra de permanência das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, mesma que a renda 
per capita ultrapasse o máximo permitido, desde que não exceda ½ salário mínimo.



24

com esse perfil. Outras 1.073 famílias (32,4%), embora atendessem aos critérios do

Programa, não eram beneficiárias.

No  quadro  abaixo,  realizamos  a  caracterização  do  perfil  das  pessoas

incluídas no PBF, a partir das variáveis relativas a faixa etária e sexo.

Quadro 05 – Sexo e Faixa Etária das Pessoas Beneficiárias do PBF

Os  dados  acima  permitem  identificar  que  56,1%  do  total  de  pessoas

beneficiárias do PBF são crianças e adolescentes e, mais especificamente, 51,5%

das pessoas têm idade entre 00 e 15 anos.  Em relação à população adulta,  os

dados apontam para 42,1% estão na faixa etária dos 18 a 59 anos, cuja frequência

absoluta maior está na faixa dos 25 aos 39 anos. Somente 1,8% das pessoas têm

idade acima de 60 anos. Verificamos, ainda, que 59,2% das pessoas cadastradas

são do sexo feminino 40,8% do sexo masculino. Mas,  se utilizamos somente as

frequências das pessoas adultas, o percentual de mulheres sobre para 73,8%.

Nas páginas que seguem, realizamos o levantamento do perfil das pessoas

cadastradas  no  território  do  CRAS Centro  a  partir  das  frequências  simples  dos

quesitos  solicitados  durante  a  entrevista.  Embora  os  dados  apresentados

possibilitem várias caracterizações, não esgotaremos todas nesse diagnóstico, mas

apresentaremos as principais tendo em vista questões de vulnerabilidade social. As

primeiras  variáveis  apresentadas  são  relativas  à  faixa  etária  e  ao  sexo  das

pessoas incluídas, as quais são apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 06 – Faixa Etária por Sexo das Pessoas Cadastradas.
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A partir dos dados apresentados acima, verificamos que 59,3% das pessoas

cadastradas  são  do  sexo  feminino  e  40,7%  do  sexo  masculino.  Verificamos,

também, que 14,6% das pessoas cadastradas têm idade entre 00 e 06 anos e, entre

07 e 17 anos, 28,2%. Dessa forma, verifica-se que 42,8% das pessoas cadastradas

são crianças e adolescentes. No que diz respeito à população adulta, constata-se

que 32,7% das pessoas possuem idade entre 18 e 39 anos, 17% com idade entre 40

e 59 anos e  7,5% com idade acima de 60 anos.  No gráfico  abaixo,  é  possível

visualizar melhor a faixa etária das pessoas cadastradas.

Gráfico 03 – Faixa Etária das Pessoas Cadastradas

Acrescentamos que a população é predominantemente da cor branca, com

frequência  de  75,6%  e,  outros  23,8%,  se  declararam  como  afrodescendentes

(pretas/pardas), sendo essas as raças/etnias mais prevalentes.

O  segundo  aspecto  analisado  diz  respeito  às  variáveis  pessoas  com

deficiência  por  faixa  etária  e  sexo.  No  quadro  abaixo,  apresentamos  os  dados
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obtidos a partir do cruzamento dessas duas variáveis.

Quadro 07 – Número de Pessoas com Deficiência por Faixa Etária e Sexo.

A partir  dos  dados  expostos  acima,  verificamos que,  das  22.690  pessoas

cadastradas, 1.226 destas, ou 5,4% do total,  foram incluídas como pessoas com

deficiência,3 das quais, 253 pessoas, ou 20,6%, tinham entre 00 e 17 anos. Outra

constatação,  dentre  outras  possíveis,  aponta  que  53,2%  das  pessoas  com

deficiência  tinham  até  44  anos.  Se  considerarmos  somente  as  208  crianças  e

adolescentes com deficiência e idade entre 07 e 17 anos, identificamos que 39 delas

não estavam estudando na data da entrevista, tendo em consideração a base do

cadastro único de junho de 2017.

No  que  diz  respeito  ao  tipo  de  deficiência  informada  pelas  pessoas,  a

frequência de cada uma delas é apresentada no quadro abaixo.

Quadro 08 – Tipos de Deficiências Informadas pelas Pessoas Entrevistadas

Destacamos que as deficiências que mais apresentaram frequência absoluta

foram as deficiências físicas e mental,  totalizando 68% do total.  Salientamos que

171 pessoas apresentaram ter duas ou mais deficiências.

3
 - No momento da entrevista é solicitado ao informante se a pessoa tem alguma deficiência 
permanente que limite as atividades habituais.
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Nas variáveis pertinentes à escolaridade das pessoas cadastradas, abaixo

identificamos os principais dados relativos a esse tema. Inicialmente,  levantamos

das pessoas informações sobre a capacidade de ler e escrever.

Gráfico 04 – Sabe Ler e Escrever?

Verificamos que 74,6% das pessoas declararam saber ler e escrever e, para

25%, foi informado que não sabiam.4 Embora tenhamos pessoas que não estavam

em idade escolar, realizamos levantamento para saber a faixa etária das pessoas

que informaram negativamente em relação a esse quesito.

Quadro 09 – Faixa Etária das Pessoas que Não Sabem Ler e Escrever.

Verificamos que o maior percentual de pessoas para as quais foi informado

não saber ler e escrever, diz respeito a crianças de 00 a 06 anos, por não estarem

em idade escolar.

Identificamos na faixa etária dos 07 aos 17 anos, 1.875 pessoas que foram

cadastradas como não sabendo ler e escrever. Para essas, realizamos levantamento

4
 - Para 90 pessoas não havia essa informação
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para verificar sua escolaridade e identificamos 1.459 crianças e adolescentes que

estavam  estudando.  Desse  modo,  333  crianças  ainda  constavam  como

frequentando educação infantil  ou classe de alfabetização,  o que pressupõe que

essas crianças não tiveram seus cadastros com dados sobre escola, curso e série

atualizados. Das 1.126 crianças e adolescentes que estavam frequentando o ensino

fundamental,  884  estavam matriculadas  nos  primeiros  três  anos  desse  nível  de

ensino  e,  outras  242,  estavam  matriculadas  nos  anos  seguintes,  sendo  estas

aquelas que não estavam alfabetizadas na idade e ano corretos e com indicativos de

possíveis vulnerabilidades sociais.

Por fim, para as outras  416 crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, 13

delas não estavam mais estudando. Das outras 403 pessoas dessa faixa etária, 391

delas tinham idade entre 06 e 09 anos e foram cadastradas como nunca terem

estudado, provavelmente por não terem realizado a atualização cadastral.

No  que  diz  respeito  às  pessoas  acima  de  18  anos,  verificamos  que  686

pessoas, 5,3% do total de pessoas acima de 18 anos do território do CRAS Centro,

foram incluídas no cadastro único como não sabendo ler e escrever.

Outra variável solicitada às pessoas incluídas diz respeito ao fato de estarem

ou não estudando. Nesse sentido, é questionado para aqueles que estão estudando

se o fazem na rede pública ou particular. É solicitado, também, se não estudam mais

ou  se  nunca  estudaram.  Os  dados  relativos  a  essas  variáveis  estão  colocados

abaixo.

Quadro 10 – Frequência ou Não ao Ensino Formal.

Os dados apresentados no quadro acima indicam que 8.295 pessoas são

estudantes da rede pública e particular de ensino, correspondente a 36,5% do total

de  pessoas.  Outros  49,9%  não  frequentam  nenhum  curso  e  13,1%  nunca

estudaram.

Para as pessoas que estavam estudando na data da entrevista relacionamos,

abaixo, o curso frequentado bem como a frequência em cada um dos cursos.
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Quadro 11 – Curso Frequentado Pelas Pessoas que Estudavam

Mencionando  somente  os  cursos  com  maior  frequência,  verificamos  que

68,3% das pessoas estavam matriculadas no Ensino Fundamental (de 8 anos, 153

pessoas; de 9 anos 5.458 pessoas; do ensino fundamental especial, 54 pessoas).

Outros 16,5% frequentavam a educação infantil e 9,9% cursavam alguma série do

ensino médio.

Cabe salientar que, do total de das 3.319 pessoas de 0 a 6 anos, 1.367 delas

estavam matriculadas na educação infantil, ou seja, somente 41,2% das crianças

dessa faixa etária estavam incluídas nesse nível de ensino.

Para as pessoas que estavam estudando, tanto na rede pública como na rede

particular, realizamos levantamento para fins de verificação de possíveis distorções

idade/série.  No  Quadro  abaixo,  apresentamos  dados  relativos  a  essa  questão,

realizando cruzamento  da variável  idade,  no  ano da última atualização, com a

variável  ano/série  em  que  as  crianças  e  adolescentes  do  ensino  fundamental

frequentavam na data da entrevista.

Quadro 12 – Idade dos Estudantes do Ensino Fundamental e Respectivo Ano/Série
em que Estavam Matriculados No Ano da Última Atualização Cadastral
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Foram  identificadas  5.625  pessoas  (67,8%  do  total  de  estudantes)  que

estavam matriculadas no ensino  fundamental5 e,  a  partir  dos  dados acima,  nas

células destacadas em amarelo, verificamos que aproximadamente 527 crianças

ou adolescentes apresentavam distorção idade-série,6 perfazendo um total de 9,3%

das pessoas que estavam matriculadas no ensino fundamental (somatório das linhas

destacadas  em  amarelo).  O  levantamento  desse  dado  permite  inferir  que

vulnerabilidades sociais interferem na vida escolar dessas crianças, fazendo com

que esse percentual de estudantes tenha idade superior à recomendada para a série

do ensino fundamental em que estavam matriculadas.

No entanto, se considerarmos que o ingresso no ensino fundamental deve

ocorrer entre 6 e 7 anos e que o ingresso no ensino fundamental com 8 anos implica

em distorção idade-série, o número de crianças e adolescentes com essa distorção

chega a 1.148 pessoas (com o acréscimo das células em azul), equivalente a 20,4%

do total de pessoas estudantes do ensino fundamental.

Como definido em Resolução do CNAS, é público prioritário para inclusão nos

Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  crianças  e

adolescentes fora da escola ou “com defasagem escolar superior a 02 anos”,

5
 – Identificamos 40 pessoas que estudavam em séries do ensino fundamental sem informação 
relativo à série/ano frequentado.

6
 – De acordo com o IBGE, no caso brasileiro, no sistema educacional seriado, considera-se a 
idade de 07 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, 
normalmente, é de 08 anos. Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para 
cada série. Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade 
superior à idade recomendada.
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entre outras características.7

O mesmo levantamento foi  realizado em relação às pessoas que estavam

frequentando o ensino médio, conforme quadro abaixo. 

Quadro 13 – Idade dos Estudantes do Ensino Médio e Respectivo Ano/Série em que
estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral.

Foram  identificadas  819  pessoas  que  frequentavam  o  ensino  médio  e

verificamos que o número de estudantes que apresentavam distorção idade-série

não é tão expressivo, até porque o quantitativo de pessoas nesse nível de ensino é

minoritário  se  comparado  com as  pessoas que  estavam matriculadas no ensino

fundamental.  Desse  modo,  cabe  ressaltar  o  número  reduzido  de  pessoas

frequentando o ensino médio, uma vez que a razão8 entre pessoas matriculadas no

ensino fundamental (5625 estudantes) e aquelas matriculadas no ensino médio, é de

6,8,  o  que  significa  que  temos  aproximadamente  sete  vezes  mais  pessoas

matriculadas no ensino fundamental em relação ao ensino médio.

Esse indicador pode significar que percentual expressivo das pessoas não

continua seus estudos ou, então, após concluírem o ensino fundamental, por algum

motivo, essas pessoas são excluídas do cadastro, como por exemplo, por constituir

nova família ou então por não residir mais coma família de origem. Como fatores

para  esse  decréscimo,  podemos  citar  as  condições  de  vida  das  famílias

cadastradas,  bem como a  possível  incidência  de  trabalho  infantil  ou  mesmo de

trabalho  legalizado  que,  dependendo  das  circunstâncias,  podem  ser  atividades

7
 - Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013. Dispõe sobre o reordenamento do SCFV, no 
âmbito do SUAS.

8
 - A razão entre dois números (quantidades) é a divisão entre duas medidas, sendo que o 
denominador não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e excludentes. É 
geralmente expressa como “razão de a para b”, indicando quantas vezes a primeira medida 
contém a segunda.
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laborais  que  desestimulem  as  pessoas  a  manterem  frequência  à  escola,

ocasionando sua evasão.

Dados  preliminares  indicam  que  a  baixa  escolaridade  das  pessoas

cadastradas, no qual verificamos que somente 23,4% das pessoas completaram o

ensino médio, tende a se reproduzir  se levarmos em consideração o número de

adolescentes  matriculados  no  ensino  médio,  pois  identificamos  somente  819

pessoas matriculadas nesse nível de ensino até junho de 2017.

No que diz respeito às pessoas que declararam não estar estudando na data

da  atualização  ou  inclusão  cadastral,  foram identificadas  11.319  pessoas  nessa

situação.  Abaixo,  são  apresentados  quantitativos  das  pessoas  que  frequentaram

pelo menos uma das séries dos cursos informados.

Quadro 14 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

Conforme quadro acima, verificamos que os cursos mais frequentados pelas

pessoas que não estavam mais estudando, foram o ensino fundamental e médio,

totalizando 93,2%.  Dados mais detalhados são apresentados abaixo,  no que diz

respeito à faixa etária, o curso frequentado e conclusão do curso.

Quadro 15 – Escolaridade das Pessoas Cadastradas por Faixa Etária
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A partir  dos  dados  do  quadro  acima  verificamos  que,  do  total  de  10.541

pessoas que não estavam mais estudando na data da entrevista,  6.889 pessoas

frequentaram, no máximo, séries do ensino fundamental, equivalente a 65,3%. As

demais 3.652 pessoas, 34,6%, frequentaram, por último, alguma série do ensino

médio.

Das  1.950  pessoas  que  frequentaram  somente  séries  iniciais  do  ensino

fundamental 51,6% delas concluíram até a quarta série e, das 4.939 pessoas que

frequentaram as séries finais (de 5ª a 8ª séries, de 9 anos e Ensino Fundamental

Especial),  somente  2.206  delas,  44,6%,  concluíram  o  ensino  fundamental.  Em

relação às 3.652 pessoas que frequentam alguma série  do ensino médio,  2.499

destas, 68,4%, concluíram o segundo grau.

Em suma, depreende-se do quadro acima que 31,9% das pessoas concluíram

o ensino fundamental (considerando as pessoas que concluíram efetivamente até a

8ª série e aquelas que não concluíram o ensino médio) e somente 23,7% do total de

pessoas possuíam o segundo grau completo. Por outro lado, 44,4% das pessoas

que não estavam mais estudando, não haviam completado o ensino fundamental.
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Destacamos que 36 pessoas com idade até 18 anos, iniciaram os estudos,

mas por algum motivo, na data da atualização, não estavam mais estudando. No

gráfico abaixo, é possível apreender melhor o nível de escolaridade das pessoas

que não estavam mais estudando.

Gráfico 05 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

Os  dados  e  indicadores  apresentados  acima,  vinculados  a  questões  de

escolaridade,  embora  sejam  pertinentes  à  política  pública  da  educação,  são

relevantes  também  para  os  profissionais  do  SUAS,  uma  vez  que  a  baixa

escolaridade das pessoas acarretará na reprodução social da pobreza e extrema

pobreza. Os dados sobre rendimentos obtidos pelas pessoas que estão trabalhando

e que serão apresentados adiante, apontam para a tríade  baixa escolaridade =

desemprego/baixos salários = exclusão social, o que tende a se reproduzir se

levarmos em consideração esses dados.

Para as pessoas que nunca estudaram, relacionamos as faixas etárias para

identificar  possíveis  questões de vulnerabilidade social.  Nesse sentido,  o  quadro

abaixo revela informações importantes sobre esse quesito.

Quadro 16 – Faixa Etária Das Pessoas Que Nunca Frequentaram Escola
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Dos  dados  acima,  apreendemos que  72,4% das  pessoas  que  declararam

nunca terem estudado, mesmo em escola infantil, eram crianças de 00 a 06 anos,

equivalente  a  2.159  pessoas.  É  importante  apontar,  ainda,  as  405  crianças  e

adolescentes de 07 a 15 anos, para as quais foi declarado que nunca estudaram.

Para essas, excluímos aquelas com idade abaixo de 08 anos (por possível ausência

de  atualização  cadastral),  as  pessoas  com deficiência  e  aqueles  com cadastros

desatualizados e identificamos, ainda, 92 pessoas com idade acima de 09 anos e

que nunca estudaram.

Realizadas as  considerações sobre  a  escolaridade passamos às  variáveis

relativas  ao  trabalho  e  remuneração  das  pessoas cadastradas.  Inicialmente,

levantamos o quantitativo de pessoas acima de 18 anos que trabalharam ou não

trabalharam na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral.

Quadro 17 – Número de Pessoas que Trabalhavam na Semana Anterior à
Entrevista

A partir  do  Quadro  acima  verificamos  que,  do  total  de  22.690  pessoas

cadastradas,  12.973  têm  idade  acima  de  18  anos,  57,2%  e,  destas,  38,9%

trabalharam na semana anterior à entrevista e, outros 60,8% não tiveram atividades
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remuneradas.

Para as pessoas que não trabalhavam, é solicitada informação se estavam

afastadas de algum trabalho por algum motivo. Dessa forma, para 584 pessoas foi

informado que estavam afastados de algum trabalho por motivo de doença, falta

voluntária,  licença  ou  férias.  Assim,  do  total  de  pessoas  acima  de  18  anos,

identificamos  7.304  pessoas  para  as  quais  foi  informado  que  não  estavam

efetivamente trabalhando na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral.

No quadro abaixo, relacionamos a faixa etária e sexo dessas pessoas.

Quadro 18 – Faixa Etária das Pessoas que Não Trabalhavam na Semana Anterior à
Atualização Cadastral

A frequência maior reside na faixa etária dos 18 a 24 anos, cujo percentual

corresponde a 25,4%% do total da população acima de 18 anos e que não estava

empregada na semana anterior, sendo que 66,9% das pessoas nessa situação são

mulheres.  Além  de  solicitar  informações  sobre  trabalho  na  semana  anterior,  é

inquirido  às  pessoas  se  tiveram  ou  não  remuneração  de  trabalho  no  mês

antecedente ao  cadastramento.  Para  essas,  tabulamos  os  dados  das  7.143

pessoas acima de 18 anos que responderam negativamente a essa questão, a partir

das variáveis idade e sexo.

Quadro 19 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que não Tiveram Rendimentos no
mês anterior à Entrevista
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Pelos dados acima, podemos constatar que as pessoas sem rendimentos de

trabalho no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral  e que não estavam

afastadas de algum trabalho,  são predominantemente jovens e femininas.  Desse

modo, 66,9% da população acima de 18 anos e sem rendimentos no mês anterior é

constituída de mulheres e, destas, 60,8% têm entre 18 e 44 anos.

Esses dados permitem concluir,  também,  que percentual  considerável  das

pessoas cadastradas não recebeu remuneração  de  trabalho  no mês  anterior  ao

cadastramento, ou seja, praticamente 31,5% do total de pessoas pertencentes ao

território  do  CRAS  Centro  estavam  nessa  situação.  E,  em  relação  ao  total  da

população  acima  de  18  anos,  50,8%  estava  sem  rendimentos  de  trabalho

declarados, o que configura pessoas fora do mercado de trabalho. Corrobora essa

assertiva quando tabulamos os dados relativos às pessoas que não trabalharam nos

doze meses anteriores à entrevista, como expostos abaixo.

Quadro 20 – Faixa Etária e Sexo Das Pessoas que Não Tiveram Rendimentos nos
Doze Meses Anteriores à Entrevista

A partir dos dados acima, identificamos 5.188 pessoas acima de 18 anos que

não tiveram remuneração nos doze meses anteriores à atualização cadastral  ou

inclusão no Cadastro Único e, destas, 3.477 eram mulheres, perfazendo 67% do

total de pessoas sem renda de trabalho naquele período. Contrapondo com o total
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das pessoas acima de 18 anos, identificamos 37% das pessoas que não tiveram

trabalho remunerado nos doze meses anteriores à entrevista. Esses dados denotam

desemprego  significativo  para  essa  parcela  da  população,  confirmado  com  o

levantamento do número de pessoas que não estavam trabalhando tanto no mês

anterior, como nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

Sublinhamos que, das 7.143 pessoas acima de 18 anos que não obtiveram

rendimentos  de  trabalho  no  mês  anterior  à  entrevista,  1.955  pessoas  tiveram

rendimentos  de  trabalho  nos  últimos  doze  meses.  Dessa  forma,  3.233  pessoas

acima de 18 anos estavam praticamente há um ano sem rendimentos de trabalho

declarados.

No que diz respeito às pessoas que declararam ter rendimentos na semana

anterior à entrevista foram mapeadas, inicialmente, 5.050 pessoas e, acrescentando

as 584 pessoas que, mesmo com atividades remuneradas, estavam afastadas de

algum trabalho, totalizamos 5.634 pessoas. Esse dado corresponde a 24,8% do total

de pessoas residentes naquela região ou, ainda, 40,1% do total das pessoas acima

de 18 anos. Para essas, são solicitados os tipos de vínculos exercidos no trabalho

principal, cujas frequências são apontadas no quadro abaixo.

Quadro 21 – Ocupação Principal das Pessoas que Disseram Trabalhar na Semana
Anterior ao Cadastramento ou Atualização Cadastral.

A partir dos dados acima, verificamos que a principal ocupação das pessoas

que trabalhavam diz respeito àquelas que o faziam como trabalhadores por conta

própria, exercendo seus trabalhos como autônomo ou realizando “bicos”, perfazendo

44,5%, do total das pessoas; os empregados com CTPS assinada, correspondem a

42,7% das pessoas que estavam trabalhando na data da entrevista, sendo esses os
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principais tipos de vínculos identificados. As demais situações encontradas somam

12,8% do total,  com destaque para os trabalhadores domésticos sem carteira de

trabalho (CTPS) assinada, com 5,8% do total de pessoas. Do total de pessoas que

informaram trabalhar na semana anterior, somente 33 delas declararam trabalhar em

atividades vinculadas à agricultura.

Se  somarmos  os  trabalhadores  por  conta  própria,  os  trabalhadores

domésticos  e  os  empregados  sem  CTPS  assinada,  com  vínculos  informais  de

trabalho,  encontramos  2.951  pessoas,  ou  52,3%  das  pessoas  trabalhando  na

semana  anterior  ao  cadastramento  no  mercado  informal,  o  que  revela  taxa  de

informalidade elevada e sem cobertura dos direitos trabalhistas. São pessoas que

ficam expostas a precárias relações de trabalho o que pode acarretar problemas

econômicos familiares, pois não estão cobertos pela Previdência Social. Acrescente-

se  a  isso,  os  rendimentos  variáveis,  podendo  oscilar  para  mais  ou  menos,

dependendo  do  tipo  de  trabalho  executado,  o  que  podemos  inferir  a  partir  da

escolaridade das pessoas cadastradas. Essa volatilidade dos rendimentos auferidos

pode ser  percebida,  também, na renda obtida  pelas  pessoas no mês anterior  à

inclusão ou atualização cadastral, conforme exposto no quadro abaixo. É importante

frisar que 68,7% das pessoas inseridas no mercado formal ou informal de trabalho

na semana anterior à entrevista eram do sexo feminino.

Salientamos que, para as pessoas que declararam estar trabalhando, tanto na

semana como no mês anterior à entrevista, 31 delas tinham idade de 16 a 17 anos,

exercendo seus trabalhos como: aprendiz (24 pessoas);  empregados com CTPS

assinada (03 pessoas); estagiário (03 pessoas) e trabalhador por conta própria (1

pessoa).

Outro quesito solicitado às pessoas cadastradas é relativo aos rendimentos

auferidos  no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral  e,  nesse sentido,

foram identificadas 5.830 pessoas que informaram ter recebido valores de trabalho

naquele período, conforme apresentado no quadro abaixo.

Quadro 22 – Valor Recebido Pelas Pessoas que Trabalharam no Mês Anterior ao
Cadastramento ou Atualização Cadastral
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A partir dos dados apresentados no quadro acima, depreendemos que 2.806

pessoas, 48,1%, perceberam rendimentos de até R$ 700,00. Verificamos, também,

que  1.151  pessoas,  19,7%,  declararam  ter  rendimentos  entre  R$  700,00  a  R$

1000,00  e  que  1.873  pessoas,  32,1%,  apresentaram  rendimentos  acima  de  R$

1000,00. Quanto ao sexo das pessoas com rendimentos, salientamos o predomínio

de mulheres,  às quais totalizaram 68,6% do total  das pessoas cadastradas com

rendimentos no mês anterior.

Outra variável solicitada às pessoas é pertinente ao número de meses que

trabalharam  nos  12  meses  anteriores  à  entrevista  para  inclusão  ou  atualização

cadastral. Abaixo, podemos identificar os dados relativos a esse quesito.

Quadro 23 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses
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Depreendemos  do  quadro  acima  que  7.785  pessoas  tiveram  renda  de

trabalho nos últimos 12 meses anteriores à entrevista. Depreende-se, também, que

24% das pessoas trabalharam de 01 a 06 meses, 29,6% trabalharam de 07 a 11

meses e 46,4% trabalharam 12 ou mais meses. Saliente-se, ainda, que 68,1% eram

mulheres.

Apesar da possibilidade de tabular as faixas etárias e sexo das pessoas que

declararam ter trabalhado, tanto na semana e mês anterior bem como nos últimos

doze meses anteriores à entrevista, faremos a apresentação desses dados somente

para as pessoas que trabalharam no último ano anterior à inclusão ou atualização

cadastral.  Justifica-se  essa  alternativa,  pois  os  percentuais  de  cada  faixa  etária

praticamente se repetiriam, proporcionalmente ao número de pessoas em cada uma

das três situações apresentadas. Além disso, as pessoas que trabalharam naquele

período estão em maior número dentre as três possibilidades.

Desse  modo,  expomos  as  faixas  etárias  e  o  sexo  das  pessoas  que

declararam ter tido rendimentos nos últimos doze meses anteriores à entrevista, com

idade superior a 18 anos.

Quadro 24 – Número de Pessoas acima de 18 anos que Declararam Ter Trabalhado
nos Últimos Doze Meses  
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Podemos  visualizar  que,  das  7.785  pessoas  que  trabalharam nos  últimos

doze meses anteriores à entrevista, 45,3% delas tinham até 34 anos e que 68,1%

eram mulheres. Identificamos, ainda, 47 adolescentes para os quais foi declarado ter

trabalhado nos 12 meses anteriores à entrevista.  Dessa forma, foram totalizadas

7.832 pessoas com alguma renda nesse período.

No  que  diz  respeito  aos  percentuais  em  relação  ao  total  de  pessoas,

identificamos  que  as  7.785  pessoas  com  rendimentos  nos  últimos  doze  meses

correspondem a 34,3% do total de pessoas cadastradas na região do CRAS Centro.

E, em relação ao total de pessoas acima de 18 anos, é correspondente a 60% com

alguma renda de trabalho naquele período.

Esse dado aponta para o percentual de 40% das pessoas acima de 18 anos

que não tiveram renda de trabalho nos últimos doze meses e,  considerando os

valores  recebidos  por  aquelas  que  tiveram  rendimentos  denota,  além  do

desemprego  elevado,  o  recebimento  de  baixos  valores  para  a  subsistência  das

famílias. Verificamos que 47,9% das pessoas tiveram rendimentos brutos de até R$

6.000,00.

No que diz respeito aos rendimentos percebidos pelas pessoas que trabalham

nos últimos doze meses, abaixo expusemos o número de pessoas por sexo e faixas

de renda.

Quadro 25 – Renda Bruta Recebida pelas Pessoas nos Últimos Doze Meses
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Desse modo, a partir  dos dados apresentados, verificamos que 40,6% das

pessoas cadastradas tiveram como rendimentos nos últimos doze meses valores

entre R$ 30,00 e R$ 5.000,00, totalizando 3.065 pessoas. Outras 2.249 pessoas, ou

29,8%  do  total  de  pessoas  que  trabalharam  nos  últimos  doze  meses,  tiveram

rendimentos entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. Identificamos, ainda, 2236 pessoas,

29,6% do total, que receberam valores acima de R$ 10.000,00.

Em  que  pese  os  baixos  rendimentos  obtidos  por  parcela  expressiva  das

pessoas que estavam trabalhando nos últimos doze meses anteriores à entrevista,

identificamos  5.256 pessoas com  informações  sobre  outros  rendimentos

(independentemente da idade). No quadro abaixo, enumeramos tais rendimentos, à

exceção dos rendimentos de trabalho.

Quadro 26 – Número de Pessoas que Declararam ter Outros Rendimentos (Exceto
Remuneração de Trabalho)
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Ressaltamos que, do total das 5.256 fontes de rendimentos citados acima,

1.505  delas  estavam  vinculados  a  crianças  e  adolescentes  (1.354  pensões

alimentícias,  148  registros  no  item Aposentadoria,  Pensão  ou  BPC e  03  ajudas

regulares de não morador).

Nas  páginas  anteriores,  apresentamos  os  dados  relativos  ao  perfil  das

pessoas  incluídas  no  Cadastro  Único,  destacando  as  variáveis  pertinentes  à

escolaridade  e  sobre  trabalho  e  rendimentos.  Para  finalizar  essa  parte  do

diagnóstico mostraremos,  abaixo,  dados sobre  o grau de parentesco e variáveis

pertinentes à questão imigratória, apresentando dados sobre a origem das pessoas

incluídas.

Outro quesito solicitado às pessoas é relativo ao grau de parentesco existente

entre  as  pessoas  residentes  no  mesmo  domicílio.  Abaixo,  apresentamos  esse

levantamento.

Quadro 27 – Grau de Parentesco em Relação ao Responsável Familiar

A informação mais relevante a ser destacada do quadro acima, é relativa ao

número  de  responsáveis  familiares  que  estão  cadastrados  sem  cônjuge  ou
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companheiro (a).  Verificamos que do total  de 8.531 domicílios com responsáveis

familiares informados, somente 2.047 deles tinham cônjuge ou companheiro (a), o

que pressupõe que há número de famílias considerável  nas quais somente uma

pessoa é responsável pela manutenção da família. Pode revelar, também, exclusão

de  pessoas  dos  cadastros,  no  sentido  de  auferir  benefícios  ou  inserção  em

programas que, incluídas todas as pessoas pertencentes ao núcleo familiar,  não

haveria essa possibilidade.9

Outro dado relevante é o número de pessoas, 618 crianças ou adolescentes,

que residem em famílias cujos responsáveis familiares são os (as) avôs (os), o que

caberia maior atenção no sentido de verificar possíveis vulnerabilidades sociais.

Os  demais  graus  de  parentesco  das  pessoas cadastradas em relação ao

responsável familiar são estatisticamente irrelevantes. O que se pode apreender é

percentual  significativo  das  famílias  que  tem  como  configuração  básica,  um

responsável  familiar,  geralmente  mulher,  e  o  (s)  filho  (s).  10 Nesse  sentido,

identificamos  7.034  mulheres  como  responsáveis  familiares  e  somente  1.159

homens.11

No que se refere à origem territorial  das pessoas, é importante mencionar

que,  apesar  do  município  receber  anualmente  aportes  significativos  de  famílias

migrantes,  identificamos  percentual  expressivo  de  pessoas  que  nasceram  no

município, conforme podemos apreender no quadro abaixo.

Quadro 28 – Local De Nascimento Das Pessoas Cadastradas

9
 - Ver “Bolsa Família Informa”, nº 362, de 25 de abril de 2013, no qual são apresentadas as 
principais distorções dos conceitos do Cadastro Único para possibilitar a inclusão de famílias em 
programas sociais.

10
 – O Boletim Anual “Mulheres e Mercado de Trabalho”, realizado pelo Observatório do Trabalho da 
Universidade de Caxias do Sul, publicado em março de 2015, destaca que “pode-se afirmar (...) 
que as mulheres são responsáveis por cerca de 51% dos domicílios do Brasil e de Caxias do Sul”.

11
 - Cabe salientar a possibilidade da existência de núcleos familiares com somente uma pessoa.
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A partir dos dados acima, verificamos que 58,9% das pessoas nasceram em

Caxias do Sul, embora tenhamos 40% das pessoas nascidas em outros municípios.

Cabe destacar, ainda, 245 pessoas, 1,1% do total, nascidas em outros países. Para

outras 25 pessoas, não havia informação sobre esse quesito.

Realizamos, também, para as pessoas que não nasceram em Caxias do Sul,

levantamento  da  região  de  origem  a  partir  da  Unidade  da  Federação  em  que

nasceram.

Quadro 29 – Região de nascimento das pessoas cadastradas

Inferimos que a quase totalidade das pessoas incluídas no Cadastro Único

nasceram nos Estados da Região Sul,  92,7% do total  das pessoas cadastradas,

embora  tenhamos  7,3  % das  pessoas  oriundas  de  outras  regiões,  das  quais  a

Região Nordeste tem a maior parcela.

Realizamos, ainda, a identificação das Unidades da Federação de origem das

pessoas, conforme quadro abaixo.

Quadro 30 - UF De Origem das Pessoas que Não Nasceram em Caxias Do Sul
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Identificamos que 79,3% das pessoas nasceram em outros  municípios  do

Estado e, as demais Unidades Federativas da Região Sul, são os locais de origem

de outras 13,4% de pessoas nascidas em outros municípios. Salientamos que, das

7.186  pessoas  que  nasceram  em  outros  municípios  do  Estado,  48,5%  delas

nasceram em 17 cidades.12

4.2 Território do CRAS Norte

Do total de 22.268 famílias incluídas no Cadastro Único até junho de 2017,

12
 – Enumeramos os 17 municípios de origem e o respectivo número de pessoas:  Vacaria

(641); Porto Alegre (417); Bom Jesus (309); Santana do Livramento (288); São Francisco de Paula
(276);  Uruguaiana  (256);  Lagoa  Vermelha  (236);  Pelotas  (164);  Bagé  (156);  Dom Pedrito  (147);
Farroupilha (143); Passo Fundo (120); Alegrete (116); São Gabriel (113); São Borja (100), Barracão
(98); São José do Ouro (98).
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3.357 famílias, ou 15,1%, pertencem ao território do CRAS Norte. Compõem esses

núcleos familiares 10.067 pessoas, 15,9% do total das 63.275 pessoas incluídas. A

distribuição das famílias e pessoas por faixas de renda e por território pode ser

Quadro 31 – Número de Famílias e de Pessoas do Território do CRAS Norte
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A partir dos dados apresentados acima, verificamos que estão cadastradas

famílias  pertencentes  a  23  bairros  ou  loteamentos  do  território  do  CRAS Norte.

Constatamos  que  87,9%  das  famílias  são  residentes  em  dez  bairros,  os  quais

apresentam acima de 100 famílias cadastradas e,  destes,  os  bairros Santa Fé,

Belo Horizonte, Vila Ipê, Loteamento Victorio Trez e Canyon possuem 68,1% do

total  das famílias incluídas no Cadastro Único.  Os percentuais  são similares em

relação ao número de pessoas cadastradas.

Destacamos  que  nos  bairros  com  mais  de  100  famílias  cadastradas,

encontram-se  os  maiores  percentuais  de  famílias  em situação  de  pobreza  e  de

extrema pobreza, 88,6% do total de famílias nessa situação, ou 1346 famílias, cujo

percentual  é  apresentado  no  quadro  abaixo  em  relação  ao  total  de  famílias

cadastradas em cada bairro.

Quadro 32 – Número de Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza dos
Principais Bairros do Território do CRAS Norte

São consideradas como famílias em extrema pobreza aquelas que têm renda
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per capita entre R$ 0,00 e R$ 85,00 e, em situação de pobreza, àquelas com renda

entre R$ 85,01 e R$ 170,00. Depreende-se do exposto acima que os 10 bairros

listados  têm  87,9%  do  total  de  famílias  cadastradas  no  território,  das  quais

identificamos que 45,6% estão em situação de pobreza e de extrema pobreza. No

que diz respeito às faixas de renda das famílias, o Gráfico 06 apresenta o número de

famílias e de pessoas a partir dessa variável.

Gráfico 06 – Número de Famílias e Pessoas por Faixas de Renda (CRAS Norte)

No gráfico acima, podemos constatar que do total  de famílias incluídas no

Cadastro Único e residentes no território do CRAS Norte, 1.540 delas, ou 45,9%,

estão em situação de extrema pobreza (24,9%) ou em situação de pobreza (20,9%),

com  Perfil  do  Programa  Bolsa  Família,  correspondente  a  5.009  pessoas.

Verificamos, também, que 1.061 famílias, 31,6% do total, têm renda per capita entre

R$ 154,00 e ½ salário mínimo e 22,5% das famílias, têm renda per capita acima de

½ salário mínimo.

Como destacado, 1.540 famílias apresentam perfil para inclusão no Programa

Bolsa Família (PBF), das quais 1.156 famílias (equivalente a 3.815 pessoas), eram

beneficiárias daquele programa e,  destas,  1.089 tinham renda per  capita  até R$

170,00 e outras 67 famílias tinham renda per capita entre R$ 170,00 e ½ salário

mínimo  e  permaneciam  como  beneficiárias  do  PBF  devido  à  regra  de

permanência.13

No gráfico abaixo, podemos analisar melhor a diferença entre famílias com

perfil para PBF que eram ou não beneficiárias do programa.

Gráfico 07 – Comparativo das Famílias com Perfil PBF

13
 - Para mais informações, ver Portaria do MDS nº 617, de 11/08/2010, a qual trata, no art. 6º, da 
regra de permanência das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, mesma que a renda 
per capita ultrapasse o máximo permitido, desde que não exceda ½ salário mínimo.
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Podemos identificar  que  das  1.540  famílias  com perfil  para  o  PBF,  1.089

recebiam valores do Programa, equivalente a 70,7% do total de famílias com esse

perfil.  Outras 451 famílias (29,3%), embora atendesse aos critérios do Programa,

não eram beneficiárias.

No quadro abaixo, apresentamos o perfil  das pessoas incluídas no PBF, a

partir das variáveis da faixa etária e sexo.

Quadro 33 – Sexo e Faixa Etária das Pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa
Família

Os  dados  acima  permitem  identificar  que  54,7%  do  total  de  pessoas

beneficiárias do PBF são crianças e adolescentes e, mais especificamente, 49,2%

das pessoas têm idade entre 00 e 15 anos.  Em relação à população adulta,  os

dados informam que 43,7% estão na faixa etária dos 18 a 59 anos. Somente 1,6%

das  pessoas  têm  idade  acima  de  60  anos.  Verificamos,  ainda,  que  59,5%  das

pessoas  cadastradas  são  do  sexo  feminino  40,5% do  sexo  masculino.  Mas,  se

utilizarmos somente a frequência das pessoas adultas, o percentual de mulheres

incluídas sobe para 70,2% do total de pessoas acima de 18 anos

Nas páginas que seguem, realizamos o levantamento do perfil das pessoas
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incluídas no Cadastro Único no território do CRAS Norte a partir  de frequências

simples  dos  quesitos  solicitados  durante  a  entrevista.  Embora  os  dados

apresentados  possibilitem  várias  caracterizações,  não  esgotaremos  todas  nesse

diagnóstico,  mas  apresentaremos  as  principais  tendo  em  vista  questões  de

vulnerabilidade  social.  As  primeiras  variáveis  apresentadas  são  relativas  à  faixa

etária e ao sexo das pessoas incluídas,  as quais são apresentadas no quadro

abaixo.

Quadro 34 – Faixa Etária por Sexo das Pessoas Cadastradas.

A partir dos dados apresentados acima, verificamos que 57,5% das pessoas

cadastradas  são  do  sexo  feminino  e  42,5%  do  sexo  masculino.  Verificamos,

também, que 14,6% das pessoas cadastradas têm idade entre 00 e 06 anos e, entre

07 e 17 anos, 28,6%. Dessa forma, verifica-se que 43,2% das pessoas cadastradas

são crianças e adolescentes. No que diz respeito à população adulta, constata-se

que 33,1% das pessoas possuem idade entre 18 e 39 anos, 17,5% com idade entre

40 e 59 anos e somente 6,2% com idade acima de 60 anos. No gráfico abaixo, é

possível visualizar melhor a faixa etária das pessoas cadastradas.

Gráfico 08 – Faixas Etárias das Pessoas Cadastradas
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Acrescentamos que a população é predominantemente da cor branca, 70,3%

e, outros 29,3% se autodeclararam como afrodescendentes (pretas/pardas), sendo

essas as raças/etnias mais frequentes.

O  segundo  aspecto  analisado  diz  respeito  às  variáveis  pessoas  com

deficiência, faixa etária e sexo. Abaixo, apresentamos os dados obtidos a partir do

cruzamento dessas três variáveis.

Quadro 35 – Número de Pessoas com Deficiência por Faixa Etária e Sexo.

A partir dos dados apresentados acima, verificamos que, das 10.067 pessoas

cadastradas,  535  destas,  ou  5,3% do  total,  foram incluídas  como  pessoas  com

deficiência,  das quais  20%,  ou 107 pessoas,  tinham entre  00  e  17 anos.  Outra

constatação,  dentre  outras  possíveis,  aponta  que  46,9%  das  pessoas  com

deficiência  tinham  até  39  anos.  Se  considerarmos  somente  as  79  crianças  e

adolescentes com deficiência e idade entre 07 e 17 anos, identificamos que 08 delas

não estavam estudando na data da entrevista, tendo em consideração a base do

cadastro único de junho de 2017.
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No  que  diz  respeito  ao  tipo  de  deficiência  informada  pelas  pessoas,  as

frequências respectivas são apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 36 – Tipos de Deficiências

Destacamos que as deficiências mais frequentes foram as deficiências físicas

e mental, totalizando 68% do total. Salientamos que 72 pessoas apresentaram ter

duas ou mais deficiências.

Nas variáveis pertinentes à escolaridade, abaixo identificamos os principais

dados relativos  a  esse tema.  Inicialmente,  levantamos das pessoas informações

sobre  a  capacidade  de  ler  e  escrever.  Nesse  sentido,  identificamos  que  7.544

pessoas, ou 74,9% das pessoas declararam saber e escrever e, para outras 2.465

pessoas,  24,5%  do  total,  foi  informado  que  não  sabiam.14 Embora  tenhamos

pessoas que não estavam em idade escolar, realizamos levantamento para saber a

faixa etária das pessoas que informaram negativamente em relação a esse quesito,

conforme abaixo.

Quadro 37 – Faixa Etária das Pessoas que Não Sabem Ler e Escrever.

14
 - Para 58 pessoas não havia informação sobre a capacidade de saber ler e escrever.
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Identificamos que, na faixa etária dos 07 aos 17 anos, 695 pessoas foram

cadastradas como não sabendo ler e escrever. Nesse sentido, é importante citar o

Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa,15 o qual define que a linguagem,

mais do que instrumento de comunicação, é condição para aprender a pensar, ser e

fazer  e  fator  preponderante  para  a  construção  da  identidade  e  assunção  da

cidadania.  E,  para  isso,  estipulou  que  até  os  08  anos  é  a  idade  limite  para  a

alfabetização na idade certa,  pois é o marco estratégico para o desenvolvimento

intelectual da criança. De acordo com o Pacto Nacional, muitas crianças concluem o

ciclo de alfabetização sem alcançar as competências desejadas, ou seja, sem saber

ler, escrever e fazer as primeiras operações matemáticas. Dessa forma, o fracasso

da criança na alfabetização, significa um fracasso nos anos seguintes do processo

de  escolarização.  Dessa  forma,  as  crianças,  teoricamente,  deveriam  ser

alfabetizadas até o final do terceiro ano do ensino fundamental.

Para  as  crianças  e  adolescentes  da  faixa  etária  de  07  a  17  anos,  cujo

cadastramento indicou que não sabiam ler e escrever, realizamos levantamento para

verificar quantas de fato não completaram o ciclo de alfabetização na idade correta.

Desse modo, 100 crianças ainda constavam como frequentando educação

infantil, o que pressupõe que essas crianças não tiveram seus cadastros com dados

sobre escola, curso e série atualizados. Das crianças que estavam frequentando o

ensino fundamental, 325 estavam matriculadas nos primeiros três anos desse nível

de ensino e, outras 128 crianças, estavam matriculadas nos anos seguintes, sendo

15
 - Para mais informações sobre o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, acessar o link 
http://pacto.mec.gov.br/index.php.

http://pacto.mec.gov.br/index.php
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estas  aquelas  que  não  estavam  alfabetizadas  na  idade  e  ano  corretos  e  com

indicativos de possíveis vulnerabilidades sociais (para 5 pessoas que não sabiam ler

e escrever foi informado que não estavam estudando na data da entrevista, embora

tenham frequentado o ensino fundamental).

Por fim, outras 139 ainda constavam como nunca terem estudado, mesmo

com idade superior a 07 anos, o que revela que esses cadastros igualmente não

estavam atualizados, embora crianças com mais de 09 anos à época da inclusão no

Cadastro  Único,  33  pessoas,  já  deveriam  ter  informações  sobre  escolaridade.

Quando houver a atualização do diagnóstico com os dados dessas famílias relativos

a  2017,  poderemos  obter  mais  indicativos  dessas  pessoas  no  que  tange  à

escolaridade.

No  que  diz  respeito  às  pessoas  acima  de  18  anos,  verificamos  que  403

pessoas, 7% do total das pessoas, foram incluídas no Cadastro Único como não

sabendo ler e escrever, com maior preponderância para mulheres, com 58,7% do

total de pessoas nessa situação.

Outra variável solicitada às pessoas incluídas diz respeito ao fato de estarem

ou não estudando. Nesse sentido, é questionado para aqueles que estão estudando

se o fazem na rede pública ou particular. É solicitado às pessoas, também, se não

estudam mais ou se nunca estudaram. Os dados relativos a essas variáveis estão

colocados abaixo.

Quadro 38 – Frequência ou Não ao Ensino Formal

Os dados apresentados indicam que 3.677 pessoas são estudantes das redes

pública e particular de ensino, perfazendo 36,5% do total de pessoas. Outros 48,9%

não frequentam nenhum curso e 14% nunca estudaram.

Para as pessoas que estavam estudando na data da entrevista relacionamos,

abaixo, o curso frequentado bem como a frequência em cada um dos cursos.
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Quadro 39 – Curso Frequentado Pelas Pessoas que Estudavam

Destacando somente os cursos mais frequentados, verificamos que 70,9%

dos alunos estavam matriculados no Ensino Fundamental (de 8 anos, 79 alunos; de

9 anos, 2518 pessoas; do ensino fundamental especial, 11 pessoas). Outros 13,5%

estavam matriculados na educação infantil e 11,1% frequentavam séries do ensino

médio.

É importante destacar que, do total de das 1.470 pessoas de 0 a 6 anos, 497

delas  estavam matriculadas  na educação  infantil,  ou  seja,  somente  33,08% das

crianças dessa faixa etária estavam incluídas nesse nível de ensino.

Para as pessoas que estavam estudando no ensino fundamental na data da

entrevista, tanto na rede pública como na rede particular, realizamos levantamento

para  fins  de  verificação  de  possíveis  distorções  de  idade/série.  No  quadro  40,

apresentamos dados relativos a essa questão, realizando cruzamento da variável

idade, no ano da última atualização, com a variável ano/série em que as crianças e

adolescentes do ensino fundamental frequentavam na última atualização cadastral.

Quadro 40 – Idade dos Estudantes do Ensino Fundamental e Respectivo Ano/Série
em que Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral
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Foram identificadas  2.601  pessoas16 que  estavam matriculadas  no  ensino

fundamental e, os dados expressos nas células destacadas em amarelo, permitem

contabilizar 219 crianças ou adolescentes residentes no território do CRAS Norte

que apresentavam distorção idade-série,17 correspondente a 8,4% das pessoas que

estavam  matriculadas  no  ensino  fundamental.  No  entanto,  se  adicionarmos  as

células destacadas em azul, encontraremos 525 crianças e adolescentes com essa

distorção, o que corresponde a 20,2% do total.

Como definido em Resolução do CNAS, é público prioritário para inclusão nos

Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  crianças  e

adolescentes fora da escola ou “com defasagem escolar superior a 02 anos”,

entre outras características.18

O  levantamento  desse  dado  permite  inferir  que  vulnerabilidades  sociais

interferem na vida escolar dessas crianças, fazendo com que percentual significativo

dos  estudantes  tenha  idade  superior  à  recomendada  para  a  série  do  ensino

fundamental em que estavam matriculadas.

16
 - Identificamos 07 pessoas que estavam matriculadas no ensino fundamental como curso não 
seriado.

17
 - De acordo com o IBGE, no caso brasileiro, no sistema educacional seriado, considera-se a idade
de 7 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, 
normalmente, é de 8 anos. Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para 
cada série. Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade 
superior à idade recomendada.

18
 - Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013. Dispõe sobre o reordenamento do SCFV, no 
âmbito do SUAS.
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O mesmo levantamento foi  realizado em relação às pessoas que estavam

frequentando o ensino médio, conforme quadro abaixo. 

Quadro 41 – Idade dos Estudantes do Ensino Médio e Respectivo Ano/Série em que
Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral

Foram  identificadas  400  pessoas  que  frequentavam  o  ensino  médio19 e

verificamos que o número de estudantes que apresentavam distorção idade-série

não é tão expressivo, até porque o número de pessoas nesse nível de ensino é

minoritário em relação ao número de pessoas matriculadas no ensino fundamental.

Mas, cabe ressaltar o número reduzido de pessoas frequentando o ensino médio,

uma vez que a razão20 entre pessoas matriculadas no ensino fundamental (2.601

estudantes) e aquelas matriculadas no ensino médio, é 6, o que significa que temos,

aproximadamente, seis vezes mais pessoas matriculadas no ensino fundamental em

relação ao ensino médio.

Dados  preliminares  indicam  que  a  baixa  escolaridade  das  pessoas

cadastradas, como ilustrado no gráfico 42, abaixo, no qual verificamos que somente

15% das pessoas completaram o ensino médio, tende a se reproduzir, se levarmos

em consideração o número de adolescentes matriculados no ensino médio,  pois

identificamos somente  400 adolescentes  matriculados nesse nível  de  ensino  até

junho de 2017. 

No que diz respeito às pessoas que declararam não estar estudando na data

da  atualização  ou  inclusão  cadastral,  foram  identificadas  4.921  pessoas  nessa

19
 - 08 alunos estavam cadastrados como estudantes do ensino médio, mas não havia informação 
sobre ano/série em que estavam estudando.

20
 - A razão entre dois números (quantidades) é a divisão entre duas medidas, sendo que o 
denominador não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e excludentes. É 
geralmente expressa como “razão de a para b”, indicando quantas vezes a primeira medida 
contém a segunda.
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situação.  Abaixo,  são  apresentados  quantitativos  das  pessoas  que  frequentaram

pelo menos uma das séries dos cursos informados.

Quadro 42 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

 Conforme quadro acima, verificamos que os cursos mais frequentados pelas

pessoas que não estavam mais estudando, foram o ensino fundamental e médio,

totalizando 96,7%.  Dados mais detalhados são apresentados abaixo,  no que diz

respeito à faixa etária, o curso frequentado e conclusão do curso.

Quadro 43 – Escolaridade das Pessoas Cadastradas por Faixa Etária

A  partir  dos  dados  acima,  verificamos  que  1.121  pessoas,  ou  23,6%,

frequentaram séries iniciais do ensino fundamental antigo, das quais 526 pessoas,

46,3% delas, concluíram até a 4ª série. Verificamos, ainda, que 2.410 pessoas, ou

50,6% do total, frequentaram anos/séries do ensino fundamental (de 5ª a 8ª séries,

de 9 anos e Ensino Fundamental Especial). Destas, somente 1.119 pessoas, 46,4%
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do total de pessoas, concluíram o primeiro grau e 53,6% não concluíram o ensino

fundamental.  Verificamos,  também,  que  somente  1.227  pessoas,  ou  25,8%

frequentam alguma série do ensino médio e, destas, 748 pessoas, 61%, concluíram

o segundo grau.

Em  suma,  depreende-se  que  33,6%  das  pessoas  concluíram  o  ensino

fundamental (considerando as pessoas que concluíram efetivamente até a 8ª série e

aquelas que não concluíram o ensino médio) e somente 15,7% do total de pessoas

possuíam o segundo grau completo. Por outro lado, 50,7% das pessoas que não

estavam mais estudando, não haviam completado o ensino fundamental.

 Destacamos que 26 pessoas com idade até 18 anos, iniciaram os estudos,

mas por algum motivo, na data da atualização, não estavam mais estudando. No

gráfico abaixo, é possível apreender melhor o nível de escolaridade das pessoas

que não estavam mais estudando.

Gráfico 09 – Escolaridade das Pessoas que não Estudam

Os  dados  e  indicadores  apresentados  acima,  vinculados  a  questões  de

escolaridade,  embora  sejam  pertinentes  à  política  pública  da  educação,  são

relevantes  também  para  os  profissionais  do  SUAS,  uma  vez  que  a  baixa

escolaridade das pessoas acarretará na reprodução social da pobreza e extrema

pobreza. Os dados sobre rendimentos obtidos pelas pessoas que estão trabalhando

e que serão apresentados adiante, apontam para a tríade  baixa escolaridade =

desemprego/baixos salários = exclusão social, o que tende a se reproduzir se

levarmos em consideração esses dados.

Às pessoas para as quais foi declarado que nunca estudaram, relacionamos

as faixas etárias para identificar possíveis questões de vulnerabilidade social. Nesse
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sentido, o quadro abaixo revela informações importantes sobre esse quesito.

Quadro 44 – Faixa Etária Das Pessoas Que Nunca Frequentaram Escola

Dos  dados  acima  apreendemos  que,  72,5%  das  pessoas  que  nunca

estudaram, mesmo na educação infantil, eram crianças de 0 a 6 anos, equivalente a

1.021 crianças. É importante apontar, ainda, as 132 crianças e adolescentes de 07 a

15 anos, para os quais foi declarado que nunca estudaram. Para essas, excluímos

aquelas  com  idade  entre  07  e  09  anos  (por  possível  ausência  de  atualização

cadastral) e identificamos, ainda, 11 pessoas com idade para estarem matriculadas

quando ocorreu a última atualização.

Realizadas as  considerações sobre  a  escolaridade passamos às  variáveis

relativas  ao  trabalho  e  remuneração  das  pessoas cadastradas.  Inicialmente,

levantamos  o  quantitativo  de  pessoas  acima  de  18  anos  que  exerciam ou  não

trabalho na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral.

Quadro 45 – Número de Pessoas que Trabalhavam na Semana Anterior à
Entrevista

Verificamos que do total de 10.067 pessoas cadastradas, 5.722 pessoas têm

idade acima de 18 anos, 56,8% e, destas, 37,6% trabalhavam na semana anterior à

entrevista e, outros 62,1% não tiveram atividades remuneradas.
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Para as pessoas que responderam que não estavam trabalhando, é solicitado

se  estavam  afastadas  de  algum  trabalho.  Desse  modo,  para  178  pessoas  foi

informado que estavam afastados por motivo de doença, falta voluntária, licença ou

férias. Assim, do total de pessoas acima de 18 anos, identificamos 3.375 pessoas

para as quais foi informado que não estavam efetivamente trabalhando na semana

anterior à inclusão ou atualização cadastral. No Quadro abaixo, relacionamos a faixa

etária e sexo dessas pessoas.

Quadro 46 – Faixa Etária das Pessoas que Não Estavam Trabalhando na Semana
Anterior à Atualização Cadastral

Os dados acima permitem inferir que 3.375 pessoas maiores de 18 anos e

que não estavam afastadas,  não tinham nenhum trabalho na semana anterior  à

entrevista, cuja frequência maior reside na população entre 18 a 24 anos. E, 65,9%

das pessoas nessa situação são mulheres.

Além  de  solicitar  informações  sobre  trabalho  na  semana anterior,  é

averiguado se as pessoas tiveram ou não remuneração de trabalho no mês anterior

ao cadastramento. No quadro abaixo, apresentamos os dados das 3.277 pessoas

acima de 18 anos que responderam negativamente a essa questão, a partir  das

variáveis faixa etária e sexo.

Quadro 47 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que não Tiveram Rendimentos no
Mês Anterior à Entrevista
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A partir  dos  dados apresentados  acima,  verificamos que  as  pessoas  sem

rendimentos de trabalho no mês anterior à entrevista e que não estavam afastadas

de algum trabalho, são predominantemente jovens e femininas. Desse modo, 65,9%

da população acima de 18 anos e sem rendimentos no mês anterior é constituída de

mulheres e, destas, 64,6% têm entre 18 e 44 anos.

Esses dados permitem concluir,  também,  que percentual  considerável  das

pessoas cadastradas não recebeu remuneração  de  trabalho  no mês  anterior  ao

cadastramento, ou seja, praticamente 32,5% do total de pessoas pertencentes ao

território  do  CRAS  Norte  estavam  nessa  situação.  E,  em  relação  ao  total  da

população acima de 18 anos,  57,3% estava sem rendimentos declarados, o que

configura pessoas fora do mercado de trabalho. Corrobora essa assertiva quando

tabulamos os dados relativos às pessoas que não trabalharam nos doze meses

anteriores à entrevista, como expostos abaixo.

Quadro 48 – Faixa Etária e Sexo Das Pessoas que Não Tiveram Rendimentos nos
Doze Meses Anteriores à Entrevista

A partir dos dados acima, identificamos 2.280 pessoas acima de 18 anos que

não tiveram remuneração nos doze meses anteriores à atualização cadastral  ou

inclusão no Cadastro Único e, destas, 1.520 eram mulheres, perfazendo 66,6% do

total de pessoas sem renda de trabalho naquele período. Contrapondo com o total

das pessoas acima de 18 anos, identificamos 39,9% das pessoas que não tiveram

trabalho remunerado nos doze meses anteriores à entrevista. Esses dados denotam

desemprego  significativo  para  essa  parcela  da  população,  confirmado  com  o

levantamento do número de pessoas que não estavam trabalhando tanto no mês

anterior, como nos últimos doze meses anteriores à entrevista. Sublinhamos que,

das 3.277 pessoas acima de 18 anos que não obtiveram rendimentos de trabalho no

mês anterior à entrevista,  998 tiveram rendimentos de trabalho nos últimos doze
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meses. Dessa forma, 2.279 pessoas acima de 18 anos estavam praticamente há um

ano sem rendimentos de trabalho declarados.

No que diz respeito às pessoas que declararam ter rendimentos na semana

anterior  à  entrevista,  foram  mapeadas,  inicialmente,  2.149  pessoas  e,

acrescentando,  178 pessoas que,  mesmo com atividades remuneradas,  estavam

afastadas de algum trabalho, totalizamos 2.327 pessoas. Esse dado corresponde a

23,1 % do total de pessoas residentes naquela região ou, ainda, 40,7% das pessoas

acima de 18 anos, que informaram ter tido renda de trabalho na semana anterior à

inclusão ou atualização no Cadastro Único. Para essas, são solicitados os tipos de

vínculos exercidos no trabalho principal, cujas frequências são apontadas abaixo.

Quadro 49 – Ocupação Principal das Pessoas que Disseram Trabalhar na Semana
Anterior ao Cadastramento ou Atualização Cadastral.

A partir dos dados acima, verificamos que 43,8% das pessoas que declararam

trabalhar na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral, trabalhavam com

carteira de trabalho assinada. Por outro lado, 41% das pessoas trabalhavam por

contra  própria,  através  de  bicos  ou  como  autônomos.  As  demais  situações

encontradas  somam  15,2%  do  total,  com  destaque  para  os  trabalhadores

domésticos  sem  carteira  de  trabalho  (CTPS)  assinada,  com  7,4%  do  total  de

pessoas. Desse total, somente 26 pessoas realizavam suas atividades laborais na

zona rural.

Se  somarmos  os  trabalhadores  por  conta  própria,  os  trabalhadores

domésticos  e  os  empregados  sem  CTPS  assinada,  totalizaremos  51,7%  das

pessoas  que  estavam  trabalhando  na  semana  anterior  ao  cadastramento  no

mercado informal, o que revela taxa de informalidade elevada e sem cobertura dos
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direitos  trabalhistas.  São  pessoas  que  ficam  expostas  a  precárias  relações  de

trabalho,  o  que  pode  acarretar,  a  médio  e  longo  prazo,  problemas  econômicos

familiares, pois não estão cobertos pela Previdência Social. Acrescente-se a isso, os

rendimentos variáveis, podendo oscilar para mais ou menos, dependendo do tipo de

trabalho executado,  o  que podemos inferir  a partir  da escolaridade das pessoas

cadastradas.  Essa  volatilidade  dos  rendimentos  auferidos  pode  ser  percebida,

também, na renda obtida pelas pessoas no mês anterior à inclusão ou atualização

cadastral, conforme exposto no quadro 20, abaixo. É importante frisar que 59,1%

das  pessoas  inseridas  no  mercado  formal  ou  informal  de  trabalho  na  semana

anterior à entrevista eram do sexo feminino.

Outro quesito solicitado às pessoas cadastradas é relativo aos rendimentos

auferidos  no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral  e,  nesse sentido,

foram identificadas 2.445 pessoas que informaram ter recebido valores de trabalho

naquele período, conforme apresentado abaixo.

Quadro 50 – Valor Recebido Pelas Pessoas que Trabalharam no Mês Anterior ao
Cadastramento ou Atualização Cadastral
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A partir dos dados apresentados acima, depreendemos que 1.344 pessoas,

55%, perceberam rendimentos de até R$ 800,00.  Verificamos,  também, que 298

pessoas, 12,2%, declararam ter rendimentos entre R$ 801,00 a R$ 1.000,00 e que

somente 803 pessoas, 32,8%, apresentaram rendimentos acima de R$ 1.000,00.

Quanto ao sexo das pessoas, salientamos a maciça presença de mulheres, às quais

totalizaram  59,2%  do  total  das  pessoas  cadastradas  com  rendimentos  no  mês

anterior.

Destacamos que, para as pessoas que declararam estar trabalhando, tanto

na semana como no mês anterior à entrevista, 28 delas tinham idade de 16 a 17

anos, exercendo seus trabalhos como aprendiz (23 pessoas), como empregado com

CTPS assinada (02 pessoas). Para 03 pessoas não havia a informação sobre o tipo

de vínculo mantido relativo ao trabalho principal.

Outra variável solicitada às pessoas cadastradas é pertinente ao número de

meses que trabalharam nos 12 meses anteriores à entrevista. No quadro abaixo,

podemos identificar os dados relativos a esse quesito.

Quadro 51 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses
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Depreendemos que 3.442 pessoas tiveram renda de trabalho nos últimos 12

meses, correspondente a 60,1% do total de pessoas acima de 18 anos. Depreende-

se,  também,  que  26,4%  das  pessoas  trabalharam  de  01  a  06  meses,  25,6%

trabalharam de 07 a 11 meses e 48% trabalharam 12 ou mais meses. Saliente-se,

ainda, que 60,7% eram mulheres.

Apesar da possibilidade de apresentar as faixas etárias e sexo das pessoas

que declararam ter  trabalhado,  tanto  na semana e  mês anterior  bem como nos

últimos doze meses anteriores à entrevista, faremos a apresentação desses dados

somente para as pessoas que trabalharam no último ano anterior  à  inclusão ou

atualização cadastral. Justifica-se essa alternativa, pois os percentuais de cada faixa

etária  praticamente  se  repetiriam,  proporcionalmente  ao  número  de pessoas  em

cada uma das três situações apresentadas. Além disso, as pessoas que trabalharam

naquele período constituem maior número dentre as três possibilidades.

Desse modo, abaixo expomos as faixas etárias e o sexo das pessoas que

declararam ter tido rendimentos nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

Quadro 52 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses  
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Podemos  visualizar  que,  das  3.442  pessoas  que  trabalharam nos  últimos

doze meses anteriores à entrevista, 46,2% delas tinham até 34 anos e que 60,7%

eram  mulheres.  Identificamos,  embora  não  incluídos  no  quadro  acima,  39

adolescentes  que  informaram  ter  tido  alguma  remuneração  no  período.  Dessa

forma, foram contabilizadas 3.481 pessoas com trabalho nos últimos doze meses.

No  que  diz  respeito  aos  percentuais  em  relação  ao  total  de  pessoas,

identificamos  que  as  3.442  pessoas  com  rendimentos  nos  últimos  doze  meses

correspondem a 34,2% do total de pessoas cadastradas na região do CRAS Norte.

E, em relação ao total de pessoas acima de 18 anos, é correspondente a 60,1% com

alguma renda de trabalho naquele período.

Esse dado aponta para o percentual de 39,9% de pessoas acima de 18 anos

que não tiveram renda de trabalho nos últimos doze meses o que, a partir dos dados

sobre rendimentos recebidos por aquelas que tiveram rendimentos denota, além do

desemprego  elevado,  o  recebimento  de  baixos  valores  para  a  subsistência  das

famílias. Nele, verificamos que 48,9% das pessoas tiveram rendimentos de até R$

6.000,00 nos últimos doze meses.

No que diz respeito aos rendimentos percebidos pelas pessoas que trabalham

nos últimos doze meses, abaixo expusemos o número de pessoas por sexo e faixas

de renda.

Quadro 53 – Renda Bruta Recebida pelas Pessoas nos Últimos Doze Meses
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Desse  modo,  a  partir  dos  dados  apresentados,  com  a  inclusão  de  39

adolescentes,  verificamos que 48,9% das pessoas cadastradas receberam como

rendimentos  nos  últimos  doze  meses  valores  entre  R$  30,00  e  R$  6.000,00,

totalizando 1.701 pessoas. Outras 804 pessoas, ou 23,1% do total de pessoas que

trabalharam nos últimos doze meses, tiveram rendimentos entre R$ 6.000,00 e R$

10.000,00. Identificamos, ainda, 976 pessoas, 28% do total, que receberam valores

acima de R$ 10.000,00.

Apesar dos baixos rendimentos obtidos por parcela expressiva das pessoas

que  estavam  trabalhando,  identificamos  2.155  pessoas com  informações  sobre

outros  rendimentos  (independentemente  da  idade).  No  Quadro  54,  enumeramos

outros rendimentos informados, à exceção dos rendimentos do trabalho.

Quadro 54 – Número de Pessoas que Declararam ter Outros Rendimentos (Exceto
Remuneração de Trabalho)
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Ressaltamos que, do total das 2.155 fontes de rendimentos citadas acima,

712 delas estavam vinculados a crianças e adolescentes (651 pensões alimentícias

e 61 registros no item Aposentadoria, Pensão ou BPC).

Nas  páginas  anteriores,  apresentamos  os  dados  relativos  ao  perfil  das

pessoas  incluídas  no  Cadastro  Único,  destacando  as  variáveis  pertinentes  à

escolaridade  e  sobre  trabalho  e  rendimentos.  Para  finalizar  essa  parte  do

diagnóstico mostraremos,  abaixo,  dados sobre  o grau de parentesco e variáveis

pertinentes à questão imigratória, apresentando dados sobre a origem das pessoas

incluídas.

Em relação ao grau de parentesco existente entre as pessoas residentes no

mesmo domicílio, abaixo apresentamos as frequências.

Quadro 55 – Grau de Parentesco

A informação mais relevante a ser destacada do quadro acima, é relativa ao

número  de  responsáveis  familiares  que  estão  cadastrados  sem  cônjuge  ou

companheiro (a).  Verificamos que do total  de 3.324 domicílios com responsáveis

familiares informados, somente 1.108 deles (33,3%) tinham cônjuge ou companheiro

(a), o que pressupõe que há número de famílias considerável nas quais somente
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uma pessoa  é  responsável  pela  manutenção  da  família.  Pode  revelar,  também,

exclusão de pessoas dos cadastros, no sentido de auferir benefícios ou inserção em

programas que, incluídas todas as pessoas pertencentes ao núcleo familiar,  não

haveria essa possibilidade.21

Outro dado relevante é o número de pessoas, 276 crianças ou adolescentes,

que residem em famílias cujos responsáveis familiares são os (as) avôs (os), o que

caberia maior atenção no sentido de verificar possíveis vulnerabilidades sociais.

Os  demais  graus  de  parentesco  das  pessoas cadastradas em relação ao

responsável familiar são estatisticamente irrelevantes. O que se pode apreender é

percentual  significativo  das  famílias  que  tem  como  configuração  básica,  um

responsável  familiar,  geralmente  mulher,  e  o  (s)  filho  (s).  22 Nesse  sentido,

identificamos  2.859  mulheres  como  responsáveis  familiares  e  somente  465

homens.23

No que se refere à origem territorial  das pessoas, é importante mencionar

que,  apesar  do  município  receber  anualmente  aportes  significativos  de  famílias

migrantes,  identificamos  percentual  expressivo  de  pessoas  que  nasceram  no

município, conforme pode-se apreender abaixo.

Quadro 56 – Local de Nascimento das Pessoas Cadastradas

A partir dos dados acima, verificamos que 61,5% das pessoas nasceram em

Caxias  do  Sul,  embora  tenhamos  38,2%  das  pessoas  nascidas  em  outros

municípios. Cabe destacar, ainda, 27 pessoas, nascidas em outros países, em sua

maioria na República do Haiti. Para outras 08 pessoas não havia informações sobre

o local de nascimento.

21
 - Ver “Bolsa Família Informa”, nº 362, de 25 de abril de 2013, no qual são apresentadas as 
principais distorções dos conceitos do Cadastro Único para possibilitar a inclusão de famílias em 
programas sociais.

22
 – O Boletim Anual “Mulheres e Mercado de Trabalho”, realizado pelo Observatório do Trabalho da 
Universidade de Caxias do Sul, publicado em março de 2015, tendo como referência o Censo de 
2010, destaca que “pode-se afirmar (...) que as mulheres são responsáveis por cerca de 51% dos 
domicílios do Brasil e de Caxias do Sul”.

23
 - Cabe salientar a possibilidade da existência de núcleos familiares com somente uma pessoa. 
Foram identificados 02 responsáveis familiares abaixo dos 18 anos.
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Realizamos, também, para as pessoas que não nasceram em Caxias do Sul,

levantamento  da  região  de  origem  a  partir  da  Unidade  da  Federação  em  que

nasceram.

Quadro 57 – Região de Nascimento das Pessoas Cadastradas

O quadro acima permite inferir que a quase totalidade das pessoas incluídas

no  Cadastro  Único  nasceram  nos  Estados  da  Região  Sul,  94,8%  do  total  das

pessoas cadastradas na área de abrangência do CRAS Norte, embora tenhamos

5,2% das pessoas oriundas de outras regiões, das quais o Sudeste tem a maior

parcela.

Realizamos, ainda, a identificação das Unidades da Federação de origem das

pessoas, conforme quadro abaixo.

Quadro 58 - UF de Origem das Pessoas Não Nascidas em Caxias Do Sul
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Verificamos  que  77,6%  das  pessoas  nasceram  em  outros  municípios  do

Estado e, as demais Unidades Federativas da Região Sul, são os locais de origem

de outros 17,2% de pessoas nascidas em outros municípios. Salientamos que, das

2.982 pessoas que nasceram em outros municípios deste Estado, 57% nasceram

em 16 cidades.24

4.3 Território do CRAS Sul

Do total de 22.268 famílias incluídas no Cadastro Único até junho de 2017,

2.866 famílias, ou 12,9%, pertencem ao território do CRAS Sul. Compõem esses
24

 - Enumeramos, nas linhas que seguem, os 16 municípios e o respectivo número de pessoas: 
Vacaria (332); Bom Jesus (219); Barracão (165); Uruguaiana (145); São Francisco de Paula (138); 
Lagoa Vermelha (106); Porto Alegre (99); Esmeralda (85); São José do Ouro (80); Passo Fundo 
(62); Bagé (48); Cambará do Sul (48); Santana do Livramento (47); Pelotas (44); São Leopoldo 
(43); Farroupilha (40).
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núcleos familiares 8.212 pessoas, 13% do total  das 63.275 pessoas incluídas no

Cadastro Único. A distribuição das famílias e pessoas por faixas de renda e por

território pode ser visualizada abaixo.

Quadro 59 – Número de Famílias e de Pessoas do Território do CRAS Sul.

A partir  dos dados apresentados acima verificamos que estão cadastradas

famílias pertencentes a 19 bairros do território do CRAS Sul. Constatamos, também,

que 83,6% das famílias residem em 08 bairros, os quais apresentam acima de 100

famílias  cadastradas,  respectivamente,  os  bairros  Esplanada,  Monte  Carmelo,
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Kayser,  Bom Pastor,  Salgado Filho, Nossa Senhora das Graças e Aeroporto.  Os

percentuais em relação ao número de pessoas são similares.

Destacamos que esses bairros possuem os maiores percentuais de famílias

em situação de pobreza e de extrema pobreza, 83,1% do total de famílias nessa

situação, equivalente a 3.639 pessoas. O percentual destas famílias em cada bairro

é apresentado no quadro abaixo.

Quadro 60 – Número de Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza dos
Principais Bairros do Território do CRAS Sul

Foram consideradas como famílias  em extrema pobreza aquelas  que têm

renda per capita entre R$ 0,00 e R$ 85,00 e, em situação de pobreza, àquelas com

renda  entre  R$  85,01  e  R$  170,00.  Embora  tenhamos  outros  bairros  que,

proporcionalmente,  tenham mais  famílias  em situação de pobreza e  de extrema

pobreza, foram considerados nesse levantamento aqueles com mais 100 famílias

cadastradas.

Verificamos que residem nos oito bairros relacionados acima, 83,6% do total

de famílias cadastradas e 49,4% delas estão em situação de pobreza e de extrema

pobreza. No que diz respeito às faixas de renda das famílias residentes no território,

o  Gráfico  abaixo  apresenta  o  número  de  famílias  e  de  pessoas  a  partir  dessa

variável.

Gráfico 10 – Nº de Famílias e Pessoas por Faixas de Renda
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No gráfico acima, podemos constatar que do total  de famílias incluídas no

Cadastro Único e residentes na região de abrangência do CRAS Sul, 1.410 delas,

ou  49,2%,  estão  em  situação  de  extrema  pobreza  (28,7%)  ou  em  situação  de

pobreza  (20,5%),  estando  dentro  do  perfil  do  Programa  Bolsa  Família  (PBF),

correspondente a 4.362 pessoas. Verificamos, ainda, que 902 famílias, 31,5% do

total,  têm renda per  capita  entre  R$ 170,00 e ½ salário  mínimo e somente 554

famílias, 19,3%, têm renda per capita acima de ½ salário mínimo.

Como destacado,  1.410 famílias apresentam perfil  para o Programa Bolsa

Família  (PBF),  das  quais  1.014  famílias  (equivalente  a  3.182  pessoas),  eram

beneficiárias  daquele  programa  e,  destas,  967  tinham  renda  per  capita  até  R$

170,00 e, outras 47 famílias tinham renda per capita entre R$ 170,00 e ½ salário

mínimo  e  permaneciam  como  beneficiárias  do  PBF  devido  à  regra  de

permanência.25  No  gráfico  abaixo,  podemos  analisar  melhor  a  diferença  entre

famílias com perfil para PBF que eram ou não beneficiárias do programa.

Gráfico 11 – Comparativo das Famílias com Perfil PBF

25
 - Para mais informações, ver Portaria do MDS nº 617, de 11/08/2010, a qual trata, no art. 6º, da 
regra de permanência das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, mesma que a renda 
per capita ultrapasse o máximo permitido, desde que não exceda ½ salário mínimo.
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Podemos verificar no Gráfico acima que, das 1.410 famílias com perfil para o

PBF, 967 recebiam valores do Programa, equivalente a 68,6% do total de famílias

com esse perfil. Outras 443 famílias (31,4%), embora atendessem aos critérios do

Programa, não eram beneficiárias.

No  quadro  abaixo,  realizamos  a  caracterização  do  perfil  das  pessoas

incluídas no PBF, a partir das variáveis da faixa etária e sexo.

Quadro 61 – Sexo e Faixa Etária das Pessoas Beneficiárias do PBF

Os  dados  acima  permitem  identificar  que  54%  do  total  de  pessoas

beneficiárias do PBF são crianças e adolescentes e, mais especificamente, 49,6%

das pessoas têm idade entre 00 e 15 anos.  Em relação à população adulta,  os

dados informam que 44% estão na faixa etária dos 18 a 59 anos, cuja frequência

absoluta maior está na faixa dos 25 aos 39 anos. Somente 1,9% das pessoas têm

idade acima de 60 anos. Verificamos, ainda, que 60,2% das pessoas cadastradas

são do sexo feminino e 39,8% do sexo masculino.

Nas páginas que seguem, realizamos o levantamento do perfil das pessoas

cadastradas na área de abrangência do CRAS Sul a partir de frequências simples

dos  quesitos  solicitados  durante  a  entrevista.  Embora  os  dados  apresentados

possibilitem várias caracterizações, não esgotaremos todas nesse diagnóstico, mas

apresentaremos as principais tendo em vista questões de vulnerabilidade social. As
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primeiras  variáveis  apresentadas  são  relativas  à  faixa  etária  e  ao  sexo  das

pessoas incluídas, as quais são apresentadas abaixo.

Quadro 62 – Faixa Etária por Sexo das Pessoas Cadastradas.

Os dados acima permitem identificar que 58,5% das pessoas cadastradas são

do sexo feminino e 41,5% do sexo masculino. Verificamos, também, que 16,4% das

pessoas cadastradas têm idade entre 00 e 06 anos e, entre 07 e 17 anos, 27,7%.

Dessa  forma,  verifica-se  que  44%  das  pessoas  cadastradas  são  crianças  e

adolescentes. No que diz respeito à população adulta, constata-se que 32,8% das

pessoas possuem idade entre 18 e 39 anos, 16,5% com idade entre 40 e 59 anos e

somente 6,7% com idade acima de 60 anos.

No  gráfico  abaixo,  é  possível  visualizar  melhor  a  faixa  etária  das

pessoas cadastradas.

Gráfico 12 – Faixas Etárias das Pessoas Cadastradas

Acrescentamos que a população é predominantemente branca, 74%, e outros

25,5% das pessoas se autodeclararam como afrodescendentes (pretas ou pardas),

sendo essas as raças/etnias mais frequentes.
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O  segundo  aspecto  analisado  diz  respeito  às  variáveis  pessoas  com

deficiência por faixa etária e sexo. Abaixo, apresentamos os dados obtidos a partir

do cruzamento dessas variáveis.

Quadro 63 – Nº de Pessoas com Deficiência por Faixa Etária E Sexo.

A partir dos dados acima, verificamos que, das 8.212 pessoas cadastradas,

462 destas, ou 5,6% do total, foram incluídas como pessoas com deficiência, das

quais, 117 pessoas, ou 25,3%, tinham entre 00 e 17 anos. Outra constatação, dentre

outras  possíveis,  aponta que 49,4% das pessoas com deficiência tinham até  39

anos.

No  que  diz  respeito  ao  tipo  de  deficiência  informada  pelas  pessoas,  as

frequências respectivas são apresentadas abaixo.

Quadro 64 – Tipos de Deficiências

Destacamos que as deficiências mais frequentes foram as deficiências físicas

e deficiências/transtornos mentais, totalizando 78,9% do total. Salientamos que 59

pessoas apresentaram ter duas ou mais deficiências.
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Nas variáveis pertinentes à escolaridade, abaixo identificamos os principais

dados relativos  a  esse tema.  Inicialmente,  levantamos das pessoas informações

sobre  a  capacidade  de  ler  e  escrever.  Nesse  sentido,  identificamos  que  6.051

pessoas,  ou 73,7% das pessoas declararam saber  ler  e escrever e,  para outras

2.121 pessoas, 25,9% do total  foi  informado que não sabiam. Embora tenhamos

pessoas que não estavam em idade escolar, realizamos levantamento para saber a

faixa  etária  das  pessoas  que  informaram  negativamente  em  relação  a  esse

quesito.26

Quadro 65 – Faixa Etária das Pessoas que Não Sabem Ler e Escrever

Verificamos que o maior percentual de pessoas para as quais foi informado

não saber ler e escrever, diz respeito a crianças de 00 a 06 anos, por não estarem

em idade escolar. No entanto, identificamos na faixa etária dos 07 aos 17 anos, 604

pessoas que foram cadastradas como não sabendo ler e escrever.

Para essas, realizamos levantamento para verificar sua escolaridade. Desse

modo, 75 crianças ainda constavam como frequentando educação infantil ou classe

de alfabetização, o que pressupõe que essas crianças não tiveram seus cadastros

com dados  sobre  escola,  curso  e  série  atualizados.  Das  crianças  que  estavam

frequentando o ensino fundamental,  298 estavam matriculadas nos primeiros três

anos desse nível de ensino e, outras 89, estavam matriculadas nos anos seguintes,

sendo estas aquelas que não estavam alfabetizadas na idade e ano corretos e com

26
 - Para 40 pessoas não havia resposta para esse quesito.
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indicativos de possíveis vulnerabilidades sociais.

Por fim, das outras 142 crianças e adolescentes, 07 delas não estavam mais

estudando. Das outras 134 pessoas dessa faixa etária, 130 delas tinham idade até

09 anos e, provavelmente, suas famílias não realizaram a atualização cadastral. As

outras 04 pessoas, com idade entre 10 e 13 anos foram cadastradas como nunca

terem frequentando escola, com possíveis vulnerabilidades sociais. Quando houver

a atualização do diagnóstico com os dados dessas famílias, poderemos obter mais

indicativos dessas pessoas relativos à escolaridade.

No  que  diz  respeito  às  pessoas  acima  de  18  anos,  verificamos  que  237

pessoas, 2,9% do total de pessoas, foram incluídas no cadastro único como não

sabendo ler e escrever, com maior preponderância para mulheres, com 63,7% do

total de pessoas acima de 18 anos nessa situação.

Outra variável solicitada às pessoas incluídas diz respeito ao fato de estarem

ou não estudando. Nesse sentido, é questionado para aqueles que estão estudando

se o fazem na rede pública ou particular. É solicitado às pessoas, também, se não

estudam mais ou se nunca estudaram. Os dados relativos a essas variáveis estão

colocados abaixo.

Quadro 66 – Frequência ou Não ao Ensino Formal

Os dados apresentados acima indicam que 3.032 pessoas são estudantes da

rede pública e particular de ensino, correspondente a 34,4% do total de pessoas.

Outros 49,2% não frequentam nenhum curso e 13,4% nunca estudaram.

Para as pessoas que estavam estudando na data da entrevista relacionamos,

abaixo, o curso frequentado bem como a frequência em cada um dos cursos.

Quadro 67 – Curso Frequentado Pelas Pessoas que Estudavam
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Destacando somente os cursos mais frequentados, verificamos que 66,3%

dos alunos estavam matriculados no Ensino Fundamental (de 8 anos, 64 alunos; de

9 anos, 1932 pessoas; do ensino fundamental especial, 15 pessoas). Outros 17,5%

estavam matriculados na educação infantil e 10,5% frequentavam séries do ensino

médio.

Importante ressaltar que do total de 1.344 pessoas de 0 a 6 anos, 530 delas

estavam matriculadas na educação infantil, ou seja, somente 39,4% das crianças

dessa faixa etária estavam incluídas nesse nível de ensino.

Para as pessoas que estavam estudando na data da entrevista, tanto na rede

pública como na rede particular, realizamos levantamento para fins de verificação de

possíveis distorções de idade/série. No Quadro 68, apresentamos dados relativos a

essa  questão,  realizando  cruzamento  da  variável  idade,  no  ano  da  última

atualização, com a variável ano/série em que as crianças e adolescentes do ensino

fundamental frequentavam na data da entrevista.
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Quadro 68 – Idade dos Estudantes do Ensino Fundamental e Respectivo Ano/Série
em que Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral

Foram  identificadas  1.999  pessoas  que  estavam  matriculadas  no  ensino

fundamental e, a partir dos dados acima, nas células destacadas, verificamos que

137 crianças ou adolescentes residentes nos bairros de abrangência da região do

CRAS Sul apresentavam distorção idade-série,27 perfazendo um total de 6,8% das

pessoas  que  estavam  matriculadas  no  ensino  fundamental. 28 No  entanto,  se

adicionarmos  as  células  destacadas  em  azul,  encontraremos  369  crianças  e

adolescentes com essa distorção, o que corresponde a 18,4%.

Como definido em Resolução do CNAS, é público prioritário para inclusão nos

Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  crianças  e

adolescentes fora da escola ou “com defasagem escolar superior a 02 anos”,

entre outras características.29

O levantamento desse dado permite inferir que vulnerabilidades sociais estão

interferindo na vida escolar dessas crianças, fazendo com que esse percentual de

estudantes tenha idade superior à recomendada para a série do ensino fundamental

em que estavam matriculadas.

O mesmo levantamento foi  realizado em relação às pessoas que estavam
27

 – Conforme o IBGE, no caso brasileiro, no sistema educacional seriado, considera-se a idade de 
7 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, normalmente,
é de 8 anos. Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para cada série. 
Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade 
recomendada.

28
 – Identificamos 10 pessoas que, embora matriculadas no ensino fundamental, apareciam como 
curso não seriado.

29
 - Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013. Dispõe sobre o reordenamento do SCFV, no 
âmbito do SUAS.
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frequentando o ensino médio, conforme quadro abaixo.

Quadro 69 – Idade dos Estudantes do Ensino Médio e Respectivo Ano/Série em que
Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral

Foram  identificadas  319  pessoas  que  frequentavam  o  ensino  médio  e

verificamos que o número de estudantes que apresentavam distorção idade-série

não é tão expressivo, até porque o número de pessoas nesse nível de ensino é

minoritário  em  relação  ao  ensino  fundamental.  Desse  modo,  cabe  ressaltar  o

número reduzido de pessoas frequentando o ensino médio, uma vez que a razão30

entre pessoas matriculadas no ensino fundamental  (1.999 estudantes) e aquelas

matriculadas no ensino médio, é de 6,3, o que significa que temos aproximadamente

seis vezes mais pessoas matriculadas no ensino fundamental em relação ao ensino

médio.

Esse indicador pode significar que percentual expressivo das pessoas não

continua seus estudos ou, então, após concluírem o ensino fundamental, por algum

motivo  essas  pessoas  são  excluídas  do  cadastro.  Como  fatores  para  esse

decréscimo,  podemos citar  as  condições de vida  das famílias  cadastradas,  bem

como a possível incidência de trabalho infantil ou mesmo de trabalho legalizado que,

dependendo das circunstâncias, podem ser atividades laborais que desestimulem as

pessoas a manterem frequência à escola.

Dados  preliminares  indicam  que  a  baixa  escolaridade  das  pessoas

cadastradas, como ilustrado no gráfico 04 abaixo, no qual verificamos que somente

21,6% das pessoas haviam completado o ensino médio, tende a se reproduzir se

levarmos  em  consideração  o  número  de  adolescentes  matriculados  no  ensino

30
 - A razão entre dois números (quantidades) é a divisão entre duas medidas, sendo que o 
denominador não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e excludentes. É 
geralmente expressa como “razão de a para b”, indicando quantas vezes a primeira medida 
contém a segunda.
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médio, pois identificamos somente 319 pessoas matriculadas nesse nível de ensino

até junho de 2017.

No que diz respeito às pessoas que declararam não estar estudando na data

da  atualização  ou  inclusão  cadastral,  foram  identificadas  4.036  pessoas  nessa

situação.  Abaixo,  são  apresentados  quantitativos  das  pessoas  que  frequentaram

pelo menos uma das séries dos cursos informados.

Quadro 70 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

Conforme quadro acima, verificamos que os cursos mais frequentados pelas

pessoas que não estavam mais estudando foram o ensino fundamental e médio,

totalizando  93%.  Dados  mais  detalhados  são  apresentados  abaixo,  no  que  diz

respeito à faixa etária, o curso frequentado e sua conclusão ou não.

Quadro 71 – Escolaridade das Pessoas Cadastradas
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Considerando os dados acima verificamos que, do total de 3.753 pessoas que

não  estavam  mais  estudando  na  data  da  entrevista,  732  pessoas,  ou  19,5%,

frequentaram séries iniciais do ensino fundamental antigo, das quais 353 pessoas,

48,2% delas, concluíram até a 4ª série. Verificamos, ainda, que 1.745 pessoas, ou

46,5% do total, frequentaram anos/séries do ensino fundamental (de 5ª a 8ª séries,

de 9 anos e Ensino Fundamental Especial). Destas, somente 812 pessoas, 46,5%

do total de pessoas, concluíram o primeiro grau e 53,5% não concluíram o ensino

fundamental.  Verificamos,  também,  que  somente  1.276  pessoas,  ou  34%

frequentam  alguma  série  do  ensino  médio  e,  destas,  809  pessoas,  63,4%,

concluíram o segundo grau.

Em  suma,  depreende-se  que  34,1%  das  pessoas  concluíram  o  ensino

fundamental (considerando as pessoas que concluíram efetivamente até a 8ª série e

aquelas que não concluíram o ensino médio) e somente 21,5% do total de pessoas

possuíam o segundo grau completo. Por outro lado, 44,4% das pessoas que não

estavam mais estudando, não haviam completado o ensino fundamental.

Destacamos que 22 pessoas com idade até 18 anos, iniciaram os estudos,

mas por algum motivo, na data da atualização, não estavam mais estudando. No

gráfico abaixo, é possível apreender melhor o nível de escolaridade das pessoas
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que não estavam mais estudando.

Gráfico 13 – Escolaridade das Pessoas que não Estudam

Os  dados  e  indicadores  apresentados  acima,  vinculados  a  questões  de

escolaridade,  embora  sejam  pertinentes  à  política  pública  da  educação,  são

relevantes  também  para  os  profissionais  do  SUAS,  uma  vez  que  a  baixa

escolaridade das pessoas acarretará na reprodução social da pobreza e extrema

pobreza. Os dados sobre rendimentos obtidos pelas pessoas que estão trabalhando

e que serão apresentados adiante, apontam para a tríade  baixa escolaridade =

desemprego/baixos salários = exclusão social, o que tende a se reproduzir se

levarmos em consideração esses dados.

Para  as  pessoas  para  quem  foi  informado  que  nunca  estudaram,

relacionamos as faixas etárias para identificar possíveis questões de vulnerabilidade

social. Nesse sentido, o quadro abaixo revela informações importantes sobre esse

quesito.

Quadro 72 – Faixa Etária das Pessoas que Nunca Frequentaram Escola
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Dos  dados  acima,  apreendemos que  74,5% das  pessoas  que  declararam

nunca terem estudado, mesmo em escola infantil, eram crianças de 00 a 06 anos,

equivalente a 820 pessoas. Verificamos, também, 135 crianças e adolescentes de

07  a  15  anos,  para  as  quais  foi  declarado  que  nunca  estudaram.  Para  essas,

excluímos  aquelas  com  idade  abaixo  de  09  anos  (por  possível  ausência  de

atualização cadastral) e identificamos, ainda, 06 pessoas com idade acima de 10

anos e que nunca estudaram.

Apresentadas  as  variáveis  sobre  a  escolaridade  passamos  às  variáveis

relativas  ao  trabalho  e  remuneração  das  pessoas cadastradas.  Inicialmente,

levantamos o quantitativo de pessoas acima de 18 anos que trabalharam ou não

trabalharam na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral.

Quadro 73 – Número de Pessoas que Trabalhavam na Semana Anterior à
Entrevista

No quadro acima verificamos que, do total  de 8.212 pessoas cadastradas,

4.597 têm idade acima de 18 anos, ou 56%. Destas, 39,4% trabalharam na semana

anterior à entrevista e, outros, 60,4% não tiveram trabalho. Para essas, é solicitado

se estavam afastadas do trabalho por algum motivo. Desse modo, para 155 pessoas

foi informado que estavam afastados por motivo de doença, falta voluntária, licença
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ou férias. Assim, do total de pessoas acima de 18 anos, identificamos 2.620 pessoas

para as quais foi informado que não tinham trabalho na semana anterior à inclusão

ou  atualização  cadastral.  Abaixo,  relacionamos  a  faixa  etária  e  sexo  dessas

pessoas.

Quadro 74 – Faixa Etária das Pessoas que Não Estavam Trabalhando na Semana
Anterior à Atualização Cadastral

Acima,  identificamos  2.620  pessoas  acima  de  18  anos  que  não  estavam

trabalhando na semana anterior à data da entrevista, cuja frequência maior reside na

faixa etária dos 18 a 24 anos. Como mencionado, esse dado corresponde a 57% do

total  da  população acima de 18 anos e que não estava empregada na semana

anterior, sendo que 67% das pessoas nessa situação são mulheres.

Na  entrevista,  além  de  solicitar  informações  sobre  trabalho  na  semana

anterior, é inquirido às pessoas se tiveram ou não remuneração de trabalho no mês

antecedente ao  cadastramento.  Para  essas,  tabulamos  os  dados  das  2.606

pessoas que apresentaram essa característica, a partir das variáveis idade e sexo.

Quadro 75 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que Não Tiveram Rendimentos no
Mês Anterior à Entrevista

Pelos dados acima, podemos constatar que as pessoas sem rendimentos de

trabalho no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral são predominantemente

jovens e femininas. Desse modo, 66,6% da população acima de 18 anos e sem
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rendimentos é constituída de mulheres e, destas, 76,6% têm entre 18 e 54 anos.

Esses dados permitem concluir,  também,  que percentual  considerável  das

pessoas  cadastradas  e  economicamente  ativas  não  recebeu  remuneração  de

trabalho no mês anterior ao cadastramento, ou seja, praticamente 31,8% do total de

pessoas pertencentes à região do CRAS Sul estavam nessa situação. E, em relação

ao total da população acima de 18 anos, 56,7% estava sem rendimentos declarados,

o  que  configura  pessoas  fora  do  mercado  de  trabalho,  pois  somente  42  delas

haviam trabalhado na semana anterior. Corrobora essa assertiva quando tabulamos

os dados relativos às pessoas que não trabalharam nos doze meses anteriores à

entrevista, como expostos abaixo.

Quadro 76 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que Não Tiveram Rendimentos nos
Doze Meses Anteriores à Entrevista

A partir dos dados acima, identificamos 1.811 pessoas acima de 18 anos que

não tiveram remuneração nos doze meses anteriores à atualização cadastral  ou

inclusão no Cadastro Único e, destas, 1.219 eram mulheres, perfazendo 67,3% do

total de pessoas sem renda de trabalho naquele período. Contrapondo com o total

das pessoas acima de 18 anos, identificamos 39,4% das pessoas que não tiveram

remuneração  nos  doze  meses  anteriores  à  entrevista.  Esses  dados  denotam

desemprego  significativo  para  essa  parcela  da  população,  confirmado  com  o

levantamento do número de pessoas que não estavam trabalhando tanto no mês

anterior, como nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

No que diz respeito às pessoas que declararam ter rendimentos na semana

anterior  à  entrevista,  foram  mapeadas  inicialmente  1.811  e,  acrescentando  155

pessoas que,  mesmo com atividades remuneradas, estavam afastadas de algum

trabalho,  totalizamos 1.966 pessoas.  Esse dado corresponde a  24% do total  de

pessoas residentes naquela região ou, ainda, a 42,8% das pessoas acima de 18

anos que informaram ter tido renda de trabalho na semana anterior à inclusão ou
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atualização cadastral. Para essas, são solicitados os tipos de vínculos exercidos no

trabalho principal, cujas frequências são apontadas abaixo.

Quadro 77 – Ocupação Principal das Pessoas que Disseram Trabalhar na Semana
Anterior ao Cadastramento ou Atualização Cadastral.

A partir dos dados acima, verificamos que a principal ocupação das pessoas

que trabalhavam na semana anterior diz respeito àquelas que o faziam por conta

própria,  exercendo  seus  trabalhos  como  autônomos  ou  realizando  “bicos”,

perfazendo  52,8%,  do  total  das  pessoas  que  informaram  estar  trabalhando  na

semana anterior  à  inclusão ou atualização cadastral;  os empregados com CTPS

assinada correspondem a 37% das pessoas que estavam trabalhando na data da

entrevista,  sendo  esses  os  principais  tipos  de  vínculos  identificados.  As  demais

situações encontradas somam 10,2% do total, com destaque para os trabalhadores

domésticos  sem  carteira  de  trabalho  (CTPS)  assinada,  com  3,7%  do  total  de

pessoas.  Do  total  de  pessoas  que  informaram  trabalhar  na  semana  anterior,

somente 14 delas declararam trabalhar em atividades vinculadas à agricultura.

Se  somarmos  os  trabalhadores  por  conta  própria,  os  trabalhadores

domésticos e os empregados sem CTPS assinada e os trabalhadores temporários

em área rural, encontramos 1.156 pessoas, ou 58,8% das pessoas trabalhando na

semana  anterior  ao  cadastramento  no  mercado  informal,  o  que  revela  taxa  de

informalidade elevada e sem cobertura dos direitos trabalhistas. São pessoas que

ficam expostas a precárias relações de trabalho o que pode acarretar problemas

econômicos familiares, pois não estão cobertos pela previdência social. Acrescente-

se  a  isso,  os  rendimentos  variáveis,  podendo  oscilar  para  mais  ou  menos,

dependendo  do  tipo  de  trabalho  executado,  o  que  podemos  inferir  a  partir  da

escolaridade das pessoas cadastradas. Essa volatilidade dos rendimentos auferidos

pode ser  percebida,  também, na renda obtida  pelas  pessoas no mês anterior  à
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inclusão ou atualização cadastral,  conforme exposto no quadro 20.  É importante

frisar que 65,1% das pessoas inseridas no mercado formal ou informal de trabalho

na semana anterior à entrevista eram do sexo feminino.

Salientamos que, para as pessoas que declararam estar trabalhando, tanto na

semana como no mês anterior à entrevista, 09 delas tinham idade de 15 a 17 anos,

exercendo  seus  trabalhos  como  aprendiz  (6  pessoas),  empregado  com  CTPS

assinada (2 pessoas) e trabalhador por conta própria (01 pessoas).

Outro quesito solicitado às pessoas cadastradas é relativo aos rendimentos

auferidos  no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral  e,  nesse sentido,

foram identificadas 1.991 pessoas que informaram ter recebido valores de trabalho

naquele período, conforme apresentado abaixo.

Quadro 78 – Valor Recebido Pelas Pessoas que Trabalharam no Mês Anterior

Depreendemos que 1.003 pessoas, 50,4%, perceberam rendimentos de até

R$  600,00.  Verificamos,  também,  que  439  pessoas,  22%,  declararam  ter

rendimentos  entre  R$  601,00  a  R$  1000,00  e  que  549  pessoas,  27,6%,

apresentaram rendimentos acima de R$ 1000,00. Quanto ao sexo das pessoas com

rendimentos  no  mês  anterior,  salientamos  o  predomínio  de  mulheres,  às  quais

totalizaram  65,3%  do  total  das  pessoas  cadastradas  com  rendimentos  no  mês

anterior.

Outra variável solicitada às pessoas é pertinente ao número de meses que

trabalharam  nos  12  meses  anteriores  à  entrevista  para  inclusão  ou  atualização



94

cadastral. No quadro 79, podemos identificar os dados relativos a esse quesito.

Quadro 79 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses

Depreendemos  acima  que  2.786  pessoas  tiveram  renda  de  trabalho  nos

últimos 12 meses. Depreende-se, também, que 32,3% das pessoas trabalharam de

01 a 06 meses, 27,1% trabalharam de 07 a 11 meses e 40,5% trabalharam 12 ou

mais meses. Saliente-se, ainda, conforme situações semelhantes apontadas acima,

que 65,2% das pessoas que tiveram renda nos últimos doze meses eram mulheres.

Apesar da possibilidade de apresentar as faixas etárias e sexo das pessoas

que declararam ter  trabalhado,  tanto  na semana e  mês anterior  bem como nos

últimos doze meses anteriores à entrevista, faremos a apresentação desses dados

somente para as pessoas que trabalharam no último ano anterior  à  inclusão ou

atualização cadastral. Justifica-se essa alternativa, pois os percentuais de cada faixa

etária  praticamente  se  repetiriam,  proporcionalmente  ao  número  de pessoas  em

cada uma das três situações apresentadas. Além disso, as pessoas que trabalharam

naquele  período  constituem  maior  número  dentre  as  três  possibilidades.  Abaixo

expomos  as  faixas  etárias  e  o  sexo  das  pessoas  que  declararam  ter  tido

rendimentos nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

Quadro 80 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses
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Podemos  visualizar  que,  das  2.786  pessoas  que  trabalharam nos  últimos

doze meses anteriores à entrevista, 46,4% delas tinham até 34 anos e que 65,2%

eram mulheres.

No  que  diz  respeito  aos  percentuais  em  relação  ao  total  de  pessoas,

identificamos  que  as  2.786  pessoas  com  rendimentos  nos  últimos  doze  meses

correspondem a 34% do total de pessoas cadastradas no território do CRAS Sul. E,

em relação ao total de pessoas acima de 18 anos, é correspondente a 60,6% com

alguma renda de trabalho naquele período.

Esse dado aponta para o percentual de 39,4% das pessoas acima de 18 anos

que não tiveram renda de trabalho nos últimos doze meses o que, a partir dos dados

sobre rendimentos recebidos por aquelas que tiveram rendimentos denota, além do

desemprego  elevado,  o  recebimento  de  baixos  valores  para  a  subsistência  das

famílias. Nele, verificamos que 46,4% das pessoas tiveram rendimentos de até R$

5.000,00,

Abaixo  é  possível  analisar  os  rendimentos  obtidos  pelas  pessoas  que

declararam ter trabalhado nos últimos doze meses, no qual podemos precisar os

rendimentos recebidos pelas pessoas por faixas de renda.

Quadro 81 – Renda Bruta Recebida pelas Pessoas nos Últimos Doze Meses
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Desse modo, a partir  dos dados apresentados, verificamos que 46,4% das

pessoas cadastradas receberam como rendimentos nos últimos doze meses valores

entre R$ 30,00 e R$ 5.000,00, totalizando 1.293 pessoas. Outras 839 pessoas, ou

30,1%  do  total  de  pessoas  que  trabalharam  nos  últimos  doze  meses,  tiveram

rendimentos entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. Identificamos, ainda, 654 pessoas,

23,5% do total, que receberam valores acima de R$ 10.000,00.

Em  que  pese  os  baixos  rendimentos  obtidos  por  parcela  expressiva  das

pessoas que estavam trabalhando nos últimos doze meses anteriores à entrevista,

identificamos  1.813  pessoas com  informações  sobre  outros  rendimentos

(independentemente  da  idade).  No  quadro  82,  enumeramos  alternativas  de

rendimentos  que  as  pessoas  informaram  ter,  à  exceção  dos  rendimentos  de

trabalho.

Quadro 82 – Número de Pessoas que Declararam ter Outros Rendimentos (Exceto
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Remuneração de Trabalho)

Destacamos que, do total das 1.813 fontes de rendimentos relacionadas, 589

estavam vinculadas  às  crianças  e  adolescentes  (535  pensões  alimentícias  e  54

registros no item Aposentadoria, Pensão ou BPC).

Nas  páginas  anteriores,  apresentamos  os  dados  relativos  ao  perfil  das

pessoas  incluídas  no  Cadastro  Único,  destacando  as  variáveis  pertinentes  à

escolaridade  e  sobre  trabalho  e  rendimentos.  Para  finalizar  essa  parte  do

diagnóstico mostraremos,  abaixo,  dados sobre  o grau de parentesco e variáveis

pertinentes à questão imigratória, apresentando dados sobre a origem das pessoas

incluídas.

Em relação ao grau de parentesco existente entre as pessoas residentes no

mesmo domicílio, apresentamos abaixo os dados obtidos.

Quadro 83 – Grau de Parentesco

A informação mais relevante a ser destacada dos dados acima, é relativa ao

número  de  responsáveis  familiares  que  estão  cadastrados  sem  cônjuge  ou

companheiro (a).  Verificamos que do total  de 2.840 domicílios com responsáveis

familiares informados, somente 827 deles (29,1%) tinham cônjuge ou companheiro
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(a), o que pressupõe que há número de famílias considerável nas quais somente

uma  pessoa  é  responsável  pela  manutenção  da  família.  Pode  revelar,  também,

exclusão de pessoas dos cadastros, no sentido de auferir benefícios ou inserção em

programas que, incluídas todas as pessoas pertencentes ao núcleo familiar,  não

haveria essa possibilidade.31

Outro dado relevante é o número de pessoas, 225 crianças ou adolescentes,

que residem em famílias cujos responsáveis familiares são os (as) avôs (os).

Os  demais  graus  de  parentesco  das  pessoas cadastradas em relação ao

responsável familiar são estatisticamente irrelevantes. O que se pode apreender é

percentual  significativo  das  famílias  que  tem  como  configuração  básica,  um

responsável  familiar,  geralmente  mulher,  e  o  (s)  filho  (s)  32.  Nesse  sentido,

identificamos  2.456  mulheres  como  responsáveis  familiares  e  somente  384

homens.33

No que se refere à origem territorial  das pessoas, é importante mencionar

que,  apesar  do  município  receber  anualmente  aportes  significativos  de  famílias

migrantes,  identificamos  percentual  expressivo  de  pessoas  que  nasceram  no

município, conforme podemos apreender abaixo.

Quadro 84 – Local de Nascimento das Pessoas Cadastradas

A partir dos dados acima, verificamos que 58,9% das pessoas nasceram em

Caxias  do  Sul,  embora  tenhamos  40,4%  das  pessoas  nascidas  em  outros

municípios. Cabe destacar, ainda, 54 pessoas, 0,7% do total, nascidas em outros

países, majoritariamente oriundas da República do Haiti. Para 05 pessoas não havia

informações sobre essa variável.  

31
 - Ver “Bolsa Família Informa”, nº 362, de 25 de abril de 2013, no qual são apresentadas as 
principais distorções dos conceitos do Cadastro Único para possibilitar a inclusão de famílias em 
programas sociais.

32
 – O Boletim Anual “Mulheres e Mercado de Trabalho”, realizado pelo Observatório do Trabalho da 
Universidade de Caxias do Sul, publicado em março de 2015, destaca que “pode-se afirmar (...) 
que as mulheres são responsáveis por cerca de 51% dos domicílios do Brasil e de Caxias do Sul”.

33
 - Cabe salientar a possibilidade da existência de núcleos familiares com somente uma pessoa. 
Foram identificados 02 responsáveis familiares abaixo dos 18 anos.
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Realizamos, também, levantamento da região de origem a partir da Unidade

da Federação em que nasceram.

Quadro 85 – Região de nascimento das pessoas cadastradas

O quadro acima permite inferir que a quase totalidade das pessoas incluídas

no  Cadastro  Único  nasceram  nos  Estados  da  Região  Sul,  93,3%  do  total  das

pessoas cadastradas na área de abrangência do CRAS Sul, embora tenhamos 6,6%

das pessoas oriundas de outras regiões, das quais o Nordeste tem a maior parcela.

Em  relação  às  pessoas  que  nasceram  em  outros  municípios,  realizamos

levantamento  para  identificar  a  Unidade  de  Federação  de  origem das  pessoas,

conforme quadro abaixo.

Quadro 86 - UF de Origem das Pessoas Não Nascidas em Caxias Do Sul

Identificamos que 81,7% das pessoas nasceram em outros  municípios  do

Estado e, as demais Unidades Federativas da Região Sul, são os locais de origem

de outras 11,7% de pessoas nascidas em outros municípios. Salientamos que, das

2.400  pessoas  que  nasceram  em  outros  municípios  do  Estado,  51,3%  delas
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nasceram em 16 cidades.34

4.4 Território CRAS Leste

Do total de 22.268 famílias incluídas no Cadastro Único até junho de 2017,

2.843 famílias, ou 12,8%, pertencem ao território do CRAS Leste. Compõem esses

núcleos  familiares  8.562  pessoas,  o  que  equivale  a  13,5%  do  total  de  63.275

34
 – Enumeramos, nas linhas que seguem, os 15 municípios e o respectivo número de pessoas: 
Vacaria (245); Bom Jesus (158); Porto Alegre (151); São Francisco de Paula (113); Pelotas (103); 
Lagoa Vermelha (95); Santana do Livramento (77); Uruguaiana (76); Bagé (65); Dom Pedrito (54); 
São José do Ouro (44); Alegrete (43); Farroupilha (43); Santa Maria (42); Jaquirana (40); Passo 
Fundo (40).
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pessoas incluídas no Cadastro Único. A distribuição das famílias e pessoas por faixa

de renda e por bairros pode ser visualizada abaixo.

Quadro 87 – Número de Famílias e de Pessoas do Território do CRAS Leste

(cont.)
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A partir  dos dados apresentados acima verificamos que foram cadastradas

famílias residentes em 30 localidades. Constatamos, ainda, que 77,6% das famílias

residem em 11 bairros, os quais apresentam acima de 100 famílias cadastradas,

respectivamente os bairros Serrano, Diamantino, Ana Rech, São Cristóvão, São

Ciro, Fazenda Souza, Jardim Iracema, Vila Seca, Século XX, Jardim Eldorado e

Presidente  Vargas.  Os  percentuais  em  relação  ao  número  de  pessoas  são

similares.

Destacamos  que  nesses  bairros  encontram-se,  também,  os  maiores

percentuais de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, 876 famílias,

71,7% do total de famílias nessa situação, equivalente a aproximadamente 2.870

pessoas.  O percentual  destas famílias em cada bairro  é apresentado no quadro

abaixo.
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Quadro 88 – Número de Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza dos
Principais Bairros da Região do CRAS Leste

Foram consideradas como famílias em extrema pobreza aquelas com renda

per capita entre R$ 0,00 e R$ 85,00 e, em situação de pobreza, àquelas com renda

entre  R$  85,01  e  R$  170,00.  Embora  tenhamos  outros  bairros  que,

proporcionalmente,  tenham mais  famílias  em situação de pobreza e  de extrema

pobreza, foram considerados nesse levantamento aqueles com mais 100 famílias

cadastradas.

Verificamos que os 11 bairros listados têm, como já mencionado, 77,6% do

total  de famílias  cadastradas no território  do CRAS Leste.  E,  40,1% do total  de

famílias desses bairros estão em situação de pobreza e extrema pobreza.

No que diz respeito às faixas de renda das famílias o Gráfico 01,  abaixo,

apresenta o número de famílias e de pessoas, considerando as quatro faixas de

renda.

Gráfico 14 – Número de Famílias e de Pessoas por Faixas de Renda.

No Gráfico acima, podemos constatar que do total de famílias incluídas no
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Cadastro Único,  1.222 famílias,  ou 43%, estão em situação de extrema pobreza

(17,9%) ou em situação de pobreza (25,1%), estando dentro do perfil do Programa

Bolsa  Família,  correspondente  a  4.085  pessoas.  Verificamos,  ainda,  que  1.027

famílias, 36,1%, tinham renda per capita entre R$ 170,00 e ½ salário mínimo e, 594

famílias, 20,9%, possuíam renda per capita acima de ½ salário mínimo.

Ressaltamos  que  do  total  de  famílias  em situação  de  pobreza  e  extrema

pobreza,  correspondente  a  1.222  famílias  e  com  perfil  para  o  Programa  Bolsa

Família (PBF), 808 delas (equivalente a 2.797 pessoas), eram beneficiárias do PBF

e, destas 747 tinham renda per capita até R$ 170,00 e outras 61 famílias tinham

renda  per  capita  entre  R$  170,00  e  ½  salário  mínimo  e  permaneciam  como

beneficiárias do PBF devido à regra de permanência.35

No gráfico abaixo, podemos analisar melhor a diferença entre famílias com

perfil para o PBF que eram beneficiárias ou não do programa.

Gráfico 15 – Comparativo das Famílias com Perfil PBF

Verificamos que do total  de 1.222 famílias com perfil  para PBF, 747 delas

recebiam valores do PBF, equivalente a 61,1% do total. Outras 475 famílias, 38,9%,

apesar de atenderem aos critérios do programa, não eram beneficiárias.

No  quadro  abaixo,  realizamos  a  caracterização  do  perfil  das  pessoas

incluídas no PBF, a partir das variáveis da faixa etária e sexo.

Quadro 89 – Sexo e Faixa Etária das Pessoas Beneficiárias do PBF

35
 - Para mais informações sobre a Regra de Permanência, ver Portaria do MDS nº 617, de 
11/08/2010.
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Os  dados  acima  permitem  identificar  que,  54,5%  do  total  de  pessoas

beneficiárias do PBF, são crianças e adolescentes e, mais especificamente, 49,3%

das pessoas têm idade entre 00 e 15 anos.  Em relação à população adulta,  os

dados informam que 43,9% estão na faixa etária dos 18 a 59 anos, cuja frequência

absoluta maior está na faixa dos 25 aos 39 anos. Somente 1,6% das pessoas têm

idade acima de 60 anos. Verificamos, ainda, que 58,8% das pessoas cadastradas

são do sexo feminino 41,2% do sexo masculino.  Mas,  se utilizarmos somente a

frequência das pessoas adultas, o percentual de mulheres sobe para 69,9%

Nas páginas que seguem, realizamos o levantamento do perfil do total das

pessoas cadastradas na área de abrangência do CRAS Leste a partir de frequências

simples  dos  quesitos  solicitados  durante  a  entrevista.  As  primeiras  variáveis

apresentadas são relativas à faixa etária e ao sexo das pessoas incluídas, as quais

são apresentadas abaixo.

Quadro 90 – Faixa Etária por Sexo das Pessoas Cadastradas.

Verificamos que  58,4% das pessoas cadastradas  são do sexo feminino  e
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41,6%  do  sexo  masculino.  Verificamos,  também,  que  14,8%  das  pessoas

cadastradas têm idade entre 00 e 06 anos e, entre 07 e 17 anos, 29,1%. Dessa

forma, verifica-se que 44% das pessoas cadastradas são crianças e adolescentes.

No  que  diz  respeito  à  população  adulta,  constata-se  que  32,6%  das  pessoas

possuem idade entre 18 e 39 anos, 17,2% com idade entre 40 e 59 anos e 6,2%

com idade acima de 60 anos.

No Gráfico abaixo é possível  visualizar melhor  a faixa etária  das pessoas

cadastradas.

Gráfico 16 – Faixa Etária das Pessoas Cadastradas

Salientamos que a população é predominantemente da cor branca, com frequência

de 75% e,  outros 24,3%, se declararam como afrodescendentes (pretas/pardas),

sendo essas as raças/etnias mais prevalentes.

O  segundo  aspecto  analisado  diz  respeito  às  variáveis  pessoas  com

deficiência por faixa etária e sexo. No quadro que segue, apresentamos os dados

obtidos a partir do cruzamento dessas duas variáveis.

Quadro 91 – Pessoas com Deficiência por Faixa Etária e Sexo.
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A partir dos dados acima, constatamos que, das 8.562 pessoas cadastradas,

418  destas,  ou  4,9%  do  total,  foram  incluídas  como  pessoas  com  deficiência.

Dessas,  113  pessoas  tinham  entre  00  e  17  anos,  equivalente  a  27%.  Outra

constatação,  dentre  outras  possíveis,  aponta  que  50,7%  das  pessoas  com

deficiência  tinham  até  34  anos.  Se  considerarmos  somente  as  86  crianças  e

adolescentes  com  deficiência  entre  07  e  17  anos,  identificamos  que  74  delas

estudavam  na  data  da  entrevista,  01  não  estava  mais  estudando  e  11  nunca

estudaram.

No  que  diz  respeito  ao  tipo  de  deficiência  informada  pelas  pessoas,  a

frequência de cada uma delas é apresentada abaixo.

Quadro 92 – Tipos de Deficiências Informadas Pelas Pessoas

Destacamos que as  deficiências  que mais  apresentaram frequência  foram

deficiências físicas e deficiências/transtornos mentais,  totalizando 68,7% do total.

Salientamos que 76 pessoas apresentaram ter duas ou mais deficiências.
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Nas variáveis pertinentes à escolaridade, abaixo identificamos os principais

dados relativos  a  esse tema.  Inicialmente,  levantamos das pessoas informações

sobre a capacidade de ler e escrever,  onde identificamos que, do total  de 8.562

pessoas, 73,9% declararam ter essas habilidades e outros 25,5% informaram não

saber ler e escrever (para 47 pessoas não havia essa informação).

Embora tenhamos pessoas que não estavam em idade escolar, realizamos

levantamento para saber a faixa etária das pessoas que informaram negativamente

em relação a esse quesito.

Quadro 93 – Faixa Etária das Pessoas que Não Sabem Ler e Escrever

Verificamos que o maior percentual de pessoas para as quais foi informado

não saber ler e escrever, diz respeito a crianças de 00 a 06 anos (1.226 pessoas),

por não estarem em idade escolar. No entanto, identificamos na faixa etária dos 07

aos 17 anos, 690 pessoas que foram cadastradas como não sabendo ler e escrever.

Para essas, realizamos levantamento para verificar sua escolaridade. Desse

modo, 100 crianças ainda constavam como frequentando educação infantil ou classe

de alfabetização, o que pressupõe que essas crianças não tiveram seus cadastros

com dados  sobre  escola,  curso  e  série  atualizados.  Das  crianças  que  estavam

frequentando o ensino fundamental,  321 estavam matriculadas nos primeiros três

anos desse nível de ensino e, outras 115, estavam matriculadas nos anos seguintes,

sendo estas aquelas que não estavam alfabetizadas na idade e ano corretos e com

indicativos  de  possíveis  vulnerabilidades  sociais.  Para  outras  154 pessoas,  foi

informado que nunca estudaram, das quais  29 tinham mais de 6 anos na data da
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última atualização,  o que pressupõe que não estavam efetivamente matriculadas

quando ocorreu a entrevista. Quando houver a atualização do diagnóstico com os

dados dessas famílias, poderemos obter mais indicativos dessas pessoas no que

tange à escolaridade.

No  que  diz  respeito  às  pessoas  acima  de  18  anos,  verificamos  que  259

pessoas, 3% do total, foram incluídas no cadastro único como não sabendo ler e

escrever, com maior preponderância para mulheres, com 61,4% do total de pessoas

nessa faixa etária.

Outra variável solicitada às pessoas incluídas diz respeito ao fato de estarem

ou não estudando. Nesse sentido, é questionado para aqueles que estão estudando

se o fazem na rede pública ou particular. É solicitado às pessoas, também, se não

estudam mais ou se nunca frequentaram algum curso oficial. Os dados relativos a

essas variáveis estão colocados no quadro abaixo.

Quadro 94 – Frequência ou Não ao Ensino Formal

Os dados apresentados acima indicam que 3.048 pessoas são estudantes da

rede pública e particular de ensino, correspondente a 35,6% do total de pessoas.

Outros 49,2% não frequentam nenhum curso e 14,7% nunca estudaram.

Para as pessoas que estavam estudando na data da entrevista relacionamos,

abaixo, o curso no qual estavam matriculadas.

Quadro 95 – Curso Frequentado Pelas Pessoas que Estudavam
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Considerando somente os cursos com maior  frequência, identificamos que

71,9% das pessoas estavam matriculadas no ensino fundamental (2.098 no ensino

fundamental de 9 anos; 80 no ensino fundamental de 8 anos e 14 pessoas no ensino

fundamental especial). Outros 12,3% estavam matriculadas na educação infantil e

12,2% no ensino médio.

Importante ressaltar que do total de 1.268 pessoas de 0 a 6 anos, conforme

apresentado no Quadro 04, 376 delas estavam matriculadas na educação infantil, ou

seja, somente 29,6% das crianças estavam incluídas nesse nível de ensino.

Para as pessoas que estavam estudando no ensino fundamental, realizamos

levantamento para fins de verificação de possíveis  distorções de idade/série.  No

Quadro  abaixo,  apresentamos  dados  relativos  a  essa  questão,  realizando

cruzamento  da  variável  idade,  no  ano  da  última  atualização, com  a  variável

ano/série em que as crianças e adolescentes do ensino fundamental frequentavam

na data da entrevista.

Quadro 96 – Idade dos Estudantes do Ensino Fundamental e Respectivo Ano/Série
em que Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral

Foram  identificadas  2.184  pessoas  que  estavam  matriculadas  no  ensino
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fundamental36 e,  nas  células  destacadas  em  amarelo,  verificamos  que  161

crianças  ou  adolescentes  no  território  do  CRAS  Leste,  apresentavam  distorção

idade-série,37 perfazendo um total de 7,4% das pessoas que estavam matriculadas

no ensino fundamental. Entretanto, se adicionarmos as células destacadas em azul,

identificaremos 348 pessoas com distorção, o que corresponde a 16%.

Como definido em Resolução do CNAS, é público prioritário para inclusão nos

Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  crianças  e

adolescentes fora da escola ou “com defasagem escolar superior a 02 anos”,

entre outras características.38

O levantamento desse indicador permite inferir que vulnerabilidades sociais

interferem na vida escolar dessas crianças, fazendo com que esse percentual de

estudantes tenha idade superior à recomendada para a série do ensino fundamental

em que estavam matriculadas. O mesmo levantamento foi realizado em relação às

pessoas que estavam frequentando o ensino médio, conforme quadro abaixo. 

Quadro 97 – Idade dos Estudantes do Ensino Médio e Respectivo Ano/Série em que
Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral.

Foram  identificadas  372  pessoas  que  frequentavam  o  ensino  médio  e

verificamos que o número de estudantes que apresentavam distorção idade-série

36
 – Identificamos 09 pessoas que, embora matriculadas no ensino fundamental, apareciam como 
curso não seriado.

37
 – Conforme o IBGE, no caso brasileiro, no sistema educacional seriado, considera-se a idade de 
7 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, normalmente,
é de 8 anos. Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para cada série. 
Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade 
recomendada.

38
 - Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013. Dispõe sobre o reordenamento do SCFV, no 
âmbito do SUAS.
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não é tão expressivo, até porque o número de pessoas nesse nível de ensino é

minoritário  em  relação  ao  ensino  fundamental.  Desse  modo,  cabe  ressaltar  o

número reduzido de pessoas frequentando o ensino médio, uma vez que a razão39

entre pessoas matriculadas no ensino fundamental  (2.184 estudantes) e aquelas

matriculadas no ensino médio, é de 6, o que significa que temos aproximadamente

seis vezes mais pessoas matriculadas no ensino fundamental em relação ao ensino

médio.

Esse indicador pode significar que percentual  expressivo das pessoas não

continua seus estudos ou, então, após concluírem o ensino fundamental, por algum

motivo  essas  pessoas  são  excluídas  do  cadastro.  Como  fatores  para  esse

decréscimo,  podemos citar  as  condições de vida  das famílias  cadastradas,  bem

como a possível incidência de trabalho infantil ou mesmo de trabalho legalizado que,

dependendo das circunstâncias, podem ser atividades laborais que desestimulem as

pessoas a manterem frequência à escola.

Dados  preliminares  indicam  que  a  baixa  escolaridade  das  pessoas

cadastradas, como ilustrado no gráfico 04 abaixo, no qual verificamos que somente

20,8% das pessoas haviam completado o ensino médio, tende a se reproduzir se

levarmos  em  consideração  o  número  de  adolescentes  matriculados  no  ensino

médio, pois identificamos somente 372 pessoas matriculadas nesse nível de ensino

até junho de 2017.

É  necessário  apontar,  ainda,  que  o  número  de  pessoas  matriculadas  na

Educação Infantil é superior ao número de pessoas matriculadas no ensino médio.

No que diz respeito às pessoas que declararam não estar estudando na data

da  atualização  ou  inclusão  cadastral,  foram  identificadas  4.212 pessoas  nessa

situação.  Abaixo,  são  apresentados  quantitativos  das  pessoas  que  frequentaram

pelo menos uma das séries dos cursos informados.

Quadro 98 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

39
 - A razão entre dois números (quantidades) é a divisão entre duas medidas, sendo que o 
denominador não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e excludentes. É 
geralmente expressa como “razão de a para b”, indicando quantas vezes a primeira medida 
contém a segunda.
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Conforme quadro acima, verificamos que os cursos mais frequentados pelas

pessoas que não estavam mais estudando, foram o ensino fundamental e médio,

totalizando 95,3%.  Dados mais detalhados são apresentados abaixo,  no que diz

respeito à faixa etária, o curso frequentado e sua conclusão ou não.

Quadro 99 – Escolaridade das Pessoas Cadastradas por Faixa Etária

Considerando os dados acima verificamos que, do total de 4.016 pessoas que

não estavam mais estudando na data da entrevista, 2.431 pessoas frequentaram, no

máximo, séries do ensino fundamental,  equivalente a 68,6% do total.  As demais

1.261 pessoas, 31,4%, frequentaram, por último, alguma série do ensino médio.
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Das  894  pessoas  que  frequentaram  somente  séries  iniciais  do  ensino

fundamental, 51,6% delas concluíram até a quarta série e, das 1.861 pessoas que

frequentaram as séries finais, 816 delas, 43,8%, concluíram o ensino fundamental.

Em relação às 1.261 pessoas que frequentam alguma série do ensino médio, 462

destas, 66,3%, concluíram o segundo grau.

Em  suma,  depreende-se  que  30,9%  concluíram  o  ensino  fundamental

(considerando as pessoas que concluíram o ensino fundamental e aquelas que não

concluíram o ensino médio) e somente 20,8% concluíram o segundo grau. Por outro

lado,  48,3%  das  pessoas  que  não  estudavam,  não  completaram  o  ensino

fundamental. No gráfico abaixo, é possível apreender melhor o nível de escolaridade

das pessoas que não estavam mais estudando.

Gráfico 17 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam.

Os  dados  e  indicadores  apresentados  acima,  vinculados  a  questões  de

escolaridade,  embora  sejam  pertinentes  à  política  pública  da  educação,  são

relevantes  também  para  os  profissionais  do  SUAS,  uma  vez  que  a  baixa

escolaridade das pessoas acarretará na reprodução social da pobreza e extrema

pobreza. Os dados sobre rendimentos obtidos pelas pessoas que estão trabalhando

e que serão apresentados adiante, apontam para a tríade  baixa escolaridade =

desemprego/baixos salários = exclusão social, o que tende a se reproduzir se

levarmos em consideração esses dados.

Às pessoas para as quais foi declarado que nunca estudaram, relacionamos

as faixas etárias para identificar possíveis questões de vulnerabilidade social. Nesse

sentido, o quadro abaixo revela informações importantes sobre esse quesito.

Quadro 100 – Faixa Etária das Pessoas que Nunca Frequentaram Escola
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Dos dados acima verificamos que 75,5% das pessoas que nunca estudaram,

mesmo na educação infantil, eram crianças de 0 a 6 anos, correspondente a 947

crianças. Verificamos, ainda, que há 156 pessoas de 7 a 17 anos para as quais foi

declarado que nunca estudaram. Para essas, excluímos aquelas com menos de 7

anos e identificamos 14 pessoas com idade superior a 7 anos na data da última

atualização que não estavam estudando.

Realizadas as  considerações sobre  a  escolaridade passamos às  variáveis

relativas  ao  trabalho  e  remuneração  das  pessoas  cadastradas.  Inicialmente,

levantamos o quantitativo de pessoas acima de 18 anos que trabalharam ou não

trabalharam na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral.

Quadro 101 – Número de Pessoas que Trabalhavam na Semana Anterior à
Entrevista

No quadro acima verificamos que, do total  de 8.562 pessoas cadastradas,

4.799 têm idade acima de 18 anos, ou 56%. Destas, 39,7% trabalharam na semana

anterior  à  entrevista  e,  outros  60,2% não  tiveram atividades  remuneradas.  Para

essas é solicitado se estavam afastadas de algum trabalho. Desse modo, para 239

pessoas foi informado que estavam afastados por motivo de doença, falta voluntária,

licença ou férias. Assim, do total de pessoas acima de 18 anos, identificamos 2.648



116

pessoas para as quais foi informado que não tinham trabalho na semana anterior à

inclusão ou atualização cadastral. Abaixo, relacionamos a faixa etária e sexo dessas

pessoas.

Quadro 102 – Faixa Etária das Pessoas que Não Estavam Trabalhando na Semana
Anterior à Atualização Cadastral

Identificamos 2.648 pessoas acima de 18 anos que não estavam trabalhando

na semana anterior à data da entrevista, cuja frequência maior reside na faixa etária

dos 18 a 24 anos. Como mencionado, esse dado corresponde a 55,2% do total da

população acima de 18 anos e que não estava empregada na semana anterior,

sendo que 70,2% das pessoas nessa situação são mulheres.

Na  entrevista,  além  de  solicitar  informações  sobre  trabalho  na  semana

anterior, é inquirido às pessoas se tiveram ou não remuneração de trabalho no mês

antecedente ao cadastramento. Para aquelas que informaram não ter tido trabalho,

tabulamos os dados das pessoas que apresentaram essa característica, a partir das

variáveis idade e sexo.

Quadro 103 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que não Tiveram Rendimentos no
Mês Anterior à Entrevista

Pelos dados acima, podemos constatar que as pessoas sem rendimentos de

trabalho  no  mês  anterior  à  inclusão  ou  atualização  cadastral,  no  total  de  2.544

pessoas,  são  predominantemente  jovens  e  femininas.  Desse  modo,  70%  da

população  acima  de  18  anos  e  sem rendimentos  é  constituída  de  mulheres  e,
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destas, 77% têm entre 18 e 54 anos.

Esses dados permitem concluir,  também,  que percentual  considerável  das

pessoas  cadastradas  e  economicamente  ativas  não  recebeu  remuneração  de

trabalho no mês anterior ao cadastramento, ou seja, praticamente 29,7% do total de

pessoas pertencentes ao território do CRAS Leste estavam nessa situação. E, em

relação ao total  da população acima de 18 anos,  53% estava sem rendimentos

declarados, o que configura pessoas fora do mercado de trabalho, pois somente 23

delas haviam trabalhado na semana anterior.

Corrobora essa assertiva quando tabulamos os dados relativos às pessoas

que não trabalharam nos doze meses anteriores à entrevista, como expostos abaixo.

Quadro 104 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que Não Tiveram Rendimentos nos
Doze Meses Anteriores à Entrevista

A partir dos dados acima, identificamos 1.942 pessoas acima de 18 anos que

não tiveram remuneração nos doze meses anteriores à atualização cadastral  ou

inclusão no Cadastro Único e, destas, 1.376 eram mulheres, perfazendo 70,8% do

total de pessoas sem renda de trabalho naquele período. Contrapondo com o total

das pessoas acima de 18 anos, identificamos 40,5% das pessoas que não tiveram

trabalho remunerado nos doze meses anteriores à entrevista. Esses dados denotam

desemprego  significativo  para  essa  parcela  da  população,  confirmado  com  o

levantamento do número de pessoas que não estavam trabalhando tanto no mês

anterior, como nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

No que diz respeito às pessoas que declararam ter rendimentos na semana

anterior à entrevista, foram mapeadas inicialmente 1.905 pessoas e, acrescentando

239  pessoas  que,  mesmo  com  atividades  remuneradas,  estavam  afastadas  de

algum trabalho,  totalizamos 2.144 pessoas,  25% do total  de  pessoas residentes

naquela região ou, ainda, 44,7% das pessoas acima de 18 anos, que informaram ter

tido renda de trabalho na semana anterior à inclusão ou atualização no Cadastro

Único.  Para  essas,  são  solicitados  os  tipos  de  vínculos  exercidos  no  trabalho
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principal, cujas frequências são apontadas abaixo.

Quadro 105 – Ocupação Principal das Pessoas que Disseram Trabalhar na Semana
Anterior ao Cadastramento ou Atualização Cadastral.

A partir dos dados acima, verificamos que a principal ocupação das pessoas

que trabalhavam, diz respeito àquelas que o faziam por conta própria, exercendo

seus trabalhos como autônomos ou realizando “bicos”, perfazendo 43,7%, do total

das pessoas que informaram estar trabalhando na semana anterior à inclusão ou

atualização cadastral;  os empregados com CTPS assinada correspondem a 36%

das  pessoas  que  estavam  trabalhando  na  data  da  entrevista,  sendo  esses  os

principais tipos de vínculos identificados. As demais situações encontradas somam

20,3%  do  total,  com  destaque  para  os  trabalhadores  domésticos  sem  CTPS

assinada, com 7,2% do total.

Identificamos 288 pessoas que exerciam suas atividades na agricultura, das

quais  195 pessoas eram do sexo masculino e  93 do sexo feminino,  embora no

quadro 19 somente 143 pessoas tenham registrado vínculos com a agricultura.

Se  somarmos  os  trabalhadores  por  conta  própria,  os  trabalhadores

domésticos e os empregados sem CTPS assinada, temos 53,4% das pessoas que

estavam trabalhando na semana anterior ao cadastramento no mercado informal, o

que revela taxa de informalidade elevada e sem cobertura dos direitos trabalhistas.

São  pessoas  que  ficam expostas  a  precárias  relações  de  trabalho  o  que  pode

acarretar  problemas  econômicos  familiares,  pois  não  estão  cobertos  pela

previdência social. Acrescente-se a isso, os rendimentos variáveis, podendo oscilar

para mais ou menos, dependendo do tipo de trabalho executado, o que podemos

inferir  a  partir  da  escolaridade  das  pessoas  cadastradas.  Essa  volatilidade  dos
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rendimentos auferidos pode ser percebida, também, na renda obtida pelas pessoas

no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral. É importante frisar que 59,6%

das  pessoas  inseridas  no  mercado  formal  ou  informal  de  trabalho  na  semana

anterior à entrevista eram do sexo feminino.

Outro quesito solicitado às pessoas cadastradas é relativo aos rendimentos

auferidos  no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral  e,  nesse sentido,

foram identificadas 2.255 pessoas que informaram ter recebido valores de trabalho

naquele período, conforme apresentado abaixo.

Quadro 106 – Valor Recebido Pelas Pessoas que Trabalharam no Mês Anterior ao
Cadastramento ou Atualização Cadastral

Depreendemos que 1.167 pessoas, 51,8%, perceberam rendimentos de até

R$  700,00.  Verificamos,  também,  que  446  pessoas,  19,8%,  declararam  ter

rendimentos entre R$ 701,00 a R$ 1.000,00 e que somente 642 pessoas, 28,5%,

apresentaram rendimentos acima de R$ 1.000,00. Quanto ao sexo das pessoas,

salientamos o predomínio  de  mulheres,  às quais totalizaram 60,4% do total  das

pessoas cadastradas com rendimentos no mês anterior.

Outra variável solicitada às pessoas é pertinente ao número de meses que

trabalharam  nos  12  meses  anteriores  à  entrevista  para  inclusão  ou  atualização

cadastral. No quadro abaixo, podemos identificar os dados relativos a esse quesito.

Quadro 107 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses



120

Depreendemos  acima  que  2.857  pessoas  tiveram  renda  de  trabalho  nos

últimos 12 meses. Depreende-se, também, que 23,2% das pessoas trabalharam de

01 a 06 meses, 27,2% trabalharam de 07 a 11 meses e 49,5% trabalharam 12 ou

mais meses. Saliente-se, ainda, que 63,4% eram mulheres.

Apesar da possibilidade de identificar as faixas etárias e sexo das pessoas

que declararam ter  trabalhado,  tanto  na semana e  mês anterior  bem como nos

últimos doze meses anteriores à entrevista, faremos a apresentação desses dados

somente para as pessoas que trabalharam no último ano anterior  à  inclusão ou

atualização cadastral. Justifica-se essa alternativa, pois os percentuais de cada faixa

etária  praticamente  se  repetiriam,  proporcionalmente  ao  número  de pessoas  em

cada uma das três situações apresentadas. Além disso, as pessoas que trabalharam

naquele  período constituem maior  número dentre  as  três  possibilidades.  Abaixo,

expomos  as  faixas  etárias  e  o  sexo  das  pessoas  que  declararam  ter  tido

rendimentos nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

Quadro 108 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses  
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Podemos  visualizar  que,  das  2.857  pessoas  que  trabalharam nos  últimos

doze meses anteriores à entrevista, 75,4% delas tinham até 44 anos e que 61,8%

eram mulheres.

No  que  diz  respeito  aos  percentuais  em  relação  ao  total  de  pessoas,

identificamos  que  as  2.857  pessoas  com  rendimentos  nos  últimos  doze  meses

correspondem a  33,4% do  total  de  pessoas  cadastradas  no  território  do  CRAS

Leste. E, em relação ao total de pessoas acima de 18 anos, é correspondente a

59,5% com alguma renda de trabalho naquele período.

Esse dado aponta para o percentual de 40,5% das pessoas acima de 18 anos

que não tiveram renda de trabalho nos últimos doze meses o que, a partir dos dados

sobre rendimentos recebidos por aquelas que tiveram rendimentos denota, além do

desemprego  elevado,  o  recebimento  de  baixos  valores  para  a  subsistência  das

famílias.  Nele, verificamos que 51% das pessoas tiveram rendimentos de até R$

6.500,00.

No quadro abaixo é possível analisar os rendimentos obtidos pelas pessoas

que declararam ter trabalhado nos últimos doze meses, no qual podemos precisar

os rendimentos recebidos pelas pessoas por meio de faixas de renda.

Quadro 109 – Renda Bruta Recebida pelas Pessoas nos Últimos Doze Meses
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Desse modo, a partir  dos dados apresentados, verificamos que 40,3% das

pessoas cadastradas receberam como rendimentos nos últimos doze meses valores

entre R$ 30,00 e R$ 5.000,00, totalizando 1.152 pessoas. Outras 894 pessoas, ou

31,3%  do  total  de  pessoas  que  trabalharam  nos  últimos  doze  meses,  tiveram

rendimentos entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. Identificamos, ainda, que somente

811 pessoas, 28,4% do total, receberam valores acima de R$ 10.000,00.

Apesar dos baixos rendimentos obtidos por parcela expressiva das pessoas

que  trabalharam  nos  doze  meses  anteriores  à  entrevista,  identificamos  1.864

pessoas com informações sobre outros rendimentos (independentemente da idade).

No  quadro  110,  enumeramos  alternativas  de  rendimentos  que  as  pessoas

informaram ter, à exceção dos rendimentos de trabalho.

Quadro 110 – Número de Pessoas que Declararam ter Outros Rendimentos (Exceto
Remuneração de Trabalho)
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Destacamos que, do total das 1.864 fontes de rendimentos relacionadas, 661

estavam vinculadas  às  crianças  e  adolescentes  (594  pensões  alimentícias  e  67

registros no item Aposentadoria, Pensão ou BPC).

Nas  páginas  anteriores,  apresentamos  os  dados  relativos  ao  perfil  das

pessoas  incluídas  no  Cadastro  Único,  destacando  as  variáveis  pertinentes  à

escolaridade  e  sobre  trabalho  e  rendimentos.  Para  finalizar  essa  parte  do

diagnóstico mostraremos,  abaixo,  dados sobre  o grau de parentesco e variáveis

pertinentes à questão imigratória, apresentando dados sobre a origem das pessoas

incluídas.

Relativo  ao  grau  de parentesco  existente  entre  as  pessoas  residentes  no

mesmo domicílio, os dados pertinentes são apresentados abaixo.

Quadro 111 – Grau de Parentesco

A  informação  mais  relevante  a  ser  destacada  é  relativa  ao  número  de

responsáveis familiares que estão cadastrados sem cônjuge ou companheiro (a).

Verificamos  que  do  total  de  2.818  domicílios  com  responsáveis  familiares

informados, somente 975 deles (34,6%) tinham cônjuge ou companheiro (a), o que

pressupõe que há número de famílias considerável nas quais somente uma pessoa
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é responsável pela manutenção da família.

Os  demais  graus  de  parentesco  das  pessoas cadastradas em relação ao

responsável familiar são estatisticamente irrelevantes. O que se pode apreender é

percentual  significativo  das  famílias  que  tem  como  configuração  básica,  um

responsável  familiar,  geralmente  mulher,  e  o  (s)  filho  (s).  40 Nesse  sentido,

identificamos 2.493 mulheres como responsáveis familiares e 325 homens.41

No que se refere ao território de origem das pessoas, é importante mencionar

que,  apesar  do  município  receber  anualmente  aportes  significativos  de  famílias

migrantes,  identificamos  percentual  expressivo  de  pessoas  que  nasceram  no

município, conforme podemos apreender abaixo.

Quadro 112 – Local de Nascimento das Pessoas Cadastradas

A partir dos dados acima, verificamos que 53,4% das pessoas nasceram em

Caxias  do  Sul,  embora  tenhamos  45,3%  das  pessoas  nascidas  em  outros

municípios. Cabe destacar, ainda, 109 pessoas, 1,3% do total, nascidas em outros

países, majoritariamente nascidas na República do Haiti. Para 21 pessoas não havia

informação sobre o local de nascimento.

Realizamos, também, levantamento da região de origem a partir da Unidade

da Federação em que nasceram.

Quadro 113 – Região de Nascimento das Pessoas Cadastradas

40
 – O Boletim Anual “Mulheres e Mercado de Trabalho”, realizado pelo Observatório do Trabalho da 
Universidade de Caxias do Sul, publicado em março de 2015, destaca que “pode-se afirmar (...) 
que as mulheres são responsáveis por cerca de 51% dos domicílios do Brasil e de Caxias do Sul”.

41
 - Cabe salientar a possibilidade da existência de núcleos familiares com somente uma pessoa.
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Inferimos que a quase totalidade das pessoas incluídas no Cadastro Único

nasceram nos Estados da Região Sul,  95,5% do total  das pessoas cadastradas,

embora  tenhamos  4,5%  das  pessoas  oriundas  de  outras  regiões,  das  quais  o

Nordeste tem a maior parcela.

Realizamos, ainda, a identificação das Unidades da Federação de origem das

pessoas, conforme quadro abaixo.

Quadro 114 - UF de Origem das Pessoas não Nascidas em Caxias Do Sul

Identificamos que 78,5% das pessoas nasceram em outros  municípios  do

Estado e, as demais Unidades Federativas da Região Sul, são os locais de origem

de outros 21,5%. Salientamos que,  das 3.039 pessoas que nasceram em outros

municípios do Estado, 51,3% nasceram em 18 cidades. 

4.5 Território do CRAS Oeste
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Do total de 22.268 famílias incluídas no Cadastro Único até junho de 2017,

2.087 famílias, ou 9,4%, pertencem ao território do CRAS Oeste. Compõem esses

núcleos familiares 6.332 pessoas, 10% do total  das 63.275 pessoas incluídas no

Cadastro Único. A distribuição das famílias e pessoas por faixas de renda e por

território pode ser visualizada abaixo.

Quadro 115 – Número de Famílias e de Pessoas do Território do CRAS Oeste

A partir  dos dados apresentados acima verificamos que estão cadastradas

famílias  pertencentes  a  11  bairros  do  território  do  CRAS  Oeste.  Constatamos,

também, que 89% das famílias residem em 06 bairros, os quais apresentam acima

de 100 famílias cadastradas, respectivamente, os bairros Reolon, Mariani, Distrito

Industrial,  Cidade Nova, Vale Verde e Vale da Esperança.  Os percentuais em

relação ao número de pessoas são similares.

Destacamos que esses bairros possuem os maiores percentuais de famílias

em situação de pobreza e de extrema pobreza, 89,1% do total de famílias nessa

situação, equivalente a 1.043 pessoas. O percentual destas famílias em cada bairro
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é apresentado no quadro abaixo.

Quadro 116 – Número de Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza dos
Principais Bairros do Território do CRAS Oeste

Foram consideradas como famílias  em extrema pobreza aquelas  que têm

renda per capita entre R$ 0,00 e R$ 85,00 e, em situação de pobreza, àquelas com

renda  entre  R$  85,01  e  R$  170,00.  Embora  tenhamos  outros  bairros  que,

proporcionalmente,  tenham mais  famílias  em situação de pobreza e  de extrema

pobreza, foram considerados nesse levantamento aqueles com mais 100 famílias

cadastradas.

Verificamos que residem nos seis bairros relacionados acima, 89% do total de

famílias cadastradas e 50,5% delas estão em situação de pobreza e de extrema

pobreza.

No que diz respeito às faixas de renda das famílias residentes no território do

CRAS Oeste o Gráfico 18 apresenta o número de famílias e de pessoas a partir

dessa variável.

Gráfico 18 – Nº de Famílias e Pessoas por Faixas de Renda
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No gráfico acima, constatamos que do total de famílias incluídas no Cadastro

Único e residentes no território do CRAS Oeste, 1.043 delas, ou 50%, estão em

situação de extrema pobreza (28,5%) ou em situação de pobreza (21,56%), estando

dentro do perfil do Programa Bolsa Família (PBF), correspondente a 3.411 pessoas.

Verificamos, ainda, que 651 famílias, 31,2% do total, têm renda per capita entre R$

170,00 e ½ salário  mínimo e somente 18,8% das famílias têm renda per  capita

acima de ½ salário mínimo.

 Como destacado anteriormente, totalizando o número de famílias em situação

de pobreza e extrema pobreza (àquelas com renda per capita de até R$ 170,00),

temos  1.043  famílias  com  perfil  para  o  Programa  Bolsa  Família  (PBF).  Nesse

sentido,  ressaltamos  que  764  famílias  (equivalente  a  2.581  pessoas),  eram

beneficiárias  daquele  programa  e,  destas,  736  tinham  renda  per  capita  até  R$

170,00  e,  28  tinham  renda  per  capita  entre  R$  170,00  e  ½  salário  mínimo  e

permaneciam como beneficiárias do PBF devido à regra de permanência.42  No

gráfico abaixo, podemos analisar melhor a diferença entre famílias com perfil para

PBF que eram ou não beneficiárias do programa.

Gráfico 19 – Comparativo das Famílias com Perfil PBF

42
 - Para mais informações, ver Portaria do MDS nº 617, de 11/08/2010, a qual trata, no art. 6º, da 
regra de permanência das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, mesma que a renda 
per capita ultrapasse o máximo permitido, desde que não exceda ½ salário mínimo.
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Podemos  identificar  que,  das  1.043  famílias  com  perfil  para  o  PBF,  736

recebiam valores do Programa, equivalente a 70,6% do total de famílias com esse

perfil. Outras 307 famílias (29,4%), embora atendessem aos critérios do Programa,

não eram beneficiárias.

No quadro 117, realizamos a caracterização do perfil das pessoas incluídas

no PBF, a partir das variáveis da faixa etária e sexo,

Quadro 117 – Sexo e Faixa Etária das Pessoas Beneficiárias do PBF

Os  dados  acima  permitem  identificar  que  52,7%  do  total  de  pessoas

beneficiárias do PBF são crianças e adolescentes e, mais especificamente, 47,7%

das pessoas têm idade entre 00 e 15 anos.  Em relação à população adulta,  os

dados informam que 46% estão na faixa etária dos 18 a 59 anos, cuja frequência

absoluta maior está na faixa dos 25 aos 39 anos. Somente 1,3% das pessoas têm

idade acima de 60 anos. Verificamos, ainda, que 57% das pessoas cadastradas são

do sexo feminino 43% do sexo masculino. No entanto, se consideramos somente a

população adulta, acima de 18 anos, o percentual de mulheres beneficiárias do PBF

sobre para 68,2%.
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Nas páginas que seguem, realizamos o levantamento do perfil das pessoas

cadastradas na área de abrangência do CRAS Oeste a partir de frequências simples

dos  quesitos  solicitados  durante  a  entrevista.  Embora  os  dados  apresentados

possibilitem várias caracterizações, não esgotaremos todas nesse diagnóstico, mas

apresentaremos as principais tendo em vista questões de vulnerabilidade social. As

primeiras variáveis apresentadas são relativas à faixa etária e ao sexo das pessoas

incluídas, as quais são apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 118 – Faixa Etária por Sexo das Pessoas Cadastradas.

A partir dos dados apresentados acima, verificamos que 56,7% das pessoas

cadastradas  são  do  sexo  feminino  e  43,3%  do  sexo  masculino.  Verificamos,

também, que 15% das pessoas cadastradas têm idade entre 00 e 06 anos e, entre

07 e 17 anos, 28,2%. Dessa forma, verifica-se que 43,2% das pessoas cadastradas

são crianças e adolescentes. No que diz respeito à população adulta, constata-se

que 33,9% das pessoas possuem idade entre 18 e 39 anos, 17,4% com idade entre

40 e 59 anos e somente 5,6% com idade acima de 60 anos.

No gráfico abaixo,  é possível  visualizar melhor  a  faixa etária das pessoas

cadastradas.

Gráfico 20 – Faixas Etárias das Pessoas Cadastradas
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Importante mencionar que a população é predominantemente da cor branca,

71,3% e, outros 28,3% se autodeclararam como afrodescendentes (pretas/pardas),

sendo essas as raças/etnias mais prevalentes.

O  segundo  aspecto  analisado  diz  respeito  às  variáveis  pessoas  com

deficiência por faixa etária e sexo. Abaixo, apresentamos os dados obtidos a partir

do cruzamento dessas duas variáveis.

Quadro 119 – Número de Pessoas com Deficiência por Faixa Etária e Sexo.

A partir  dos  dados  expostos  acima,  verificamos  que,  das  6.332  pessoas

cadastradas,  465  destas,  ou  7,3% do  total,  foram incluídas  como  pessoas  com

deficiência,  das quais,  85 pessoas, ou 18,3%, tinham entre 00 e 17 anos. Outra

constatação,  dentre  outras  possíveis,  aponta  que  44,1%  das  pessoas  com

deficiência  tinham  até  39  anos.  Se  considerarmos  somente  as  85  crianças  e

adolescentes com deficiência e idade entre 07 e 17 anos, identificamos que 24 delas
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não estavam estudando na data da entrevista, tendo em consideração a base do

cadastro único de junho de 2017.

No  que  diz  respeito  ao  tipo  de  deficiência  informada  pelas  pessoas,  as

frequências respectivas são apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 120 – Tipos de Deficiências Informadas pelas Pessoas Entrevistadas

Destacamos que as  deficiências  que mais  apresentaram frequência  foram

deficiências físicas e baixa visão, totalizando 59,1% do total. Salientamos que 100

pessoas apresentaram ter duas ou mais deficiências.

Nas variáveis pertinentes à escolaridade, abaixo identificamos os principais

dados relativos  a  esse tema.  Inicialmente,  levantamos das pessoas informações

sobre a capacidade de ler e escrever. Dessa forma, identificamos 4.622 pessoas que

sabiam  ler  e  escrever,  73%  e,  para  outras  1.683  pessoas,  26,6%  do  total,  foi

informado que  não sabiam. 43 Embora  tenhamos pessoas que  não estavam em

idade escolar, realizamos levantamento para saber a faixa etária das pessoas que

informaram negativamente em relação a esse quesito.

Quadro 121 – Faixa Etária das Pessoas que Não Sabem Ler e Escrever

43
 - Para 27 pessoas não havia resposta para esse quesito.
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Verificamos que o maior percentual de pessoas para as quais foi informado

não saber ler e escrever, diz respeito a crianças de 00 a 06 anos, por não estarem

em idade escolar. Identificamos na faixa etária dos 07 aos 17 anos, 534 pessoas que

foram cadastradas como não sabendo ler e escrever.

Para essas, realizamos levantamento para verificar sua escolaridade. Desse

modo,  74 crianças ainda constavam como frequentando educação infantil,  o que

pressupõe que essas crianças não tiveram seus cadastros com dados sobre escola,

curso  e  série  atualizados.  Das  crianças  que  estavam  frequentando  o  ensino

fundamental,  283 estavam matriculadas  nos  primeiros  três  anos  desse  nível  de

ensino e, outras 61 estavam matriculadas nos anos seguintes, sendo estas aquelas

que  não  estavam  alfabetizadas  na  idade  e  ano  corretos  e  com  indicativos  de

possíveis  vulnerabilidades  sociais.  Outras  7 pessoas  frequentavam  ensino

fundamental especial.

Por fim, das outras 109 crianças e adolescentes, 12 delas não estavam mais

estudando. As outras 97 pessoas dessa faixa etária foram cadastradas como nunca

terem estudado,  provavelmente  por  não terem realizado a  atualização cadastral,

embora pessoas com idade superior a 6 anos na data da inclusão,  18 pessoas,

deveriam  ter  informações  sobre  escolaridade.  Esse  dado  pode  indicar

vulnerabilidades sociais presentes no cotidiano dessas famílias.

No  que  diz  respeito  às  pessoas  acima  de  18  anos,  verificamos  que  230

pessoas, 3,6% do total de pessoas cadastradas no território do CRAS Oeste, foram

incluídas  no  cadastro  único  como  não  sabendo  ler  e  escrever,  com  maior

preponderância para mulheres, com 65,5% das pessoas nessa situação.
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Outra variável solicitada às pessoas incluídas diz respeito ao fato de estarem

ou não estudando. Nesse sentido, é questionado para aqueles que estão estudando

se o fazem na rede pública ou particular. É solicitado às pessoas, também, se não

estudam mais ou se nunca estudaram. Os dados relativos a essas variáveis são

evidenciados abaixo.

Quadro 122 – Frequência ou Não ao Ensino Formal

Os dados apresentados acima indicam que 2.298 pessoas são estudantes da

rede pública e particular de ensino, correspondente a 36,2% do total de pessoas.

Outros 49,9% não frequentam nenhum curso e 13,4% nunca estudaram.

Para as pessoas que estudavam na data da entrevista relacionamos, abaixo,

o curso frequentado bem com o respectivo número de alunos.

Quadro 123 – Curso Frequentado Pelas Pessoas que Estudavam na Data da
Entrevista

Destacando somente os cursos mais frequentados, verificamos que 67,9%

dos alunos estavam matriculados no Ensino Fundamental (de 8 anos, 30 alunos; de

9 anos, 1.517 pessoas; do ensino fundamental especial, 14 pessoas). Outros 14%

estavam matriculados na educação infantil e 10,8% frequentavam séries do ensino

médio.

Importante ressaltar que, do total de 947 pessoas de 0 a 6 anos, 343 delas

estavam matriculadas na educação infantil, ou seja, 36,2% das crianças cadastradas
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estavam incluídas nesse nível de ensino.

Para as pessoas que estavam estudando no ensino fundamental, realizamos

levantamento para fins de verificação de possíveis  distorções de idade/série.  No

Quadro 124, apresentamos dados relativos a essa questão, realizando cruzamento

da variável idade, no ano da última atualização, com a variável ano/série em que

as  crianças  e  adolescentes  do  ensino  fundamental  frequentavam  na  data  da

entrevista.

Quadro 124 – Idade dos Estudantes do Ensino Fundamental e Respectivo
Ano/Série em que Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral

Foram  identificadas  1.545  pessoas  que  estavam  matriculadas  no  ensino

fundamental44 e, a partir dos dados acima,  nas células destacadas em amarelo,

verificamos  que  129  crianças  ou  adolescentes  do  território  do  CRAS  Oeste

apresentavam distorção idade-série,45 perfazendo um total  de 8,3% das pessoas

que  estavam  matriculadas  no  ensino  fundamental.  O  levantamento  desse  dado

permite  inferir  que  vulnerabilidades  sociais  interferem  na  vida  escolar  dessas

crianças, fazendo com que esse percentual de estudantes tenha idade superior à

recomendada para a série do ensino fundamental em que estavam matriculadas.

Mas, se considerarmos que o ingresso no ensino fundamental deve ocorrer
44

 – Identificamos 16 pessoas que, embora matriculadas no ensino fundamental, constava como 
curso não seriado.

45
 – Conforme o IBGE, no caso brasileiro, no sistema educacional seriado, considera-se a idade de 
07 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, 
normalmente, é de 08 anos. Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para 
cada série. Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade 
superior à idade recomendada.



136

entre seis e sete anos e que o ingresso nesse curso com oito anos implica em

distorção idade-série, o número de crianças e adolescentes com distorção chega a

303 pessoas (com acréscimo das células destacadas em azul), equivalente a 19,6%

do total de estudantes do ensino fundamental.

Como definido em Resolução do CNAS, é público prioritário para inclusão nos

Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  crianças  e

adolescentes fora da escola ou “com defasagem escolar superior a 02 anos”,

entre outras características.46

O mesmo levantamento foi  realizado em relação às pessoas que estavam

frequentando o ensino médio, conforme quadro abaixo. 

Quadro 125 – Idade dos Estudantes do Ensino Médio e Respectivo Ano/Série em
Que estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral.

Foram  identificadas  248  pessoas  que  frequentavam  o  ensino  médio  e

verificamos que o número de estudantes que apresentavam distorção idade-série

não é tão expressivo, até porque o número de pessoas nesse nível de ensino é

minoritário  em  relação  ao  ensino  fundamental.  Desse  modo,  cabe  ressaltar  o

número reduzido de pessoas frequentando o ensino médio, uma vez que a razão47

entre pessoas matriculadas no ensino fundamental  (1.561 estudantes) e aquelas

matriculadas no ensino médio, é de 6,3, o que significa que temos aproximadamente

sete vezes mais pessoas matriculadas no ensino fundamental em relação ao ensino

médio.

46
 - Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013. Dispõe sobre o reordenamento do SCFV, no 
âmbito do SUAS.

47
 - A razão entre dois números (quantidades) é a divisão entre duas medidas, sendo que o 
denominador não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e excludentes. É 
geralmente expressa como “razão de a para b”, indicando quantas vezes a primeira medida 
contém a segunda.
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Esse indicador pode significar que percentual expressivo das pessoas não

continua seus estudos ou, então, após concluírem o ensino fundamental, por algum

motivo  essas  pessoas  são  excluídas  do  cadastro.  Como  fatores  para  esse

decréscimo,  podemos citar  as  condições de vida  das famílias  cadastradas,  bem

como a possível incidência de trabalho infantil ou mesmo de trabalho legalizado que,

dependendo das circunstâncias, podem ser atividades laborais que desestimulem as

pessoas a manterem frequência à escola.

Dados  preliminares  indicam  que  a  baixa  escolaridade  das  pessoas

cadastradas, como ilustrado no Gráfico 04, onde verificamos que somente 15,9%

das pessoas concluíram o ensino médio,  tende a se reproduzir  se levarmos em

consideração  o  número  de  adolescentes  matriculados  no  ensino  médio,  pois

identificamos somente 248 pessoas matriculadas nesse nível de ensino até junho de

2017.

No que diz respeito às pessoas que declararam não estar estudando na data

da  atualização  ou  inclusão  cadastral,  foram  identificadas  3.158  pessoas  nessa

situação.  Abaixo,  são  apresentados  quantitativos  das  pessoas  que  frequentaram

pelo menos uma das séries dos cursos informados.

Quadro 126 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

Conforme quadro acima, verificamos que os cursos mais frequentados pelas

pessoas que não estavam mais estudando, foram o ensino fundamental e médio,

totalizando  94%.  Dados  mais  detalhados  são  apresentados  abaixo,  no  que  diz

respeito à faixa etária, o curso frequentado e sua conclusão ou não.

Quadro 127 – Escolaridade das Pessoas Cadastradas por Faixa Etária
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A partir dos dados acima verificamos que, do total de 2.965 pessoas que não

estavam mais estudando na data da entrevista,  2.171 pessoas frequentaram, no

máximo, séries do ensino fundamental, equivalente a 73,2% do total. As demais 794

pessoas, 26,8%, frequentaram, por último, alguma série do ensino médio.

Das  641  pessoas  que  frequentaram  somente  séries  iniciais  do  ensino

fundamental, 50,7% delas concluíram até a quarta série e, das 1.530 pessoas que

frequentaram as séries finais, somente 48%, concluíram o ensino fundamental. Em

relação às 794 pessoas que frequentaram alguma série do ensino médio, 59,4%,

concluíram o segundo grau.

Em  suma,  depreende-se  que  35,6%  concluíram  ensino  fundamental

(considerando  as  pessoas  que  concluíram efetivamente  o  ensino  fundamental  e

aquelas que não concluíram o ensino médio) e, 16% concluíram o ensino médio. Por

outro  lado,  48,4%  das  pessoas  que  não  estudavam  não  possuem  o  ensino

fundamental completo.

No gráfico abaixo, é possível apreender melhor o nível de escolaridade das

pessoas que não estavam mais estudando.
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Gráfico 21 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

Os  dados  e  indicadores  apresentados  acima,  vinculados  a  questões  de

escolaridade,  embora  sejam  pertinentes  à  política  pública  da  educação,  são

relevantes  também  para  os  profissionais  do  SUAS,  uma  vez  que  a  baixa

escolaridade das pessoas acarretará na reprodução social da pobreza e extrema

pobreza. Os dados sobre rendimentos obtidos pelas pessoas que estão trabalhando

e que serão apresentados adiante, apontam para a tríade  baixa escolaridade =

desemprego/baixos salários = exclusão social, o que tende a se reproduzir se

levarmos em consideração esses dados.

Para as pessoas às quais foi informado que nunca estudaram, relacionamos

as faixas etárias para identificar possíveis incidências de vulnerabilidades sociais.

Nesse sentido, o quadro abaixo revela informações importantes sobre esse quesito.

Quadro 128 – Faixa Etária das Pessoas que Nunca Frequentaram Escola
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Dos  dados  acima,  apreendemos que  77,6% das  pessoas  que  declararam

nunca terem estudado, mesmo em escola infantil, eram crianças de 00 a 06 anos,

equivalente  a  637  pessoas.  E  importante  apontar,  ainda,  as  97  crianças  e

adolescentes de 07 a 17 anos, para as quais foi declarado que nunca estudaram.

Para  essas,  excluímos aquelas menores de 7  anos na data  da atualização (por

possível ausência de atualização cadastral) e identificamos 09 pessoas com idade

acima de 07 anos e que foram incluídas na data da última atualização como nunca

terem estudado.

Realizadas as  considerações sobre  a  escolaridade passamos às  variáveis

relativas  ao  trabalho  e  remuneração  das  pessoas  cadastradas.  Inicialmente,

levantamos o quantitativo de pessoas acima de 18 anos que trabalharam ou não

trabalharam na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral.

Quadro 129 – Número de Pessoas que Trabalhavam na Semana Anterior à
Entrevista

No quadro acima verificamos que, do total  de 6.332 pessoas cadastradas,

3.600  têm  idade  acima  de  18  anos,  ou  56,8%.  Destas,  35,7%  trabalharam  na

semana anterior à entrevista e, outros 64,3% não tiveram atividades remuneradas.

Para essas, é solicitada informação se estavam afastadas do trabalho por algum
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motivo. Desse modo, para 194 pessoas foi  informado que estavam afastados de

algum trabalho por motivo de doença, falta voluntária, licença ou férias. Assim, do

total de 2.313 pessoas acima de 18 anos, identificamos 2.119 pessoas para as quais

foi  informado  que  não  tinham  trabalhado  na  semana  anterior  à  inclusão  ou

atualização cadastral. Abaixo, relacionamos a faixa etária e sexo das pessoas.

Quadro 130 – Faixa Etária das Pessoas que Não Estavam Trabalhando na Semana
Anterior à Atualização Cadastral

Identificamos 2.119 pessoas acima de 18 anos que não estavam trabalhando

na semana anterior à entrevista, cuja frequência maior reside na faixa etária dos 18

aos 24 anos. Esse dado corresponde a 58,9% do total da população acima de 18

anos  e  que  não  estava  empregada  na  semana  anterior,  sendo  que  65,1% das

pessoas eram mulheres.

Na  entrevista,  além  de  solicitar  informações  sobre  trabalho  na  semana

anterior, é inquirido às pessoas se tiveram ou não remuneração de trabalho no mês

antecedente ao  cadastramento.  Para  essas,  tabulamos  os  dados  das  2.061

pessoas que apresentaram essa característica, a partir das variáveis idade e sexo.

 

Quadro 131 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que não Tiveram Rendimentos no
Mês Anterior à Entrevista
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Pelos dados acima, podemos constatar que as pessoas sem rendimentos de

trabalho no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral são predominantemente

jovens  e  femininas.  Desse  modo,  65% da  população  acima de  18  anos  e  sem

rendimentos é constituída de mulheres e, destas, 77,6% têm entre 18 e 54 anos.

Esses dados permitem concluir,  também,  que percentual  considerável  das

pessoas  cadastradas  e  economicamente  ativas  não  recebeu  remuneração  de

trabalho no mês anterior ao cadastramento, ou seja, praticamente 32,5% do total de

pessoas pertencentes  à  região do CRAS Oeste  estavam nessa situação.  E,  em

relação ao total da população acima de 18 anos, 57,2% estava sem rendimentos

declarados, o que configura pessoas fora do mercado de trabalho, pois somente 44

delas  haviam  trabalhado  na  semana  anterior.  Corrobora  essa  assertiva  quando

tabulamos os dados relativos às pessoas que não trabalharam nos doze meses

anteriores à entrevista, como expostos abaixo.

Quadro 132 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que Não Tiveram Rendimentos nos
Doze Meses Anteriores à Entrevista

No quadro acima, identificamos 1.381 pessoas acima de 18 anos que não

tiveram remuneração nos doze meses anteriores à atualização cadastral ou inclusão

no Cadastro Único e, destas, 902 eram mulheres, 65,3% do total de pessoas sem

renda de trabalho naquele período. Contrapondo com o total das pessoas acima de

18 anos, identificamos 38,4% das pessoas que não tiveram trabalho remunerado
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nos  doze  meses  anteriores  à  entrevista.  Esses  dados  denotam  desemprego

significativo para essa parcela da população, confirmado com o levantamento do

número de pessoas que não estavam trabalhando tanto no mês anterior, como nos

últimos doze meses anteriores à entrevista.

No que diz respeito às pessoas que declararam ter rendimentos na semana

anterior à entrevista, foram mapeadas inicialmente 1.285 pessoas e, acrescentando

194  pessoas  que,  mesmo  com  atividades  remuneradas,  estavam  afastadas  de

algum trabalho, totalizamos 1.479 pessoas. Esse dado corresponde a 23,3% do total

de pessoas residentes naquela região ou, ainda, 41,1% das pessoas acima de 18

anos que informaram ter tido renda de trabalho na semana anterior à inclusão ou

atualização cadastral. Para essas, são solicitados os tipos de vínculos exercidos no

trabalho principal, cujas frequências são apontadas abaixo.

Quadro 133 – Ocupação Principal das Pessoas que Disseram Trabalhar na Semana
Anterior ao Cadastramento ou Atualização Cadastral.

A partir dos dados acima, verificamos que a principal ocupação das pessoas

que trabalhavam na semana anterior diz respeito àquelas que o faziam por conta

própria, exercendo seus trabalhos como autônomos ou realizando “bicos”, 48% do

total das pessoas que informaram estar trabalhando na semana anterior à inclusão

ou  atualização  cadastral;  os  empregados  com  CTPS  assinada  correspondem  a

40,8% das pessoas que estavam trabalhando na data da entrevista, sendo esses os

principais tipos de vínculos identificados. As demais situações encontradas somam

11,2% do total,  com destaque para os trabalhadores domésticos sem carteira de

trabalho (CTPS) assinada, com 4,4% do total de pessoas.

Se  somarmos  os  trabalhadores  por  conta  própria,  os  trabalhadores

domésticos e os empregados sem CTPS assinada e os demais vínculos informais
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de  trabalho,  encontramos  638  pessoas,  ou  56,3%  das  pessoas  trabalhando  na

semana  anterior  ao  cadastramento  no  mercado  informal,  o  que  revela  taxa  de

informalidade elevada e sem cobertura dos direitos trabalhistas. São pessoas que

ficam expostas a precárias relações de trabalho o que pode acarretar problemas

econômicos familiares, pois não estão cobertos pela previdência social. Acrescente-

se  a  isso,  os  rendimentos  variáveis,  podendo  oscilar  para  mais  ou  menos,

dependendo  do  tipo  de  trabalho  executado,  o  que  podemos  inferir  a  partir  da

escolaridade das pessoas cadastradas. Essa volatilidade dos rendimentos auferidos

pode ser  percebida,  também, na renda obtida  pelas  pessoas no mês anterior  à

inclusão ou atualização cadastral, conforme exposto no quadro abaixo. É importante

frisar que 60% das pessoas inseridas no mercado formal ou informal de trabalho na

semana anterior à entrevista eram do sexo feminino.

Outro quesito solicitado às pessoas cadastradas é relativo aos rendimentos

auferidos  no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral  e,  nesse sentido,

foram identificadas 1.551 pessoas que informaram ter recebido valores de trabalho

naquele período, conforme apresentado abaixo.

Quadro 134 – Valor Recebido Pelas Pessoas que Trabalharam no Mês Anterior ao
Cadastramento ou Atualização Cadastral

A partir  dos  dados apresentados acima,  depreendemos que 733 pessoas,

47,6%, perceberam rendimentos de até R$ 600,00.  Verificamos, também, que 332

pessoas, 21,6%, declararam ter rendimentos entre R$ 601,00 a R$ 1000,00 e que

474 pessoas, 30,8%, apresentaram rendimentos acima de R$ 1000,00. Quanto ao

sexo das pessoas com rendimentos no mês anterior, salientamos o predomínio de
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mulheres,  às  quais  totalizaram  60,2%  do  total  das  pessoas  cadastradas  com

rendimentos no mês anterior.

Salientamos que, para as pessoas que declararam estar trabalhando, tanto na

semana como no mês anterior à entrevista, 12 delas tinham idade de 16 a 17 anos,

exercendo  seus  trabalhos  como  aprendiz  (09  pessoas),  trabalhador  por  conta

própria (01 pessoas), empregado com CTPS assinada (02 pessoas).

Outra variável solicitada às pessoas é pertinente ao número de meses que

trabalharam nos 12 meses anteriores à entrevista. Abaixo podemos identificar os

dados relativos a esse quesito.

Quadro 135 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses

Depreendemos  que  2.220  pessoas  acima  de  18  anos  tiveram  renda  de

trabalho nos 12 meses anteriores à entrevista. Depreende-se, também, que 29,9%

das pessoas trabalharam de 01 a 06 meses, 30,5% trabalharam de 07 a 11 meses e

39,6%  trabalharam  12  ou  mais  meses.  Saliente-se,  ainda,  que  61,4%  eram

mulheres.

Apesar da possibilidade de tabular as faixas etárias e sexo das pessoas que

declararam ter trabalhado, tanto na semana e mês anterior bem como nos últimos

doze meses anteriores à entrevista, faremos a apresentação desses dados somente

para as pessoas que trabalharam no último ano anterior à inclusão ou atualização

cadastral.  Justifica-se  essa  alternativa,  pois  os  percentuais  de  cada  faixa  etária

praticamente se repetiriam, proporcionalmente ao número de pessoas em cada uma

das três situações apresentadas. Além disso, as pessoas que trabalharam naquele

período constituem maior número dentre as três possibilidades.
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Desse modo, abaixo, expomos as faixas etárias e o sexo das pessoas que

declararam ter tido rendimentos nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

Quadro 136 – Número de Pessoas acima de 18 anos que Declararam Ter
Trabalhado nos Últimos Doze Meses  

Podemos  visualizar  que,  das  2.220  pessoas  que  trabalharam nos  últimos

doze meses anteriores à entrevista, 48,4% delas tinham até 34 anos e que 61,4%

eram mulheres.  Verificamos,  ainda,  que  15  adolescentes  informaram ter  alguma

atividade. Dessa forma, foram encontradas 2.235 pessoas com alguma renda nesse

período.

No  que  diz  respeito  aos  percentuais  em  relação  ao  total  de  pessoas,

identificamos  que  as  2.220  pessoas  com  rendimentos  nos  últimos  doze  meses

correspondem a 35,1% do total de pessoas cadastradas na região do CRAS Oeste.

E, em relação ao total de pessoas acima de 18 anos, é correspondente a 61,7% com

alguma renda de trabalho naquele período. Esse dado aponta para o percentual de

38,3% das  pessoas  acima  de  18  anos  que  não  tiveram renda  de  trabalho  nos

últimos doze meses e,  considerando os  dados sobre  rendimentos recebidos por

aquelas  que  tiveram  rendimentos  denota,  além  do  desemprego  elevado,  o

recebimento de baixos valores para a subsistência das famílias. Nele, verificamos

que 47,9% das pessoas tiveram rendimentos de até R$ 5.000,00.

Quadro 137 – Renda Bruta Recebida pelas Pessoas nos Últimos Doze Meses
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Desse  modo,  a  partir  dos  dados  apresentados,  com  a  inclusão  de  15

adolescentes  que trabalhavam,  verificamos que 47,9% das pessoas cadastradas

receberam como rendimentos nos últimos doze meses valores entre R$ 40,00 e R$

5.000,00,  totalizando 1.701 pessoas.  Outras 584 pessoas,  ou  26,2% do total  de

pessoas que trabalharam nos últimos doze meses, tiveram rendimentos entre R$

5.000,00 e R$ 10.000,00. Identificamos, ainda, que 579 pessoas, 25,9% do total,

receberam valores acima de R$ 10.000,00.

Em  que  pese  os  baixos  rendimentos  obtidos  por  parcela  expressiva  das

pessoas que estavam trabalhando nos últimos doze meses anteriores à entrevista,

identificamos  1.371  pessoas com  informações  sobre  outros  rendimentos

(independentemente da idade). Abaixo, enumeramos as alternativas de rendimentos,

à exceção dos rendimentos de trabalho.

Quadro 138 – Número de Pessoas que Declararam ter Outros Rendimentos (Exceto
Remuneração de Trabalho)



148

Ressaltamos  que,  do  total  de  1.371  fontes  de  rendimentos  relacionadas

acima, 383 estavam vinculados a crianças e adolescentes (342 pensões alimentícias

e 41 registros no item Aposentadoria, Pensão ou BPC).

Nas  páginas  anteriores,  apresentamos  os  dados  relativos  ao  perfil  das

pessoas  incluídas  no  Cadastro  Único,  destacando  as  variáveis  pertinentes  à

escolaridade  e  sobre  trabalho  e  rendimentos.  Para  finalizar  essa  parte  do

diagnóstico mostraremos,  abaixo,  dados sobre  o grau de parentesco e variáveis

pertinentes à questão imigratória, apresentando dados sobre a origem das pessoas

incluídas.

Outro quesito solicitado às pessoas é relativo ao grau de parentesco existente

entre  as  pessoas  residentes  no  mesmo  domicílio.  Abaixo,  apresentamos  esse

levantamento.

Quadro 139 – Grau de Parentesco em Relação ao Responsável Familiar

A  informação  mais  relevante  a  ser  destacada  é  relativa  ao  número  de

responsáveis familiares que estão cadastrados sem cônjuge ou companheiro (a).

Verificamos  que  do  total  de  2.087  domicílios  com  responsáveis  familiares

informados,  somente  662  deles  tinham  cônjuge  ou  companheiro  (a),  o  que

pressupõe que há número de famílias considerável nas quais somente uma pessoa

é responsável pela manutenção da família.
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Os demais  graus  de parentesco  das pessoas em relação ao  responsável

familiar são estatisticamente irrelevantes. O que se pode apreender é percentual

significativo  das  famílias  que  tem  como  configuração  básica,  um  responsável

familiar,  geralmente  mulher,  e  o(s)  filho(s)48.  Nesse  sentido,  identificamos  1.783

mulheres como responsáveis familiares e somente 284 homens.

No que se refere à origem territorial  das pessoas, é importante mencionar

que,  apesar  do  município  receber  anualmente  aportes  significativos  de  famílias

migrantes,  identificamos  percentual  expressivo  de  pessoas  que  nasceram  no

município, conforme podemos apreender abaixo.

Quadro 140 – Local de nascimento das pessoas cadastradas

A partir dos dados acima, verificamos que 60,7% das pessoas nasceram em

Caxias  do  Sul,  embora  tenhamos  38,8%  das  pessoas  nascidas  em  outros

municípios. Cabe destacar, ainda, 29 pessoas, 0,5% do total, nascidas em outros

países.

Realizamos, também, levantamento da região de origem a partir da Unidade

da Federação em que nasceram.

Quadro 141 – Região de Nascimento das Pessoas Cadastradas

O quadro acima permite inferir que a quase totalidade das pessoas incluídas

no  Cadastro  Único  nasceram  nos  Estados  da  Região  Sul,  94,5%  do  total  das

pessoas  cadastradas  no  território  do  CRAS Oeste,  embora  tenhamos 5,5% das

pessoas oriundas de  outras  regiões,  das  quais  a  Região  Nordeste  tem a  maior

48
 – O Boletim Anual “Mulheres e Mercado de Trabalho”, realizado pelo Observatório do Trabalho da 
Universidade de Caxias do Sul, publicado em março de 2015, tendo como referência o Censo de 
2010, destaca que “pode-se afirmar (...) que as mulheres são responsáveis por cerca de 51% dos 
domicílios do Brasil e de Caxias do Sul”.
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parcela.

Realizamos, ainda, a identificação da Unidade de Federação de origem das

pessoas, conforme quadro abaixo.

Quadro 142 - UF de Origem das Pessoas Não Nascidas em Caxias Do Sul

Identificamos que 80,6% das pessoas nasceram em outros  municípios  do

Estado e, as demais Unidades Federativas da Região Sul, são os locais de origem

de outras 13,9% de pessoas nascidas em outros municípios. Salientamos que, das

1.978  pessoas  que  nasceram  em  outros  municípios  do  Estado,  50,4%  delas

nasceram em 16 cidades.49

4.6 Território do CRAS Sudeste

Do total de 22.268 famílias incluídas no Cadastro Único até junho de 2017,

2.522  famílias,  ou  11,3%,  pertencem ao  território  do  CRAS Sudeste.  Compõem

49
 – Enumeramos a relação dos 16 municípios e o respectivo número de pessoas: Vacaria (166); 
Porto Alegre (133); Bom Jesus (95); São Francisco de Paula (90); Santana do Livramento (77); 
Passo Fundo (68); Lagoa Vermelha (66); Dom Pedrito (42); Pelotas (42); Barracão (39); 
Farroupilha (34); Bagé (33); São Gabriel (31); São Leopoldo (28); Bento Gonçalves (27) e São 
José do Ouro (26).
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esses  núcleos  familiares  7.069  pessoas,  11,2%  do  total  das  63.275  pessoas

incluídas. A distribuição das famílias e pessoas por faixas de renda e por território

pode ser visualizada abaixo.

Quadro 143 – Número de Famílias e de Pessoas do Território do CRAS Sudeste

A partir  dos dados apresentados acima verificamos que estão cadastradas

famílias  pertencentes  a 15 bairros do território  do CRAS Sudeste.  Constatamos,

também, que 92% das famílias residem em 08 bairros, os quais apresentam acima

de 100 famílias cadastradas, respectivamente, os bairros Planalto, Cruzeiro, Bela

Vista,  São  Victor  Cohab,  Planalto  II,  Cristo  Redentor,  Panazzolo  e  Loteamento

Vitória. Os percentuais em relação ao número de pessoas são similares.

Destacamos que esses bairros possuem os maiores percentuais de famílias

em situação de pobreza e de extrema pobreza, 91,7% do total de famílias nessa

situação, equivalente a 1.025 pessoas, cujo percentual é apresentado abaixo em
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relação ao total de famílias cadastradas em cada bairro.

Quadro 144 – Número de Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza dos
Principais Bairros do Território do CRAS Sudeste

Foram consideradas como famílias  em extrema pobreza aquelas  que têm

renda per capita entre R$ 0,00 e R$ 85,00 e, em situação de pobreza, àquelas com

renda  entre  R$  85,01  e  R$  170,00.  Embora  possamos  ter  outros  bairros  que,

proporcionalmente,  tenham mais  famílias  em situação de pobreza e  de extrema

pobreza, foram considerados nesse levantamento aqueles com mais 100 famílias

cadastradas.

Verificamos que residem nos oito bairros relacionados acima, 92% do total de

famílias cadastradas no território e, destas, 44,6% estão em situação de pobreza e

de extrema pobreza.

No que diz respeito às faixas de renda das famílias residentes no território do

CRAS Sudeste, o Gráfico 22 apresenta o número de famílias e de pessoas a partir

dessa variável.

Gráfico 22 – Número de Famílias e Pessoas por Faixas de Renda
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No gráfico acima, podemos constatar que do total  de famílias incluídas no

Cadastro Único e residentes no território do CRAS Sudeste, 1.118 delas, ou 44,3%,

estão em situação de extrema pobreza (21,2%) ou em situação de pobreza (23,1%),

estando  dentro  do  Perfil  do  Programa  Bolsa  Família,  correspondente  a  3.479

pessoas.  Verificamos,  também, que 863 famílias,  34,2% do total,  têm renda per

capita entre R$ 170,00 e ½ salário mínimo e somente 21,5% das famílias, têm renda

per capita acima de ½ salário mínimo.

Como destacado,  1.118 famílias apresentam perfil  para o Programa Bolsa

Família  (PBF),  das  quais  776  famílias  (equivalente  a  2.468  pessoas),  eram

beneficiárias  daquele  programa  e,  destas,  742  tinham  renda  per  capita  até  R$

170,00 e, 34 famílias, tinham renda per capita entre R$ 170,00 e ½ salário mínimo e

permaneciam como  beneficiárias  do  PBF  devido  à  regra  de  permanência.50 No

gráfico abaixo, podemos analisar melhor a diferença entre famílias com perfil para

PBF que eram ou não beneficiárias do programa.

Gráfico 23 – Comparativo das Famílias com Perfil PBF

50
 - Para mais informações, ver Portaria do MDS nº 617, de 11/08/2010, a qual trata, no art. 6º, da 
regra de permanência das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, mesma que a renda 
per capita ultrapasse o máximo permitido, desde que não exceda ½ salário mínimo.
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Podemos  identificar  que,  das  1.118  famílias  com  perfil  para  o  PBF,  742

recebiam valores do Programa, equivalente a 66,4% do total de famílias com esse

perfil.  Outras 376 famílias (33,6%), embora atendesse aos critérios do Programa,

não eram beneficiárias.

No  que  se  refere  às  famílias  beneficiárias  do  PBF,  abaixo  realizamos  a

caracterização do perfil das pessoas a partir das variáveis da faixa etária e sexo.

Quadro 145 – Sexo e Faixa Etária das Pessoas Beneficiárias do PBF

Os  dados  acima  permitem  identificar  que  56,1%  do  total  de  pessoas

beneficiárias do PBF são crianças e adolescentes e, mais especificamente, 51,5%

das pessoas têm idade entre 00 e 15 anos.  Em relação à população adulta,  os

dados informam que 42,1% estão na faixa etária dos 18 a 59 anos, cuja frequência

absoluta maior está na faixa dos 25 aos 39 anos. Somente 1,8% das pessoas têm

idade acima de 60 anos. Verificamos, ainda, que 61,4% das pessoas cadastradas

são do sexo feminino e 38,6% do sexo masculino.

Nas páginas que seguem, realizamos o levantamento do perfil das pessoas

cadastradas  no  território  do  CRAS Sudeste  a  partir  de  frequências  simples  dos

quesitos  solicitados  durante  a  entrevista.  Embora  os  dados  apresentados
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possibilitem várias caracterizações, não esgotaremos todas nesse diagnóstico, mas

apresentaremos as principais tendo em vista questões de vulnerabilidade social. As

primeiras  variáveis  apresentadas  são  relativas  à  faixa  etária  e  ao  sexo  das

pessoas incluídas, as quais são apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 146 – Faixa Etária por Sexo das Pessoas Cadastradas

A partir dos dados apresentados acima, verificamos que 60,3% das pessoas

cadastradas  são  do  sexo  feminino  e  39,7%  do  sexo  masculino.  Verificamos,

também, que 15,5% das pessoas cadastradas têm idade entre 00 e 06 anos e, entre

07 e 17 anos, 28%. Dessa forma, verifica-se que 43,5% das pessoas cadastradas

são crianças e adolescentes. No que diz respeito à população adulta, constata-se

que 32,5% das pessoas possuem idade entre 18 e 39 anos, 17,1% com idade entre

40 e 59 anos e somente 6,9% com idade acima de 60 anos. No gráfico abaixo, é

possível visualizar melhor a faixa etária das pessoas cadastradas.

Gráfico 24 – Faixas Etárias das Pessoas Cadastradas
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Acrescentamos que a população é predominantemente da cor branca, 78,4%

e, outros 21,1% se autodeclararam como afrodescendentes (pretas/pardas), sendo

essas as raças/etnias mais frequentes.

O  segundo  aspecto  analisado  diz  respeito  às  variáveis  pessoas  com

deficiência, faixa etária e sexo. Abaixo, apresentamos os dados obtidos a partir do

cruzamento dessas três variáveis.

Quadro 147 – Número de Pessoas Com Deficiência por Faixa Etária e Sexo.

A  partir  dos  dados  expostos  acima,  verificamos  que,  das  7.069  pessoas

cadastradas,  346  destas,  ou  4,9%  do  total,  foram  incluídas  como  pessoas  com

deficiência,  das  quais  14,7%,  ou  51  pessoas,  tinham  entre  00  e  17  anos.  Outra

constatação, dentre outras possíveis, aponta que 54,9% das pessoas com deficiência

tinham até 44 anos. Se considerarmos somente as 40 crianças e adolescentes com

deficiência  e  idade  entre  07  e  17  anos,  identificamos  que  06  delas  não  estavam

estudando na data da entrevista, tendo em consideração a base do cadastro único de
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junho de 2017.

No que diz respeito ao tipo de deficiência informada pelas pessoas, a frequência

de cada uma delas é apresentada abaixo.

Quadro 148 – Tipos de Deficiências

Destacamos que as deficiências que mais apresentaram frequência absoluta

foram as deficiências físicas e mental, totalizando 62,1% do total. Salientamos que

44 pessoas apresentaram ter duas ou mais deficiências.

Nas variáveis pertinentes à escolaridade das pessoas cadastradas, abaixo

identificamos os principais dados relativos a esse tema. Inicialmente,  levantamos

das pessoas informações sobre  a capacidade de ler  e  escrever.  Nesse sentido,

identificamos que 5.251 pessoas, 74,3% das pessoas declararam saber e escrever

e,  para  outras  1.784  pessoas,  25,2%,  foi  informado  que  não  sabiam.51 Embora

tenhamos  identificado  que  o  maior  percentual  das  pessoas  para  as  quais  foi

informado que não sabiam ler e escrever não estavam em idade escolar, realizamos

levantamento  para  identificar  a  faixa  etária  das  pessoas  que  informaram

negativamente em relação a esse quesito.

Quadro 149 – Faixa Etária das Pessoas que Não Sabem Ler e Escrever

51
 - Para 34 pessoas não havia essa informação
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Verificamos que o maior percentual de pessoas para as quais foi informado

não saber ler e escrever, diz respeito a crianças de 00 a 06 anos, por não estarem

em idade escolar. Identificamos na faixa etária dos 07 aos 17 anos, 521 pessoas que

foram cadastradas como não sabendo ler e escrever.

Para essas, realizamos levantamento para verificar sua escolaridade. Desse

modo, 91 crianças ainda constavam como frequentando educação infantil ou classe

de alfabetização, o que pressupõe que essas crianças não tiveram seus cadastros

com dados  sobre  escola,  curso  e  série  atualizados.  Das  crianças  que  estavam

frequentando o ensino fundamental,  252 estavam matriculadas nos primeiros três

anos desse nível de ensino e, outras 73, estavam matriculadas nos anos seguintes,

sendo estas aquelas que não estavam alfabetizadas na idade e ano corretos e com

indicativos de possíveis vulnerabilidades sociais.

Por  fim,  das  outras  105 crianças  e  adolescentes,  01  não  estava  mais

estudando. Das outras 104 pessoas dessa faixa etária, 97 delas tinham idade abaixo

de 8 anos e foram cadastradas como nunca terem estudado, provavelmente por não

terem realizado a atualização cadastral. As outras 07 pessoas, com idade acima de

8 anos foram cadastradas como nunca terem frequentando escola. Quando houver a

atualização do diagnóstico, poderemos obter mais indicativos dessas pessoas no

que tange à escolaridade.

No  que  diz  respeito  às  pessoas  acima  de  18  anos,  verificamos  que  201

pessoas, 2,8% do total de pessoas do território do CRAS Sudeste, foram incluídas

no cadastro único como não sabendo ler e escrever, com maior preponderância para

mulheres, com 62,7% das pessoas nessa faixa etária.
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Outra variável solicitada às pessoas incluídas diz respeito ao fato de estarem

ou não estudando. Nesse sentido, é questionado para aqueles que estão estudando

se o fazem na rede pública ou particular. É solicitado às pessoas, também, se não

estudam mais ou se nunca estudaram. Os dados relativos a essas variáveis estão

colocados abaixo.

Quadro 150 – Frequência ou não ao Ensino Formal

Os dados apresentados acima indicam que 2.569 pessoas são estudantes da

rede pública e particular de ensino, correspondente a 36,4% do total de pessoas.

Outros 49,4% não frequentam nenhum curso e 13,7% nunca estudaram.

Para as pessoas que estavam estudando na data da entrevista relacionamos,

abaixo, o curso no qual estavam matriculadas.

Quadro 151 – Curso Frequentado Pelas Pessoas que Estudavam

Considerando somente os cursos com maior  frequência, identificamos que

69,2% das pessoas estavam matriculadas no ensino fundamental.  Outros 14,8%

estavam matriculadas na educação infantil e 10,4% no ensino médio.

Importante ressaltar que do total de 1.098 pessoas de 0 a 6 anos, 379 delas

estavam matriculadas na educação infantil, ou seja, somente 34,5% das crianças

dessa faixa etária estavam incluídas nesse nível de ensino.

Para as pessoas que estavam estudando no ensino fundamental, realizamos
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levantamento para fins de verificação de possíveis  distorções de idade/série.  No

Quadro  abaixo,  apresentamos  dados  relativos  a  essa  questão,  realizando

cruzamento  da  variável  idade,  no  ano  da  última  atualização, com  a  variável

ano/série em que as crianças e adolescentes do ensino fundamental frequentavam

na data da entrevista.

Quadro 152 – Idade dos Estudantes do Ensino Fundamental e Respectivo
Ano/Série em que Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral

Foram identificadas 1.765 pessoas (77,8% do total de pessoas que estavam

estudando) que estavam matriculadas no ensino fundamental52 e, a partir dos dados

do  quadro  acima,  nas  células  destacadas  em  amarelo,  verificamos  que  154

crianças ou adolescentes do território do CRAS Sudeste, apresentavam distorção

idade-série,53 perfazendo um total de 8,7% das pessoas que estavam matriculadas

no ensino  fundamental.  Entretanto,  se  adicionarmos as  células destacadas em

azul, identificaremos 336 pessoas com essa distorção, o que corresponde a 19%.

Como definido em Resolução do CNAS, é público prioritário para inclusão nos

Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  crianças  e

adolescentes fora da escola ou “com defasagem escolar superior a 02 anos”,

52
 – Identificamos 12 pessoas que estudavam no curso de ensino fundamental, mas foram 
classificados como curso não seriado.

53
 – Conforme o IBGE, no caso brasileiro, no sistema educacional seriado, considera-se a idade de 
07 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, 
normalmente, é de 08 anos. Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para 
cada série. Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade 
superior à idade recomendada.
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entre outras características.54

O  levantamento  desse  dado  permite  inferir  que  vulnerabilidades  sociais

interferem na vida escolar dessas crianças, fazendo com que esse percentual de

estudantes tenha idade superior à recomendada para a série do ensino fundamental

em que estavam matriculadas. O mesmo levantamento foi realizado em relação às

pessoas que estavam frequentando o ensino médio, conforme quadro abaixo.

Quadro 153 – Idade dos Estudantes do Ensino Médio e Respectivo Ano/Série em
que Estavam Matriculados no Ano da Última Atualização Cadastral.

Foram identificadas 267 que frequentavam o ensino médio e verificamos que

o  número  de  estudantes  que  apresentavam  distorção  idade-série  não  é  tão

expressivo, até porque o número de pessoas nesse nível de ensino é minoritário em

relação ao número de pessoas matriculadas no ensino fundamental. Desse modo,

cabe ressaltar o número reduzido de pessoas frequentando o ensino médio, uma

vez  que  a  razão55 entre  pessoas  matriculadas  no  ensino  fundamental  (1.777

estudantes) e aquelas matriculadas no ensino médio, é de 6,6, o que significa que

temos  aproximadamente  sete  vezes  mais  pessoas  matriculadas  no  ensino

fundamental em relação ao ensino médio (equivalente a 10,4% do total de pessoas

que estavam estudando).

Esse indicador revela que percentual expressivo das pessoas não continuam

seus  estudos  ou,  então,  após  concluírem  o  ensino  fundamental  não  dão

prosseguimento  ao  ensino  médio  e  são  excluídas  do  cadastro.  Como  fatores,

54
 - Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013. Dispõe sobre o reordenamento do SCFV, no 
âmbito do SUAS.

55
 - A razão entre dois números (quantidades) é a divisão entre duas medidas, sendo que o 
denominador não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e excludentes. É 
geralmente expressa como “razão de a para b”, indicando quantas vezes a primeira medida 
contém a segunda.
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podemos citar as condições de vida das famílias cadastradas, bem como a possível

incidência de trabalho infantil  ou mesmo de trabalho legalizado que, dependendo

das circunstâncias, podem ser atividades laborais que desestimulem as pessoas a

manterem frequência à escola, ocasionando sua evasão.

Dados  preliminares  indicam  que  a  baixa  escolaridade  das  pessoas

cadastradas, como ilustrado no gráfico 04 abaixo, no qual verificamos que somente

22,1% das pessoas haviam completado o ensino médio, tende a se reproduzir se

levarmos  em  consideração  o  número  de  adolescentes  matriculados  no  ensino

médio, pois identificamos somente 267 pessoas matriculadas nesse nível de ensino

até junho de 2017.

No que diz respeito às pessoas que declararam não estar estudando na data

da  atualização  ou  inclusão  cadastral,  foram  identificadas  3.493  pessoas  nessa

situação.  Abaixo,  são  apresentados  quantitativos  das  pessoas  que  frequentaram

pelo menos uma das séries dos cursos informados.

Quadro 154 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam

Conforme quadro acima, verificamos que os cursos mais frequentados pelas

pessoas que não estavam mais estudando, foram o ensino fundamental e médio,

totalizando 93,8%.  Dados mais detalhados são apresentados abaixo,  no que diz

respeito à faixa etária, o curso frequentado e sua conclusão ou não.

Quadro 155 – Escolaridade das Pessoas Cadastradas por Faixa Etária
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Considerando os dados acima, verificamos que 3.277 pessoas frequentaram

séries do ensino fundamental e médio. Das 636 pessoas que frequentaram somente

séries iniciais do ensino fundamental, 51,3% delas concluíram até a quarta série e,

das 1.573 pessoas que frequentaram as séries finais, somente 735 delas, 46,7%,

concluíram o ensino fundamental.  Em relação às 1.068 pessoas que frequentam

alguma série do ensino médio, 723 destas, 67,7%, concluíram o segundo grau.

Em suma, depreende-se do quadro acima que, do total de pessoas que não

estavam mais estudando, somente 33% destas, têm ensino fundamental completo

(considerando aquelas que concluíram o ensino fundamental  e  aquelas que não

concluíram o ensino médio), e, 22% concluíram o ensino médio. Por outro lado, 45%

das  pessoas  que  não  estudavam,  não  completaram  o  ensino  fundamental.  É

importante destacar que 13 pessoas, com idade até 18 anos, iniciaram os estudos,

mas por algum motivo, na data da atualização, não estavam mais estudando.

No gráfico abaixo, é possível apreender melhor o nível de escolaridade das

pessoas que não estavam mais estudando.

Gráfico 25 – Escolaridade das Pessoas que Não Estudam.
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Os  dados  e  indicadores  apresentados  acima,  vinculados  a  questões  de

escolaridade,  embora  sejam  pertinentes  à  política  pública  da  educação,  são

relevantes  também  para  os  profissionais  do  SUAS,  uma  vez  que  a  baixa

escolaridade das pessoas acarretará na reprodução social da pobreza e extrema

pobreza. Os dados sobre rendimentos obtidos pelas pessoas que estão trabalhando

e que serão apresentados adiante, apontam para a tríade  baixa escolaridade =

desemprego/baixos salários = exclusão social, o que tende a se reproduzir se

levarmos em consideração esses dados.

Para as pessoas às quais foi declarado que nunca estudaram, relacionamos

as faixas etárias para identificar possíveis questões de vulnerabilidade social. Nesse

sentido, o quadro abaixo revela informações importantes sobre esse quesito.

Quadro 156 – Faixa Etária das Pessoas que Nunca Estudaram

Dos dados  acima,  apreendemos que  78,6% das  pessoas  que  declararam

nunca terem estudado, mesmo em escola infantil, eram crianças de 00 a 06 anos,

equivalente  a  763  pessoas.  É  importante  apontar,  ainda,  as  105  crianças  e
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adolescentes de 07 a 15 anos para as quais foi declarado que nunca estudaram.

Para essas, excluímos aquelas com idade abaixo de 08 anos (por possível ausência

de atualização cadastral) e identificamos, ainda, 7 pessoas com idade acima de 08

anos e que nunca estudaram.

Realizadas as  considerações sobre  a  escolaridade passamos às  variáveis

relativas  ao  trabalho  e  remuneração  das  pessoas  cadastradas.  Inicialmente,

levantamos o quantitativo de pessoas acima de 18 anos que trabalharam ou não

trabalharam na semana anterior à inclusão ou atualização cadastral.

Quadro 157 – Número de Pessoas que Trabalhavam na Semana Anterior à
Entrevista

No quadro acima verificamos que, do total  de 7.069 pessoas cadastradas,

3.997 têm idade acima de 18 anos, ou 56,5%. Destas, 38% trabalharam na semana

anterior  à  entrevista  e,  outros  61,8% não  tiveram atividades  remuneradas.  Para

essas,  é  solicitado  se  estavam afastadas  do  trabalho  por  algum motivo.  Desse

modo,  para  178  pessoas  foi  informado  que  estavam  afastados  do  trabalho  por

motivo de doença, falta voluntária, licença ou férias.

Assim, do total de pessoas acima de 18 anos, identificamos 2.291 para as

quais foi informado que não estavam efetivamente trabalhando na semana anterior à

inclusão ou atualização cadastral. Abaixo, relacionamos a faixa etária e sexo dessas

pessoas.

Quadro 158 – Faixa Etária das Pessoas que Não Trabalhavam na Semana Anterior
à Atualização Cadastral
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Identificamos 2.291 pessoas acima de 18 anos (57,3%) que não estavam

trabalhando na semana anterior à data da entrevista. A frequência maior reside na

faixa etária dos 18 a 24 anos, cujo percentual  corresponde a 26,8% do total  da

população acima de 18 anos e que não estava empregada na semana anterior.

Constatamos, também, que 66,5% do total de pessoas eram mulheres.

Na  entrevista,  além  de  solicitar  informações  sobre  trabalho  na  semana

anterior, é inquirido às pessoas se tiveram ou não remuneração de trabalho no mês

antecedente ao  cadastramento.  Para  essas,  tabulamos  os  dados  das  2.248

pessoas que apresentaram essa característica, a partir das variáveis idade e sexo.

Quadro 159 – Faixa Etária e Sexo das Pessoas que não Tiveram Rendimentos no
Mês Anterior à Entrevista

Pelos dados acima, podemos constatar que as pessoas sem rendimentos de

trabalho no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral são predominantemente

jovens e femininas. Desse modo, 66,5% da população acima de 18 anos e sem

rendimentos é constituída de mulheres e, destas, 73,8% têm entre 18 e 54 anos.

Esses dados permitem concluir,  também,  que percentual  considerável  das

pessoas  cadastradas  e  economicamente  ativas  não  recebeu  remuneração  de

trabalho no mês anterior ao cadastramento, ou seja, praticamente 31,8% do total de

pessoas pertencentes ao território do CRAS Sudeste estavam nessa situação. E, em
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relação ao total da população acima de 18 anos, 56,2% estava sem rendimentos

declarados, o que configura pessoas fora do mercado de trabalho, pois somente 17

delas  haviam  trabalhado  na  semana  anterior.  Corrobora  essa  assertiva  quando

tabulamos os dados relativos às pessoas que não trabalharam nos doze meses

anteriores à entrevista, como expostos abaixo.

Quadro 160 – Faixa Etária e Sexo Das Pessoas que Não Tiveram Rendimentos nos
Doze Meses Anteriores à Entrevista

A partir dos dados acima, identificamos 1.593 pessoas acima de 18 anos que

não tiveram remuneração nos doze meses anteriores à atualização cadastral  ou

inclusão no Cadastro Único e, destas, 1.065 eram mulheres, ou 66,8% do total de

pessoas  sem renda  de  trabalho  naquele  período.  Contrapondo  com o  total  das

pessoas  acima  de  18  anos,  identificamos  39,8%  das  pessoas  que  não  tiveram

trabalho remunerado nos doze meses anteriores à entrevista. Esses dados denotam

desemprego  significativo  para  essa  parcela  da  população,  confirmado  com  o

levantamento do número de pessoas que não estavam trabalhando tanto no mês

anterior, como nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

Sublinhamos que, das 2.248 pessoas acima de 18 anos que não obtiveram

rendimentos de trabalho no mês anterior à entrevista, somente 655 pessoas tiveram

rendimentos de trabalho nos últimos doze meses.

No que diz respeito às pessoas que declararam ter rendimentos na semana

anterior à entrevista, foram mapeadas inicialmente 1.519 pessoas e, acrescentando

outras 178 pessoas que, mesmo com atividades remuneradas, estavam afastadas

de algum trabalho, totalizamos 1.697 pessoas. Esse dado corresponde a 24% do

total de pessoas residentes naquele território ou, ainda, 42,4% das pessoas acima

de 18 anos que informaram ter tido renda de trabalho na semana anterior à inclusão

ou atualização cadastral. Para essas, são solicitados os tipos de vínculos exercidos

no trabalho principal, cujas frequências são apontadas abaixo.



168

Quadro 161 – Ocupação Principal das Pessoas que Trabalharam na Semana
Anterior ao Cadastramento ou Atualização Cadastral.

A partir dos dados acima, verificamos que a principal ocupação das pessoas

que trabalhavam na semana anterior diz respeito àquelas que o faziam por conta

própria,  exercendo  seus  trabalhos  como  autônomos  ou  realizando  “bicos”,

perfazendo  49,7%,  do  total  das  pessoas  que  informaram  estar  trabalhando  na

semana anterior  à  inclusão ou atualização cadastral;  os empregados com CTPS

assinada correspondem a 38% das pessoas que estavam trabalhando na data da

entrevista,  sendo  esses  os  principais  tipos  de  vínculos  identificados.  As  demais

situações encontradas somam 12,3% do total, com destaque para os trabalhadores

domésticos  sem  carteira  de  trabalho  (CTPS)  assinada,  com  5,8%  do  total  de

pessoas.  Do  total  de  pessoas  que  informaram  trabalhar  na  semana  anterior,

somente 08 delas declararam trabalhar em atividades vinculadas à agricultura.

Se  somarmos  os  trabalhadores  por  conta  própria,  os  trabalhadores

domésticos e os empregados sem CTPS assinada e os demais vínculos informais

de  trabalho,  encontramos  985  pessoas,  ou  58%  das  pessoas  trabalhando  no

mercado informal, o que revela taxa de informalidade elevada e sem cobertura dos

direitos  trabalhistas.  São  pessoas  que  ficam  expostas  a  precárias  relações  de

trabalho o  que  pode acarretar  problemas econômicos familiares,  pois  não  estão

cobertos pela previdência social.  Acrescente-se a isso,  os rendimentos variáveis,

podendo oscilar para mais ou menos, dependendo do tipo de trabalho executado, o

que  podemos  inferir  a  partir  da  escolaridade  das  pessoas  cadastradas.  Essa

volatilidade dos rendimentos auferidos pode ser percebida, também, na renda obtida

pelas  pessoas  no  mês  anterior  à  inclusão  ou  atualização  cadastral,  conforme
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exposto abaixo.  É importante frisar  que 70% das pessoas inseridas no mercado

formal  ou  informal  de  trabalho  na  semana  anterior  à  entrevista  eram  do  sexo

feminino.

Salientamos que, para as pessoas que declararam estar trabalhando, tanto na

semana como no mês anterior à entrevista, 07 delas tinham idade de 15 a 17 anos,

exercendo  seus  trabalhos  como  aprendiz  (04  pessoas),  empregado  com  CTPS

assinada (02 pessoas) e estagiário (01 pessoas).  

Quadro 162 – Valor Recebido Pelas Pessoas que Trabalharam no Mês Anterior ao
Cadastramento ou Atualização Cadastral

A partir  dos  dados apresentados acima,  depreendemos que 832 pessoas,

47,6%, perceberam rendimentos de até R$ 600,00.  Verificamos, também, que 430

pessoas, 24,6%, declararam ter rendimentos entre R$ 601,00 a R$ 1000,00 e que

457 pessoas, 27,8%, apresentaram rendimentos acima de R$ 1000,00. Quanto ao

sexo  das  pessoas  com rendimentos,  salientamos o  predomínio  de  mulheres,  às

quais totalizaram 69,8% do total das pessoas cadastradas com rendimentos no mês

anterior.

Outro quesito solicitado às pessoas cadastradas é relativo aos rendimentos

auferidos  no mês anterior à inclusão ou atualização cadastral  e,  nesse sentido,

foram  identificadas  1.749  pessoas  que  receberam  valores  de  trabalho  naquele

período, conforme apresentado abaixo.

Outra variável solicitada às pessoas é pertinente ao número de meses que

trabalharam  nos  12  meses  anteriores  à  entrevista  para  inclusão  ou  atualização
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cadastral. Abaixo, podemos identificar os dados relativos a esse quesito.

Quadro 163 – Número de Pessoas Acima de 18 anos que Trabalharam nos Últimos
Doze Meses  

Depreendemos acima que, das 2.404 pessoas que trabalharam nos últimos

doze meses, 25,9% trabalharam de 01 a 06 meses, 30,2% trabalharam de 07 a 11

meses e 43,8% trabalharam 12 ou mais meses. Saliente-se, ainda, que 68,7% eram

mulheres.

Apesar da possibilidade de apresentar as faixas etárias e sexo das pessoas

que declararam ter  trabalhado,  tanto  na semana e  mês anterior  bem como nos

últimos doze meses anteriores à entrevista, faremos a apresentação desses dados

somente para as pessoas que trabalharam no último ano anterior  à  inclusão ou

atualização cadastral. Justifica-se essa alternativa, pois os percentuais de cada faixa

etária  praticamente  se  repetiriam,  proporcionalmente  ao  número  de pessoas  em

cada uma das três situações apresentadas. Além disso, as pessoas que trabalharam

naquele período constituem  maior número dentre as três possibilidades.

Desse modo, abaixo expomos as faixas etárias e o sexo das pessoas que

declararam ter tido rendimentos nos últimos doze meses anteriores à entrevista.

Quadro 164 – Número de Pessoas que Trabalharam nos Últimos Doze Meses  
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Podemos  visualizar  que  46,9% das  pessoas  que  trabalharam nos  últimos

doze meses tinham até 34 anos e que 68,7% eram mulheres. Embora não incluídos

no quadro acima, identificamos 11 adolescentes informaram ter alguma atividade.

Realizamos levantamento sobre a escolaridade desses adolescentes e identificamos

1 pessoa que não frequentavam escola e os outros 10 estavam matriculados no

ensino médio.

No  que  diz  respeito  aos  percentuais  em  relação  ao  total  de  pessoas,

identificamos  que  as  2.404  pessoas  com  rendimentos  nos  últimos  doze  meses

correspondem a 34% do total de pessoas cadastradas na região do CRAS Sudeste.

E, em relação ao total de pessoas acima de 18 anos, é correspondente a 60,1% com

alguma renda de trabalho naquele período.

Esse dado aponta para o percentual de 39,9 % das pessoas acima de 18

anos que não tiveram renda de trabalho nos últimos doze meses o que, a partir dos

dados sobre rendimentos recebidos por aquelas que tiveram rendimentos denota,

além do desemprego elevado, o recebimento de baixos valores para a subsistência

das famílias. Nele, verificamos que 42,1% das pessoas tiveram rendimentos de até

R$ 5.000,00.

Quadro 165 – Renda Bruta Recebida pelas Pessoas nos Últimos Doze Meses
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Desse modo, a partir dos dados apresentados acima, com a inclusão dos 11

adolescentes  que trabalhavam,  verificamos que 49,5% das pessoas cadastradas

receberam como rendimentos nos últimos doze meses valores entre R$ 30,00 e R$

6.000,00,  totalizando 1.196 pessoas.  Outras 598 pessoas,  ou  24,8% do total  de

pessoas que trabalharam nos últimos doze meses, tiveram rendimentos entre R$

5.000,00 e R$ 10.000,00. Identificamos, ainda, que 621 pessoas, 25,7% do total,

receberam valores acima de R$ 10.000,00.

Em  que  pese  os  baixos  rendimentos  obtidos  por  parcela  expressiva  das

pessoas que estavam trabalhando nos últimos doze meses anteriores à entrevista,

identificamos  1.711  pessoas com  informações  sobre  outros  rendimentos

(independentemente  da  idade).  Abaixo,  relacionamos  as  alternativas  de

rendimentos, à exceção dos rendimentos de trabalho.

Quadro 166 – Número de Pessoas que Declararam ter Outros Rendimentos (Exceto
Remuneração de Trabalho)
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Ressaltamos  que,  do  total  de  1.711  fontes  de  rendimentos  relacionadas

acima, 527 estavam vinculados a crianças e adolescentes (495 pensões alimentícias

e 32 registros no item Aposentadoria, Pensão ou BPC).

Nas  páginas  anteriores,  apresentamos  os  dados  relativos  ao  perfil  das

pessoas  incluídas  no  Cadastro  Único,  destacando  as  variáveis  pertinentes  à

escolaridade  e  sobre  trabalho  e  rendimentos.  Para  finalizar  essa  parte  do

diagnóstico mostraremos,  abaixo,  dados sobre  o grau de parentesco e variáveis

pertinentes à questão imigratória, apresentando dados sobre a origem das pessoas

incluídas.

Relativo  ao  grau  de parentesco  existente  entre  as  pessoas  residentes  no

mesmo domicílio, apresentamos os dados obtidos.

Quadro 167 – Grau de parentesco

A informação mais relevante a ser destacada acima, é relativa ao número de

responsáveis familiares que estão cadastrados sem cônjuge ou companheiro (a).

Verificamos  que  do  total  de  2.498  domicílios  com  responsáveis  familiares

informados, somente 641 deles (25,7%) tinham cônjuge ou companheiro (a), o que
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pressupõe que há número de famílias considerável nas quais somente uma pessoa

é responsável pela manutenção da família.

Os  demais  graus  de  parentesco  das  pessoas cadastradas em relação ao

responsável familiar são estatisticamente irrelevantes. O que se pode apreender é

percentual  significativo  das  famílias  que  tem  como  configuração  básica,  um

responsável  familiar,  geralmente  mulher,  e  o  (s)  filho  (s).  56 Nesse  sentido,

identificamos  2.162  mulheres  como  responsáveis  familiares  e  somente  336

homens.57

No que se refere à origem territorial  das pessoas, é importante mencionar

que,  apesar  do  município  receber  anualmente  aportes  significativos  de  famílias

migrantes,  identificamos  percentual  expressivo  de  pessoas  que  nasceram  no

município, conforme podemos apreender abaixo.

Quadro 168 – Local de Nascimento das Pessoas Cadastradas

A partir dos dados acima, verificamos que 59,1% das pessoas cadastradas

nasceram em Caxias do Sul, embora tenhamos 40,4% das pessoas nascidas em

outros municípios. Cabe destacar, ainda, 37 pessoas, 0,5% do total, nascidas em

outros países. Para 6 pessoas não havia informação sobre esse quesito.

Realizamos, também, para as pessoas que não nasceram em Caxias do Sul,

levantamento  da  região  de  origem  a  partir  da  Unidade  da  Federação  em  que

nasceram.

Quadro 169 – Região de Nascimento das Pessoas Cadastradas

56
 – O Boletim Anual “Mulheres e Mercado de Trabalho”, realizado pelo Observatório do Trabalho da 
Universidade de Caxias do Sul, publicado em março de 2015, tendo como referência o Censo 
2010, destaca que “pode-se afirmar (...) que as mulheres são responsáveis por cerca de 51% dos 
domicílios do Brasil e de Caxias do Sul”.

57
 - Cabe salientar a possibilidade da existência de núcleos familiares com somente uma pessoa.
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O quadro acima permite inferir que a quase totalidade das pessoas incluídas

no  Cadastro  Único  nasceram  nos  Estados  da  Região  Sul,  95,9%  do  total  das

pessoas cadastradas no território do CRAS Sudeste e 4,2% das pessoas oriundas

de outras regiões, das quais a Região Nordeste tem a maior parcela.

Realizamos, ainda, a identificação das Unidades da Federação de origem das

pessoas, conforme quadro abaixo.

Quadro 170 - UF de Origem das Pessoas não Nascidas em Caxias do Sul

Identificamos que 78,8% das pessoas nasceram em outros  municípios  do

Estado e, as demais Unidades Federativas da Região Sul, são os locais de origem

de outras 16,1% de pessoas nascidas em outros municípios. Salientamos que, das
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2.249  pessoas  que  nasceram  em  outros  municípios  do  Estado,  53,2%  delas

nasceram em 17 cidades.58

4.7 Serviços da rede pública e privada do SUAS no município

4.7.1 Unidades públicas da rede socioassistencial

Quadro  171 – Unidades públicas
Proteç

ão
Social

Equipamento Serviços Público Vagas/
capacidade

Básica
 

CRAS Centro
Endereço: Rua Vinte de Setembro, 2430, Bairro 
Centro 
CEP: 95020-450
Telefone: (54) 3027.5948
E-mail: crascentro@fas.caxias.rs.gov.br

PAIF Famílias/indivíduos 5.000

SCFV Adultos
Idosos

Até 30 por
grupo

CRAS Norte
Endereço: Rua das Fruteiras, 925 Bairro Santa 
Fé – Loteamento Santo Antônio
CEP: 95045-150
Telefone: 3901.1484
E-mail: crasnorte@fas.caxias.rs.gov.br

PAIF Famílias/indivíduos
5.000

SCFV Adultos
Idosos

Até 30 por
grupo

CRAS Oeste
Endereço: Angelina Estéfen de Souza, nº 161 
Bairro Reolon.
CEP: 95112-437
Telefone: (54) 3901.1492
E-mail: crasoeste@fas.caxias.rs.gov.br

PAIF Famílias/indivíduos 5.000

SCFV Idosos Até 30 por
grupo

CRAS Leste
Endereço: Rua Oberdan Cavinato, 158, De 
Lazzer
Telefone: (54) 3901.1507
E-mail: crasleste@fas.caxias.rs.gov.br

PAIF
Famílias/indivíduos 5.000

SCFV Adolescentes
Adultos
Idosos

Até 30 por
grupo

CRAS Sul
Endereço: Rua Laudelino Ribeiro, 157, Bairro 
Bom Pastor
CEP: 95096-135
Telefone: (54)3029.2923
E-mail: crassul@fas.caxias.rs.gov.br

PAIF Famílias/indivíduos
5.000

SCFV Adultos
Idosos

Até 30 por
grupo

CRAS Sudeste
Endereço: Nadir Antonio Antonioli, 21, Bairro 
Planalto
CEP: 95080-014
Telefone: (54) 3901.1487
E-mail: crassudeste@fas.caxias.rs.gov.br

PAIF Famílias/indivíduos
5.000

SCFV Idosos Até 30 por
grupo

58
 – Enumeramos, nas linhas que seguem, os 18 municípios e o respectivo número de pessoas: 
Vacaria (192); Porto Alegre (120); Uruguaiana (104); São Francisco de Paula (102); Bom Jesus 
(91); Santana do Livramento (85); Lagoa Vermelha (67); Alegrete (60); Bagé (50); Passo Fundo 
(50); Santa Maria (40); Santo Ângelo (36); Pelotas (35); São Borja (35); Cambará do Sul (32); 
Farroupilha (31); São Gabriel (31); São José do Ouro (30).
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Laços da Amizade – Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Rua Frederico Bergmann, s/n Pioneiro
Caxias do Sul – RS. Telefone: 3901-1486

SCFV Crianças e
adolescentes

(06 a 15 anos)

50

Cruzeiro do Sol – Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para
Rua João Bisol, 133, Cruzeiro
Caxias do Sul – RS. Telefone: (54) 3901-1488

SCFV Crianças e
adolescentes

(06 a 15 anos)

50

Cadastro Único
Rua: Os 18 do Forte, 1221, Centro
Caxias do Sul – RS.
Telefone: (54) 31017800

Inscrição no
CAD, PBF,
tarifa social
de energia

elétrica,
água,

telefone
popular,

isenção de
taxas de
concurso

público, entre
outros.

Famílias/indivíduos 40 pessoas
por dia

Proteç
ão

Social
Especi

al

Equipamento Serviços Público Vagas/
capacidade

Média
comple
xidade

CREAS Norte
Endereço: Rua Vinte de Setembro, 2020. 
Centro Caxias do Sul – RS.
Telefone: (54) 3901-1596
creasnorte@fas.caxias.rs.gov.br

Serviço de
Proteção e

Atendimento
Especializado a

Famílias e
Indivíduos –

PAEFI

Famílias/
indivíduos que

vivenciam
violações de

direitos

80

Serviço de
Proteção Social
a Adolescentes

em
Cumprimento

de Medida
Socioeducativa
de Liberdade

Assistida (LA) e
Prestação de

Serviços à
Comunidade

(PSC)

Adolescentes
(12 a 18 anos) ou
jovens (18 a 21)

80

CREAS Sul
Endereço: Avenida Circular Pedro Mocelin, 
s/nº, Cinquentenário Caxias do Sul – RS.
Telefone: (54) 3901-1493
creassul@fas.caxias.rs.gov.br

Serviço de
Proteção e

Atendimento
Especializado a

Famílias e
Indivíduos –

PAEFI

Famílias/
indivíduos que

vivenciam
violações de

direitos

80

Serviço de
Proteção Social

Adolescentes
(12 a 18 anos) ou

60
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a Adolescentes
em

Cumprimento
de Medida

Socioeducativa
de Liberdade

Assistida (LA) e
Prestação de

Serviços à
Comunidade

(PSC)

jovens (18 a 21)

Centro POP Rua
Endereço: Rua Duque de Caxias, 2031, Bairro
Madureira
CEP 95100-000.
Caxias do Sul – RS. 
Telefone/Fax: (54) 3901-1504
centropoprua@fas.caxias.rs.gov.br

Serviço
Especializado
para Pessoas

em Situação de
Rua

Jovens, adultos,
idosos e famílias

que utilizam
espaços públicos
como forma de
moradia e/ou
sobrevivência

80

Serviço
Especializado

em Abordagem
Social

Crianças,
adolescentes,

jovens, adultos,
idosos e famílias

que utilizam
espaços públicos
como forma de
moradia e/ou
sobrevivência

80

Proteç
ão

Social
Especi

al

Equipamento Serviços Público Vagas/
capacidad

e

Alta
comple
xidade

Casa de Acolhimento Institucional Sol 
Nascente
Telefone: (54) 3901-1489 e (54) 3901-1590
solnascente@fas.caxias.rs.gov.br

Acolhimento
Institucional na
modalidade de

Abrigo

Crianças e
adolescentes

20

Casa de Acolhimento Institucional Estrela-
guia
Telefone: (54) 3901-1522
estrelaguia@fas.caxias.rs.gov.br

Acolhimento
Institucional na
modalidade de

Abrigo

Crianças e
adolescentes

20

Casa de Passagem Carlos Miguel dos 
Santos
Endereço: Rua Francisco Meneguzzo, 593. 
Bairro Fátima Alta 
Caxias do Sul – RS. CEP 95043-270. 
Telefone: (54) 3901-1490 ou 3901-1497

Acolhimento
Institucional na
modalidade de

Abrigo

Adultos e famílias 40

4.7.2 Unidades privadas da rede socioassistencial

Quadro 172 – Unidades Privadas

mailto:estrelaguia@fas.caxias.rs.gov.br
mailto:solnascente@fas.caxias.rs.gov.br
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

1 001/2011 – 
INAV – Instituto
de Audiovisão

Serviço de Proteção Social 
para Pessoas com 
Deficiências e suas Famílias
Rua Alfredo Chaves, 373
Bairro: Centro CEP: 95020-420
Caxias do Sul
Email: inav.caxias@gmail.com
(54) 3226-6262

Pessoas com
Deficiências e
suas Famílias

40

Centro

Integração ao Mundo do 
Trabalho para Pessoas com 
Deficiências
Rua Alfredo Chaves, 373
Bairro: Centro CEP: 95020-420
Caxias do Sul
Email: inav.caxias@gmail.com
(54) 3226-6262

Pessoas com
Deficiências

31

2

002/2011 – 
Associação 
Jesus Senhor

SCFV,  
E Escritório das Casas Lar
Rua Joaquim Nabuco, 336 
Panazzolo
Caxias do Sul – RS CEP: 
95082090
Email: rh@jesussenhor.com.br
(54) 32217594
scfvjesussenhor@gmail.com

Idosos 80 Sudeste

Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas Idosas 
e suas Famílias – SPEI
Rua Joaquim Nabuco, 336 
Panazzolo
CEP: 95082090
Caxias do Sul – RS
Email: rh@jesussenhor.com.br
(54) 32217594

 Pessoas Idosas
e suas Famílias

100 Sudeste

Casa-Lar 4
Rua México, 49
B. Jardim América

Crianças e
adolescentes

8 Centro

Casa-Lar 5
Rua: Irma Zago, 1024
Bairro: Sagrada Família

Crianças e
adolescentes

8 Centro

Casa-Lar 6
Rua: Costa Rica, 527 Bairro: 
Jardim América

Crianças e
adolescentes

8 Centro

3 004/2012 – 
Associação 
Helen Keller

Serviço de Proteção Social 
para Pessoas com 
Deficiências e suas Famílias
Rua Irmão Robertão, 31
Bairro: Nossa Senhora de 
Lourdes
Caxias do Sul – RS CEP: 95070-
610
Fone: 3212-14-33 32122731
Email: ahkeller@terra.com.br

Pessoas com
Deficiências e
suas Famílias

70 Centro

mailto:comunidade@jesussenhor.com.br
mailto:comunidade@jesussenhor.com.br
mailto:inav.caxias@gmail.com
mailto:inav.caxias@gmail.com
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

4 005/2011 – 
Associação 
Murialdinas de 
São José

Programa de Inclusão 
Produtiva
Centro de Formação 
Profissional
Rua Moreira César, 1853
Bairro: Pio X CEP: 95100-000
Caxias do Sul – RS
Email: 
murialdinas@malbanet.com.br
(54) 3901-1482 / 3221-4504

Adolescentes e
jovens

55 Centro

5 006/2011 – 
Associação 
Caritativo – 
Literária São 
José-CAMI São
José

SCFV
Rua da Felicidade, 699, Canyon
CEP: 95020-190
Caxias do Sul - RS
Email: sclsj@terra.com.br
(54) 3217-3685

Crianças e
Adolescentes

85 Norte

6 008/2012 – Lar 
da Velhice São 
Francisco de 
Assis

Serviço de Acolhimento 
Institucional – ILPI para idosos
Rua Antônio Pieruccini, 85
Bairro: Marechal Floriano CEP: 
95013-080
Caxias do Sul – RS
Email: larvelhice@terra.com.br
(54) 3225-16-77

Idosos 80 vagas
20

credenciadas

Centro

7 009/2012 – 
AESC – 
Associação 
Educadora São
Carlos

SCFV Centro de Cuidados 
Nossa Senhora da Paz
Rua Carlos Bianchini, 996
Bairro: Marechal Floriano CEP: 
95013-000
Caxias do Sul – RS
Email: aesc.@aesc.org.br
(54) 3027-3360 / 3204-5000

Crianças e
adolescentes

165 Centro

Centro de Atendimento ao 
Imigrante – CAM
Rua Carlos Bianchini, 996
Bairro: Marechal Floriano CEP: 
95013-000
Caxias do Sul – RS
Email: aesc.@aesc.org.br
(54) 3027-3360 / 3204-5000

Indivíduos Conforme
demanda

Centro

8

010/2012 – 
Associação 
Literária São 
Boaventura - 
LEFAN

Programa Mundo do Trabalho 
– LEFAN
Rua General Sampaio, 189
Bairro: Rio Branco CEP: 95.097-
000
Caxias do Sul – RS
E-mail: escritorio@alsd.org.br
(54) 3226-2504 / 3220-3232

Indivíduos 150 Centro

Serviço de Assessoramento e 
Defesa e Garantia de Direitos –
Projeto Promove Cidadania
Rua General Sampaio, 189
Bairro: Rio Branco CEP: 95.097-

Indivíduos Conforme
demanda

Centro

mailto:aesc.@aesc.org.br/
mailto:aesc.@aesc.org.br/
mailto:larvelhice@terra.com.br
mailto:sclsj@terra.com.br
mailto:murialdinas@malbanet.com.br
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

000
Caxias do Sul – RS
E-mail: escritorio@alsd.org.br
(54) 3226-2504 / 3220-3232

SCFV – Casa do Adolescente
Rua: Valter Carlos Afonso, 54
B. Montes Claros
Telefone: 3221-69-96
e-mail:
lefancasadoadolescente@gmail.
com

Crianças e
adolescentes

100 Sul

SCFV  Centro  de  Convivência
Tia Oli
Rua Sarmento Leite, 2758
Bairro: Rio Branco Caxias do Sul
– RS
Telefone: 3226.3870
e-mail: tiaoli@oscap.org.br

Idosos 90 Centro

Serviço Centro Dia – Centro de
Convivência  Capuchinhos
(CCC)
Rua Eugênio Nicoletti, 878,
Bairro: São Caetano
Caxias do Sul – RS
Telefone:  3220.5682  Celular:
84.181360
e-mail:
coordenacao.ccc@oscap.org.br

Idosos e suas
famílias

30 por turno Sul

Centro de Convivência Paz e 
Bem
Rua Flávio Chaves, 86
Bairro Esplanada
Caxias do Sul-RS
Telefone: 3223.6907
e-mail: 
coordpazebem@oscap.org.br

Idosos e suas
famílias

30 por turno Sul

Serviço de Acolhimento 
Institucional Casa São Frei Pio
Rua: General Sampaio, 189
Bairro Rio Branco Caxias do Sul 
– RS
(54) 32209570

Idosos 12 Centro

9 011/2012 – 
Associação 
Criança Feliz

SCFV
Av. Mário Lopes, 1868
Bairro: Fátima Baixa
Caxias do Sul - RS
CEP: 95040-243
Telefone: 3223.7444
e-mail: 
cibele@criançafeliz.org.br

Crianças e
adolescentes

230 Norte

10 012/2012 – 
Casa Anjos 
Voluntários

SCFV
Rua Benjamin Custódio de 
Oliveira, 152
Bairro: Planalto/Rio Branco CEP:
95110-760

 Crianças e
adolescentes

195 Centro
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

Caxias do Sul – RS
Email:  
casa@anjosvoluntarios.org.br
(54) 3027-7720

11

013/2012 – 
APAE – 
Associação de 
Pais e Amigos 
dos 
Excepcionais 
Caxias do Sul

Serviço de Proteção Especial 
para Pessoas com Deficiência 
e suas Famílias – Sede
Rua Profª. Maria D’Avila Pinto, 
55
Bairro: Cinquentenário CEP: 
95013-270
Caxias do Sul – RS
Email: apae.cx@terra.com.br
(54) 3013-4900

Pessoas com
Deficiência e
suas Famílias

70 Centro

Serviço de Proteção Especial 
para Pessoas com Deficiência 
e suas Famílias – “1ª Extensão
Dovíglio”
Rua: Marcelo Casagrande, 253
Bairro: Bela Vista
Tel: 3228.4848
e-mail: apae.extensao 
@terra.com.br

Pessoas com
Deficiência e
suas Famílias

40 Sudeste

Serviço de Proteção Especial 
para Pessoas com Deficiência 
e suas Famílias – “Centro 
Ocupacional Sta Rita”
Rua Alceu Wolnosy, 560
Bairro: Cinquentenário
Tel: 3537.6850
e-mail: apaeco@terra.com.br

Pessoas com
Deficiência e
suas Famílias

70 Centro

12 014/2012 – 
RIMVIVER – 
Associação 
dos Renais 
Crônicos de 
Caxias do Sul

SCFV
Av. Rio Branco, n º 360
Bairro: Rio Branco CEP: 95096-
000
Caxias do Sul – RS.
Email:rimviver@brturbo.com.br
(54) 3214-1707

Jovens e Adultos 30 Centro

13 015/2012 – 
A/RAMPA – 
Associação 
Regional de 
Deficientes 
Físicos

Defesa e Garantia de Direitos 
para Pessoas com Deficiência 
e suas Famílias
Rua Venâncio Aires, 1198
Bairro: Centro CEP: 95020-430
Centro Caxias do Sul - RS
Email: arampa.def@bol.com.br
(54) 3209-1169
arampa.defi@gmail.com

 Pessoa com
Deficiência

Conforme
demanda

Centro

SCFV
Rua Venâncio Aires, 1198
Bairro: Centro CEP: 95020-430
Centro Caxias do Sul - RS
Email: arampa.def@bol.com.br
(54) 3209-1169

 Adultos 25 Centro

mailto:arampa.def@bol.com.br
mailto:arampa.def@bol.com.br
mailto:rimviver@brturbo.com.br
mailto:apaeco@terra.com.br
mailto:apae.cx@terra.com.br
mailto:casa@anjosvoluntarios.org.br
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

14 016/2012 – 
PATNA – 
Pastoral de 
Apoio ao 
Toxicômano 
Nova Aurora

SCFV
Rua Pinheiro Machado, 1000 – 
sala 02
Bairro: Centro Caxias do Sul – 
RS
CEP: 95020-170
Email: patna@verbonet.org.br
(54) 3222-0876
patna@patna.com.br
neura.bs@gmail.com

Jovens e Adultos 25 Centro

15 017/2012 – 
Centro Cultural
Espírita 
Jardelino 
Ramos

SCFV
Rua Assis Brasil, 363
Bairro: Jardelino Ramos CEP: 
95020-380
Caxias do Sul - RS
E-mail: 
casadacriança@verbonet.com.br
(54) 3219-4558 / 9998-2580

Crianças e
adolescentes

100 Centro

16 018/2012 – 
Centro 
Assistencial 
Vitória

SCFV
Rua Vitório Tomazzoni, 973 
CEP: 95088-310
Caxias do Sul, RS
assistentesocial@voluntariosse
mfronteiras.org.br
(54) 3219-1490
e-mail:
coordenacao@centroassistencial
vitoria.org.br

Crianças e
adolescentes

80 Sudeste

17 019/2012 
Centro 
Assistencial e 
de Promoção 
Social Joana 
D'Arc

 

SCFV
Rua das Arapongas, 2050
Bairro: Vila Ipê CEP: 95047-060
Caxias do Sul – RS
Email: 
projoanadarc@yahoo.com.br
(54) 3217-3747

Crianças e
adolescentes

65 Norte

18 021/2012 – 
APADEV – 
Associação de 
Pais e Amigos 
dos Deficientes
Visuais

Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com 
Deficiência e suas Famílias
Rua Luis Antunes, 899
Bairro: Panazzolo CEP: 95080-
000
Caxias do Sul - RS
Email:apadev@terra.com.br
(54) 3213-2323

Pessoas com
Deficiência e
suas Famílias

70 Sudeste

Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do 
Trabalho
Rua Luis Antunes, 899
Bairro: Panazzolo
Caxias do Sul - RS
CEP: 95080-000
Email:apadev@terra.com.br
(54) 3213-2323

Pessoas com
Deficiência e
suas Famílias

Conforme
demanda

Sudeste

mailto:apadev@terra.com.br
mailto:apadev@terra.com.br
mailto:projoanadarc@yahoo.com.br
mailto:coordenacao@centroassistencialvitoria.org.br
mailto:coordenacao@centroassistencialvitoria.org.br
mailto:neura.bs@gmail.com
mailto:patna@patna.com.br
mailto:patna@verbonet.org.br
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

19 022/2012 – 
ILEM – 
Instituto 
Leonardo 
Murialdo – 
IDER – Ana 
Rech

SCFV
Avenida Rio Branco, 1595
Bairro: Ana Rech
Caxias do Sul – RS
CEP: 95060000
Email: 
murialdo@colegiomurialdo.com.
br
(54) 3283-1290

Crianças e
adolescentes

60 Leste

20

023/2012 – 
ILEM – 
Instituto 
Leonardo 
Murialdo – 
Centro Técnico
Social

 

Promoção da Integração ao 
Mercado do Trabalho/ CFPM
Rua Marques do Herval, 701
Bairro: Centro CEP: 95020-260
Caxias do Sul – RS
Email:acaosocialmurialdo@terra.
com.br
(54) 3221-2890

Adolescente e
jovens

Conforme
demanda

Centro

SCFV Centro Educativo 
Murialdo/CEM
Rua Marques do Herval, 701
Bairro: Centro CEP: 95020-260
Caxias do Sul – RS
Email:acaosocialmurialdo@terra.
com.br
(54) 3221-2890

Crianças e
adolescentes

120 Centro

Escritório das Casas Lar
Casa Lar 1
Rua Borges de Medeiros, 
358/366. Centro

Crianças e
adolescentes

8 Centro

Casa Lar 2
Rua: Flores da Cunha, 1799 – 
Centro

Crianças e
adolescentes

8 Centro

Casa Lar 3
Rua: Vinte e Cinco de Julho, 
1741 – Centro

Crianças e
adolescentes

8 Centro

21 024/2012 – 
Fundação 
Projeto Pescar
Avenida 
Sertório, 1988
Portão 8
Porto Alegre – 
RS
CEP: 91020-000
Email: 
pescar@projeto
pescar.org.br
(54) 8117-2930

Assessoramento, defesa e 
garantia de direitos

Adolescentes Conforme
demanda

Centro

22 025/2012 – 
AAPECAN – 
Associação de 
Apoio a 
Pessoa com 

SCFV Adultos 25 Centro

Programa de Orientação e 
Apoio Individual e Familiar

Famílias/
indivíduos

Conforme
demanda

Centro

mailto:acaosocialmurialdo@terra.com.br
mailto:acaosocialmurialdo@terra.com.br
mailto:acaosocialmurialdo@terra.com.br
mailto:acaosocialmurialdo@terra.com.br
mailto:murialdo@colegiomurialdo.com.br
mailto:murialdo@colegiomurialdo.com.br
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

Câncer
Rua José de 
Carli, 833
Bairro 
Universitário
Caxias do Sul – 
RS
CEP: 95041-290
Email: 
asocialcaxias@
aapecan.com.br
(54) 3026-9546

Programa de Promoção à 
Saúde

Famílias/
indivíduos

Conforme
demanda

Centro

23 026/2012 – 
Centro 
Assistencial 
Portal da Luz

SCFV
Rua Antonio Rossato, 596
Bairro: Marechal Floriano
Caxias do Sul – RS
CEP: 95012-790                          
Email:portaldaluz@portaldaluz.or
g.br
(54) 3211-4937

Crianças e
adolescentes

75 Centro

24 027/2012 – 
SCAN – 
Associação 
Caxiense de 
Atenção ao 
Idoso

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos
Rua Pinheiro Machado, 2442 - 
Sala 01
Bairro: São Pelegrino
Caxias do Sul - RS
CEP: 95090-172
Email: scancx@terra.com.br
(54) 3221-7724

Idosos 90 Centro

25 028/2012 – 
Casa de Apoio 
Celeiro de 
Cristo

Serviço de Acolhimento 
Institucional: Casa de 
Passagem para Adultos e suas
Famílias
Rua Luis Covolan, 3100
Bairro: Vale Verde CEP: 95034-
230
Caxias do Sul, RS
Email:
casadeapoioceleirodecristo@hot
mail.com
(54) 3208-1417 / 8429-2942

Adultos e suas
Famílias

50 Oeste

26 029/2012 – 
Fundação 
Caxias

Assessoramento, defesa e 
garantia de direitos
Rua Sarmento Leite, 2189
Bairro São Leopoldo
Caxias do Sul – RS
CEP: 95084-000
Email: 
fundacaocaxias@pop.com.br
(54) 3223-0528

Famílias/
indivíduos

Conforme
demanda

Centro

27 030/2012 – 
ENCA – 
Entidade de 
Assistência a 
Criança e ao 

SCFV Sementes do Futuro
Av. dos Metalúrgicos, 674 - 
Bairro Belo Horizonte, Caxias do
Sul - RS
Email:enca@pop.com.br

Crianças e
adolescentes

120 Norte

mailto:enca@pop.com.br
mailto:fundacaocaxias@pop.com.br
mailto:scancx@terra.com.br
mailto:portaldaluz@portaldaluz.org.br
mailto:portaldaluz@portaldaluz.org.br
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

Adolescente (54) 3217-5617 / 9155-6931

Serviço de Proteção Social 
Especial de Média 
Complexidade Mosaico Centro
Dia
Rua dos Ipês, 715, Bairro 
Cinquentenário
Caxias do Sul – RS. CEP 95001-
970. Telefone/Fax: (54) 
32151405

Crianças e
adolescentes

30 por turno Centro

28

031/2012 – 
Associação 
Mão Amiga

Serviço de Assessoramento e 
Defesa e Garantia de Direitos –
Projeto Cuidar da Criança 
Efetivando Esperança
Rua General Sampaio, 161
Bairro: Rio Branco CEP: 95097-
000
Caxias do Sul - RS
Email: 
maoamiga@maoamigacaxias.or
g.br
(54) 3223-5420

Famílias/
indivíduos

Conforme
demanda

Centro

SCFV Casa Brasil
Rua:  Travessão  Thompson
Flores, s/n, Bairro Reolon Caxias
do  Sul  –  RS.  Telefone:  (54)
3219-134
e-mail:
criscasabrasil161@gmail.com

Crianças e
adolescentes

160 Oeste

SCFV Casa Santo Antônio
Rua Jacob Susin, 8600
Loteamento Santo Antônio
Caxias  do  Sul  –  RS.  Telefone:
(54) 3029-0368
e-mail: jo.fochs@gmail.com

Crianças e
adolescentes

90 Norte

Residência  Inclusiva  Santa
Clara de Assis
Rua Miguel Muratori, 96
Bairro: Medianeira
Caxias do Sul – RS
(54) 35365626

Jovens e adultos
com deficiência

8 Centro

Serviço de Acolhimento 
Institucional Casa São 
Francisco
Rua: Av. Circular Pedro Mocelin, 
421 Bairro Cinquentenário.
Caxias do Sul – RS. 95012-440
Fone: (54) 3223-4384

Adultos e
famílias

30 Centro

Serviço de Acolhimento 
Institucional Casa de Apoio 
Viva Rachel Calliari Grazziotin
Endereço sigiloso
(54) 35360900

Mulheres vítimas
de violência

15 Centro

Serviço Acolhimento Crianças e 20 Sul
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

Institucional Recanto Amigo
Rua: João Sarbizan, 79/89
Bairro: Kaiser
Caxias do Sul – RS.
(54) 34191807 ou 32216996
e-mail: 
abrigorecantoamigo@gmail.com

adolescentes

29 032/2014 – 
Sociedade 
Educação e 
Caridade

SCFV Mãos Solidárias
Rua Barão do Amazonas, 3792
Bairro: Diamantino
Caxias do Sul – RS
Email:projetos.pcs@cipnet.com.
br /deja.pcs@cipnet.com.br
(54) 3229-5429 / 3229-1023
e-mail: 
maos.solidarias@hotmail.com
social@icm-sec.org.br

Crianças e
adolescentes

170 Leste

30 033/2014 – 
Instituto 
Elisabetha 
Randon

SCFV Programa Florescer – 
Interlagos
Rua: Av. Abramo Randon. 770- 
Interlagos
Telefone: 3239.2665/ Celular: 
99.405823
e-mail: 
cristina.fadanelli@randon.com.br
leide.bristot@randon.com.br

Crianças e
adolescentes

180 Leste

SCFV Programa Florescer – 
Forqueta
Rua: RS 122 Km 66 Bairro: 
Forqueta
Telefone: 3239.19.93 ou 
3239.19.92
E-mail: 
cristina.fadanelli@randon.co 
m .br

Crianças e
adolescentes

180 Centro

31

034/2015 – 
Ação Social 
Aliança – ASA

Rua Ernesto 
Alves, 423
Bairro: Lourdes
Caxias do Sul – 
RS
CEP: 95020-472
Email: 
administrativoca
xias@asars.org
(54) 3536-1439

Casa Lar 7
Rua Professora Erone Antonietta
Fedrizzi Lorandi, 233,
Bairro Nossa Senhora de Fátima

Crianças e
adolescentes

8 Centro

Casa Lar 8
Rua Adelino Sassi, 615 – Bairro 
Cinquentenário

Crianças e
adolescentes

8 Centro

Casa Lar 9
Rua Raimundo Magnabosco, 
303 – B. Cidade Nova

Crianças e
adolescentes

8 Oeste

Casa Lar 10
BR 116, Km 154, nº 23030, 
Bairro Salgado Filho

Crianças e
adolescentes

8 Sul

Casa Lar 11
Rua Caetano Finco, 2290 – 
Bairro Kayser

Crianças e
adolescentes

8 Sul

Casa Lar 12
Rua Claudino José Palandi, 103 
B. Salgado Filho

Crianças e
adolescentes

8 Sul

mailto:administrativocaxias@asars.org
mailto:administrativocaxias@asars.org
mailto:maos.solidarias@hotmail.com
file:///C:/Users/deja.pcs@cipnet.com.br
mailto:projetos.pcs@cipnet.com.br
mailto:projetos.pcs@cipnet.com.br
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Nº Entidade/inscri
ção

CMAS

Serviços Público Vagas/
capacidade

CRAS
Referên

cia

32 035/2015 – 
ILEM – Centro 
de Atenção à 
Criança e ao 
Adolescente 
Murialdo

SCFV
Rua Hildo Francisco Ferreira, 
1500
Bairro Santa Fé CEP: 95045-490
Caxias do Sul – RS
Email: 
murialdosantafe@gmail.com
(54) 3217-4729

Crianças e
adolescentes

200 Norte

33 036/2015 – Pia 
Sociedade de 
São Paulo – 
PAULUS
Rua Francisco 
Cruz, 199
Bairro Vila 
Mariana
São Paulo – SP
CEP: 04117-091
Email: 
gerente.social@
paulus.com.br
(11) 5081-7420

SCFV Programa Direito e 
Cidadania

Crianças e
adolescentes

Conforme
demanda

Centro

34 037/2016 – 
Associação 
SOS Vida

SCFV
Av. Brasil, 1179
Bairro: Jardim América
CEP: 95050-0000 Caxias do Sul 
– RS
Email: asoscatolica@bol.com.br
(54) 3419-0342

Crianças e
adolescentes

150 Centro

35 038/2016  –
Centro  de
Integração
Empresa  -
Escola do RS –
CIEE

Programa de Integração ao 
Mundo do Trabalho
Rua: Marechal Floriano, 1240 
sala 102
(54) 32144159 ou 32148129

Adolescentes e
jovens

Conforme
demanda

Centro

36 Associação de 
Pais e Amigos 
do Autista de 
Farroupilha – 
AMAFA

Centro Dia Caxias – CDC
Rua: Avenida Circular Pedro 
Mocelin s/n
Bairro: Cinquentenário
(54) 32025197

Pessoas com
deficiência e
suas famílias

30 por turno Centro

mailto:asoscatolica@bol.com.br
mailto:gerente.social@paulus.com.br
mailto:gerente.social@paulus.com.br
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5 OBJETIVOS

5.1. Objetivo Geral

Direcionar, organizar e regular a execução da Política de Assistência Social

no  âmbito  do  município  de  modo a  atuar  em consonância  com os  princípios  e

diretrizes do SUAS.

5.2. Objetivos Específicos

 Subsidiar a avaliação da Política Municipal de Assistência Social, bem como a

implantação de novos serviços;

 Contribuir  para o planejamento e aprimoramento das ações e serviços de

assistência social no município;

 Delimitar o âmbito de atuação da política de assistência social em relação às

demais políticas públicas;

 Contribuir para aprimorar as estratégias de gestão e garantir a execução das

ações previstas na Política Municipal de Assistência Social, em todos os

níveis de Proteção Social;
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 Subsidiar os  Conselhos em  suas  decisões  e  fiscalização  em  matéria  de

Assistência Social;

 Operacionalizar  e  efetivar  as  deliberações  da  Conferência  Municipal  de

Assistência Social considerando os recursos dos três entes federados;

 Observar o cumprimento de normas legais que fundamentam a legislação do

SUAS expresso na Constituição Federal (1988), em leis, normativas, decre-

tos, portarias federais, estaduais e municipais.

6 DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS

6.1 Deliberações das Conferências Municipais de Assistência Social

As deliberações da XI e XII  Conferências Municipais de Assistência Social

foram organizadas de modo a facilitar a compreensão, sendo divididas por Proteção

Social, Gestão e Conselho. Seguem deliberações da XI e XII Conferência Municipal

de Assistência Social.
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6.1.1 Proteção Social Básica

Quadro 173 – Deliberações Proteção Social Básica da XI e XII Conferências Municipais de Assistência Social

1.Fomentar o acesso (alimentação, transporte, entre outros) a cursos profissionalizantes de geração de trabalho e renda, respeitando seu
território e sua descentralização;
2.Garantir a implantação de serviços de proteção social básica, ampliando a oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
para crianças, adolescentes (especialmente a faixa etária dos 15 aos 17 anos), adultos, pessoa com deficiência, idosos, em territórios mais 
vulneráveis onde não existem os serviços, considerando o diagnóstico socioterritorial e acessibilidade ao serviço;
3.Garantir de forma efetiva o acesso e garantia dos direitos da pessoa com deficiência nos SCFV, qualificando as equipes envolvidas e
promovendo ambiente inclusivo, acessível e adequado;
4.Descentralizar ações dos serviços socioassistenciais (CRAS e CREAS) utilizando os espaços dentro dos próprios territórios, garantindo
assim o acesso aos direitos assistenciais;
5.Qualificar  as  ações  de  inclusão  ao  mundo  do  trabalho  através  do  estabelecimento  de  parceria  com  a  SDETE,  implementação  do
ACESSUAS TRABALHO, estratégias de economia solidária, buscando promover a autonomia dos usuários da política.
6.Criar  ações  articuladas  entre  FAS  e  SDETE  específicas  para  catadores  e  recicladores,  buscando  estratégias  para  conscientizar  a
sociedade e valorizar o trabalho.
7.Ampliar os espaços de informação sobre direitos, serviços, benefícios e a função dos espaços de controle social, por meio de oficinas e
meios de comunicação como rádio e televisão, de forma permanente.
8.Implementar a participação efetiva dos usuários no CMAS através da ampla divulgação na rede intersetorial;
9.Oportunizar espaços de debate e discussão com vistas à criação de fóruns locais de usuários da Assistência Social objetivando garantir a
efetivação do controle social e a democratização das políticas públicas;
10.Promover a participação da rede socioassistencial nas atividades e eventos comunitários;
Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

6.1.2 Proteção Social Especial de Média Complexidade

Quadro 174 – Deliberações PSE Média Complexidade da XI e XII Conferências Municipais de Assistência Social

1.Descentralizar ações dos serviços socioassistenciais (CRAS e CREAS) utilizando os espaços dentro dos próprios territórios, garantindo
assim o acesso aos direitos assistenciais;
2.Adequar os serviços de Alta e Média Complexidade para indivíduos e famílias em situação de rua, respeitando a legislação vigente e a
realidade desta demanda do Município, ampliando RH.
3.Ampliar os espaços de informação sobre direitos, serviços, benefícios e a função dos espaços de controle social, por meio de oficinas e
meios de comunicação como rádio e televisão, de forma permanente.
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4.Implementar a participação efetiva dos usuários no CMAS através da ampla divulgação na rede intersetorial;
5.Oportunizar espaços de debate e discussão com vistas à criação de fóruns locais de usuários da Assistência Social objetivando garantir a
efetivação do controle social e a democratização das políticas públicas;
Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

6.1.3 Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Quadro 175 – Deliberações PSE Alta Complexidade da XI e XII Conferências Municipais de Assistência Social

1.Adequar os serviços de Alta e Média Complexidade para indivíduos e famílias em situação de rua, respeitando a legislação vigente e a
realidade desta demanda do Município, ampliando RH.
2.Ampliar os espaços de informação sobre direitos, serviços, benefícios e a função dos espaços de controle social, por meio de oficinas e
meios de comunicação como rádio e televisão, de forma permanente.
3. Implementar a participação efetiva dos usuários no CMAS através da ampla divulgação na rede intersetorial;
4.Oportunizar espaços de debate e discussão com vistas à criação de fóruns locais de usuários da Assistência Social objetivando garantir a
efetivação do controle social e a democratização das políticas públicas;
5.Promover a participação da rede socioassistencial nas atividades e eventos comunitários;
6.Ampliação de serviços de acolhimento na modalidade de abrigo institucional e de casas lares para crianças e adolescentes, visando
extinguir a superlotação dos serviços existentes.
Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

6.1.4 Conselho Municipal de Assistência Social

Quadro 176 – Deliberações  para o CMAS da XI e XII Conferências Municipais de Assistência Social

1. Garantir a inclusão das deliberações da conferência no PPA, com indicação dentro deste da situação da proposta e publicização deste.
Retorno e feedback das deliberações das conferências municipais, estaduais e nacional;
2. Reforçar e exigir as parcerias do Sistema S e empresas por meio da fiscalização do Ministério do Trabalho, utilizando critérios de cadastro
único para inclusão de jovens, adolescentes e PCD's;
3. integrar e fortalecer as redes de atenção aos direitos dos migrantes, nacionais e internacionais, qualificando os serviços de proteção social
básica e especial (capacitações/seminários, profissional bilíngue, etc), para proporcionar o acesso  e garantia de direitos dos migrantes,
considerando as especificidades das diferentes nacionalidades e etnias, para a promoção da equidade e enfrentamento da desigualdade
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conforme Plano Decenal SUAS e Lei da Migração 13.445/2017
4.Ampliar os espaços de informação sobre direitos, serviços, benefícios e a função dos espaços de controle social, por meio de oficinas e
meios de comunicação como rádio e televisão, de forma permanente.

5.Implementar a participação efetiva dos usuários no CMAS através da ampla divulgação na rede intersetorial;

6. Oportunizar espaços de debate e discussão com vistas à criação de fóruns locais de usuários da Assistência Social objetivando garantir a
efetivação do controle social e a democratização das políticas públicas;

7.Criar conselhos locais de assistência social;

8.Criar o fórum dos trabalhadores do SUAS, sendo também um espaço para rever a execução do que foi proposto nesta conferência;
9. Criar o fórum de entidades, a fim de fortalecer a relação entre o poder público e as entidades da sociedade civil (terceiro setor);
10.Apresentar, no início de cada Conferência de Assistência Social balanço das ações implementadas ou não desde a última Conferência;
11.Implementar a capacitação permanente de 100% dos trabalhadores do SUAS, governamental e não-governamental;
12. Promover a participação da rede socioassistencial nas atividades e eventos comunitários;
13. Detalhar de forma mais acessível o repasse de recursos públicos para a Assistência Social no Portal de Transparência;
14. Promover audiências públicas no âmbito da assistência social, inicialmente pela apresentação das deliberações desta conferência;
15.Ampliar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para todas faixas etárias previstas na Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, com aumento de repasses de financiamento por meio do Fundo Municipal de Assistência Social;
16. Criar fórum de conselhos municipais, na perspectiva do alinhamento das diversas políticas públicas para a efetiva transversalidade;
17. Garantir em lei um percentual mínimo de 10% do orçamento municipal para os serviços socioassistenciais.
18.  Criação de um plano municipal, articulado entre as políticas públicas e a defesa civil, para atendimento às situações de calamidade
pública.
16.  Adesão à política nacional de proteção à população em situação de rua e criação do comitê gestor intersetorial de políticas para
pessoas em situação de rua.
17. Regulamentar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município;
18. Garantir o cumprimento da NOB RH SUAS: intensificar a fiscalização por parte do CMAS; garantir a carga horária técnica prevista para
cada serviço;
19. Garantir um piso de 5% de transferência de recurso para a Política de Assistência Social;
20.Criar  Lei  Municipal  que  regulamente  o  SUAS  garantindo  a  participação  dos  Conselhos  de  Direito,  CMAS,  usuários,  entidades,
trabalhadores do SUAS, entre outros;
21. Fomentar a discussão intersetorial/interinstitucional para garantir a acolhida e o atendimento das denúncias de violação de direitos nos
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diferentes segmentos.
Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

6.1.5 Gestão

Quadro 177 – Deliberações para a Gestão da XI e XII Conferências Municipais de Assistência Social

1. Garantir a inclusão das deliberações da conferência no PPA, com indicação dentro deste da situação da proposta e publicização deste.
Retorno e feedback das deliberações das conferências municipais, estaduais e nacional;
2. Garantir equipe necessária nos CRAS/CREAS e demais serviços, conforme NOB-RH/SUAS;

3. Reforçar e exigir as parcerias do Sistema S e empresas por meio da fiscalização do Ministério do Trabalho, utilizando critérios de cadastro
único para inclusão de jovens, adolescentes e PCD's;
4. Descentralizar ações dos serviços socioassistenciais (CRAS e CREAS) utilizando os espaços dentro dos próprios territórios, garantindo
assim o acesso aos direitos assistenciais;
5. Garantir que no planejamento e implementação dos serviços socioassistenciais (proteção básica e especial) seja considerado o diagnóstico
sócio  territorial,  a  localização  do  serviço,  as  vulnerabilidades  do  território,  a  forma  de  acesso  (transporte  e  mobilidade  urbana)  e
acessibilidade.
6. Adequar os serviços de Alta e Média Complexidade para indivíduos e famílias em situação de rua, respeitando a legislação vigente e a
realidade desta demanda do Município, ampliando RH.
7. Integrar e fortalecer as redes de atenção aos direitos dos migrantes, nacionais e internacionais, qualificando os serviços de proteção social
básica e especial  (capacitações/seminários,  profissional  bilíngue, etc),  para proporcionar o acesso e garantia de direitos dos migrantes,
considerando as especificidades das diferentes nacionalidades e etnias, para a promoção da equidade e enfrentamento da desigualdade
conforme Plano Decenal SUAS e Lei da Migração 13.445/2017
8.  Qualificar  as  ações  de  inclusão  ao  mundo  do  trabalho  através  do  estabelecimento  de  parceria  com a  SDETE,  implementação  do
ACESSUAS TRABALHO, estratégias de economia solidária, buscando promover a autonomia dos usuários da política.
9. Investir recursos humanos no Cadastro Único, qualificando o trabalho de cadastramento, tanto nas unidades do serviço como em domicílio,
respeitando o percentual de 20%, conforme Portaria 177, do MDS e garantindo a descentralização com equipe própria;
10.  Criar  ações  articuladas  entre  FAS e  SDETE específicas  para  catadores e  recicladores,  buscando  estratégias  para  conscientizar  a
sociedade e valorizar o trabalho.
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11. Produzir e atualizar anualmente uma cartilha informativa aos usuários sobre os serviços ofertados pela rede socioassistencial de forma
territorializada e não segmentada.
12. Implementar a participação efetiva dos usuários no CMAS através da ampla divulgação na rede intersetorial;

13.  Realizar  parcerias  com  instituições  de  ensino  superior  para  divulgação,  execução  de  atividades  e  assessoria  para  os  serviços
socioassistenciais;

14. Implementar a capacitação permanente de 100% dos trabalhadores do SUAS, governamental e não-governamental;

15. Promover a participação da rede socioassistencial nas atividades e eventos comunitários;

16. Detalhar de forma mais acessível o repasse de recursos públicos para a Assistência Social no Portal de Transparência;
17. Promover audiências públicas no âmbito da assistência social, inicialmente pela apresentação das deliberações desta conferência;
18. Garantir que o Conselho Municipal de Assistência Social possua assessoria técnica capacitada, além de espaço físico adequado, em sede
própria junto aos demais conselhos municipais;
19. Ampliar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para todas faixas etárias previstas na Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, com aumento de repasses de financiamento por meio do Fundo Municipal de Assistência Social;
20. Criar fórum de conselhos municipais, na perspectiva do alinhamento das diversas políticas públicas para a efetiva transversalidade;
21. Estabelecer reuniões sistemáticas entre profissionais e gestores das diferentes políticas de forma a articular o trabalho em rede, 
garantindo o atendimento integral aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade.
22. Criação de um sistema informatizado e integrado que possa ser acessado por diferentes políticas (habitação, saúde, assistência, 
educação, etc) para compartilhar dados e informações gerais das famílias atendidas, preservando o sigilo.
23. Utilizar o diagnóstico socioterritorial para ampliação de serviços, dando ênfase na proteção social básica, ampliando números de CRAS e 
SCFV (criança, adolescente, adultos e idosos), garantindo estrutura adequada, acessibilidade e acesso do usuário ao serviço.
24. Garantir em lei um percentual mínimo de 10% do orçamento municipal para os serviços socioassistenciais.
25. Utilização da base de dados do Cadastro Único para planejamento das políticas públicas e para ações intersetoriais, dividindo o custeio 
dos recursos humanos entre as políticas que se utilizam do Cadastro Único.

26. Criação de um plano municipal, articulado entre as políticas públicas e a defesa civil, para atendimento às situações de calamidade
pública.
27. Iniciativa do gestor da política de assistência social, junto ao Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar, para esclarecer o papel dos
serviços de atendimento, para que não se faça investigação de denúncias, estudos sociais ou haja interferência em relação ao atendimento
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do público que é, ou posteriormente será, atendido na política de assistência social.
28. Criação de uma república, conforme a tipificação e diagnóstico socioterritorial.
29. Ampliação de serviços de acolhimento na modalidade de abrigo institucional e de casas lares para crianças e adolescentes, visando
extinguir a superlotação dos serviços existentes.

30. Adesão à política nacional de proteção à população em situação de rua e criação do comitê gestor intersetorial de políticas para pessoas
em situação de rua.

31. Criar uma Lei que permita o repasse de percentual do ISSQN e do IPTU para a Política de Assistência;

32. Regulamentar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município;
33. Garantir o cumprimento da NOB RH SUAS: intensificar a fiscalização por parte do CMAS; garantir a carga horária técnica prevista para
cada serviço;
34. Criar o cargo de advogado, assessor jurídico e cuidador conforme Orientações Técnicas.
35. Garantir um piso de 5% de transferência de recurso para a Política de Assistência Social;
36.Criar  Lei  Municipal  que  regulamente  o  SUAS  garantindo  a  participação  dos  Conselhos  de  Direito,  CMAS,  usuários,  entidades,
trabalhadores do SUAS, entre outros;
37. A garantia da carga horária técnica prevista para cada serviço conforme a NOB RH
38. Fomentar a discussão intersetorial/interinstitucional para garantir a acolhida e o atendimento das denúncias de violação de direitos nos
diferentes segmentos.
39. Criar uma Lei que estabeleça o salário para os profissionais das entidades que possuem parcerias com o órgão público em um percentual
de 90% do salário-base do servidor público municipal;
40.  Criar  Plano  de  Cargo  e  Carreira  para  os  servidores  públicos  efetivos  do  SUAS com a  participação  dos  trabalhadores  e  sindicato
representante da categoria.

Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

6.2 Prioridades e metas pactuadas pela CIT

A Comissão Intergestores Tripartite – CIT e o Conselho Nacional de Assistência Social não lançaram as prioridades e metas a

serem alcançadas pelos municípios  no período de 2018 a  2021.  Desta  forma,  segue o quadro resumo das Prioridades e Metas
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aprovadas pelo CNAS através da Resolução nº 18 de 15 de julho de 2013, para o quadriênio 2014-2017.



6.2.1 Quadro 178 - Prioridades deliberadas 2014-2017

Proteção Social Básica

Prioridade Meta

a) Acompanhamento familiar pelo PAIF Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das famílias cadastradas no CadÚnico de
10%.

b) Acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários
do BPC

Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das famílias com membros beneficiários
do BPC: 10%.

c) Cadastramento das famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico Atingir os seguintes percentuais de Cadastramento no CadÚnico das famílias com
presença de beneficiários do BPC: Grande Porte – 60%.

d) Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para
além da insuficiência de renda

Atingir taxa de acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família de 10%.

e) Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família em fase de suspensão por descumprimento de
condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social

Atingir 50% de taxa de acompanhamento das famílias em fase de suspensão do
Programa Bolsa Família em decorrência do descumprimento de condicionalidades,
cujos motivos sejam da assistência social com respectivo sistema de informação.

f) Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

Atingir o percentual de 50% de inclusão do público prioritário no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

g) Ampliação da cobertura da Proteção Social Básica nos municípios de
grande porte e metrópoles

Referenciar 100% da população constante no CadÚnico com ½ SM ou 20% dos
domicílios do município aos CRAS.

h) Adesão ao Programa BPC na Escola Alcançar 100% de adesão dos municípios ao Programa BPC na Escola.

Proteção Social Especial

Prioridade Meta

a) Ampliação da cobertura do PAEFI nos municípios com mais de 20
mil habitantes

Implantar 1 CREAS em todos os municípios entre 20 e 200 mil habitantes e no mínimo
de 1 CREAS para cada 200 mil habilitantes.

b) Identificação e cadastramento de crianças e adolescentes em
situação de Trabalho Infantil

Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2016 nos Municípios com alta incidência
que aderiram ao cofinancimento das ações estratégicas do PETI em 2013.
Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2017 nos Municípios com alta incidência
que aderiram ao cofinancimento das ações estratégicas do PETI em 2014.
Atingir 50% de identificação e o cadastro do trabalho infantil para os demais municípios.

c) Cadastramento e atendimento da População em Situação de Rua Identificar e cadastrar no CadÚnico 70% das pessoas em situação de rua em
acompanhamento pelo Serviço Especializado ofertado no Centro Pop.



Implantar 100% dos Serviços para população de rua (Serviço Especializado para Pop
Rua, Serviço de Abordagem Social e Serviço de Acolhimento para pessoa em situação
de rua) nos municípios com mais de 100 mil habitantes e municípios de regiões
metropolitanas com 50 mil ou mais, conforme pactuação na CIT e deliberação do
CNAS.

d) Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com crianças e
adolescentes em serviço de acolhimento

Acompanhar 60% das famílias com criança ou adolescente nos serviços de
acolhimento.

e) Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes

Reordenar 100% dos serviços de acolhimento para crianças e adolescente em
conformidade com as pactuações da CIT e resoluções do CNAS.

f) Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com violação de
direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas

Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de
violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas.

g) Implantar Unidades de Acolhimento (residência inclusiva) para
pessoas com deficiência em situação de dependência com
rompimento de vínculos familiares

Implantar 100% das unidades de acolhimento (residência inclusiva), conforme pactuado
na CIT e deliberado pelo CNAS, para pessoas com deficiência em situação de
dependência com rompimento de vínculos familiares.

Gestão

Prioridade Meta

a) Desprecarização dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam
nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS

Atingir percentual mínimo 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio
com vínculo de servidor estatutário ou empregado público.

b) Estruturação da FAS com formalização de áreas essenciais 100% dos municípios de grande porte e metrópole com instituição formal, na estrutura
do órgão gestor de assistência social, áreas constituídas como subdivisões
administrativas a Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, com subdivisão de
Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios
Assistenciais e Transferência de Renda, área de Gestão do SUAS com competência de:
Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e Vigilância Socioassistencial.

c) Adequação da legislação Municipal à legislação do SUAS 100% dos municípios com Lei que regulamenta a Assistência Social e o SUAS
atualizada.

Controle Social

Prioridade Meta

a) Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos
Conselhos Municipais de Assistência Social

Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência Social com representação da
sociedade civil composta por representantes de usuários e dos trabalhadores do SUAS.

b) Instituir o CMAS como instância de Controle Social do Programa
Bolsa Família

Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência Social como instância de
controle social do PBF.

Fonte: Prioridades e Metas – Resolução n 18 de 15 de julho de 2013 da CIT.



7 AÇÕES, ESTRATÉGIAS E METAS

Os quadros a seguir foram construídos a partir das deliberações da XI e XII

Conferências Municipais de Assistência Social, do Plano Plurianual de Caxias do Sul

(PPA 2018-2021) e das Prioridades e Metas contidas na Resolução CNAS nº18, de

15 de julho de 2013, seguindo as demais legislações da PNAS (2004).



7.1 Proteção Social Básica

SERVIÇOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS META PERÍODO FONTE DE FINANCIAMENTO

2018 2019 2020 2021 Municipal Estadual Federal

Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à

Família (PAIF)

Ampliar  a  cobertura  de  PAIF  através  da  implantação  de  dois
novos CRAS (1 CRAS e 1 CRAS Itinerante);

Implantar o CRAS itinerante;

Acompanhar as famílias registradas no Cadastro Único;

Acompanhar as famílias com membros integrantes do BPC;

Acompanhar  as  famílias  beneficiárias  do  PBF que apresentem
outras  vulnerabilidades  sociais,  para  além  da  insuficiência  de
renda;

Acompanhar as famílias beneficiárias do PBF em fase de 
suspensão por descumprimento de condicionalidades, cujos 
motivos sejam de assistência social;

Promover reuniões sistemáticas com a rede socioassistencial de
proteção social básica.

Ampliar  os  espaços  de  informação  sobre  direitos,  serviços,
benefícios e a função dos espaços de controle social, por meio de
oficinas  e  meios  de  comunicação  como  rádio  e  televisão,  de
forma permanente.

100%

1

10%

30%

40%

50%

100%

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Serviço de
Convivência e

Fortalecimento de
Vínculos

Manter o processo de reordenamento dos SCFV.

Inserção no SCFV de público prioritário.

Ampliar vagas para crianças e adolescentes

100%

50%

150 vagas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x



Ampliar vagas para idosos

Oportunizar condições de acesso e permanência (infraestrutura,
recursos  humanos,  transporte)  das pessoas com deficiência
prioritariamente beneficiárias do BPC;

Promover ações anuais que favoreçam a convivência 
intergeracional;

Ampliar  os  espaços  de  informação  sobre  direitos,  serviços,
benefícios e a função do dos espaços de controle social, por meio
de oficinas e meios de comunicação como rádio e televisão, de
forma permanente.

190 vagas

10%

100%

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Benefícios e
Transferência de

Renda

Qualificar  o processo de descentralização e territorialização do
Programa Bolsa Família com equipe e recursos próprios;

Ampliar o número de atualizações cadastrais;

Ampliar o número de inclusões cadastrais;

Ampliar o número de visitas às famílias, cujos cadastros 
encontram-se auditados;

Cadastrar as famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico;

Criar Lei Municipal de Benefícios Eventuais

1 equipe por 
território

1.200

400

30

100%

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.2 Proteção Social Especial de Média Complexidade

SERVIÇOS/
UNIDADES

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS META

PERÍODO FONTE DE
FINANCIAMENTO

2018 2019 2020 202
1

Municipal Estadual Federal

CREAS Atualizar  o Protocolo de Gestão do  CREAS de Caxias do 100% x x x x



Sul, definindo claramente objetivos dos Serviços Executados
pelos  CREAS's  e  os,  a  eles  referenciados, Público Alvo,
Formas de Acesso e Metodologia;

Divulgar o Protocolo  de  Gestão  do CREAS junto aos
encaminhadores (SGD, rede socioassistencial e rede
intersetorial);

Engajar-se  nas  ações  desenvolvidas  pela  COMPETI,
visando  a  identificação  e  prevenção  ao  Trabalho  Infantil,
conforme Termo de Adesão ao cofinanciamento das ações
estratégicas  do  Programa  de  Erradicação  do  Trabalho
Infantil;

Revisar  o Plano Municipal  de Atendimento Socioeducativo
de Caxias do Sul;

Identificar  e  cadastrar  no CADúnico,  os núcleos familiares
com a presença de crianças e adolescentes em situação de
trabalho infantil.

100%

100%

100%

70%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Serviço de Proteção
Social a Adolescentes
em Cumprimento de
MSE de LA e PSC

Manter  o  Serviço  de  Proteção  Social  a  Adolescentes  em
Cumprimento de MSE de LA e PSC;

Manter  as  capacitações  continuadas  às  Unidades
Executoras que recebem adolescentes/jovens adultos para
cumprimento de MSE de PSC;

100%

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Serviço de Proteção e 
Atendimento 
Especializado a Famílias 
e Indivíduos – PAEFI

Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos – PAEFI;

Ampliar metas de atendimento, com ampliação de equipe;

Revisar  os fluxos de referenciamento e
contrarreferenciamento interno (rede socioassistencial) e
externo (rede intersetorial);

160

40

100%

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

Centro de Referência 
Especializado para 
População em Situação 
de Rua – CENTRO POP

Construir o Plano de Trabalho dos Serviços Especializados
do Centro POP, de acordo com as normas do MDS;

01 x x x



Serviço Especializado 
em Abordagem Social

Manter o Serviço Especializado em Abordagem Social; 80 x x x x x x

Serviço Especializado 
para Pessoas em 
Situação de Rua

Manter o Serviço Especializado para Pessoas em Situação
de Rua;

Encaminhar  usuários  em atendimento  e  acompanhamento
para cadastramento no CADúnico;

Propiciar  espaços  de  informação  sobre  direitos,
serviços, benefícios e a função dos espaços de controle
social, por meio de oficinas, de forma permanente.

80

70%

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Serviço de Proteção 
Social Especial para PCD
´s crianças e adolescentes
e suas famílias – na 
Modalidade Centro Dia

Manter o Serviço de Proteção Social Especial na Modalidade
Centro  Dia  para  PCD´s  crianças  e  adolescentes  e  suas
famílias;

30 
metas/turno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Serviço de Proteção 
Social Especial para 
PCD´s e suas famílias – 
na modalidade Centro 
Dia de Referência

Manter  o  Serviço  Especializado de Proteção Social em
Centro Dia de Referência  para PCD´s em situação de
dependência e suas famílias;

25-30 
metas/turno

x x x x x x x

Serviço de Proteção 
Social Especial para 
Pessoas Idosas e Suas 
Famílias – na 
modalidade Centro Dia

Manter o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas
Idosas e Suas Famílias – na modalidade Centro Dia;

Ampliar oferta de atendimentos no Serviço.

60

36

x x x

x

x

x

x

x

Serviço de Proteção
Social Especial para

Pessoas com Deficiência
e suas famílias em

Unidades Especializadas
referenciadas ao CREAS

Manter  atendimento  especializado  às  pessoas  com
deficiência com algum grau de dependência e suas famílias
que  tiveram  suas  limitações  agravadas  por  violações  de
direitos;

432 x x x x x

Serviço de Proteção 
Social Especial para a 
Pessoa Idosa e suas 
Famílias, modalidade de 
atendimento domiciliado

Manter  atendimento  aos  idosos  com  dependência,  que
tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos,
seus cuidadores e ou familiares;

Ampliar o Serviço de SPEI domiciliado;

100

100

x x x x

x

x

x



Guarda Subsidiada Manutenção da Guarda subsidiada. 30 x x x x x

PETI Realizar campanhas informativas anuais a respeito do PETI 2 x x x x x x x

7.3 Proteção Social Especial De Alta Complexidade

SERVIÇOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS META PERÍODO FONTE DE FINANCIAMENTO

2018 2019 2020 2021 Municipal Estadual Federal

Serviço de
Acolhimento

Institucional: Abrigo
Institucional para

crianças e
adolescentes

Manter os serviços;

Reordenar os serviços;

Fomentar a discussão Intersetorial sobre o atendimento das situações
de  acolhimento  de  usuários  com  transtornos  mentais  graves  e
dependência química.

60

100%

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Serviço de
Acolhimento
Institucional:

Casa Lar para
crianças e

adolescentes

Manter instituições de acolhimento para crianças e adolescentes;

Ampliar instituições de acolhimento para crianças e adolescentes;

Fomentar a discussão Intersetorial sobre o atendimento das situações
de  acolhimento  de  usuários  com  transtornos  mentais  graves  e
dependência química.

12

03

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Serviço de
Acolhimento em

Família Acolhedora
 para crianças e

adolescentes

Implantar  o serviço de acolhimento em  família acolhedora,
gradativamente até atingir a meta (6 metas por ano);

24 x x x x x x

Apadrinhamento
Afetivo

Reordenar o apadrinhamento afetivo no município; 100% x x x x x x

Serviço de
Acolhimento

Institucional em
República

Implantar o serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos 
em república;

10 x x

Serviço de
Acolhimento

Institucional - ILPI
Abrigo Institucional

para idosos

Manter acolhimento para idosos a partir de 60 anos, de ambos os sexos,
independentes ou com diversos graus de dependência;

Ampliar vagas de acolhimento para idosos a partir de 60 anos, de ambos
os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.

72

8

x

x

x x x x

x

Serviço de
Acolhimento

Institucional - Abrigo
Institucional Casa

Viva Raquel

Manter o acolhimento institucional para mulheres em situação de
violência;

Ampliar o número de vagas em acolhimento institucional para mulheres
em situação de violência;

15

5

x x x x

x

x

x

x

x

Serviço de
Acolhimento

Institucional - para
adultos e famílias
em situação de

vulnerabilidade e/ou
risco social, e em
situação de rua

Manter os Serviços de Acolhimento Institucional - para adultos e famílias
em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, e em situação de rua;

Ampliar vagas para em Serviços;

72

78

x x x x

x

x

x

x

x

Residência Inclusiva Manter  a  oferta  do  Serviço  de  Residência  Inclusiva,  conforme
diagnóstico socioterritorial;

Ampliar a oferta do Serviço;

6

6

x x

x

x

x

x

x

x

x



ILPA – Instituição de
Longa Permanência

para Adultos

Manter e o Serviço de Longa Permanência para Adultos;
 
Ampliar o Serviço de Longa Permanência para Adultos.
 

10

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.4 Gestão

SERVIÇOS AÇOES/ESTRATÉGIAS METAS
PERÍODO FONTE DE

FINANCIAMENTO

2018 2019 2020 2021 Municipal Estadual Federal

Estruturação da
FAS com

formalização de
áreas essenciais
conforme NOB

SUAS 2012

Adequar a subdivisão administrativa na  sua  estrutura  formal  as
seguintes  áreas:  Proteção Social  Básica,  Proteção  Social  Especial
com subdivisão de Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e
Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de
Renda, área de Gestão do SUAS com competência de: Gestão do
Trabalho,  Regulação  do  SUAS  e  Vigilância  Socioassistencial,
conforme Pacto de Aprimoramento Federativo

Ajustar a estrutura organizacional da FAS à legislação municipal
vigente conforme o SUAS;

Cumprir a NOB-RH/SUAS;

Investir na qualidade de vida e segurança dos trabalhadores,
buscando prevenir agravos a sua saúde;

Socializar  informações  referentes  a  direitos  sociais,  serviços  da
política pública de Assistência Social mediante confecção de material
informativo padronizado;

Adequar a estrutura física para garantir condições de acessibilidade e
sigilo em todos os serviços do SUAS;

100%

100%

100%

100%

10.000 
folders/ 
campanhas

50%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fornecer sistematicamente às unidades da rede socioassistencial, 100% x x x x x x



Vigilância
Socioassistencial

especialmente aos CRAS e CREAS informações e indicadores
territorializados, extratos do Cadastro Único, que possam a auxiliar as
ações de busca ativa e subsidiar as atividades de planejamento e
avaliação dos próprios serviços;

Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens
territorializadas das famílias em descumprimento de
condicionalidades do Programa Bolsa Família, com bloqueio ou
suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa
destas famílias pelas referidas unidades e o registro do
acompanhamento possibilita a interrupção dos efeitos do
descumprimento sobre o benefício das famílias;
Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens
territorializadas das famílias beneficiárias do BPC e dos benefícios
eventuais e monitorar a realização da busca ativa destas famílias
pelas referidas unidades para inserção nos respectivos serviços;

Coordenar, em âmbito municipal, o processo de preenchimento dos
questionários do Censo SUAS, zelando pela qualidade das
informações coletadas;

Avaliar e monitorar os serviços e parcerias da FAS através de: visita
institucional; sistematização de Relatórios quantitativos e qualitativos;
análise dos dados do Censo SUAS, da rede SUAS e outros sistemas
do Estado e do MDS; análise PPA; análise do PMAS;

Atualizar  periodicamente  o  Diagnóstico  Socioterritorial  a  fim  de
subsidiar as ações de  planejamento e implementação dos serviços
socioassistenciais.

100%

 100%

100%

100%

100%

x x x x x x

Serviço de
Capacitação
Permanente

Manter do Núcleo de Educação Permanente em Assistência Social –
NEPAS;

Promover capacitação continuada para os servidores da Fundação de
Assistência Social e gestores acerca de temas relacionados a Política
de Assistência Social.

1

100%

x

x



7.5 Controle Social

SERVIÇOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS META PERÍODO FONTE DE
FINANCIAMENTO

2018 2019 2020 2021 Municipal Estadual Federal

1-  Promover,  através  de  Lei  Municipal,
Comissões  de  debate  entre  os  Gestores
das Políticas Públicas e Sociedade Civil;

Criar  Grupo  de  Trabalho  (GT)  para
estudar a possibilidade de elaborar Lei
Municipal  que  institui  a  criação  de
comissões  de  debates  entre  Gestores
da  Políticas  Públicas  e  a   Sociedade
Civil;

x

2-  Articular  as  Políticas  de  Saúde  e
Assistência  Social  para  a  criação  de
serviços  que  atendam  demandas  hoje
assistidas  pela  Política  da  Assistência
Social  e  que necessitam de cuidados de
saúde;

Criar  um GT com a participação   de
representantes  da  Fundação  de
Assistência  Social,  a  fim de estudar  a
possibilidade  de  criar  um serviço  com
este propósito.

x x x x

3-  Ofertar  capacitações  e  formação
permanente sobre a política de assistência
social,  para  a  participação  e  controle
social;

Capacitar os Conselheiros;

Criação do  Plano de Capacitação 
Continuada;

x x x x

4-Garantir a inclusão das deliberações da
conferência  no  Plano  Pluri  Anual  (PPA),
com indicação dentro deste da situação da
proposta e publicização deste;

Realizar audiências públicas, fóruns ou
seminários,  durante  a  elaboração  do
PPA, a fim de colher contribuições;

x x x x x

Realizar  encontros  a  fim  de  entregar
compiladas  as  deliberações  da(s)
Conferência (s);

x



Apresentar,  no  início  de  cada
Conferência  de  Assistência  Social  o
balanço  das  ações  implementadas  ou
não;

x

5-  Fortalecer o controle social; Estudar  a  viabilidade  de  modificar  o
regimento  interno  a  fim de  envolver  e
possibilitar  maior  participação  dos
conselheiros;

x x x x x

Garantir  com  o  Gestor  que  seja
efetivado  e  mantido  o  RH  conforme
para  Plano  de  Providência  de  2008,
para  desenvolver  atividades  da
secretaria  executiva  do  Conselho
Municipal  de  Assistência  Social
(CMAS);

x x x x x

Criar o fórum dos trabalhadores
do  Sistema Único  da Assistêcia
Social;

x x x x x x

Criar  fórum  de  conselhos
municipais;

x x x x x x

Criar o fórum de entidades; x x x x x x

Participação  nas   reuniões  de
rede e publicização do horário de
atendimento  do  CMAS  ao
público, incentivar a participação
das  entidades  com  os  usuários
nas Assembleias do CMAS;

x x x x x x



Criar  conselhos  locais  de
assistência social;

x x x x x x

6-Regulamentar  o  Sistema  Único  de
Assistência Social (SUAS) no município;

Criar  GT para  estudar  a  possibilidade
de efetivar a regulamentação do SUAS
no Município;

x x

7-  Garantir  o  cumprimento  da  NOB  RH
SUAS: intensificar a fiscalização por parte
do CMAS;

Efetivar  capacitações  para  os
conselheiros  que  realizaram as  visitas
de  fiscalização  e  orientação  a  rede
socioassistencial;

x x x x x x x

7.6 Outras ações

No decorrer da análise do diagnóstico, das deliberações das Conferências Municipais e das reuniões com os grupos de

trabalho de construção deste Plano, identificou-se a necessidade de planejar e incluir alguns serviços ainda não contemplados no

PPA.

SERVIÇO AÇÃO
Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  crianças  e
adolescentes

Ofertar Serviços de Convivência com as adaptações, tecnologias assistivas e 
acessibilidade conforme orientações técnicas.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes Criar 30 metas em serviço específico para adolescentes de 15 a 17 anos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos Criar 60 metas em Serviços de Convivência com as adaptações, tecnologias 

assistivas e acessibilidade conforme orientações técnicas.
Serviço de Acolhimento Institucional: Casa de Passagem para Imigrantes e 

Repúblicas

Implantar Unidade de Acolhimento Institucional para refugiados, solicitantes 
de refúgio, vítimas de tráfico de pessoas e imigrantes internacionais em geral,
em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI Implantar ILPI Pública
Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de Emergência Criar o serviço em parceria com secretarias afins.



8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

• Redução de situações de risco pessoal e social por violação de direitos;

• Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;

• Ampliação do acesso a benefícios, programas e serviços da rede socioassistencial e intersetorial;

• Aumento da participação da população nas instâncias de controle social;

• Melhor articulação das redes socioassistencial e intersetorial;

• Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

• Redução da pobreza e da extrema pobreza.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

 Maior conscientização das unidades executoras sobre seu papel na MSE de PSC e ampliação de vagas para cumprimento de PSC aos finais de

semana e noite;

 Redução da reincidência da prática do ato infracional;

 Redução do ciclo da violência;

 Ampliação do acesso da população em situação de rua aos serviços da rede socioassistencial e intersetorial;

 Proteção social às famílias e indivíduos;

 Construção de novas trajetórias de vida que possibilitem o processo de saída das ruas;

 Redução do acolhimento institucional de crianças/adolescentes, adultos e idosos;

 Fortalecimento da rede socioassistencial e intersetorial que atende, pessoas em situação de trânsito e pessoas em situação de rua;

 Proteção social a pessoas em situação de trânsito e pessoas em situação de rua;

 Aumento da autonomia e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e PCD;

 Ampliação do acesso a benefícios, programas e serviços da rede socioassistencial e intersetorial;

 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária da PCD e do idoso e fortalecimento da função protetiva de suas famílias;

 Melhoria da qualidade de vida das famílias acompanhadas;

  Redução da sobreposição de ações e dos encaminhamentos indevidos e/ou equivocados;

 Identificação das crianças /adolescentes em situação de trabalho infantil;



 Erradicação do trabalho infantil;

 Inserção de crianças/adolescentes com vivência de trabalho infantil e suas famílias em serviços das redes socioassistencial e intersetorial de modo

a prevenir a recorrência do trabalho infantil;

 Maior envolvimento da comunidade em geral na identificação e erradicação do trabalho infantil no município;

 Melhor entendimento da comunidade e das redes socioassistencial e intersetorial acerca dos objetivos e do trabalho realizado pelo Serviço

Especializado em abordagem social;

 Aumento do acesso a benefícios, serviços e programas das políticas públicas que utilizam o CADúnico entre seus critérios de inclusão;

 Construção de novos projetos de vida respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento;

 Restaurar e preservar a integridade e autonomia da população em situação de rua;

 Redução das situações violadoras de direitos das PCD´s;

 Aumento da autonomia e melhoria da qualidade de vida da PCD beneficiária do BPC;

 Romper com padrões violadores de direitos no interior da família;

 Construção de novos projetos de vida;

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

 Redução das violações de direitos socioassistenciais e seus agravos ou reincidências;

 Desinstitucionalização de crianças e adolescentes;

 Crianças e adolescentes protegidos por suas famílias e com seus direitos garantidos;

 Proteção social de indivíduos e famílias;

 Reconstrução das condições de vida familiar e comunitária;

 Redução da presença de jovens, adultos, idosos em situação de abandono, de vulnerabilidade, risco pessoal e social e sem condições de moradia;

 Construção da autonomia;

 Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;

 Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;

 Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar;

 Indivíduos e famílias protegidas.

GESTÃO



 Qualificação do trabalho realizado pelos Serviços da Proteção Social Básica e Especial contribuindo para a redução de riscos sociais e agravos das

situações de vulnerabilidade;

 Qualificação da Política Pública de Assistência Social;

 Profissionalização das ações;

 Prevenção de situações que culminem com agravos na saúde do trabalhador;

 Qualificação dos serviços, programas e projetos desenvolvidos pela Política de Assistência Social e pelas entidades parceiras.

CONTROLE SOCIAL

• Efetivar o acompanhamento da implementação das deliberações das Conferências Municipais de Assistência Social, contribuindo para qualificar os 

serviços da rede socioassistencial, visando efetivar direitos fundamentais e o papel do controle social;

• Expandir a articulação entre a rede socioassistencial;

• Qualificar e fortalecer o controle social;

• Ampliar espaços de debate, garantindo formas de acesso para participação popular;

• Garantir a efetividade das normais legais afetas a Politica de Assistência Social no Município, assegurando a execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios, nas instituições públicas e privadas.



9 RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

A Política de Assistência Social está estruturada na oferta de Serviços,

Programas e Projetos Sociais cuja efetivação só é possível pela ação dos

profissionais que nela atuam, deste modo, a equipe de Recursos Humanos da FAS é

o pilar de sustentação da Política que só se efetiva através de seus profissionais.

Segue abaixo o quadro demonstrativo contendo os dados numéricos dos

trabalhadores que atuam na Fundação de Assistência Social. 

QUADRO 179 – Recursos Humanos lotados na FAS

Cargo Quantidade

Presidente 01
Diretor Administrativo 01
Diretor de Proteção Social Básica 01
Diretor de PSE de Média Complexidade 01
Diretor de PSE de Alta Complexidade 01
Assistente Social 45
Psicólogo 29
Procurador 01
Nutricionista 01
Educadores Sociais 91
Serviçais 15
Recepcionista 08
Agente Administrativo 27
Almoxarife 02
Auxiliar Manutenção 02
Motorista 10
Assistente Administrativo 03
Téc. Contabilidade 06
Téc. de Apoio Operacional 02
Contador 03
Téc. em Informática 01
Conselheiros Tutelares 10

Fonte: Setor de Recursos Humanos da FAS (Outubro 2017).

A equipe de recursos humanos da FAS é composta por servidores de nível

superior, sendo sua grande maioria formada por assistentes sociais e psicólogos,

por servidores de nível médio, em sua grande maioria formada por educadores soci-

ais e servidores com funções administrativas. É formada também pelos servidores

de ensino fundamental. Conforme o Quadro 179 a FAS conta com um total de 261

servidores no seu quadro de recursos humanos, sendo 247 de provimento efetivo e

14 de cargos em comissão.

Os servidores estão assim divididos:

QUADRO 180 – Divisão dos Servidores por Unidades



Quantidade

Presidência 17

Diretoria Administrativa 52

Diretoria de Proteção Social Básica 83

Diretoria de PSE Média Complexidade 30

Diretoria de PSE Alta Complexidade 60

Conselho Tutelar 15

CMAS 01

A Fundação de Assistência Social conta ainda com um número significativo

de estagiários no quadro de pessoal, conforme descrito no Quadro 180.

QUADRO181 – Relação de estagiários

ESTAGIÁRIOS Quantidade

Ensino Médio 08
Serviço Social 03
Psicologia 09
Pedagogia 04
Administração 10
História 02
Direito 11
Téc. em Administração 03
Outros 03
TOTAL 53
Fonte: Recursos Humanos da FAS (outubro/2017).

No que se refere aos recursos financeiros apresenta-se no Quadro a seguir a

projeção financeira para a execução dos  Serviços de Proteção Social  no ano de

2018.









10 MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO

Conforme previsto pela Constituição Federal, a política de assistência social

deve ser financiada com a participação de toda a sociedade, mediante recursos

provenientes dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos Estados, Municípios

e das diversas contribuições sociais.

A PNAS/2004 define como pressupostos a gestão compartilhada, o cofinanci-

amento da política pela três esferas de governo e a definição clara das competên-

cias técnico políticas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,

bem como da rede prestadora de serviços, com a participação e mobilização da so-

ciedade civil, por meio dos movimentos sociais, e dos organismos governamentais e

não-governamentais, os quais têm, em conjunto, papel efetivo na sua implantação e

implementação.

Os recursos de cada ente federado para a execução da Política Nacional de

Assistência  Social  –  PNAS  são alocados em seus orçamentos, pelos quais se

efetiva a gestão financeira da política. Os recursos federais do cofinanciamento da

assistência social são alocados no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Por sua vez, os recursos do Distrito Federal e dos Estados e Municípios para o

cofinanciamento são alocados, respectivamente, no Fundo de Assistência Social do

Distrito Federal e nos Fundos Estaduais e Municipais de Assistência Social,

constituídos como unidades orçamentárias.

Para apoiar a execução dos serviços socioassistenciais de caráter continuado

da PNAS no Distrito Federal e nos Estados e Municípios, os recursos do FNAS são

transferidos regular e automaticamente aos fundos regionais e locais.

Conforme a Norma Operacional Básica de Assistência Social – NOB/SUAS, o

financiamento da Política Municipal de Assistência Social levará em conta o porte do

município, que no caso de Caxias do Sul, enquadra-se em município de grande por-

te, considerando a complexidade e a hierarquização dos serviços, com a efetivação

do cofinanciamento de maneira sistemática, incorporando e ampliando o financia-

mento dos serviços de caráter continuado.

A NOB/SUAS institui mecanismos e formas de transferência legal de recursos

financeiros do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Assistência Social, a partir

da validação do Plano de Ação no sistema informatizado SUAS-WEB, para cofinan-

ciamento das ações assistenciais prestados no âmbito do SUAS. A transferência dos



recursos ocorrem através de pisos de proteção do SUAS conforme a rede de Prote-

ção Social Básica e a Rede de Proteção Social Especial de Alta e Média Complexi-

dade em blocos de financiamento.

A prestação de contas se dá a partir de apresentações ao Conselho Municipal

de  Assistência Social,  do  Relatório  Anual  de  Gestão,  do Demonstrativo Sintético

Anual da Execução Físico-Financeira, do portal da transparência e de informações

que permitam identificar a capacidade de gestão e o alcance dos resultados, ou

seja, tragam insumos para a avaliação da gestão, do controle e do financiamento da

assistência social.

O Conselho Municipal de Assistência Social,  após análise da prestação de

contas e registro em ata, emitirá resolução acerca da regularidade da aplicação, dos

referidos recursos de cofinanciamento.

No  município de Caxias do Sul,  além dos recursos do Governo Federal  e

Estadual,  o  financiamento  da  Política  de  Assistência  Social  é  proveniente  do

Orçamento Municipal com recursos próprios destinados a FAS (Orçamento FAS) e

ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). A FAS é a gestora dos Fundos

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e Idoso (FMI).  A

aplicação  dos  recursos  alocados  nos  Fundos  são  deliberados  pelos  respectivos

conselhos.



11 INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O indicador social é um recurso metodológico, empiricamente referido, que

informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se

processando na mesma. Eles subsidiam as atividades de planejamento público e

formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo e possibilitam o

monitoramento das condições de vida e bem-estar da população por parte do poder

público e sociedade civil  e permitem aprofundamento da investigação acadêmica

sobre mudança social e sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sociais

(Jannuzzi, 2001).

Os  indicadores  sociais  demonstram  a  efetividade  e  resolutividade  dos

serviços desenvolvidos, observando se estão de acordo com a Tipificação Nacional

dos Serviços Socioassistenciais (2009).

A seguir apresenta-se uma lista de indicadores que são utilizados para avaliar

os objetivos e metas propostos pelos Serviços de Proteção Social:

 Público atendido;

 Localização dos Serviços de Proteção Social;

 Fluxo intra e intersetorial definido;

 Divulgação dos fluxos existentes;

 Articulação intersetorial.

 Ações desenvolvidas e Estratégias utilizadas;

 Avaliação  dos  resultados  com  os  percentuais  de  superação,  de

evasão/abandono ou fatores que motivaram o fim do atendimento.

 Recursos Humanos

 Qualificação dos profissionais

 Estrutura Física

 Equipamentos Físicos

 Recursos Materiais

 Condições de Acessibilidade

 Satisfação dos Usuários

 Autoavaliação do Serviço

 Cobertura de atendimento

 Referencial teórico

 Capacitação dos Profissionais



 Participação dos usuários no planejamento das ações.

O monitoramento, a  avaliação e o sistema de informação são ferramentas

essenciais para a consolidação da Política de Assistência Social. O processo de

monitoramento e avaliação consiste no acompanhamento contínuo e sistemático do

desenvolvimento das ações planejadas, das dificuldades encontradas e dos

resultados alcançados. Isso favorece a revisão e a tomada de decisões pelo gestor,

com a finalidade de aprimorar e qualificar a gestão, os serviços, programas, projetos

e benefícios socioassistenciais do SUAS.

O gestor, responsável pelo Monitoramento e Avaliação da Política Municipal

de Assistência Social, efetiva esta ação, através da Diretoria de Gestão do SUAS e

de seus Gestores de Parceria (instituídos pela Lei Federal nº13.019), da seguinte

forma:   

 Supervisão direta dos serviços, através de visitas institucionais e atendimento

na sede da FAS. Supervisão, caracterizada neste processo como assessoria,

apoio, informação, orientação e acompanhamento de ações e tarefas

pertinentes à elaboração e execução de Serviços, Programas e Projetos;

 Reuniões de alinhamento com as entidades e/ou organizações de assistência

social;

 Definição de formulários específicos que possibilite o registro de informações

e o acompanhamento da ação. Formulários específicos que permitam: o

cadastro e a sua atualização, o acompanhamento às visitas institucionais,

reuniões informativas e formativas para relatórios e outros que se fizerem

necessários;

 Avaliação das ações e serviços executados pelas Entidades e/ou

organizações de assistência social.

Dentre as competências da equipe responsável pelo Monitoramento e

Avaliação, ressaltam-se os objetivos abaixo descriminados:

 Monitorar todos os serviços que compõem a rede socioassistencial pública e

privada do SUAS no município, ou seja, os registrados no Conselho Municipal

de Assistência Social, tanto os governamentais quanto os não

governamentais;

 Subsidiar com informações às Diretorias da FAS e instâncias do Controle

Social;



 Emitir pareceres dos serviços que compõem a rede socioassistencial do

município;

 Produzir avaliação de impacto social dos programas e serviços que compõem

a rede socioassistencial do município;

 Contribuir para a correta aplicação dos recursos públicos investidos no campo

da Política Pública de Assistência Social.

No que diz respeito à divulgação dos resultados, após serem sistematizados,

são divulgados e enviados ao Estado e à União. No Município a divulgação destes

dados é encaminhada ao CMAS e às Entidades de Assistência Social que compõe a

Rede de Serviços.

12 ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO

O período de execução do Plano Municipal de Assistência Social será de

2018-2021.
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