
 
 
 
 

SUAS

Um convite para que nossas lutas sejam também ...

O QUE VEEM OS OLHOS DO

 
 
 
 
 

Abril, 2020
Pandemia no Mundo e em

Franca - S.P.
 



ESSE É UM CONVITE PARA QUE  A
DIMENSÃO E BELEZA DAS COMPETÊNCIAS

QUE NÓS TEMOS, ENQUANTO
TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA

POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - PNAS -,  SEJAM TAMBÉM

 SUAS.
 

 
 

 
NESSE CONTEXTO DE PANDEMIA,

AGRADECEMOS AOS NOSSOS IRMÃOS DO
SUS QUE SUSTENTAM O SISTEMA DE

SAÚDE, QUE SOCORREM OS SUSPIROS DOS
QUE PARTEM, QUE SE ASSUSTAM, COMO
TODOS, MAS SE MANTÉM NA LINHA DE

FRENTE... MAS ESSE SUSTO, DE NÓS
HUMANOS, SE FARÁ PRESENTE EM MÉDIO

E LONGO PRAZO. 
 
 

E ONDE SERÃO SOCORRIDAS SUAS
LÁGRIMAS, SUAS FERIDAS, SUAS FOMES,
SUAS EXPLORAÇÕES,  SUAS MISÉRIAS?

 
*Autoria e sistematização: Iara Flávia Afonso Guimarães

Terapeuta Ocupacional  
Trabalhadora do SUAS no CREAS  

*Material elaborado a partir das percepções que compartilho cotidianamente com as
pessoas que convivo, logo, coautores.



 
O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- SUAS - SE DIVIDE EM
 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
E DE ALTA COMPLEXIDADE.

MAS, AS DESCRIÇÕES FEITAS AQUI NÃO
BUSCAM DETALHAR A

TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
SOCIOASSISTENCIAIS E SIM DESENHAR UM

RETRATO DOS SERVIÇOS E UNIDADES
ESTATAIS DA PNAS, PARA QUE OS MAIS

DISTANTES DESSA POLÍTICA
COMPREENDAM  NOSSAS COMPETÊNCIAS E

QUIÇÁ, FAÇAM DAS NOSSAS LUTAS AS SUAS!!!
 

NESTE PERÍODO DE ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA, POR VEZES TEM SE FALADO DO

CADASTRO ÚNICO, SIM ELE É  PARTE DA
PNAS, MAS POUCO OUVIMOS FALAR DOS

CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL), CREAS (CENTRO DE

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SERVIÇOS

SOCIOASSISTENCIAIS.
 

 E O QUE FAZEMOS NESTAS
UNIDADES, QUEM E O QUE DA POPULAÇÃO

ATENDEMOS? 
 



 
 

SUAS DORES
Os CREAS são Unidades que atendem as pessoas
que vivenciam situações de violência. As famílias

chegam para os atendimentos, inseridas em
contextos de violências sexuais (abuso e

exploração sexual de crianças e adolescentes),
violências físicas, tentativas de feminicídio,
cárcere privado, abandono, entre outras. As
equipes dos CREAS inserem as famílias  em

acompanhamento e realizam as intervenções e
articulações com a rede, na perspectiva de

rompimento dos ciclos de violência.
 Nos CREAS atendemos essas pessoas e 

SUAS dores.
 

SUAS FERIDAS 
 Um filho sofre um acidente de moto, fica

tetraplégico, ainda tem suas vontades e um ritmo
diferente para se comunicar. Tem como principal
cuidadora a mãe que é depressiva e tem rede de

apoio restrita. O adoecimento dos cuidadores que
sofrem de sobrecarga desencadeia situações de

risco. Uma genitora exausta, com limitada rede de
apoio, pode começar a morder o filho, caso
considere que ele demora muito para lhe

responder. Esse jovem adulto é atendido no
Serviço de Centro Dia da Pessoa com Deficiência,
local onde passa o dia e retorna no final da tarde
para sua residência, enquanto sua genitora pode

cuidar de si mesma.



 

SUAS POTÊNCIAS
Para onde vão os adolescentes em cumprimento de

Medida Socioeducativa em Meio Aberto? Para
acompanhamento pelo Serviço de Proteção Social de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à
Comunidade do SUAS. 

Aqui importa registrar que,  para quem exercita um
olhar mais crítico e amparado pelas legislações, os

adolescentes não traficam, mas são
explorados pelo tráfico que, geralmente,  ocupa a

ausência de diferentes Políticas Públicas.
Quando um adolescente em uma oficina de culinária
experimenta melão e diz “Caralho, achei que cocaína
que fosse bom”, escancara, nas nossas caras,  SUAS,

nossas,  MISÉRIAS, responsabilidade de toda
nossa sociedade. Quando pede o tênis emprestado

para um amigo para
comparecer a um curso, organizado pela rede de
enfrentamento ao trabalho infantil, pois não tem

calçado, escancara SUAS resiliências. 
 

SUAS SOBREVIVÊNCIAS 
A sobrecarga da esposa de 82 ano, que é casada há 60

anos, pode não permitir que ela e seu marido,  que
sofreu AVC e ficou acamado, continuem juntos.

Acolher alguém é sempre o último convite a ser feito.
Alguns morrem poucos dias depois que são

acolhidos, outros sobrevivem e sorriem. Em alguns
casos, conseguimos garantir que indo para o Abrigo de

Idosos, leve seu periquito pois é a única riqueza que
possui. Os idosos se reconhecem nos seus pertences.

Essas famílias são acompanhadas pelos CREAS e,
nestes casos, são inseridos no

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas
Idosas.



SUAS CICATRIZES 
As mulheres que vivenciam violência doméstica

relacionada ao gênero são atendidas nos
CREAS. Quando essas mulheres estão sob ameaça de

morte, podem ser encaminhadas para um
acolhimento sigiloso. O abrigo seguro para ela é

ofertado pelo Serviço de Acolhimento para Mulheres
em Situação de Violência e ela vai acompanhada de

seus filhos para esse local. Ocorre um trabalho de
definição de estratégias, planejamentos com

possibilidade para além de ser espancada e morta na
frente das SUAS crianças.  

 
SUAS HISTÓRIAS 

O convite para encaminhar um idoso para um abrigo
institucional deve ser feito excepcionalmente e é,

geralmente, acompanhado de dor. E como fica uma
filha que quer permanecer junto com sua mãe, mas

precisa trabalhar e não pode deixar sua genitora
sozinha?  A idosa está com Alzheimer, deixa o fogão
com o gás ligado, abre a porta e sai para rua, tira a
roupa a todo instante. Pede para o filho de 12 anos

não ir à Escola e cuidar da avó, para que ela sustente
a casa? Essa filha e outros familiares  levam

 SUAS mães e seus idosos para 
atendimento no Serviço de Centro Dia do Idoso, local

onde eles passam seus dias e voltam para casa no
final da tarde, podendo continuar

convivendo com  os que mais amam.
 



 
SUAS CLAUSURAS

  Uma jovem com Deficiência Intelectual grave
agride as pessoas que a cercam, ao sair para rua é
violentada sexualmente e fica trancada no quarto

com grades por familiares que não sabem como agir.
O que fazer com ela? Essa pessoa é inserida

inicialmente no Serviço Domiciliar, seu atendimento
inicia em casa, cada dia uma conquista, como

aceitar alguém entrar no quarto, sair para a sala, sair
de casa. Nesse momento há um preparo para que

ela possa frequentar atividades coletivas e ela é
inserida em outro Serviço do SUAS, o Serviço de

Unidade Referenciada.  
 SUAS é intervir na Convivência, é resgatar dignidade.

 
SUAS  GESTAÇÕES 

 Para onde vai uma tia com a
sobrinha de 13 anos, gestante dos vários estupros do

seu cunhado? A adolescente residia na zona rural
com a irmã, casada com o autor da violência. Foram

várias tentativas de contar o que acontecia, mas
ninguém a ouvia. Grávida de 7 meses,

quando a barriga ocupou o lugar da voz que não era
ouvida, já não era possível nem

o aborto. Essa família vai para o CREAS, no Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado à Família e

Indivíduos - PAEFI. Essa adolescente e SUAS
expectativas interrompidas são

atendidas pela PNAS.
  



SUAS INVISIBILIDADES  
Existe um CREAS próprio para a população em

situação de rua; ele se chama Centro Pop. 
Nele se oferece um local que acolhe, respeita e dá

voz àqueles que tem negadas SUAS próprias
existências. Importante  o reconhecimento,

também pela mídia, que há intervenções com
essa população que se dão através de Política

Pública e não se restringem às ações de caridade
organizadas pelas sociedade civil (que

reconhecemos e legitimamos).
 

SUAS LÁGRIMAS 
Há dores que não são possíveis dimensionar...

talvez nenhuma seja! Mas há algumas que
tampouco se pode nomear. Quem

recebe as crianças que são retiradas de seus
responsáveis por estarem expostas

a situações de risco? Quem recebe essas crianças,
recebe também SUAS lágrimas sem nome, seus

pavores, seus horrores,  um trabalho
delicado de acreditar que há possibilidades de

intervenções para que as mesmas
retornem para seu núcleo de origem. Trabalho de
competência do SUAS no Serviço de Acolhimento

Institucional e Familiar de Crianças e
Adolescentes.

 
 



SUAS RESILIÊNCIAS 
Hoje uma pessoa com menos de 60 anos não vai

para os Acolhimentos de Idosos, como iam
antigamente e 

lá passavam SUAS vidas. 
Para viver é imprescindível conviver. 

E para onde vai um adulto com deficiência física,
acamado, dependente para todos os cuidados, que

perdeu mãe idosa que lhe cuidava? 
Sem a mãe continuou em casa, na presença de
familiares com dependência química que não

tinham condições de cuidá-lo. Sua pele estava com
bichos e as escaras atingiam o osso.

 Ele e SUAS perdas vão para a Residência Inclusiva,
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e
Adultos com Deficiência, um acolhimento com cara

de casa de verdade.
 

SUAS DESABITAÇÕES
Quem atende uma pessoa em situação de rua que

pede  abrigo ou uma família com 5 filhos que foi
despejada e nunca ouviu falar em 

Política Habitacional. Habitação é direito? 
São atendidos no Serviço de Acolhimento para

Adultos e Famílias, onde, sem tomar chuva, sem
passar frio e sem fome, podem começar, durante
o acompanhamento técnico, a se imaginar como

sujeitos de direitos.
 



SUAS INJUSTIÇAS
 Com 13 anos de trabalho na PNAS agradeço por ter

aprendido com cada uma das histórias descritas aqui,
todas reais, com nomes, sobrenomes e olhos! E convido

vocês para uma informação que deveria abalar
 SUAS vidas! 

As violências mais graves são as institucionais! 
Prestem atenção!!! As maiores e mais cruéis violências se

dão pelas Políticas Públicas,. 
Por nós SUAS, pela Educação, Saúde, Poder Judiciário,

Ministério Público, Sistema de Garantia de Direitos. Todos
nós repetimos as violências estruturais como racismo,

homofobia, descrédito dos pobres e nos sentimos donos
do saber sobre o outro. 

Nosso trabalho, remunerado, que deveria ser servir ao
público, muitas vezes se dá como um favor que podemos

estar a fim ou não de fazer.
 

SUAS FOMES
Para onde vai uma família em que o pai perdeu o

trabalho e era única fonte de renda do núcleo? Para o
mesmo local onde vai uma família que há duas gerações

não possui registro em carteira. Vão para os CRAS, são
inseridos em Serviços de Convivência e no Domiciliar.

atendidos com Benefícios Eventuais - B.E.   Muitas vezes a  
vulnerabilidade se instala por um tempo maior que a

eventualidade. 
O Estado cofinancia B.E.?

São encaminhados ao Cad. Único e aguardam ou não
serem contemplados com a transferência de renda

federal - Bolsa Família. A Transferência de Renda
Municipal, por exemplo, no nosso caso, não atinge o valor

de R$190,00. 
Tem transferência de renda pelo Estado?



 
SUAS AUTONOMIAS  

Há investimentos possíveis do SUAS para
uma mulher com 74 anos, analfabeta e impedida de se

deslocar sozinha?  Seu maior sonho sempre foi ler e
escrever. O pai não deixou, o marido não deixou, o sonho

insistiu. Essa mulher foi inserida no Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos  e ouviu de outra participante

" Você nunca foi pra escola, mas sabe matemática sim.
Afinal, você faz um bolo com as medidas certas.” Também
não tinha permissão para sair de casa sem o marido ou a

irmã e, eis que um dia, compareceu sozinha numa reunião
do CMAS. 

  A convivência é a espinha dorsal do SUAS, através 
dela autonomias e potências são legitimadas. Como? 

 Com os olhares do SUAS e de SUAS convivências.
Ah! Essa linda mulher começou a fazer aulas de

alfabetização com mesma amiga
que viu SUAS habilidades matemáticas. O sonho viveu!

 
SUAS RAIZES 

Um casal, que já viveu em situação de rua, teve o filho
acolhido provisoriamente no Serviço de Família

Acolhedora. Após acompanhamento deste Serviço, do
CREAS e CRAS, a criança retorna às SUAS origens. São

inseridos no Benefício de Família de Origem - todo
município deveria ter - pois, um contexto de desproteção

restrito à ausência de renda não legitima o afastamento da
criança. O casal frequenta as Oficinas e Atividades Grupais

do CRAS do território em que vivem, refletem, se
fortalecem. Encaram e se localizam nas violências

estruturais gigantescas, dantescas, como empregos
precarizados, discriminação e território privado de recursos

que não garantem humanidade.
O SUAS assume as coletividades, problematiza a

meritocracia.
 



 
SUAS DIGNIDADES

São os CRAS,  CREAS  e  OSC's que desenvolvem os
Serviços Socioassistencias em Parceria com Poder Público  
(deixo aqui registrado meu respeito)  que atendem essas

famílias e SUAS várias fomes, fome de renda, de emprego,
de alimento, de reconhecimento, de respeito e fome de

direitos.
 

 É na porta dos CRAS ,  CREAS e Serviços
Socioassistencias que bate a falta da Política de

Segurança Alimentar, que bate a falta da Política
Habitacional, da Cultura, Lazer, Esporte.

 
São  os olhos desta população desassistida e em

sofrimento que nós, SUAS, temos que encarar e reafirmar
que não há comida, não há renda, não há moradia. Assim

respiramos fundo, quase sem fôlego, para refletir com
esses sobreviventes um olhar crítico sobre a violenta

realidade.
 
 

O  que veem os olhos das trabalhadoras (es) do SUAS?
 
 

Veem fome, veem a rua, veem a desvalia, 
a exploração o preconceito, a opressão. 

Mas vemos  também SUAS potências, SUAS resiliências,
SUAS dignidades,

 SUAS convivências, SUAS coletividades, 
SUAS humanidades. 

 
 



 
 

No SUAS cuidamos da
convivência das pessoas com SUAS histórias.

 
Não precisamos de respiradores, aparelhos de Raio X ou

de última geração. 
Nossa rotina de trabalho se difere de chamar a próxima

senha ou emitir certificados.
Nossa intervenção é relacional. A beleza é essa!

 
 

Mergulhamos nas histórias das pessoas, nas SUAS
potências e fragilidades para superação de riscos e
violências.  Então o que o SUAS mais precisa é  de

trabalhadores com fôlego para esses mergulhos e de
recurso para contratá-los!

 
 

Deixo aqui meus agradecimento à toda rede parceira
socioassistencial de Franca, ao Conselho Municipal de

Assistência Social - CMAS -, amigos de trabalho e
usuárias(os) do SUAS. Que tenhamos

fôlego para mergulhos mais longos, profundos em
maior número.

 
A humanidade se legitima nos olhares; olhem com a

gente!
 



Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias e Indivíduos – PAIFI 

 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e
Idosas - Referenciado aos 5 CRAS

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos  -
Referenciado aos CRAS da região

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes -
Referenciado aos CRAS

 
REDE SOCIOASSISTENCIAL DE FRANCA -S.P.      

Execução Direta: Unidade Estatal CRAS-Centro de Referência da Assistência Social:
 
CRAS Centro: Fone: 3721-0209. E-mail:crascentro@franca.sp.gov.br 
CRAS - Leste: Fone: 3725-2001. E-mail:crasleste@franca.sp.gov.br
CRAS Sul: Fone: 3701-7109. E-mail: crassul@franca.sp.gov.br
CRAS Oeste:  Fone: 3720-7119. E-mail:crasoeste@franca.sp.gov.br
CRAS Norte:  Fone: 3704-8515. E-mail:crasnorte@franca.sp.gov.br
 

 Parceria com OSC ADEFI - Associação dos Deficientes Físicos de Franca e Região
Telefone:  3721-6022- Email: adefifranca@hotmail.com
 

Parceria com OSC - CCI LIONS  Centro de Integração da Terceira Idade Lions Clube
Franca Sobral - Tel. 3703-5611 - Email: ccifranca@hotmail.com
 
Parceria com OSC - FEJI - Fundação Espírita Judas Iscariotes 
Tel: 3702-2706- Email:ccinelsonpaulasilveira@hotmail.com     ccinelson@feji.org.br
 
Parceria com Fund. Espírita Judas Iscariotes CCI “Rodolfo Vilas Boas”Tel: 3725-6684
 
Parceria com OSC - CCI AVELINA - Templo Espírita Vicente de Paula
Tel: 3701-4047 - cciavelina@yahoo.com.br  servicosocialcciavelina@yahoo.com.br
 

Parceria com OSC - FEJI - Fundação Espírita Judas Iscariotes
Tel: 3725-0200 -  ccileste@hotmail.com
 
Parceria com OSC -  CASINHA DO PÃO Centro Espírita Sebastiana Barbosa
Ferreira - Tel: 3704-9098/ 99972-9730 - cepsbf.servicosocial@gmail.com
 
Parceria com OSC - PASTORAL DO MENOR Pastoral do Menor e Família da Diocese de
Franca -8 coletivos no município: Tel: 3721-6109- Tel: 3704-7070- Tel: 3012-0995
 
Parceria OSC -ESAC -Escola de Aprendizagem Cidadania de Franca- Tel: 3720-9944
 
Parceria com OSC - OBRAS ASSISTENCIAIS Dr. Ismael Alonso Y Alonso C.D.S. Madre
Teresa de Calcutá - Tel: 3702-7475/3705-4411 - projovemfranca@gmail.com
 
Parceria com OSC - INFACAPE - Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia - Tel:
3722-0250    Email: scfv@infacape.org.br
 
PROREAVI Assosiação “Projeto de Restauração de Vidas”    Tel.: 4105-5107
 
LBV - Legião da Boa Vontade - Unidade SCFV Centro Comunitário de Assistência Social -
Fone: 3720-9077 - spcon@lbv.org.br
 



Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos –
PAEFI -  Execução Direta do Município: Unidade Estatal CREAS - Centro de
Referência Especializado da Assistência Social:

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e
suas Famílias

 
REDE SOCIOASSISTENCIAL DE FRANCA -S.P. 

MÉDIA COMPLEXIDADE     
 

 
 CREAS Centro:  Território de Abrangência: Regiões Leste, Sul e Centro.   
Telefone: 16 3723-9394 - Email: creas@franca.sp.gov.br
 
 CREAS - MOEMA Território de Abrangência: Regiões Norte e Oeste.
Telefone: 16 3705-9478 - Email: creasmoema@franca.sp.gov.br
 

 
Modalidade no Domicílio - Parceria com OSC Casa São Camilo de Lellis
Telefone: 16 3725-8277 - Email: cscamilo12@gmail.com
Referenciado ao CREAS Centro
 
Modalidade Centro Dia Idoso - CDI
Parceria com OSC Fundação Judas Iscariotes - Centro Dia Ignês Mendonça
(Coletivo Norte) Telefone:16 3723-2044
Referenciado ao CREAS Moema
 
Parceria com OSC Casa São Camilo de Lellis  (CDI - Coletivo Leste) 
Telefone: 16 3725-8277 -  Email: cscamilo12@gmail.com 
Referenciado ao CREAS Moema
 
Parceria com OSC Liga de Assistência Social e Educação Popular LASEP
(CDI -Coletivo Oeste)
Telefone: 16 3723-5059 - Email: admcentrodia@yahoo.com.br  
Referenciado ao CREAS Moema
 
Parceria com OSC Liga de Assistência Social e Educação Popular LASEP –
(CDI - Coletivo Centro)
Telefone: 16 3702-7154  - Email: admcentrodialasep2@lasep.org.br
Referenciado ao CREAS Moema.
 
Modalidade Centro DIa Pessoa com Deficiência - CDPCD
Parceria com OSC Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos 
Telefone: 16 3725-9229 - Email: servicosocial@sfitc.org.br 
 
Parceria com OSC APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Telefone: 16 3712-9700 - Email: centrodia@apaefranca.org.br

 



Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC).

Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua

Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência. 

Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

 
REDE SOCIOASSISTENCIAL DE FRANCA -S.P. 

     
Modalidade Unidade Referenciada -U.R.
Parceria com OSC APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
Telefone: 16 3712-9700 - Email: ur@apaefranca.org.br 
Referenciado ao CREAS Moema
 
Parceria com OSC - Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia
Cerebral de Franca - CAMINHAR
Telefone: 16 3721-7033 16 3721-6028 - Email: caminharseg@hotmail.com 
Referenciado ao CREAS Centro 
     

Parceria com OSC ESAC - Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca
Telefone: 16 - 3720-9944 - Email: medidasocioeducativa@esacfranca.com.br 
Referenciado ao CREAS Moema
     

Execução Direta do Município – Unidade Estatal CENTRO POP 
Telefone: 3702-8667 - Email: centropop@franca.sp.gov.br 
 

 ALTA COMPLEXIDADE

Parceria com OSC Casa São Camilo de Lellis  
Telefone: 16 3725-8277 -  Email: cscamilo12@gmail.com
Referenciado ao CREAS Centro
 

Modalidade de Acolhimento Familiar
Execução Direta -Tel: 3701-1058- Email: famíliaacolhedora@franca.sp.gov.br
Referenciado ao CREAS Centro
 
 Modalidade Abrigo Institucional 
Parceria com OSC RECANTO ESPERANÇA - Sociedade Espírita Legionárias do
Bem  - Telefone: 3703-2405 - Email: recantoesperancafranca@gmail.com
Referenciado ao CREAS Moema
 
Modalidade Casas Lares 
Parceria com OSC - IJEPAM - Instituto José Edison de Paula Marques 
Telefone: 3703-4465 - Email: coordenacao@ijepam.com.br
Referenciado ao CREAS Centro
 
 



 Serviço de Acolhimento para Idosos 

Serviço de Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência em    Residência
Inclusiva - RI

 Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias

 Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Trânsito 

 
REDE SOCIOASSISTENCIAL DE FRANCA -S.P. 

 

Parceria com OSC - Lar de Idosos Euripedes Barsanulfo 
Telefone: 3725-8277 - Email: liebfranca@gmail.com - Referenciado ao CREAS Centro
 
Parceria com OSC Fundação Espirita Judas Iscariotes - Lar de Ofélia
Tel: 16 2104-7700 - Email: servicosocial.feji@gmail.com - Referenciado ao CREAS Centro
 
Parceria com OSC Instituição Espírita Nosso Lar - Dona Leonor
Telefone: 16 3722-0367  - Email: nossolarfranca@hotmail.com
Referenciado ao CREAS Centro
 
Parceria com OSC Departamento de Promoção Vicentina - Lar São Vicente de
Paulo  - Telefone: 16 3722-3117 - Email: servicosocial@larsaovicentefranca.org.br
Referenciado ao CREAS Centro 
 

 
Parceria com OSC Fundação Espirita Judas Iscariotes - 
Residência Inclusiva I - Telefone: 3703-2201 - Email: residenciainclusiva@feji.org.br
Referenciada ao CREAS Moema
 
Parceria com OSC Fundação Espirita Judas Iscariotes - 
Residência Inclusiva II - Telefone: 3405-0810 Email: residenciainclusiva@feji.org.br
Referenciada ao CREAS Moema
 

 
Modalidade Abrigo 
Parceria com OSC Pastoral do Menor e Diocese de Franca - Abrigo Provisório 
Telefone: 3703-0666 - Email: coordenacao.abrigopamen@gmail.com 
Referenciado ao Centro Pop
 
Modalidade Casa de Passagem 
Parceria com OSC PROREAVI - Associação Projeto Restaura Ação de Vidas 
Telefone: 4101-5105 - Email: coordenacaocp@proreavi.org 
Referenciado ao Centro Pop
 
Modalidade República 
OSC Casa de Apoio Dom Pedro Luiz
Telefone: 16 3720-3246 - Email: contato@casadeapoiodompedroluiz.com.br 
 

Parceria com OSC IANSA - Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida.
Telefone: 3409-2461 - Email: contato@iansa.org.br
 
 



Benefício Municipal Temporário de Transferência de Renda às Famílias de Origem,
Natural, Extensa e rede social de apoio primária de crianças e adolescentes, em
situação de risco pessoal e/ou social 

Programa Apadrinhamento Afetivo para Crianças e Adolescentes em
Acolhimento Institucional - 3701-1058

 Programa de Assistência Social – Programa Aprendiz

Entidade de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos A.S

Unidade de Cadastros Sociais - Cadastro Único

Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS

 
REDE SOCIOASSISTENCIAL DE FRANCA -S.P. 

 

 

 

CIEE - Centro de Integração  Empresa-Escola  - Tel: 3040-4341
 
ESAC  Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca
Tel: 3720-9944
 

FEAPAES Federação das APAES do Estado de SP  -
Tel: 3403-5010 Email: feapaes@feapaesp.org.br
 

Fone: 3711-9340  Email: cadunico@franca.sp.gov.br
 

Fone: 3711-9310   Email: cmas@franca.sp.gov.br
 


