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Questão Social

• Questão Social pode ser definida como: O conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que têm uma raiz comum: a produção social é cada 
vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade.  
(Marilda Iamamoto)



Violência Estrutural
“Diz respeito às mais diferentes formas de manutenção das 
desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e 
étnicas que produzem a miséria, a fome, e as várias formas 
de submissão e exploração de umas pessoas pelas outras. 
Mais cruel é a violência que mantém a miséria de grande 
parte da população do país. Todos os autores que estudam 
o fenômeno da miséria e da desigualdade social mostram 
que sua naturalização o torna o chão de onde brotam 
várias outras formas de relação violenta”, Impactos da 
Violência na Saúde, FIOCRUZ, 4°edicão 2020
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NÚCLEO SOCIAL´Núcleo Social

•Objetivo Geral:

Desenvolver atividades e projetos que
proporcionem a ampliação das condições de
cidadania, a construção de alternativas para
alteração e superação de situação de risco e
vulnerabilidade social.



Objetivos Específicos
• Ampliar o conhecimento sobre direitos sociais e o acesso aos

direitos sociais;

• Promover ações que ampliem as possibilidades e o
fortalecimento de vínculos relacionais e socio-comunitários;

• Articular ações para prevenção, enfrentamento e combate às
violências;

• Contribuir para construção de alternativas de geração de
trabalho e renda;

• Promover ações de acesso a bens culturais, ambientais e de
lazer.

• Articular ações em rede intersetorial



Núcleo Social
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al •Atendimento e 

acompanhamento as 
famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade 
social.

•Atendimento em Grupo 
Socioeducativos

•Oficina de Cidadania

•Discussão e Estudo de 
Caso

•Grupo Socioeducativo 
com Mulheres

•Trabalho de Prevenção, 
Enfrentamento e 
Combate às Violências

•Trabalho Mutisciplinar

•Visitas Domiciliar

Es
p

aç
o

 d
e 

C
o

n
vi

vê
n

ci
a •Espaço de Convivência 

•Oficinas de Trabalhos 
Manuais ( artesantaos em 
geral)

•Espaço de Cuidado e 
Atenção às mulheres
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ia •Participação em Fóruns de 
Articulação Comunitária

•Realização de Oficinas 
Educativas

•Campanhas de Prevenção 
às Violências

•Campanhas  e Atividades 
Relacionadas as 
Necessidades da 
Comunidade

•Ação Articuladas em Rede

•Ações de Formação 
Continuada



▪ Resultados 
2021

• 822/862 famílias identificadas em situação
de vulnerabilidade e risco social foram
acompanhadas pelo serviço social

• 797/822, 97%referem ampliação de
conhecimento sobre direitos sociais.

• 381/822, 46% referem ampliação de
acesso aos direitos sociais.

• 126/381, 33% referem resolutividade nas
questões relacionadas aos direitos sociais,
como: benefício de prestação continuada,
acesso à saúde, entre outros.



▪ Resultados 
2021

• Das 862/73 ( 8,4 %) famílias acompanhadas
em 2021, apresentaram demandas de maior
complexidade, como: 42 situações de
conflitos familiares, 23 violências contra a
mulher e 8 violências contra criança

• Deste total (73/11), 15% (11) referem à
alteração, redução e ou superação das
situações de violência, risco e vulnerabilidade
social. Dos casos de violência contra a mulher
(23/5) 21,7% interromperam ciclos de
violência.
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Ações de Enfrentamento à Insegurança 
Alimentar

Foram entregues 4.920 cestas a 1.048 beneficiários
cadastrados
•3.178 cestas de alimentos distribuídas pelo Projeto

Merck
•1444 cestas de alimentos distribuídas para 446

famílias
•270 cestas de alimentos distribuídas por meio do

Fluxo Vulnerabilidade.
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