PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
Nota Pública da Secretaria Municipal de Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social informa que, durante a situação de emergência
ocasionada pela pandemia do Corona vírus:
Os prédios em que funcionam os CRAS e CREAS estarão abertos para atendimento à população
das 9h00 às 15h00. Orientamos que neste período as pessoas que necessitem de atendimento
em alguma dessas unidades, para que seja evitada aglomerações, façam o contato telefônico
para avaliação de eventual necessidade de agendamento.
Os telefones de referência dos CRAS e CREAS são:
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
CRAS Centro A
CRAS Centro B
CRAS Leste

CRAS Norte A
CRAS Norte B
CRAS Oeste A
CRAS Oeste B
CRAS Rural
CRAS Sul A
CRAS Sul B

Centros de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS
CREAS II
CREAS III
CREAS IV

Telefone(s)
3378-0393
3378-0419
3378-0438
3378-0428
3378-0390
3378-0412
3378-0596
3378-0388
3378-0437
3378-0389
3378-0429
3378-0392
3378-0430
3378-0598
3378-0436
3378-0588
3378-0427
3378-0391
3378-0564
3378-0561
3378-0585
Telefone(s)
3378-0386
3378-0563
3378-0405

Os CRAS atenderão prioritariamente às demandas de agendamento de Cadastro Único e
benefícios, sendo responsável pela distribuição dos donativos que estão sendo arrecadados em
diversos pontos da cidade.
Das 15h00 às 17h00 os CRAS funcionarão em regime de plantão, pelos telefones a seguir: 33780431; 3378-0425 e 3378-0426.
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A Central do Cadastro Único atenderá mediante agendamento feito junto aos CRAS.

ATENÇÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA:
Não há motivos para a procura de atendimento presencial nos CRAS ou Centrais de Cadastro
Único. O bloqueio, a suspensão e o cancelamento dos benefícios do Programa Bolsa Família
por problemas na atualização do cadastro ou do descumprimento de condicionalidades foram
adiados por 120 dias pelo Governo Federal, havendo tempo para organização junto ao CRAS.
As dúvidas podem ser sanadas nos telefones informados acima.

As denúncias de violação de direitos contra crianças, adolescentes e pessoas idosas continuarão
a ser acolhidas e verificadas pelos CREAS 3 e 4, por meio dos telefones acima indicados.
O acompanhamento das medidas socioeducativas será realizado de forma não presencial.
O Centro POP e a Abordagem continuam a ser as referências para o atendimento às pessoas em
situação de rua, funcionando normalmente, inclusive para avaliações quanto a
encaminhamentos para alimentação e banho. A Abordagem funciona para atendimento ao
público das 8h00 às 22h00. Os telefones da Abordagem são: (43) 99991-4568/99996-3497
O Centro Público de Economia Solidária e demais espaços de comercialização estarão fechados.
Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos a crianças e adolescentes está com
atendimentos presenciais suspensos.
Também o Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes está com sua execução
suspensa.
Os serviços de acompanhamento a idosos, pessoas com deficiência e suas famílias também
estão com atendimento presencial suspenso, porém avaliam situações de emergência pelos
telefones: (43) 3354-2853 e 3354-2881 (Caritas) e (43) 3321-8501 (Pequena Missão)
Os serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes funcionarão
normalmente, seguindo as orientações da Vara da Infância e Juventude e coordenados pela
Diretoria de Proteção Social Especial desta Secretaria.
Os serviços de acolhimento institucional para pessoas adultas, já existentes, continuarão a
funcionar normalmente, em articulação com a Abordagem e Centro POP. Estão sendo
implantadas três unidades de acolhimento provisórias visando atender eventual aumento da
demanda ocasionado pela pandemia de corona vírus.
A Secretaria Municipal de Assistência Social está atuando em parceria com a Mitra
Arquidiocesana na logística de arrecadação e distribuição de alimentos, produtos de higiene,
vestuário etc. O ponto de arrecadação é a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Dom Bosco) - R.
Dom Bosco, 55 – Jardim Dom Bosco - Londrina.
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