Blumenau (SC)
Vigilância Socioassistencial na Gestão do Suas no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Objetivo

PÚBLICO ALVO

Assessorar os técnicos de referência de CRAS para
o acompanhamento da execução do SCFV realizado
pela rede de serviços socioassistencial.

As seis unidades de CRAS e as 11 entidades que desenvolvem o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV).

CONTEXTO
Blumenau possui uma rede socioassistencial com 19
entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), sendo que 11 desenvolvem o
SCFV. Essas entidades, historicamente, executavam
uma política de educação, através do contraturno escolar, e, gradativamente, aderiram ao reordenamento
institucional, passando a desenvolver o referido serviço. No ano de 2014, iniciou o processo de reordenamento das entidades inscritas e seus serviços/programas, através de Planos de Providência. Foi designado
um profissional da Vigilância para acompanhar os técnicos de referência de CRAS no SCFV de forma sistemática, no planejamento e assessoria aos profissionais que executam o serviço nas entidades parceiras.

METODOLOGIA
A equipe técnica da Vigilância Socioassistencial elaborou instrumentais para acompanhamento do serviço, entre eles, o registro mensal próprio do município. Isso contribuiu no gerenciamento mensal das informações que
são inseridas no Sistema de Informação do SCFV (SISC).
A Vigilância realiza o acompanhamento constante com
os técnicos de referência dos CRAS e com os profissionais das entidades. São realizadas reuniões periódicas
onde são discutidas as especificidades do serviço e as
dificuldades encontradas nos territórios para definição
de estratégias. Ainda é realizada, por telefone e no órgão
gestor, a assessoria aos profissionais das entidades.

RESULTADOS
A assessoria da equipe de Vigilância possibilitou a interlocução com a rede socioassistencial dos territórios, otimizando os fluxos num processo sistemático
e contínuo para viabilizar rápida avaliação e diagnóstico, proporcionando o acompanhamento e avaliação
para qualificar o atendimento da Política Pública de
Assistência Social. Os relatórios produzidos são utilizados para o planejamento das ações desvelando
as características dos territórios para melhor atendimento das demandas existentes.

DESAFIOS
Fazer com que os profissionais percebam na Vigilância a possibilidade da superação do caráter emergencial e fragmentado de suas ações, pois ela conhece
e monitora as situações concretas que levam aos
riscos e vulnerabilidades, garantindo estratégias de
proteção social através de dados produzidos e coletados nos territórios.

