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RELATÓRIO AVALIATIVO

2º Boletim Informativo da Vigilância Socioassistencial

A Vigilância  Socioassistencial,  como  uma  das  funções  do  Sistema  Único  de  

Assistência Social, deve desenvolver “capacidades e meios técnicos para que os gestores

e  profissionais  da  Assistência  Social  possam  conhecer  a  presença  das  formas  de

vulnerabilidade social  da população e do território pelo qual são responsáveis” (Brasil,

2012,  p.  11).  A comunicação  por  meio  da  elaboração,  disseminação  e  avaliação  do

boletim  informativo  possibilita  novas  formas  de  qualificar  o  SUAS  em  Fazenda  Rio

Grande.

A  segunda  edição  do  boletim  informativo  da  Vigilância  teve  como  objetivo

disseminar informações a respeito do Cadastro Único, programas e benefícios sociais,

assim como dados territorializados dos atendimentos do 2º trimestre da SMAS. Os dados

de atendimento foram separados por nível de complexidade: Proteção Social Básica e

Proteção Social Especial.

A divulgação  deu-se  através  de  e-mails, grupos  de  trabalho  no  aplicativo de

mensagens Whatsapp (30/07) e  apresentado nas reuniões do CMAS (03/08) e CMDCA

(04/08).  Foi encaminhado  o documento em formato PDF,  como  também  o link para a

apresentação  no  site  Canva onde  elaboramos o  2º  boletim  informativo

(<https://www.canva.com/design/DAElS37zx1M/R2n9t3m90ocp5IjrCS21UQ/view?

utm_content=DAElS37zx1M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourc

e=publishsharelink>)  e o  link  do formulário  google  de  avaliação

(<https://forms.gle/WB2Ws2WD3NZPpiu8A>). 

A primeira  avaliação  foi  recebida  em  30/07  e  a  última  em  03/08.  A pesquisa

continua aberta, entretanto não recebemos novas respostas até o presente momento. No

total foram 6 pessoas que responderam à pesquisa. 

O método de avaliação utilizado foi a escala de Likert, ela estabelece 5 respostas

pré-definidas, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 - discordo totalmente, 2 - discordo, 3 -

neutro,  4  -  concordo  e  5  -  concordo  totalmente.  A maioria  das  respostas  foram  de

trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência Social (71,42%), também tivemos

respostas da Sociedade Civil (14,28%) e do Conselho de Direitos (14,28%). 
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1. Você trabalha na Prefeitura de FRG? Pertence a qual secretaria? 

Total %

Secretaria Municipal de Assistência Social 5 71,42

Conselheiro (a) de direitos 1 14,28

Sociedade civil 1 14,28

Total 7 100%

Obs: O Conselheiro (a) de direitos atua na SMAS, por esta razão o número total de perfil é maior
que o número de respostas.

2. Em sua opinião o material acrescentou algum conhecimento sobre a Política de 
Assistência Social? 

Total %

Concordo totalmente 1 16,7

Concordo 5 83,3

Total 6 100%

3 – A apresentação do material esta visualmente agradável?

Total %

Concordo totalmente 4 66,7

Concordo 2 33,3

Total 6 100%

4 – Existe outro assunto que gostaria de ver nos próximos boletins? Dúvidas, 

críticas construtivas ou elogios? Escreva abaixo! 

• Gostaria  de  ver  o  recorte  de  raça na apresentação dos dados.  Qual  a  cor  da

população vulnerável de Fazenda Rio Grande? Apresentação dos fluxogramas e

protocolos de atendimentos de todos os equipamentos da rede;

• A possibilidade de levantar as fragilidades e potencialidades do território, junto aos

equipamentos;

• Dados  sobre  a  quantidade  de  pessoas  em  situação  de  rua  cadastradas  no

Cad.Único e recebendo Bolsa Família;

• Dados sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. E Parabéns

pelo material ;👏

• Número de violência contra idosos e crianças; 

• Adolescentes grávidas no município que acessam os equipamentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar  da  divulgação  pela  internet  e  também  da  disponibilização  do  boletim

impresso em locais  estratégicos (SMAS, CRAS Eucaliptos,  CRAS Gralha Azul,  CRAS

Iguaçu e CREAS) poucas pessoas participaram da avaliação. Percebemos uma menor

participação  na  avaliação  do  boletim,  na  edição  passada  foram  13  respostas

encaminhadas, já nesta 2ª edição apenas 6 pessoas responderam o questionário. 

Sobre as sugestões enviadas serão consideradas para padronização e qualificação

dos dados coletados e a consecutiva melhoria das próximas publicações. Sobre o dado

de recorte de raça/cor da população em situação de rua ainda não é coletado no RMAM

do  Centro  Pop  e  Abrigo  adulto.  O  CadÚnico  possibilita  a  inscrição  deste  público,

entretanto nem todos que foram atendidos no Centro  Pop e Abrigo  adulto  neste  ano

possuem inscrição no cadúnico.

Dentre os temas propostos na última pesquisa temos a Rede de Proteção Social

(tema que ainda não foi  abordado)  e  sobre  o Benefício  de  Prestação Continuada.  O

assunto do BPC foi considerado na elaboração do 2º boletim, abordando sobre o tipo do

benefício,  sua história no Brasil,  a quem se destina e quais os critérios e meios para

acesso.

A próxima edição será divulgada em outubro, data em que os dados do 3º trimestre

estarão disponíveis. A elaboração será novamente por meio do site Canva e a divulgação

por meio eletrônico e físico.

Fazenda Rio Grande, 30 de agosto de 2021
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