-Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
* Atividades relacionadas a Campanha Janeiro Branco realizada pela primeira
vez em Júlio de Castilhos junto com a Secretaria de Saúde;
* Atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher com a participação de 06
mulheres da comunidade castilhense que partilharem a sua vida, superação e
empreendedorismo;
*No mês de março iniciou a Oficina de Esporte de Luta e o Grupo de Percussão
na Associação Beneficente Santo Antônio com as crianças do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
*Início das atividades do grupo MULHERES GUERREIRAS de Val de Serra do
grupo PAIF, atendidas durante todo o ano;
*Lançamento da Campanha de Combate a Violência Contra a Mulher uma
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública, Brigada Militar e Polícia Civil;
* Realização de diversas atividades durante o ano todo, para profissionais que
atuam na proteção da mulher e nas comunidades da cidade e do interior levando
informações sobre os serviços e defesa de direitos da mulher vítima de violência;
* Retomada das obras das 40 unidades habitacionais do Programa Minha Casa
Minha Vida da comunidade Santo Antônio, hoje as famílias realmente tem uma
habitação com dignidade, finalizando as obras das moradias habitacionais, no
aguardo da conclusão documental;
*Construção de casas e sanitários, bem como, doação de material para
construção das mesmas para famílias em situação de vulnerabilidade social;
* Inauguração do novo prédio do Centro de Referência de Assistência SocialCRAS;

* Campanha do Agasalho “O FRIO PASSA O GESTO FICA”, que atendeu mais de
450 famílias em situação de vulnerabilidade social;
*Evento “Rede de Cidadania e Valorização da Vida” com as seguintes atividades:
Casamento Coletivo, Orientações Jurídicas, Orientação sobre Saúde, Avaliação
Odontológica, orientações sobre a dengue, orientações sobre os serviços CRAS,
CREAS e Cadastro Único;
*1 ano do Programa Criança Feliz que atende 72 famílias, sendo 94 crianças de
zero a 3 anos e cinco gestantes. As famílias atendidas são de diversas
comunidades: Tancredo Neves, Centro Baixo, Vila União, Medianeira, Salles, PróMorar, São João do Barro Preto, e Castelo Branco;
* II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tema
principal: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às violências;
* IV Conferência Municipal do Idoso;
* Primeira Mateada de Integração da Politica de Assistência Social, em
comemoração ao Dia Nacional da Assistência Social, 8 anos de Cras e Dia
Nacional da Família;
* Projetos oferecidos dentro dos Grupos da Melhor Idade como: Projeto de
Inclusão Digital, Projeto Alfabetiza Melhor Idade, Projeto Canto Terapia, Projeto
Dança de Salão, Oficinas de Artesanato e atividades físicas para os 23 grupos
atendidos pelo Governo Municipal da cidade e interior;
* Campanha Natal Tempo de Partilhar, com o objetivo de arrecadar alimentos e
brinquedos para distribuir as famílias em situação de vulnerabilidade social,
sendo mais de 370 famílias beneficiadas;
*Além disso diversas outras atividades foram realizadas pela SASH, bem como,
os Benefícios eventuais como: cestas básicas, auxílio-natalidade, auxílio-funeral,
passagens, mutirão social, entre outras.

