
1 
 

 

                         

 

 

 

Saúde, Educação e Assistência Social 

FRANCISCO BELTRÃO – PR 

 

                                                                                                                                                                                    

  

               Fonte: google.com.br 



2 
 

PREFEITO MUNICIPAL  

Cleber Fontana 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Aline Marieli Biezus 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rosa Fiorentin Vandresen 

DIRETORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Nádia Bonatto 

 

REALIZAÇÃO: 

NÚCLEO DA PAZ – Equipe de Mobilização 

 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO 

Servidores: 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

APOIO 

Núcleo Regional de Educação 

Ministério Público do Estado do Paraná 

  



3 
 

SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO.............................................................................................. 4 

GUIA DE SERVIÇOS   

Saúde...................................................................................................... 5 

Educação................................................................................................. 12 

Assistência Social.................................................................................... 21 

Defensoria Pública ................................................................................. 27 

  



4 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Conhecer todos os serviços existentes no município nas áreas da saúde, 

educação e assistência social, se torna de fundamental importância para que a 

prática de encaminhamento de usuários que necessitam dos serviços existentes 

em uma determinada área da cidade, ocorra da forma mais adequada e ágil 

possível. 

Este guia de serviços tem por finalidade apresentar todos os serviços das três 

políticas (saúde, educação e assistência social) que o município possui, bem 

como sua finalidade, endereço e contato (telefone e/ou e-mail). Tudo isso pra 

facilitar a comunicação entre os serviços e agilizar o encaminhamento no dia a 

dia entre estes setores.  

Ao final também apresentamos os serviços da Defensoria Pública do Estado do 

Paraná (Sede em Francisco Beltrão), pois entendemos que estes serviços 

trabalham de forma integral com a Saúde, a Educação e a Assistência Social. 

A Prefeitura Municipal através do Núcleo da Paz espera que todas as pessoas 

que necessitarem dos serviços aqui descritos, possam utilizar esse guia de uma 

forma rápida e eficaz.  

 

 

Boa leitura e use sem moderação! 
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REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atenção Primária: 

 Caracteriza-se pela porta de entrada do SUS, deve ser o contato 

preferencial dos usuários, o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção 

à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e 

da participação social.  

As Unidades de Atenção Primária a Saúde instaladas em diferentes 

bairros e comunidades desempenham um papel central na garantia a população 

de acesso a atenção à saúde de qualidade. 

A equipe mínima: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, agentes administrativos, agente de serviços gerais. Em 

equipes habilitadas para atendimento odontológico compõe também o dentista 

e auxiliar de saúde bucal. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão conta atualmente 

com 32 (trinta e duas) Unidades de Atenção Primária a Saúde. Destas, 20 (vinte) 

possuem a Estratégia Saúde da Família – ESF implantada e outras 3 (três) 

possuem Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS. 

Estratégia Saúde da Família (ESF): 

ESF Marrecas Rua Enéas Márques, esquina com Rua Germano 
Meyer S/N. Bairro Marrecas 

3523-5022 

ESF Sadia Rua Adelino Martini, esquina com Rua Lurdes 
Ecker, S/N. Bairro Sadia 

3527-4370 

ESF Jardim Seminário Rua Andes, esquina com Travessa Eldorado S/N. 
Bairro Jardim Seminário 

3524-4364 

ESF Jardim Floresta Rua Theobaldo Valentin Beckman S/N. Bairro 
Jardim Floresta 

3527-3193 

ESF KM 20 Rua Davi Bortolotti S/N  KM 20 Zona Rural 3527-9008 

ESF Jardim Itália Av. Roma, S/N Bairro Jardim Itália 3527-3739 

ESF Conjunto 
Esperança 

Rua Perdiz, esquina com Rua Albatroz, S/N. Bairro 
Padre Ulrico 

3524-5382 

ESF ANTONIO DE 
PAIVA CANTELMO 

Rua Theodoro Zanata, S/N. Bairro Antônio de Paiva 
Cantelmo 

3527-3738 

ESF Industrial Rua São Paulo, esquina com Rua São Mateus S/N 
Bairro Industrial 

3523-0361 

ESF São Cristóvão Rua Irati, esquina com Rua Amadeu Lazarotto S/N 
Bairro São Cristóvão  

3524-4618 

ESF São Francisco Rua Francisco Cassiano, S/N Bairro São Francisco 3523-1847 
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ESF Novo Mundo Rua Aurélio Buarque de Holanda, esquina com rua 
Tapejara, N. 01. Bairro Novo Mundo 

3523-6595 

ESF Pinheirinho Rua Taubaté, N. 370. Bairro Pinheirinho 3527-3522 

ESF Padre Ulrico Rua Pedro Francisco Debacker S/N, Bairro  Padre 
Ulrico 

3524-2782 

ESF São Miguel Rua Marechal Floriano Peixoto, S/N Bairro São 
Miguel 

3524-2782 

ESF Cristo Rei Rua Santo Antônio, esquina com Rua Sete de 
Setembro  N. 461, Bairro Cristo Rei 

3524-9654 

ESF Pinheirão Av. Amazonas, esquina com Rua Jundiaí, S/N, 
Bairro Pinheirão 

3527-1009 

ESF Luther King Rua Marília, N. 811, Bairro Luther King 3524-3494 

ESF Nova Concórdia Av. Jacinto Ferri, S/N, área rural 3571-1102 

ESF Assentamento 
Missões 

Área rural 3520-2305 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS): 

UBS Vila 
Nova 

 

Rua Palmas S/N 
CEP: 85601-090 - Bairro Vila Nova 

3524-4447 
 

UBS Cango Rua São João, n. 700 CEP: 85604-200 – Bairro Cango 3523-3864 
 

UBS 
Alvorada 

Rua Antônio Carneiro Neto S/N           CEP: 85601-090 – 
Bairro Alvorada 

 
 

3524-4446 

 

Além das unidades acima citadas reforçam a Rede Municipal de Saúde: 

 01 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD 

II: com finalidade de prestar atendimento aos usuários de álcool, drogas e de 

seus familiares.  

Equipe mínima: psiquiatra, médico generalista, psicólogo, terapeuta 

ocupacional, educador social, assistente social, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, agente administrativo, agente de serviços gerais.  

Está situado na Rua Minas Gerais nº 844 bairro Alvorada, telefone: 3524-

3619.  

 

 

 01 Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF: com finalidade de 

prestaratendimento de apoio as equipes de saúde da famílianas áreas de saúde 

mental, assistência social, fisioterapia, nutrição dentre outras, para as seguinte 

área de abrangência: ESF Sadia, ESF Pinheirinho, ESF Pinheirão, ESF 
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Cantelmo, ESF São Miguel, ESF Padre Ulrico, ESF Conjunto Esperança, ESF 

São Francisco, ESF Novo Mundo. 

Equipe mínima: Fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, 

assistente social, educadora física. 

 Está situado na Rua Taubaté nº 380 bairro Pinheirinho, junto ao 

Centro de Saúde Cidade Norte, telefone 3527-2102. 

 

 06 Farmácias Satélites: distribuídas geograficamente de forma a 

facilitar o acesso da população, estas farmácias dispõem de todos os 

medicamentos ofertados na Relação Municipal de Medicamentos - REMUME, 

contemplando mais de 300 itens, inclusive de controle especial.  

Equipe mínima Farmacêutico, atendente de farmácia, agente de serviços 

gerais e agentes administrativos quando necessário. 

Farmácia da Cidade Oeste. Fone: 3523-6538. 
 
Farmácia Municipal Cidade Norte. Fone: 3527-3522 
 
Farmácia da cidade Sul junto a CAF (Central de abastecimento farmacêutico). 
Fone: 3523-2441. 
 
Farmácia Municipal da Cango. Fone: 3523-6640. 
 

 01 Serviço de Assistência Especializada/Centro de Testagem e 

Aconselhamento - SAE/CTA: referência para testagem, aconselhamento e 

tratamento de HIV/AIDS Hepatites Virais, Sífilis, Hanseníase e Tuberculose. Nos 

casos de HIV/AIDS o atendimento também é prestado para outros 26 municípios. 

Equipe mínima: médico infectologista, pediatra, pneumologista, 

enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, agente administrativo, 

psicologia, agente de serviços gerais. 

Está situado na Rua Maranhão esquina com a Tenente Camargo no 

Centro, telefone 3527-2363. 
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 01 Centro de Especialidades Odontológicas – CEO: referência para 

atendimento nas especialidades odontológicas de endodontia, periodontia, 

cirurgia menor e pacientes com necessidades especiais.  

Equipe mínima: cirurgiões-dentistas, auxiliares de saúde bucal, agente 

administrativo, agente de serviços gerais. Fone: 3524-9312.  

 

 Centro de Saúde Cidade Norte: referência para o atendimento 

ambulatorial em pediatria, especialmente para recém-nascidos de risco, bem 

como casos mais complexos. Serve de suporte as equipes de saúde da família 

para casos mais complexos, finais de semana e feriados. 

Equipe mínima: pediatras, clinico gerais, psicólogos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, agentes administrativos, agentes de serviços gerais. 

Está situado na Rua Taubaté, nº 380, Bairro Pinheirinho. Fone: 3527-2102.  

 

 Clínica de Fisioterapia Municipal: referência para o atendimento 

fisioterapêutico preferencialmente para pessoas com deficiência física 

incapacitante que preencham critérios descritos neste protocolo e que 

apresentem mobilidade reduzida necessitando auxílio para a locomoção. 

Equipe Mínima: fisioterapeuta, técnico de enfermagem. Situada  junto 

as Complexo de Saúde da Cango. Fone: 3523-3864  

 

 

 

Atenção as Urgências e Emergências 

Tem como objetivo a identificação e manejo imediato de situações de 

urgência e emergência, buscando a viabilização de acesso eficaz do usuário a 

serviços de saúde qualificados e resolutivos. 

O Município é sede de base descentralizada do SAMU 192 a qual possui 

uma ambulância de suporte avançado de vida e duas ambulâncias de suporte 

básico de vida. Como componente pré-hospitalar fixo está situada no Município 
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a UPA 24 horas que presta atendimento de urgência e emergência além do 

Município sede para mais outros sete municípios perfazendo uma população 

estimada de 130 mil habitantes. As referências hospitalares para a rede de 

urgência e emergência são Hospital São Francisco, Hospital Regional do 

Sudoeste de acordo com as grades de referência previamente pactuadas. 

 01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas: unidade 

referência para atendimento de urgências e emergências de média 

complexidade para o município de Francisco Beltrão e outros sete  municípios: 

Marmeleiro, Flor da Serra do Sul , Renascença, Eneas Marques, Nova 

Esperança do Sudoeste, Manfrinópolis e Salgado Filho. 

Equipe mínima: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, atendentes de farmácia, 

assistente social, técnicos de enfermagem, agente administrativo, agente de 

serviços gerais, condutor de ambulância; Está situado na Rodovia Olivo Zanella, 

nº 818 bairro Padre Ulrico, telefone 3523-5093. 

 

 01 academia de saúde: com a finalidade de ampliar o acesso da 

população às políticas públicas de promoção da saúde e prevenção a doenças, 

proporcionando práticas corporais e atividades físicas.  

Equipe mínima: educador físico. 

 Endereço: Rua Francisca Pires, nº 89. Próximo ao Ginásio Sarará, 

Bairro Pinheirinho. 

 

Atenção Especializada e Hospitalar: 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão conta com serviços 

contratualizados para complementação da assistência na Rede Municipal de 

Saúde. Entre eles, exames laboratoriais, de imagens, consultas e procedimentos 

especializados: 

Obs: Prestadores de acordo com Chamamento Público Municipal, 

podendo ter variações. 

 

Tratamento Fora do Domicilio- TFD: 
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Visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores 

de doenças não tratáveis no município por falta de condições técnicas. Assim, o 

TFD consiste em um auxílio ao paciente no transporte e estadia  às unidades de 

saúde de outro municípios de referência desde que haja possibilidade de cura 

total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e 

aos recursos orçamentários existentes. 

O TFD destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-

hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade 

eletiva.  

Equipe mínima: enfermeira, agentes administrativos, condutores de 

ambulâncias e demais veículos. 

 

Regulação, Avaliação e Auditoria; 

As ações de Regulação, Avaliação e Auditoria tem como foco principal 

reduzir as filas de espera, otimizar os serviços contratados, reduzir perda de 

cotas e faltas, uniformizar o acesso de todas as equipes na distribuição das 

cotas, além de garantir o acesso à informação rápida para tomada decisões no 

nível de gestão. 

Equipe mínima: médicos auditores, enfermeiros, agentes administrativos. 

Endereço: Prefeitura Municipal. Fone: 3520-2128.  
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EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

A rede de educação municipal é composta atualmente por 40 unidades, 

sendo 19 CMEIS na área urbana e também 21 escolas, sendo 14 escolas na 

área urbana e conta ainda com 7 escolas do campo localizadas na área rural. 

O Município atende atualmente mais de 10 mil alunos entre educação 

infantil, ensino fundamental e EJA. 

As unidades de Educação infantil prestam atendimento de forma integral 

as crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, de 2ª a 6ª feira das 7h30min às 

17h30min, oferecendo atividades educativas e lúdicas e ações de cuidado como 

alimentação adequada às crianças, sendo realizadas 4 refeições diárias no 

CMEI, além de cuidados com segurança e higiene. Existe também a 

possibilidade para as famílias da oferta do horário estendido que ocorre das 

17h30min às 19 horas para atender até 25% das crianças matriculadas. Para 

isso, as famílias solicitam este atendimento através de formulário e comprovam 

a necessidade deste serviço devido à incompatibilidade de horário de trabalho. 

A educação em tempo integral visa desenvolver a criança em toda sua 

singularidade, oportunizando tempo e espaço para que tenha acesso a todas as 

áreas do conhecimento de maneira articulada e permanente. O objetivo desta 

etapa da educação é garantir condições adequadas para promover o 

desenvolvimento integral dos pequenos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, bem como favorecer a construção da identidade e autonomia, 

complementando a ação da família e da comunidade, buscando assegurar uma 

educação de qualidade, integrando as ações de cuidar e educar. 

 A rede municipal de educação de Francisco Beltrão dispõe atualmente de 

sete escolas em tempo integral sendo seis na área urbana e uma no campo. As 

escolas que ofertam esta modalidade são Escola M. Francisco Manoel no bairro 

Novo Mundo, Escola M. Higino Pires no bairro Sadia, Escola M. Madre 

Boaventura no bairro São Miguel, Escola M. N. Sagrado Coração no bairro Padre 

Ulrico e Escola M. Recanto Feliz no bairro Pinheirinho, A escola Quinze de 

Outubro no bairro Jardim Floresta e a escola do Campo Epitácio Pessoa na 

Secção Jacaré.  
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As crianças em idade escolar são inseridas no ensino regular em um 

período do dia e no turno contrário realizam atividades da parte diversificada do 

currículo, em oficinas de acompanhamento pedagógico em matemática e língua 

portuguesa, jogos pedagógicos, artesanato, arte, bordado, karatê, handebol, 

ética e cidadania, pintura, tênis de mesa, violão, qualidade de vida, informática, 

literatura, meio ambiente, ballet, crochê, taekwondo, dança, pet aplique, 

musicalização, teatro. 

Recebem também alimentação balanceada, com café, lanche da manhã, 

almoço e lanche da tarde com cardápio elaborado por nutricionista. 

No Ensino Fundamental regular, oferece uma nova estrutura em sua vida 

escolar, baseada em componentes curriculares específicos que preparam o 

alunos para prosseguir nos estudos e construir sua cidadania. Constituída de 

nove anos, esta etapa é dividida em duas fases: anos iniciais (1º ano ao 5º ano) 

que são oferecidas pelo município em todas as unidade eanos finais (6º ano ao 

9º ano) oferecida pelo município em 5 escolas do campo. 

O município também realiza políticas de inclusão através do contrato do 

Professor Apoio, queé aquele que atua com os alunos com Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), incluem-se nesse grupo alunos com: autismo, 

síndromes do espectro do autismo, psicose infantil e que apresentam 

dificuldades de mobilidade, sendo atendidas atualmente 43 crianças nestas 

especificações. Também são realizados atendimentos pelo Setor do 

Psicopedagógico como uma equipe profissional composta por uma 

psicopedagoga, uma professora de educação especial, duas psicólogas, duas 

fonoaudiólogas e uma estagiária de psicologia. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fase 1, é uma modalidade de 

ensino que nasceu na rede municipal da clara necessidade de oferecer uma 

melhor chance para pessoas que, por qualquer motivo, não concluíram o ensino 

fundamental, a antiga 4ª série ou que nunca foram na escola. 

É direcionada para pessoas que não conseguiram se alfabetizar ou que 

são alfabetizados, porém não possuem documento comprobatório de 

escolaridade. 

No município de Francisco Beltrão, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Educação existem 14 turmas na área urbana, distribuídas em vários 

bairros da cidade, nos períodos vespertino e noturno, com aproximadamente 140 

alunos matriculados, com faixa etária entre 37 e 77 anos. 
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A organização pedagógica da EJA é diferenciada da educação regular, 

respeita às características desse alunado, dando oportunidades educacionais 

adequadas em relação a seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante metodologia e avaliação próprias. 

Todas essas atividades e serviços prestados pela educação pública do 

município são coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SMEC) que busca atender as diferentes demandas destas etapas da educação 

básica com o propósito de construir de uma educação humanizada de qualidade 

em Francisco Beltrão. 

ESCOLAS/CMEIs LOCALIZAÇÃO TELEFONES E-MAIL 

E.M. Basílio 
Tiecher 

Km 20 5327-9009 ebasiliotiecher@gmail.com 
 

E.M. Bom Pastor  Luther King 3524-2836 embompastorfb@yahoo.com.br 

E.M Deni Lineu 
Schwartz 

Ponte Nova 3520-2303 escoladeni@gmail.com 
 

E.M. Epitácio 
Pessoa 

Secção Jacaré  3520-2300 escolajaca@hotmail.com 
 

E.M. Fco Manoel 
da Silva 

Novo Mundo 3524-4628 fcomanoel@yahoo.com.br 
 

E.M. Frei Deodato Cango 35233517 escolafreideodato@hotmail.com 
 

E.M. Germano 
Meyer 

Marrecas 3523-2749 escola.germano_meyer@hotmail.com 
supervisaogermano@gmail.com 

E.M. Higino 
Antunes Pires 
Neto  

Sadia 3527-2917 escolahigino@hotmail.com 
 

E.M Irmão Cirilo  Assentamento 
Missões 

3524-3918 irmaocirilo@gmail.com 
 

E.M. Juscelino 
Kubitschek 

Rio Tuna 3527-3390 jk.escola@yahoo.com.br 
 

E.M. Madre 
Boaventura  

São Miguel 3524-9503 escolamadreboaventura@yahoo.com.br 
 

E.M. Nª Sra  Do 
Sagrado Coração 

Pe. Ulrico 3524-2919 nsscoracao@gmail.com 
 

E. M. Nª Sra  De 
Fátima 

Nova Concórdia 35871-1125 municipaldefatima@gmail.com 
 

E.M. Profa. Mª 
Basso Dellani 

Centro 3524-2327 esc.mbdellani@hotmail.com 
 

E.M. Profa. Mª 
Helena 
Vandresen 

Alvorada  3524-3515 escolamariahelenavandresen@yahoo.com.br 
 

E.M.  Prof. Parigot 
de Souza 

Jacutinga 3523-1501 escolaparigotdesouza@hotmail.com 
 

mailto:embompastorfb@yahoo.com.br
mailto:escoladeni@gmail.com
mailto:escolajaca@hotmail.com
mailto:fcomanoel@yahoo.com.br
mailto:escolafreideodato@hotmail.com
mailto:escola.germano_meyer@hotmail.com
mailto:supervisaogermano@gmail.com
mailto:escolahigino@hotmail.com
mailto:irmaocirilo@gmail.com
mailto:jk.escola@yahoo.com.br
mailto:escolamadreboaventura@yahoo.com.br
mailto:nsscoracao@gmail.com
mailto:municipaldefatima@gmail.com
mailto:esc.mbdellani@hotmail.com
mailto:escolamariahelenavandresen@yahoo.com.br
mailto:escolaparigotdesouza@hotmail.com
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E.M. Prof. Pedro 
Algeri 

Vila Nova 3523-2026 escolapedroalgeri@yahoo.com.br 
 

E.M. Prof. Rubens 
Amélio Bonatto 

Cristo Rei 3523-4507 e.rubensamelio@gmail.com 
 

E.M. Quinze de 
Outubro 

Jardim  Floresta 3527-3914 e15deoutubro@gmail.com 
 

E.M.  Recanto 
Feliz 

Pinheirinho 3527-4010 recantofelizpedagogico@hotmail.com 
 

E.M. São 
Cristóvão 

Industrial 3523-3451 escsaocristovao@hotmail.com 
 

CMEI Aquarela Centro 3523-6067 cmeiaquarela2017@gmail.com 

CMEI Arco Íris  Alvorada 3524-6873 cmeiarcoiris2017@gmail.com 

CMEI Cantinho 
do Céu 

Marrecas 3523-2749 cmeicantinhodoceu@outlook.com 

CMEI Carmem 
Vargas Vanin 

Pinheirão 3524-7020 cmeicarmemvv@gmail.com 
 

CMEI Carrosel São Miguel 3524-2982 cmeicarrossel@gmail.com 

CMEI Dalva 
PaggiClaus 

Luther king 3524-1284 cmeidalvapaggi@hotmail.com 
 

CMEI Delfo João 
Fregonese 

Industrial 3524-0476 cmeifregonese@hotmail.com 
 

CMEI Diva 
Martins 

Pe. Ulrico 3524-4443 cmeidivamartinsge@hotmail.com 
 

CMEI  Herbert de 
Souza  

Pe. Ulrico 3523-5424 cmeiherbert_betinho@hotmail.com 
 

CMEI Idalino 
Rinaldi  

Sadia 3527-1053 cmei.idalino.rinaldi@hotmail.com 
 

CMEI Ivanir 
Albuquerque 

Cristo Rei 3524-3621 ivaniralbuquerque@hotmail.com 
 

CMEI Luiz  Carlos 
Santos da Silva 

Jardim 
Seminário 

3523-0903 cmeitiodidio@yahoo.com.br 
 

CMEI Marli 
Abdala 

Pinheirinho 3527-4401 cmeimarliabdala@hotmail.com 

CMEI Mundo 
Encantado 

Novo Mundo 3523-6166 mundoencantadocmei@gmail.com 
 

CMEI Nancy Pinto  
de Morais 

Alvorada 3524-0953 cmeinancy@gmail.com 
 

CMEI Nice Braga Miniguaçu 3523-3068 nicebragacmei@gmail.com 
 

CMEI Pequeno 
Príncipe 

Cango 3524-4450 cmeipequenoprincipe_@hotmail.com 
 

CMEI Sonho Meu Pinheirinho 3527-4401 cmeisonhomeu2015@gmail.com 
 

CMEI 
ZelirVitorello 

Jardim Floresta 3527-3313 cmeizvetorello@hotmail.com 
 

 

 

mailto:escolapedroalgeri@yahoo.com.br
mailto:e.rubensamelio@gmail.com
mailto:e15deoutubro@gmail.com
mailto:recantofelizpedagogico@hotmail.com
mailto:escsaocristovao@hotmail.com
mailto:cmeiaquarela2017@gmail.com
mailto:cmeiarcoiris2017@gmail.com
mailto:cmeicantinhodoceu@outlook.com
mailto:cmeicarmemvv@gmail.com
mailto:cmeicarrossel@gmail.com
mailto:cmeidalvapaggi@hotmail.com
mailto:cmeifregonese@hotmail.com
mailto:cmeidivamartinsge@hotmail.com
mailto:cmeiherbert_betinho@hotmail.com
mailto:cmei.idalino.rinaldi@hotmail.com
mailto:ivaniralbuquerque@hotmail.com
mailto:cmeitiodidio@yahoo.com.br
mailto:cmeimarliabdala@hotmail.com
mailto:mundoencantadocmei@gmail.com
mailto:nicebragacmei@gmail.com
mailto:cmeipequenoprincipe_@hotmail.com
mailto:cmeisonhomeu2015@gmail.com
mailto:cmeizvetorello@hotmail.com
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REDE PÚBLICA ESTADUAL   

Escola: C.E. Arnaldo Faivro Busato 

Endereço: Av Jacinto Ferri Sn - Dt Nova Concórdia Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbarnaldobusato@seed.pr.gov.br / (46) 3571-1127 

Turno: Manhã e Tarde 

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Fundamental: 6º ao 9º ano - Médio: 1ª a 3ª série 

Total de turmas: 8 

Total de alunos: 156 

Projetos: Aulas Esp. Trein. Desportivo 

 

Escola: Beatriz Biavatti, C E-Ef M 

Endereço: Rua Elias Scalco, 989 - Vila Nova  Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbbeatrizbiavatti@seed.pr.gov.br -  

Turno: Manhã e Tarde 

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Fundamental: 6º ao 9º ano - Médio: 1ª a 3ª série 

Total de turmas: 27 

Total de alunos: 515 

Projetos: Aulas Esp. Trein. Desportivo - turno da tarde 

 
 

Escola: Cango, E E Da-Ef 

Endereço: Rua Sao Judas Tadeu, 299 - Cango  Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbcango@seed.pr.gov.br - (46) 3524-9834 

Turno: Manhã  

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Fundamental: 6º ao 9º ano  

Total de turmas: 8 

mailto:fnbarnaldobusato@seed.pr.gov.br
mailto:fnbbeatrizbiavatti@seed.pr.gov.br
mailto:fnbcango@seed.pr.gov.br
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Total de alunos: 136 

Projetos: Aulas Esp. Trein. Desportivo - turno da tarde 

 

Escola: Ceebja Novos Horizontes-Ef M 

Endereço: Pr 483 - Km 12 -   Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbnovoshorizontes@seed.pr.gov.br 

Turno: Manhã e Tarde 

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Fundamental Fase II e Ensino Médio 

Total de turmas: 14 

Total de matrículas: 350 

 

Escola: Ceiebja de Francisco Beltrão - Ef M P 

Endereço:Rua Uniao da Vitoria, 1771 - Centro    Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbceebjafranciscobeltrao@seed.pr.gov.br 

Turno: Manhã, Tarde e Noite 

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Fundamental Fase II e Ensino Médio 

Total de turmas: 46 

Total de matrículas: 1496 

 
 

Escola: Centro Est Educ Profis Sudoeste do Pr 

Endereço:Linha Santa Barbara, S/N     Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbceepsudoestedoparana@seed.pr.gov.br 

Turno:  Integral e Noturno 

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Ensino Médio e Subsequente 

Total de turmas: 14 
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Total de matrículas: 417 

 

Escola: Cristo Rei, C E-Ef M 

Endereço: Rua Padre Reus, 174  Cristo Rei   Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbcristorei@seed.pr.gov.br - (46) 3523-2864 

Turno: Manhã e Tarde 

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Fundamental: 6º ao 9º ano - Médio: 1ª a 3ª série 

Total de turmas: 17 

Total de alunos: 347 

Projetos: Aulas Esp. Trein. Desportivo à tarde 

 
 

Escola: Eduardo Virmond Suplicy, C E Dr-Ef M P 

Endereço: Rua São Paulo, 1135  Centro   Francisco Beltrão - Pr 

Contato: fnbeduardosuplicy@seed.pr.gov.br (46) 3523-2851 

Turno: Manhã, Tarde, intermediário e Noite 

Horário de Funcionamento: 

Ensino: Fundamental: 6º ao 9º ano - Médio: 1ª a 3ª série 

Total de turmas: 50 

Total de alunos: 1324 

Atividades complementares: 

CELEM: Manhã, tarde e noite 

Aulas Esp. Trein. Desportivo - turno intermediário 

Técnico em design - turno da noite 

Técnico em informática - turno da noite 

Sala R. Multifuncionais S.FI.EM- Manhã e tarde 

 

  

mailto:fnbeduardosuplicy@seed.pr.gov.br
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GUIA DE SERVIÇOS 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FRANCISCO BELTRÃO – PR 
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CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS:  

 
É responsável pela organização e pela oferta dos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas 
áreas de vulnerabilidade e risco social do município. 
Serviços Ofertados: 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Recepção e 
acolhida das famílias; acompanhamento e orientação familiar; visitas 
domiciliares; encaminhamentos para a rede sócio-assistencial e das demais 
políticas afins; intermediação de benefícios eventuais; orientação e apoio sócio-
educativo às famílias e comunidade; avaliação, cadastramento e monitoramento 
dos Programas Sociais, como o Bolsa Família, Benefício de Prestação 
Continuada – BPC; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
Família Paranaense; reuniões e palestras sócio-educativas e cursos de geração 
de renda e profissionalizantes. 
CRAS CENTRO 

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1306, Centro – Telefone: (46) 
3520-2192 

CRAS CIDADE NORTE 

Endereço: Avenida Atílio Fontana, n° 4037, Pinheirinho – Telefone (46) 3527-
1033 

  
FORMANDO CIDADÃO: Desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como base principal da filosofia 
do trabalho a ordem unida e a disciplina militar. Além disso, o programa conta 
com um aporte pedagógico que abrange todas as áreas do desenvolvimento 
social, moral, físico e educacional. O programa atende adolescentes do sexo 
masculino com idade de 12 a 17 anos e está referenciado ao CRAS através de 
técnicos que realizam o acompanhamento das atividades. 
  
ESCOLA OFICINA: A Escola Oficina Adeliria Meurer desenvolve um trabalho 
sócio educativo, em turno contrário ao ensino regular, atendendo crianças e 
adolescentes de 06 a 17 anos de idade é um equipamento da Secretaria de 
Assistência Social que faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. A Escola operacionaliza o programa Jovem Aprendiz em parceria com 
a APMIF, e desenvolve também o Programa Profissionalizando para o Futuro, 
esses programas têm por objetivo a profissionalização e o encaminhamento ao 
mercado de trabalho, visando contribuir para atitudes e valores que reflitam no 
desenvolvimento do jovem, suas habilidades gerais, como a capacidade 
comunicativa e a inclusão digital, de modo a orientar o jovem para a escolha 
profissional, valorizando a pluralidade e singularidade da condição juvenil e suas 
formas particulares de sociabilidade, sensibilizar para os desafios da realidade 
social, cultural, ambiental e política de seu meio social. 
Endereço: Rua Marília, n° 801, Luther King – Telefone: (46) 3524-2973 
  

CENTRO DA JUVENTUDE – CEJU: É um espaço aberto, acessível e acolhedor 
para a convivência, formação e cidadania de adolescentes e jovens, com 
atendimento e acompanhamento pedagógico e psicossocial dos participantes e 
suas famílias. A proposta pedagógica do Centro da Juventude está alicerçada 
na Pedagogia Freiriana, a qual considera que quando o indivíduo atua através 
de atividades comunitárias, em um contexto solidário e dialógico, em que sua 
própria prática é plena de significado e reconhecimento da construção do 
trabalho libertador, em que o resgate histórico de sua vida e de sua comunidade 
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é tomada por base, a realidade em que vive passa a ser decodificada dentro de 
uma nova interpretação, mais profunda. E nesse ato, a educação e a informação, 
adquirem uma ética pautada pela vivência coletiva e cidadã. 
Endereço: Rua São Cristóvão, n° 555, Pinheirão – Telefone: (46) 3524-5337 
  

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE FRANCISCO BELTRÃO: Espaço 
voltado ao desenvolvimento de atividades que contribuem no processo de 
envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 
comunitário e na prevenção de situações de risco social. Atividades realizadas: 
Ginástica, zumba, teatro, matinês, oficinas e palestras informativas. 
Endereço: Rua Mandaguari, s/n, Luther King- Telefone: (46) 3524-1326 
  
  
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CREAS:  
 
Possui a finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio, 
orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos (mulheres, idosos, 
criança, adolescente, pessoas em situação de rua, pessoa com deficiência e 
suas famílias) em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, 
psicológica, sexual, abando, negligência, entre outros). Compreende atenções e 
orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, fortalecendo a 
função protetiva das famílias diante de um conjunto de condições que as 
vulnerabilizam. 
Serviços Ofertados: 
1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos – 
PAEFI; 
2. Serviço Especializado de Abordagem Social; 
3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC); 
4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosos(as) e suas Famílias. 
Endereço: Rua Mandaguari, n° 210, Luther King – Telefone: (46) 3524-2331 
  
  
CASA DE PASSAGEM: É um serviço de acolhimento institucional para adultos 
e famílias e tem por finalidade oferecer acolhimento provisório a pessoas com 
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de rua e desabrigo por 
abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem 
condições de autossustento. 
Endereço: Rua Buenos Aires, n° 10, Miniguaçu – Telefone: (46) 99115-1948. 
  

CASA ABRIGO ANJO GABRIEL: Tem como finalidade oferecer acolhimento 
institucional provisório para crianças e adolescentes, afastados do convívio 
familiar por determinação judicial através de medida protetiva, em função de 
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja 
viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 
impossibilidade, encaminhamentos para a família substituta. 
Endereço: Avenida União da Vitória, n° 15, Vila Nova – Telefone: (46) 3524-2453 
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Disque Idoso: Através do 165, os idosos e a população como um todo podem 
pedir informações e principalmente denunciar maus tratos ou qualquer tipo de 
violência contra a terceira idade. O Disque atende de segunda a sexta-feira, das 
8h ao meio dia e na parte da tarde das 13h às 17h. 
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°1306 - Fundos, Centro. 
Telefone: 165 

  
Habitação: De acordo com a resolução n° 01/2017, o setor de habitação possui 
como objetivo a concessão de materiais de construção de natureza habitacional 
para famílias em situação de vulnerabilidade, por meio do benefício – Melhorias 
habitacionais de Interesse Social, tendo como mantenedora a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°1306 - Fundos, Centro. 
Telefone: 3520-2190. 
  
Conselho Tutelar: O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por 
zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Este foi criado conjuntamente 
ao ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069 no dia 
13 de julho de 1990. Os conselheiros acompanham as crianças e adolescentes 
em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para 
cada caso.  
Endereço: Rua Alagoas, esquina com Niterói, s/n, bairro Alvorada. Contato: 
3523-1243. 
  

AMARBEM: Tem por objetivo principal atender crianças e adolescentes de 04 
(quatro) a 18 (dezoito) anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade 
social, em contraturno escolar, desenvolvendo atividades sociais, culturais, 
cívicas, artísticas, esportivas e recreativas e de laser entre seus usuários, 
associados e familiares, pessoas físicas de qualquer nacionalidade, etnia, credo 
religioso ou cor, sendo vedada à discriminação pessoal e social de qualquer 
natureza. Também visa complementar o trabalho social com as famílias, 
prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo os vínculos 
familiares e comunitários. 
Endereço: Rua Marília, n° 100, Padre Ulrico – Francisco Beltrão – PR. Telefone: 
(46) 3523-1356. 
  

INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO: O Instituto Jeferson Bizotto – Centro de 
Treinamentos Luz da Terra, foi fundado em 01 de maio de 2012, cujo fundador 
são os membros da Igreja Evangélica Luz do Mundo. O Instituto Jeferson Bizotto 
é uma associação civil, de caráter social, desportivo, cultural, educacional, 
artístico, assistencial, de lazer e profissional. Não apresenta fins econômicos, 
sendo constituídos na forma da lei, mediante o exercício livre associação, tendo 
a sua duração por tempo indeterminado. A referida associação tem por missão 
social conforme o estatuto, atender a crianças e adolescentes, visando 
promover, articular, ações e serviços de assistência social, esporte, lazer, 
educação, formação profissional, entretenimentos físicos, cívicos, artísticos e 
culturais, tendo como objetivo a defesa de direitos, a preservação a orientação, 
prestação de serviços, apoio à famílias, direcionadas a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. O 
público alvo do serviço são crianças e adolescentes do sexo masculino, da faixa 
etária entre 04 a 16 anos, em especial, aqueles que vivem em situação de 
vulnerabilidade e risco social, com possibilidade de envolvimento com drogas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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lícitas e ilícitas, residentes em território com ausência ou precariedade na oferta 
de serviços e oportunidade de convívio familiar e comunitário que necessitem 
dos serviços. 
- A criança, o adolescente e suas famílias tem garantido junto a Sede 
Administrativa o atendimento social da equipe social, sendo que o horário da 
Assistente Social ocorre nas segundas-feiras, no horário vespertino das 13:30h 
às 17:30h. Ao passo que os atendimentos da psicóloga ocorrem no período 
noturno nas segundas-feiras das 18:00h às 20:00h. Nos casos em que são 
detectados violência sexual a equipe tem encaminhado junto ao Conselho 
Tutelar do município. Contudo, mediante a organização dos fluxogramas para 
atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência sexual, será 
repassado as orientações para todo a equipe que atua com o público de nosso 
serviço, visando proteger, minorar os danos em relação a criança/adolescente 
que é vítima de violência sexual. 
Endereço: Rua São Paulo, 1046 – Centro, Francisco Beltrão – PR. Telefone: 
(46)3524-7531 
 

CASA APOIO IRMÃO CIRILO: Realiza atendimentos e promove entrega de 
benefícios às pessoas com paralisia cerebral, deficiência física e pessoas que 
se encontram acamadas, bem como para toda a família do beneficiário. 
Endereço: Rua Santa Maria, 682 – Guanabara, Francisco Beltrão – PR. 
Telefone: (46) 3055-2219. 
  
  
SENSIBILIZAR: Promover através da música, do esporte e de atividades 
pedagógicas diversificadas a socialização e integração de crianças e 
adolescentes do Bairro São Miguel e adjacências, com faixa etária de 3 a 15 
anos, que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista o 
desenvolvimento humano de gerações em formação. 
Endereço: Rua Marechal Hermes da Fonseca, 49 – São Miguel, Francisco 
Beltrão – PR. Telefone: (46) 3055-5330 

  
APAE: Promover a articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da 
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade 
justa e solidária. 
Endereço: R. Pato Branco, 522 - São Cristóvão, Francisco Beltrão – PR. Contato: 
(46) 3523-3685. 

  

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA OFICINA: Complementar o 
trabalho social com as crianças e adolescentes e com a famílias usuários da 
Escola Oficina Adelíria Meurer, fortalecendo a rede de proteção social de 
assistência social do município, através da inserção de Adolescentes com idade 
entre 14 e 17 anos no mercado de trabalho na função de aprendiz, prevenindo a 
ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária através do desenvolvimento de atividades intergeracionais, 
propiciando trocas de experiência e vivências, o respeito, a solidariedade, 
oportunizando o acesso às informações sobre direitos e sobre participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários. 
Endereço: Rua Marília, 801 – Luther King, Francisco Beltrão - PR. Telefone: (46) 
3524-2973. 
  

https://www.google.com.br/search?q=endere%C3%A7o+apae+francisco+beltr%C3%A3o&rlz=1C1SQJL_pt-brBR816BR816&oq=endere%C3%A7o+apae+francisco+beltr%C3%A3o&aqs=chrome..69i57.9167j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=endere%C3%A7o+apae+francisco+beltr%C3%A3o&rlz=1C1SQJL_pt-brBR816BR816&oq=endere%C3%A7o+apae+francisco+beltr%C3%A3o&aqs=chrome..69i57.9167j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE DE 
FRANCISCO BELTRÃO 

 

Objetivo: 
Segundo a Constituição da República, "a Defensoria Pública é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 
e gratuita, aos necessitados" (art. 134,caput). 
 

  
Público Alvo: 

São atendidos na Defensoria Pública aqueles que não podem custear pela 
assistência jurídica necessitada, aqueles que apresentam demandas que podem 
ser resolvidas extrajudicialmente ou aqueles sem demandas jurídicas mas que 
necessitam orientações e acesso aos direitos, ou seja, muito mais do que o 
direito a assistência judicial, abrange a defesa em todas as esferas, dos direitos 
dos necessitados. 
  
Formas de acesso à Defensoria Pública: 

As pessoas podem acessar a Defensoria Pública de forma voluntária ou 
encaminhadas por outras instituições. 
Para receber a assistência judicial é realizado estudo socioeconômico (quando 
são observadas a situação econômica e de vulnerabilidades da pessoa a ser 
assistida pela Defensoria Pública). Em alguns casos a vulnerabilidade 
apresentada se sobrepõe a questão socioeconômica. 
 

Atuação da Defensoria Pública: 

A Defensoria Pública com sede em Francisco Beltrão atende os 3 municípios da 
comarca, incluindo dessa forma, Manfrinópolis e Enéas Marques. 
São realizados atendimentos nas áreas de família, infância cível e infracional e 
criminal. 
Atendimento com horário agendado: é necessário agendar horário apenas para 
dar início a um processo. Para o agendamento para questões de família é 
necessário ir até a sede da Defensoria Pública sempre no início de cada mês, 
quando serão agendados horários para o mês corrente.  
Questões de infância cível, infracional e criminal poderão ser agendadas a 
qualquer dia da semana. 
 

Atendimento sem horário agendado: não é necessário agendar horário para 
orientações em geral e acompanhamento de processo. 
  

Horário de atendimento: 12h00 às 18h00 de segunda a quinta-feira. 
Local: Rua tenente Camargo, 2112 – Centro. Junto ao Fórum. 
Contato: (46) 3524-5594 
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