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PREFÁCIO 

 

Com a criação do Sistema Único de Assistência Social, dentre as diversas adequações 

necessárias no campo da gestão, encontra-se as ações voltadas para a produção, 

sistematização e análise de informações territorializadas sobre as situações de risco e 

vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos.  

 

Assim, caracterizamos a Vigilância Social como uma ação fundamentalmente ligada à 

gestão da informação, mas, sobretudo, comprometida com o efetivo apoio às 

atividades de planejamento e gestão dos serviços socioassistenciais quando se propõe 

produzir e disseminar conhecimentos favorecedores para a efetivação do caráter 

preventivo e proativo da Política de Assistência Social. 

 

Por essas razões, o Projeto Agenda Família 6MIL visa inaugurar o campos da  

Vigilância Social em nosso município por meio de diversos instrumentos de 

gestão,buscando promover o desenvolvimento de famílias com alto grau de 

vulnerabilidade social. Somando-se a isto, instituímos a Subsecretária de Vigilância e 

Monitoramento na estrutura organizacional da Secretaria de Assistência Social visando 

garantir maior capacidade e estrutura para a efetiva implementação desse campo em 

Juiz de Fora. 

 

É notório os imensos desafios que temos pela frente, porém cabe-nos iniciar essa difícil 

tarefa em promover a institucionalização desta política pública que traz a especificidade 

para a produção de conhecimentos aplicados ao planejamento e ao desenvolvimento 

da Política de Assistência Social. 

 

É com esse espírito que apresentamos o presente documento, intitulado de Mapa 

Social: Análise do Desenvolvimento Familiar em Juiz de Fora, ao disponibilizar dados e 

informações sobre a Assistência Social e das políticas setoriais que a tangenciam. 

Buscamos, de maneira inequívoca, estimular a formulação de programas e projetos 

atinentes aos setores que atuam nas políticas sociais e trazem, sob suas 

competências, a árdua missão de promover o desenvolvimento das famílias 

juizforanas. 

 

Custódio Mattos 

Prefeito de Juiz de Fora 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

A presente publicação, intitulada de Mapa Social: Análise do Desenvolvimento Familiar 

em Juiz de Fora, foi organizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de 

Juiz de Fora com o objetivo de disponibilizar os dados levantados nos últimos meses, 

no que diz respeito ao desenvolvimento do Projeto Agenda Família 6MIL. 

 

O projeto busca, em última análise, materializar a Vigilância Social em Juiz de Fora e 

por essa razão o Mapa Social torna-se uma importante fonte de análise social acerca 

das famílias referenciadas pela Política da Assistência Social. O nosso compromisso, 

ao apresentar tais informações, é compartilhar a situação do desenvolvimento das 

famílias juizforanas associando-as as diversas e distintas possibilidades de 

enfrentamento a partir da implementação da Vigilância Social.  

 

Portanto, o Agenda Família 6MIL busca promover o desenvolvimento de famílias com 

alto grau de vulnerabilidade social utilizando de um conjunto importante de 

instrumentos de gestão e estratégias de enfrentamento, induzindo a Rede de Proteção 

Social no município a partir de diagnósticos sistemáticos sobre as condições de 

vulnerabilidade social das famílias referenciadas pela Assistência Social 

 

Esta publicação traduz uma ação técnica e política de afirmação da Vigilância Social 

como campo fundamental para a consolidação do Sistema Único da Assistência Social 

em nosso município. Esta é minha convicção. 

 

 

 

 

 

 

Tammy Claret Monteiro 

Secretária de Assistência Social 

Prefeitura de Juiz de Fora 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Juiz de Fora é uma das cidades brasileiras com melhores índices de qualidade de vida, 

situada na Zona da Mata a 225 km da capital mineira. Com 516.247 habitantes1, 

divididos em 07 regiões administrativas, possui uma das mais altas expectativas de 

vida do país. Estrategicamente, localizada entre os maiores mercados consumidores 

do Brasil, é dotada de toda a infra-estrutura exigida para modernos empreendimentos. 

 

Gestão Plena da Assistência Social, o município dispõe de 9 (nove) Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), com proposta de expansão, totalizando 11 

(onze) CRAS. Além da Proteção Social Básica, o município dispõe de 4 (quatro) 

Centros de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), além dos 

serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade e uma rede de serviços 

socioassistenciais compostas por 142 (cento e quarenta e dois) entidades inscritas no 

Conselho Municipal de Assistência Social2, distribuídas em toda a extensão territorial 

do município. 

 

Diante deste cenário, configurado pela existência de serviços socioassistenciais e pela 

inscrição do município como Gestão Plena da Assistência Social, torna-se fundamental 

avançar na compreensão sistêmica da dinâmica social que se conforma frente à 

execução da Política da Assistência Social em Juiz de Fora.  

 

E é nesta perspectiva que a Secretaria de Assistência Social (SAS) pautou seus 

objetivos institucionais na consolidação dos princípios e diretrizes contidas na Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) que matizam direitos e ampliam a cidadania. 

Para que isso ganhe concretude, é fundamental a construção de um diagnóstico amplo 

que possibilite uma análise da situação socioassistencial, assim como, fornecer 

parâmetros para o enfrentamento dos problemas desvelados pela análise. 

 

A administração pública, na atualidade, vem passando por diversas inflexões 

relacionadas ao modelo de gestão que exige, cada dia mais, maior aprimoramento da 

gestão pública. A consolidação do planejamento torna-se a tônica das políticas 

públicas, destacando o interesse crescente por parâmetros que possam atestar a 

efetividade da mesma. Tal inflexão não ocorre por acaso, já que os órgãos de controle 

                                                
1 Censo IBGE, 2010 

2 Informações relativas até 30 de abril de 2012. 
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e a sociedade civil passam a ter maior poder fiscalizador do gasto público, assim como 

pela “cobrança” de eficiência e eficácia das ações públicas. Portanto, ao formular 

políticas públicas em sua forma clássica3, o diagnóstico configura-se como uma etapa 

fundamental e primeira do ciclo de formulação de políticas. 

 

A possibilidade de dispor de dados e informações sobre a política setorial da 

Assistência Social potencializa, de maneira inequívoca, a formulação de programas e 

projetos atinentes ao setor, aumentando a capacidade técnica e consequentemente 

viabilizando o aperfeiçoamento e a instrumentalização da gestão. 

 

Instituída em março de 2011, a Subsecretaria de Vigilância e Monitoramento da 

Assistência Social (SSVM) incorporou na estrutura da SAS4 com um dos objetivos de 

propor respostas ao quadro social do município. Porém, mais importante que ter 

respostas é saber qual o problema. Nessa perspectiva, iniciamos algumas indagações, 

sendo uma delas: como desenvolver estratégias de enfrentamento às vulnerabilidades 

sociais da população referenciada pela Assistência Social? É notório que, para obter tal 

resposta, necessitaríamos conhecer quais eram as vulnerabilidades para, só então, 

pensarmos possíveis estratégias de enfrentamento do problema. 

 

Portanto, este documento contempla as investigações realizadas pela SSVM/SAS nos 

últimos meses, gerando um conjunto de informações que potencializaram a formulação 

do Projeto Agenda Família 6MIL5, caracterizando a realização do diagnóstico pregresso 

a formulação do projeto.  

 

Nessa perspectiva, o Agenda Família 6MIL é um projeto estruturante da SAS e 

configura-se como estratégia de implementação das Redes de Proteção e Vigilância 

Social, visando normalizar, organizar e avançar na Política de Assistência Social no 

                                                
3 De maneira clássica, a formulação de políticas públicas perfazem um ciclo com as seguintes etapas: 

diagnóstico, formulação, implementação e avaliação. 

4  Para extensão da proteção social em Juiz de Fora, a SAS tem como desafio, a implementação da 
Vigilância Social, uma das funções da Política Pública de Assistência Social, que permite o 
conhecimento das diversas formas de vulnerabilidades sociais da população do território dos Centros 
de Referência da Assistência Social – CRAS. A Vigilância Social, de forma estratégica, induz o 
“planejamento de ações preventivas, contribuindo desta forma, para o aprimoramento das ações que 
visem à restauração de direitos violados e a interrupção de situações de violência”. As ações da SAS 
se pautam em princípios éticos de justiça e equidade social.  

5  O Projeto Agenda Família 6Mil visa a implementação da Vigilância Social, por meio de diversos 
instrumentos de gestão,buscando promover o desenvolvimento de famílias com alto grau de 
vulnerabilidade social articulando dois eixos estratégicos: Eixo 1- Delimitação dos territórios 
socioassistenciais, estratificação das famílias, classificação das vulnerabilidades sociais e elaboração 
das estratégias de enfrentamento; Eixo 2- Organização do processo de trabalho do Centro de 
Referência da Assistência Social (O projeto é melhor detalhado na publicação: Guia de Orientação – 
Implementação da Vigilância Social, disponibilizada pela SAS/PJF) 
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município de Juiz de Fora através da vinculação aos serviços, benefícios, projetos e 

programas sociais, conforme ilustrado na Figura 1 - Mapa Estratégico do Projeto. 

  

Mapa Estratégico do Projeto Agenda Família 6 MIL 

 

SSVM/SAS/2012 

 

Portanto, o presente documento, intitulado de Mapa Social, propõe uma ampliação da 

linguagem cartográfica ao caracterizar elementos socioeconômicos da população 

referenciada pela Política da Assistência Social, viabilizado pela representação 

estatística e gráfica dos dados inscritos no CadÚnico. Somando-se a isso, o Mapa 

Social traz o georreferenciamento dos dados socioassistenciais, inaugurando a 

delimitação dos Territórios Socioassistenciais em Juiz de Fora. 

 

Dividimos seu conteúdo em 3 (três) partes para propiciar melhor entendimento:  

 

Parte 1 – Análise do Desenvolvimento Familiar em Juiz de Fora: descrever a 

situação do desenvolvimento familiar, configurando-se como um diagnóstico da 

situação atual do município, através do Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF). 

 

Parte 2 – Diagnóstico Socioeconômico: apresenta o levantamento diagnóstico 

através da caracterização dos aspectos domiciliares, do Ciclo Etário, 
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Escolarização, Trabalho, Emprego e Renda das famílias referenciadas pela 

Política da Assistência Social. 

 

Parte 3 – Territórios Socioassistenciais: apresenta as delimitações dos territórios 

socioassistenciais de Juiz de Fora, associados as áreas de responsabilidade de 

cada Centro de Referencia da Assistência Social (CRAS). 

 

Ressalva-se que o Mapa Social não propõe esgotar as diversas possibilidades de 

análise. Portanto, cada órgão ou agente, produzirá informações a partir de sua 

perspectiva de análise. Ou seja, espera-se que este documento sirva como matriz para 

novas contribuições acerca da realidade socioeconômica das famílias referenciadas 

pela Política da Assistência Social em Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

Thiago Augusto Campos Horta 
Subsecretário de Vigilância e Monitoramento 

Secretaria de Assistência Social 
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1 | ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO FAMILIAR EM JUIZ DE 
FORA 
 

Um dos grandes desafios para a priorização de famílias em situação de vulnerabilidade 

compreende o entendimento de quais critérios são capazes de definir uma família 

vulnerável e, por conseguinte, o grau de desenvolvimento da família. Isso significa dizer 

que a escolha dos indicadores que possibilita a identificação e o atendimento de forma 

prioritária de famílias deve englobar diversas dimensões. 

 

Além de um instrumento fundamental para as políticas sociais, tais indicadores são 

importantes para a compreensão das mudanças sociais em curso. Atualmente há um 

conjunto importante de indicadores e índices que possibilita aos gestores públicos 

buscar formas de intervenções mais assertivas.  

 

Nesse contexto, da forma como estruturado, o projeto Agenda Família 6MIL6 tem como 

principal estratégia o desenvolvimento de famílias em situação de vulnerabilidade 

social e, por isso, os indicadores são elementos fundamentais para o desenvolvimento 

de ações de promoção e proteção social. É a partir dessa premissa que a escolha do 

indicador para o projeto se deu através de uma ampla pesquisa e o diálogo com 

diversos atores sociais7, que trabalham diretamente com as famílias referenciadas pela 

Assistência Social. Após diversas discussões, optou-se por utilizar o Índice de 

Desenvolvimento Familiar (IDF), adotado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), calculado a partir de dados do CadÚnico8.  

                                                
6 O Projeto Agenda Família 6MIL, é uma iniciativa do município de Juiz de Fora através da Secretaria de 
Assistência Social, que busca por meio de diversos instrumentos de planejamento, promover o 
desenvolvimento de famílias com alto grau de vulnerabilidade social. O projeto visa promover o 
desenvolvimento, de forma prioritária, de 6 (seis) mil famílias com alto grau de vulnerabilidade social por 
meio do acesso aos serviços, benefícios, projetos e/ou programas sociais, que de forma integrada, 
pretende induzir as Redes de Proteção Social, e reforçar o exercício dos direitos básicos nas áreas de 
Educação, Saúde, Habitação, Trabalho e Renda, na perspectiva de rompimento do ciclo de pobreza, 
tendo a Política de Assistência Social como articuladora do processo. Ver detalhes do projeto no “Guia 
de Orientação para Implementação de Vigilância Social”. 

7 O desenvolvimento do projeto, através das oficinas de implantação, contou com a participação dos 
Coordenadores e Técnicos dos Centros de Referencia da Assistência Social – CRAS. 
8 Criado em julho de 2001, o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) tem por objetivo o 
cadastramento e a manutenção de informações atualizadas das famílias brasileiras com renda per capita 
inferior a 1/2 salário mínimo (SM) ou renda familiar total de até 3 SMs em todos os municípios brasileiros. 
Sua utilização ajuda a identificar potenciais beneficiários para os programas sociais, proporciona melhor 
focalização e evita a sobreposição de programas para uma mesma família. (…) O CadÚnico figura 
certamente entre as mais importantes fontes de informação sobre a população pobre. Assim, demonstra-
se que essa variedade de informações disponíveis sobre as famílias e a possibilidade de identificá-las, 
leva a que este cadastro seja considerado de grande utilidade para a elaboração de diagnósticos das 
condições sociais e para a definição e operacionalização da política social do país. Ele representa uma 
alternativa para se obter estimativas do grau de carência ao nível municipal. (Adaptação do Texto para 
Discussão nº 1414 – Sobre as Utilidades do Cadastro Único, IPEA, Rio de Janeiro, 2009) 
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Portanto, a estruturação do Projeto Agenda Família 6MIL tem como núcleo o IDF, que 

é composto por 6 dimensões, 26 componentes e 41 indicadores, que serão explicitados 

na seção seguinte. É importante ressaltar que a definição deste conjunto de 

indicadores, articulado em um número sintético9, busca compreender as diversas 

facetas da pobreza e da vulnerabilidade familiar (IPEA, 2009). A partir da identificação 

do IDF, optamos por agrupar as famílias inscritas na base do CadÚnico em cinco 

categorias, conforme demonstrado na tabela abaixo:  

 

Agrupamento dos intervalos do IDF 
Agrupamento Cor Intervalo do IDF 

D5 Vermelha 0,00 a 0,62 

D4 Laranja 0,62 a 0,70 

D3 Amarela 0,71 a 0,80 

D2 Verde 0,81 a 0,90 

D1  Azul 0,91 a 1,00 

 

Esse cálculo apresenta os valores do IDF sintético para a família selecionada em cada 

uma das seis dimensões. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições da 

família com respeito àquela dimensão. Cada indicador pode ser entendido como uma 

condição de desenvolvimento. Quando o indicador aparece em vermelho significa que 

esta família encontra-se em condição de menor desenvolvimento; quando ele aparece 

em azul, significa melhor condição de desenvolvimento.  

 

Foi fundamental para o diagnóstico situacional do desenvolvimento familiar, realizar 

uma análise detalhada das características das famílias em Juiz de Fora, identificando 

os principais pontos de vulnerabilidade e, a partir disso, criar estratégias e ações 

fundamentadas nesses desafios. Este documento busca, portanto, detalhar tais 

reflexões como ponto de partida para identificação de estratégias de enfrentamento às 

condições de alto grau de vulnerabilidade social, através da Vigilância Social. O Mapa 

Social apresentará a conformação do índice de desenvolvimento familiar e sua 

classificação agrupada entre D5 a D1, visando delimitar a situação das famílias 

referenciadas pela Política da Assistência Social em Juiz de Fora. Mas antes, julga-se 

oportuno apresentar a conceituação das dimensões e composição do IDF. 

                                                
9 O indicador sintético é construído a partir de uma série de indicadores básicos, a saber: Cálculo do 
Componente = soma das variáveis de cada componente dividido por total de variáveis do componente; 
Cálculo da Dimensão = cálculo do componente dividido por Nº de componentes da dimensão. Para 
melhor compreensão, ver  texto para Discussão nº 1414 – Sobre as Utilidades do Cadastro Único, IPEA, 
Rio de Janeiro, 2009. 
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1.1 | CONHECENDO O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 

FAMILIAR10 

 

Como é amplamente difundido, a pobreza deve ser compreendida como um fenômeno 

multidimensional. Alguns enfoques comumente utilizados entre os gestores públicos 

centram-se na insuficiência de renda como parâmetro para mensurar a pobreza e 

classificar famílias para o acesso aos programas sociais. A ideia de construir 

indicadores que possibilitem ampliar a concepção de insuficiência de renda vem 

ganhando grande visibilidade e contribuindo para que gestores públicos em diversos 

níveis da federação utilizem-se dessas informações para planejar, implementar, 

acompanhar e avaliar políticas públicas no campo da Assistência Social.  

 

O Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) é um indicador sintético que reúne um 

conjunto de informações que possibilitam analisar o desenvolvimento familiar 

contribuindo para a identificação de famílias com vulnerabilidades e riscos sociais e 

focalização de ações a partir de seis dimensões: 1) Vulnerabilidade Familiar; 2) 

Acesso ao Conhecimento; 3) Acesso ao Trabalho; 4) Disponibilidade de 

Recursos; 5) Desenvolvimento Infantil; 6) Condições Habitacionais.  

 

O índice reúne 26 componentes, articulados a partir de 41 indicadores. Sua 

classificação vai de 0 a 1, sendo 1, o melhor desenvolvimento familiar e 0 (zero), o pior. 

O IDF é utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para 

acompanhamento dos municípios e está à disposição dos gestores para o 

desenvolvimento de suas ações. O grande diferencial consiste no fato de que esse 

Indicador é calculado a partir dos dados do Cadastro Único de Programas Sociais – 

CadÚnico.  

 

Nesse sentido, vale ressaltar que a utilização do CadÚnico como fonte privilegiada de 

dados sobre a população pobre é inquestionável. Mais do que apenas uma fonte de 

cadastramento, o CadÚnico vem sendo usado também como base para o 

desenvolvimento de indicadores para priorização e avaliação de políticas e programas, 

a exemplo do Projeto Agenda Família 6 Mil. 

 

O cadastro contribui para identificação de potenciais beneficiários, proporciona melhor 

focalização e evita sobreposição de ações para uma mesma família, além de ter como 

                                                
10 Adaptação do Texto para Discussão nº 1414 – Sobre as Utilidades do Cadastro Único, IPEA (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada), Rio de Janeiro, 2009.  
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principal característica seu caráter praticamente censitário no que se relaciona à 

pobreza. Por ter a natureza cadastral, proporciona ainda identificar nome e endereço 

dessa população, contendo uma ampla variedade de informações sobre condições de 

vida dessas famílias. 

 

a) Dimensão 1: Vulnerabilidade Familiar  

 

A vulnerabilidade de uma família representa o volume adicional de recursos que ela 

requer para satisfazer suas necessidades básicas, em relação ao que seria requerido 

por uma família padrão. Por exemplo, a presença de gestantes, crianças, adolescentes, 

jovens, portadores de deficiência e idosos aumenta a vulnerabilidade das famílias, na 

medida em que aumenta o volume de recursos necessários para a satisfação de suas 

necessidades básicas. Das seis dimensões consideradas esta é a única que não 

representa nem meios nem fins. Com base nas informações do CadÚnico é possível 

descrever quatro componentes da vulnerabilidade de uma família:  

 

1) Gestação e amamentação: trata-se de necessidades especiais nutricionais e 

em atendimento médico que surgem devido à presença de gestantes e/ou 

crianças em período de aleitamento.  

 

2) Crianças, adolescentes e jovens: famílias com a presença destes grupos 

incorrem em despesas adicionais relacionadas à transmissão de regras e 

hábitos de convivência (educação lato sensu), cuidados cotidianos (zelar pela 

segurança, alimentação etc.), além de apresentar necessidades específicas de 

educação e atendimento médico(a incidência de doenças características da 

infância, por exemplo, aumenta os custos dessas famílias).  

 

3) Portadores de deficiência e idosos: famílias com a presença destes grupos 

incorrem em despesas adicionais relacionadas a cuidados cotidianos (zelar 

pela segurança, alimentação etc.) e necessidades especiais em atendimento 

médico.  

 
4) Dependência econômica: quando o número de crianças ou idosos é 

proporcionalmente elevado em relação ao número de adultos, a família passa 

a ocupar uma posição desvantajosa, pois muitos dependem da renda de 

poucos. 
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Com o propósito de representar estes componentes da vulnerabilidade das famílias, 

utilizamos os seguintes indicadores:  

 

Indicadores de vulnerabilidade das famílias 

Gestação e 
amamentação 

V1. Ausência de gestantes  
V2. Ausência de mães amamentando 

Crianças, 
adolescentes e 
jovens 

V3. Ausência de crianças 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes  
V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens 

Portadores de 
deficiência e idoso 

V6. Ausência de portadores de deficiência  
V7. Ausência de idosos 

Dependência 
econômica 

V8. Presença de cônjuge 
V9. Mais da metade dos membros encontra-se em idade ativa 

IPEA, 2009 

 

Segundo a forma como os indicadores V3-V5 foram construídos, a presença de 

crianças é levada em consideração três vezes, ao passo que a presença de jovens, 

apenas uma. Esta forma de construção permite, numa avaliação do grau de 

vulnerabilidade das famílias, atribuir um peso três vezes maior às crianças que aos 

jovens, mesmo quando cada indicador recebe igual peso.  

 

b) Dimensão 2: Acesso ao Conhecimento  

 

Dentre todos os meios de que uma família pode dispor para satisfazer suas 

necessidades, o acesso ao conhecimento, certamente, se encontra entre os mais 

importantes. Com base nas informações do CadÚnico é possível construir indicadores 

para apenas dois componentes: i) analfabetismo e ii) escolaridade.  

Com vistas a representar estes dois componentes do acesso ao conhecimento das 

famílias utilizamos os seguintes indicadores:  

 

 

Indicadores de acesso ao conhecimento 

Analfabetismo C1. Ausência de adultos analfabetos 
C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais 

Escolaridade  C3. Presença de pelo menos um adulto com fundamental 
completo. 
C4. Presença de pelo menos um secundário completo.  
C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação 
superior. 

IPEA, 2009 
 

Dois aspectos da seleção desses indicadores merecem destaque. O primeiro deles diz 

respeito ao uso repetido de indicadores em cascata. Por exemplo, uma vez que todo 

analfabeto é também um analfabeto funcional, ambos os indicadores (C1 e C2) captam 
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a presença de um analfabeto na família. Assim, o analfabetismo recebe, 

implicitamente, um peso duas vezes maior que o analfabetismo funcional. De forma 

similar, em C3-C5 a educação superior recebe um peso três vezes maior que a 

educação fundamental, uma vez que toda a família contendo pelo menos uma pessoa 

com alguma educação superior também apresenta pelo menos uma pessoa com 

educação fundamental e secundária completas.  

 

O segundo aspecto está relacionado ao fato de que, ao contrário das características 

estritamente domiciliares – tais como o acesso a esgotamento sanitário adequado, em 

que ter (presença) ou não ter (ausência) são as únicas possibilidades –, para os 

indicadores derivados das características individuais, como o analfabetismo, existem 

várias formas de uma família ter ou não a característica. 

 

Uma possibilidade seria a família não ter nenhuma pessoa analfabeta (ausência de 

analfabetos). Outra opção seria não ter todos os membros analfabetos (presença de ao 

menos uma pessoa alfabetizada). Note que os indicadores de analfabetismo (C1 e C2) 

são do primeiro tipo, ao passo que os indicadores de escolaridade (C3-C5) são do 

segundo tipo.  

 

c) Dimensão 3: Acesso ao Trabalho  

 

Dotar as famílias de meios sem garantir que elas possam efetivamente utilizá-los para 

a satisfação de suas necessidades não é uma política eficaz. Assim, tão importante 

quanto garantir que as famílias tenham acesso aos meios de que necessitam é dar-

lhes a oportunidade de utilizá-los. Por exemplo, a importância de dar a uma pessoa os 

conhecimentos necessários para que ela desempenhe uma determinada função será 

dramaticamente reduzida, caso ela não venha a ter a oportunidade de realizá-la.  

 

O acesso ao trabalho representa a oportunidade que tem a pessoa de utilizar sua 

capacidade produtiva. Trata-se de um dos casos mais típicos de oportunidade para a 

utilização de meios. Dentre os vários componentes do acesso ao trabalho, destacamos: 

i) a disponibilidade de trabalho; ii) a qualidade do posto de trabalho; e iii) a 

remuneração. 

 

Com base no CadÚnico, é possível construir uma variedade de indicadores da 

disponibilidade, da qualidade e da remuneração dos postos de trabalho. Com o 

propósito de representar estes três componentes, utilizamos os seguintes indicadores:  
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Indicadores de acesso ao trabalho 

Disponibilidade de 
trabalho 

T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-
se ocupado  

Qualidade do posto de 
trabalho 

T2 Presença de pelo menos um ocupado no setor formal. 
T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não 
agrícola. 

Remuneração T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento 
superior 1SM. 
T5 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento 
superior a 2SM. 

IPEA, 2009 

 

Verificou-se, mais uma vez, o efeito cascata nos indicadores T4 e T5, uma vez que a 

presença de ao menos um ocupado com rendimento superior a 2 SMs implica a 

presença de ao menos um ocupado com rendimento superior a 1 SM.  

 

d) Dimensão 4:  Disponibilidade de Recursos  

 

Na medida em que a grande maioria das necessidades básicas de uma família pode 

ser satisfeita através de bens e serviços adquiridos no mercado, a renda familiar per 

capita passa a ser um recurso fundamental na determinação do seu bem-estar. 

 

Embora a origem dos recursos não seja relevante para a satisfação das necessidades 

de uma família, a sustentabilidade e o grau de independência desta dependem da 

parcela que é gerada autonomamente e da parcela que é recebida como transferências 

de outras famílias ou do governo. 

 

Dentre os vários componentes da disponibilidade de recursos, destacamos três: i) 

extrema pobreza; ii) pobreza; e iii) capacidade de geração de renda. Com o propósito 

de representar estes componentes da disponibilidade de recursos de uma família 

obtivemos, com base no CadÚnico, os seguintes indicadores:  

 

Indicadores de disponibilidade de recursos 

Extrema pobreza R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema 
pobreza. 
R2 Renda familiar per capita superior à linha de extrema 
pobreza. 
R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza.  

Pobreza R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza. 
R5 Renda familiar per capita superior à linha de pobreza.  

Capacidade de 
geração de renda 

R6 Maior parte de renda familiar não advêm de 
transferências.  

IPEA, 2009 
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A utilização do efeito cascata para deu maior peso à extrema pobreza. Neste caso, se 

R4 e R5 são verdadeiros, então R1 e R2, respectivamente, também o são.  

 

e) Dimensão 5:  Desenvolvimento Infantil  

 

Uma das principais metas de qualquer sociedade é garantir sempre, a cada criança, 

oportunidades para o seu pleno desenvolvimento. Dada a informação disponível no 

CadÚnico, é possível captar apenas três componentes do desenvolvimento infantil: i) 

trabalho precoce; ii) acesso à escola; e iii) progresso escolar.  

 

Com o objetivo de representar esses componentes do desenvolvimento infantil, 

utilizamos os seguintes indicadores: 

 

Indicadores de desenvolvimento infantil 

Trabalho precoce D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 
10 anos trabalhando. 
D2 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 
16 anos trabalhando.  

Acesso à escola D3 Ausência de pelo menos uma criança de 0-6 anos 
fora da escola. 
D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos 
fora da escola. 
D5 Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos 
fora da escola. 

Progresso escola D6 Ausência de pelo menos uma criança com até 14 
anos com mais de 2 anos de atraso. 
D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 10 a 14 
anos analfabeto 
D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos 
analfabeto 

IPEA, 2009 

 

Observou-se o uso do efeito cascata em D1 e D2 para dar maior peso ao trabalho de 

crianças menores de 10 anos do que ao de adolescentes entre 10 e 15 anos. 

Utilizamos, também, o mesmo expediente em D4 e D5 para dar maior peso à 

frequência escolar de adolescentes de 7 a 14 anos do que à de jovens entre 15 e 17 

anos.  

 

f) Dimensão 6: Condições Habitacionais  

 

As condições habitacionais representam uma das principais dimensões das condições 

de vida de uma família devido a sua íntima relação com as condições de saúde. Dada 

a informação disponível no CadÚnico, podemos avaliar diversos dos seus 
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componentes: i) propriedade; ii) déficit habitacional; iii) abrigabilidade; iv) acesso a 

abastecimento de água; v) acesso a saneamento; vi) acesso à coleta de lixo; e vii) 

acesso à energia elétrica. É importante destacar, no entanto, que não há informações 

sobre alguns componentes importantes das condições habitacionais, tais como a falta 

de segurança, a separação das funções entre os cômodos disponíveis do domicílio, a 

natureza do entorno (vizinhança) e a distância ao local de trabalho, à escola e ao posto 

de saúde. Para representar os sete componentes das condições habitacionais que 

podem ser avaliados a partir das informações do CadÚnico, utilizamos os seguintes 

indicadores:  

 

Indicadores de condições habitacionais 

Propriedade do domicílio 
H1. Domicílio Próprio 

H2. Domicílio, cedido ou invadido 

Déficit habitacional H3. Densidade de até dois moradores por do domicílio 

Abrigabilidade H4. Material de construção permanente 

Acesso adequado a  água   H5. Acesso adequado a água 

Acesso adequado a 

saneamento e esgotamento 

sanitário 

H6. Esgotamento sanitário adequado 

Acesso a coleta de lixo   H7. Lixo é coletado 

Acesso a eletricidade H8. Acesso a eletricidade 

IPEA, 2009 

 

O uso do efeito cascata em H1 e H2, conferiu maior peso à condição de domicílio 

próprio.  
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1.2 | ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
FAMILIAR EM JUIZ DE FORA11

 
 

Em Juiz de Fora, o Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) calculado a partir dos 

dados de 28.041 famílias12 pela Subsecretaria de Vigilância e Monitoramento da 

Assistência Social é de 0,71. Trata-se de uma média, sendo importante destacar que 

nesse conjunto há famílias com alto grau de vulnerabilidade e outras que estão em 

estágio de maior desenvolvimento. Isso se diferencia também na localização no 

território municipal, havendo áreas de concentração de pobreza. A partir das seis 

dimensões que compõem o Índice, é possível realizar uma análise aprofundada dos 

indicadores, levantando inclusive número de famílias em determinadas situações. 

Ressalva-se, portanto, que a unidade de análise é a família e não o indivíduo, que será 

analisado em detalhe na Parte 2 desta publicação. 

 

Índice de Desenvolvimento Familiar de Juiz de Fora 

 

                                                
11 Em Juiz de Fora, o IDF calculado a partir dos dados de cerca de 29 mil famílias pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social (MDS) é de 0,64. Esta informação refere-se ao ano de 2010, conforme Relatório 
de Informações Sociais (RI - Programa Bolsa Família CadÚnico / SENARC) gerado pelas bases de 
dados da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do MDS. Portanto, o presente estudo 
não se configura como dado oficial disponibilizado pelo MDS, mas sim a atualização do IDF, a partir do 
mesmo referencial metodológico, pela Subsecretaria de Vigilância e Monitoramento / Secretaria de 
Assistência Social/PJF. A data base dos dados extraídos do CadÚnico foi dezembro de 2011. 

12 Com o objetivo de gerar maior fidedignidade dos dados extraídos do CadÚnico, utilizamos apenas os 
dados atualizados, considerando cadastros de até 2 anos. Também utilizamos análise de consistência 
dos dados, expurgando informações não confiáveis. 
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Agrupamento do Desenvolvimento Familiar em Juiz de Fora 

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 910 3,3 

D2 0,81 a 0,90 5.692 20,3 

D3 0,71 a 0,80 7.297 26 

D4 0,62 a 0,70 7.694 27,4 

D5 até 0,62 6.448 23 

Total - 28.041 100% 
 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 8% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 

2.371 famílias. Ao analisar a composição familiar, observa-se em 42,9% a presença de 

crianças e em 58,2% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 12.035 e 

16.306 famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 5,3% (1.473) 

das famílias e os idosos em 12,4% (3.461) das famílias. A maior parte das famílias 

presentes no CadÚnico, 68,5%, não tem a presença de cônjuges em sua organização 

familiar, o que representa 19.207 famílias. 

 

Indicadores da Dimensão Vulnerabilidade das Famílias de Juiz de Fora 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 

 

A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Nesse sentido, podemos perceber uma incidência 

considerável de presença de analfabetos, analfabetos funcionais e o acesso quase 

inexistente dos adultos dessas famílias para completar o ensino fundamental. Em 
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números absolutos, isso representa que em 1.532 (5,5%) famílias há a presença de 

analfabetos e em 6.766 (24,1%) conta-se com adultos analfabetos funcionais. Em 

relação ao ensino fundamental completo, pelo menos 13.284 (47,4%) famílias não têm 

nenhum adulto com essa escolaridade e em 19.451 (69,4%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário completo. Pelos dados, 1.292 (4,6%) das famílias tem a 

presença de pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio da dimensão 

para todas as famílias de Juiz de Fora é de 0,57. Trata-se de um campo importante, 

pois se sabe que a escolaridade tem relação direta com o acesso ao trabalho e a 

disponibilidade de recursos.  

 

Indicadores da dimensão Acesso ao Conhecimento de Juiz de Fora 

 

Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 
 

 

Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa13 desocupados, ou seja, 68,6%, totalizando 19.243 famílias. A 

presença no mercado formal também não é uma realidade para maioria, já que 62,2% 

das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, em apenas 37,8% 

das famílias há pessoas inseridas no mercado formal. Com relação à renda do 

trabalho, para 22.749 famílias, cerca de 81%, o rendimento é inferior a 1 salário 

mínimo. Esse índice chega a 98% quando relacionamos ao rendimento inferior a 2 

salários mínimos, representando o total de 27.604 famílias. O valor médio da dimensão 

é 0,36 e é a dimensão com menor valor verificado. Consideramos que esse resultado, 

                                                
13  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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obviamente, relaciona-se a todas as dimensões aqui implicadas e de forma direta à 

escolarização.  

 

Indicadores da dimensão Acesso ao Trabalho de Juiz de Fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 24,8% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 6.942 famílias. Cerca de 14% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 41,1%, 

11.514 casos, das famílias têm despesa per capita superior a essa linha, assim como 

56% delas têm renda familiar per capita acima desse parâmetro, totalizando 15.695. 

Observa-se que o indicador desta dimensão está em 0,76. 
 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos de Juiz de Fora 
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Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 

 

Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce é possível 

identificar 0,4% de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos 

trabalhando e 0,8% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos 

trabalhando. Em relação ao acesso à escola, há 7.087 (25,3%) famílias que têm 

crianças de 0 a 6 anos fora da escola; 420 (1,5%) famílias em que há presença de 

crianças de 7 a 14 anos fora da escola e 649 (2,3%) com crianças de 7 a 17 anos fora 

da escola. Há 113 (0,4%) famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos 

analfabeto e 67 (0,2%) famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 

anos analfabeto. Considerando tais indicadores, percebe-se que essa é a melhor 

dimensão, alcançando um índice de 0,92.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil de Juiz de Fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que 71,4% das 

famílias, ou seja, 20.009 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 18.295 

(65,2%%) famílias em domicílios cedido ou invadido. Cerca de 98% das famílias têm 

densidade de até 2 moradores por cômodo, ou seja, 27.525 casos. Em relação às 

condições de habitação, cerca de 1% das casas não são de material de construção 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 27 | Secretaria de Assistência Social 

permanente; 7,1% das famílias não têm acesso adequado à água; 4,8% não têm 

acesso adequado à esgotamento; 1,7% não tem seu lixo coletado e 2,5% não têm 

acesso à eletricidade. Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,92. 

 

Indicadores da dimensão Condições Habitacionais de Juiz de Fora 

 

Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 

 
1.3 | ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR POR 
ABRANGÊNCIA DOS CRAS 
1.3.1 | CRAS CENTRO 
 

Na área de abrangência do CRAS Centro, o IDF calculado a partir dos dados de 3.763 

famílias é de 0,75. Trata-se de uma média superior ao do município (0,71). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 28 | Secretaria de Assistência Social 

Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS Centro  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 209 5,6 

D2 0,81 a 0,90 1.182 31,4 

D3 0,71 a 0,80 1.083 28,8 

D4 0,62 a 0,70 777 20,6 

D5 até 0,62 512 13,6 

Total - 3.763 100% 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 6% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 221 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 33% a presença de crianças 

e em 43,9% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 1.242 e 1.652 famílias 

respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 5,1% (192) das famílias e os 

idosos em 18,8% (708) das famílias. A grande parte das famílias presentes no 

CadÚnico, 73,7%, não tem a presença de cônjuges em sua organização familiar, o que 

representa 2.774 famílias. O valor médio dessa dimensão para todas as famílias do 

CRAS Centro é de 0,75. 

 

Indicadores da dimensão Vulnerabilidade das famílias do CRAS Centro 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. 170 (4,5%) famílias possui a presença de 

analfabetos e em 704 (18,7%) conta-se com adultos analfabetos funcionais. Em 

relação ao ensino fundamental completo, 1.404 (37,3%) famílias não têm nenhum 

adulto com essa escolaridade e em 2.093 (55,6%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 389 (10,3%) das famílias tem a presença 

de pelo menos um adulto que concluiu o ensino superior. O valor médio do indicador 

dessa dimensão para todas as famílias do CRAS Centro é de 0,64. 

 
Indicadores da dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Centro 

 
Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa14 desocupados, ou seja, 54,5%, totalizando 2.050  famílias. 

60,6% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, em apenas 

39,4% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação à renda do 

trabalho, para 3.001 famílias, cerca de 79,8%, o rendimento é inferior a 1 salário 

mínimo. Esse índice chega a 98% quando relacionamos ao rendimento inferior a 2 

salários mínimos, representando o total de 3.687 famílias. O índice dessa dimensão 

tem valor de 0,41, sendo superior ao da média do índice de Juiz de Fora. 

 

                                                
14  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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Indicadores da dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Centro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 15,9% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 599 casos. Cerca de 9% apresenta renda familiar per capita inferior à linha 

de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 41%, 1.544 

famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,83. 

 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Centro  

 
Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce tende a nulo 

(0,1%) o número de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 

anos trabalhando e 0,3% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 

anos trabalhando. Em relação ao acesso à escola, há 780 (20,7%) famílias que têm 

crianças de 0 a 6 anos fora da escola; 47 (1,2%) famílias em que há presença de 

crianças de 7 a 14 anos fora da escola e 61 (1,6%) com crianças de 7 a 17 anos fora 

da escola. 0,3% famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto 

e 0,2% famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 

Essa dimensão alcança um índice de 0,94.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Centro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que 74% das famílias, 

ou seja, 2.783 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 2.693 (71,6%) famílias em 

domicílios cedido ou invadido. 98,8% das famílias têm densidade de até 2 moradores 

por cômodo, ou seja, 3.719 famílias. Em relação às condições de habitação, 0,9% das 

casas não são de material de construção permanente; 5,4% das famílias não têm 

acesso adequado à água; 4% não têm acesso adequado à esgotamento; 1,6% não tem 

seu lixo coletado e 1,9% não têm acesso à eletricidade. Essa dimensão, em sua média, 

alcança um índice de 0,92. 
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Indicadores da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 

  
1.3.2 | CRAS LESTE LINHARES 
 
Na área de abrangência do CRAS LESTE Linhares, o IDF calculado a partir dos dados 

de 3.629 famílias pela SSVM/SAS é de 0,70. Trata-se de uma média inferior ao do 

município (0,71). 

 

Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Leste Linhares 
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Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS LESTE Linhares  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 102 2,8 

D2 0,81 a 0,90 655 18 

D3 0,71 a 0,80 1.008 27,8 

D4 0,62 a 0,70 1.015 28 

D5 até 0,62 849 23,4 

Total - 3.629 100% 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 9% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 333 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 45,1% a presença de 

crianças e em 61,4% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 1.637 e 2.227 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 5,3% (191) das 

famílias e os idosos em 12,8% (463) das famílias. A grande parte das famílias 

presentes no CadÚnico, 68,3%, não tem a presença de cônjuges em sua organização 

familiar, o que representa 2.478 casos. O valor médio do indicador dessa dimensão 

para todas as famílias do CRAS LESTE Linhares é de 0,72. 

 

Indicadores da dimensão Vulnerabilidade Familiar do CRAS Leste Linhares 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. 170 (4,7%) famílias possui a presença de 

analfabetos e em 874 (24,1,7%) conta-se com adultos analfabetos funcionais. Em 

relação ao ensino fundamental completo, 1.791 (49,4%) famílias não têm nenhum 

adulto com essa escolaridade e em 2.597 (71,6%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 121 (3,3%) das famílias tem a presença 

de pelo menos um adulto que concluiu o ensino superior. O valor médio do indicador 

dessa dimensão para todas as famílias do CRAS LESTE Linhares é de 0,57. 

 

Indicadores da dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Leste Linhares 

 
Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa15 desocupados, ou seja, 70%, totalizando 2.0540 famílias. 

61,2% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, em apenas 

38,8% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação à renda do 

trabalho, para 2.927 famílias, cerca de 80%, o rendimento é inferior a 1 salário mínimo. 

Esse índice chega a 98,7% quando relacionamos ao rendimento inferior a 2 salários 

mínimos, representando o total de 3.583 famílias. O índice dessa dimensão tem valor 

de 0,36, similar a dimensão do município. 

 

                                                
15  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade 
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Indicadores da dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Leste Linhares 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 26,1% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 946 famílias. Cerca de 12% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 61,9%, 

2.248 famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 42% apresenta 

renda familiar per capita inferior à linha da pobreza. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,75. 
 

 Indicadores da dimensão de Recursos do CRAS Leste Linhares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,3% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

1% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 942 (26%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos fora 

da escola; 37 (1%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora da 

escola e 73 (2%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,2% de 

famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e mesmo 

percentual de famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos 

analfabeto Essa dimensão alcança um índice de 0,92.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Leste Linhares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

74% das famílias, ou seja, 2.672 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 2.512 

(69,2%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 98% das famílias têm densidade de 

até 2 moradores por cômodo, ou seja, 3.558 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 0,9% das casas não são de material de construção permanente; 7,4% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 4% não têm acesso adequado à 

esgotamento; 0,6% não tem seu lixo coletado e 1,8% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,92. 
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Indicadores da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Leste Linhares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 

 
1.3.3 | CRAS LESTE SÃO BENEDITO 
 

 

Na área de abrangência do CRAS LESTE São Benedito, o IDF calculado a partir dos 

dados de 1.928 famílias pela SSVM/SAS é de 0,72. Trata-se de uma média superior ao 

do município (0,71). 
 

 
Indicadores da Dimensão Condições Habitacionais do CRAS Leste São Benedito 
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 Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS LESTE São Benedito  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 74 3,8 

D2 0,81 a 0,90 460 23,9 

D3 0,71 a 0,80 504 26,1 

D4 0,62 a 0,70 542 28,1 

D5 até 0,62 348 18,1 

Total - 1.928 100% 

 
Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 8% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 153 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 41,5% a presença de 

crianças e em 55,6% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 800 e 1.072 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 6,1% (118) das 

famílias e os idosos em 12,2% (235) das famílias. A grande parte das famílias 

presentes no CadÚnico, 72,2%, não tem a presença de cônjuges em sua organização 

familiar, o que representa 1.392 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão 

para todas as famílias do CRAS LESTE São Benedito é de 0,72. 

 

Indicadores da Dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Leste São Benedito 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 84 (4,4%) famílias possuem a 

presença de analfabetos e em 424 (22%) conta-se com adultos analfabetos funcionais. 

Em relação ao ensino fundamental completo, 886 (46%) famílias não têm nenhum 

adulto com essa escolaridade e em 1.303 (67,6%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 104 (5,4%) das famílias tem a presença 

de pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador dessa 

dimensão para todas as famílias do CRAS LESTE São Benedito é de 0,58. 

 

Indicadores da dimensão Acesso ao conhecimento do CRAS Leste São Benedito 

 

Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa16 desocupados, ou seja, 64,8%, totalizando 1.249 famílias. 

Observa-se 59,3% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 40,7% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 1.525 famílias, cerca de 79%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 98,1% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 1.892 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,39, superior a dimensão do município. 

 

                                                
16  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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Indicadores da Dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Leste São Benedito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 19% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 367 famílias. Cerca de 11% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 53,1%, 

1.024 famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 39% apresenta 

renda familiar per capita inferior à linha da pobreza. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,79. 

 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Leste São Benedito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 41 | Secretaria de Assistência Social 

Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,6% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

1% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 459 (23%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos fora 

da escola; 25 (1,3%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora da 

escola e 42 (2,2%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,4% de 

famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e 0,1% de 

famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto Essa 

dimensão alcança um índice de 0,92.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Leste São Benedito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

79% das famílias, ou seja, 1.526 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 1477 

(76,6%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 98,5% das famílias têm densidade 

de até 2 moradores por cômodo, ou seja, 1.899 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 0,6% das casas não são de material de construção permanente; 2% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 1,1% não têm acesso adequado à 

esgotamento; 0,4% não tem seu lixo coletado e 1,4% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,92. 
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Indicador da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Leste São Benedito 

 

Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 

 
1.3.4 | CRAS NORDESTE GRAMA 
 
Na área de abrangência do CRAS NORDESTE Grama, o IDF calculado a partir dos 

dados de 1.918 famílias pela SSVM/SAS é de 0,69. Trata-se de uma média inferior ao 

do município (0,71). 

 
Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Nordeste Grama 
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Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS NORDESTE Grama  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 54 2,8 

D2 0,81 a 0,90 310 16,2 

D3 0,71 a 0,80 462 24,1 

D4 0,62 a 0,70 607 31,6 

D5 até 0,62 485 25,3 

Total - 1.918 100% 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 7% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 149 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 44,9% a presença de 

crianças e em 61,6% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 862 e 1.181 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 5% (95) das famílias e 

os idosos em 11,5% (220) das famílias. A grande parte das famílias presentes no 

CadÚnico, 62,3%, não tem a presença de cônjuges em sua organização familiar, o que 

representa 1.195 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão para todas as 

famílias do CRAS NORDESTE Grama é de 0,72. 

 

Indicadores da dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Nordeste Grama 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 44 | Secretaria de Assistência Social 

A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 107 (5,6%) famílias possuem a 

presença de analfabetos e em 510 (26,6%) conta-se com adultos analfabetos 

funcionais. Em relação ao ensino fundamental completo, 959 (50%) famílias não têm 

nenhum adulto com essa escolaridade e em 1.388 (72,4%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 66 (3,4%) das famílias tem a presença de 

pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador dessa 

dimensão para todas as famílias do CRAS NORDESTE Grama é de 0,55. 

 

Indicadores da dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Nordeste Grama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa17 desocupados, ou seja, 74,2%, totalizando 1.423 famílias. 

Observa-se 62,9% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 37,1% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 1.595 famílias, cerca de 83%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 98,1% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 1.882 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,34, inferior a dimensão do município. 

 

                                                
17  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 45 | Secretaria de Assistência Social 

Indicadores da Dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Nordeste Grama 

 

 

 
 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 27,6% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 530 famílias. Cerca de 16,7% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 64%, 1.227 

famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 50,8% apresenta renda 

familiar per capita inferior à linha da pobreza. O índice desta dimensão está em 0,72. 

 
 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Nordeste Grama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,4% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

0,8% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 531 (27%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos fora 

da escola; 30 (1,6%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora da 

escola e 48 (2,5%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,5% de 

famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e mesmo 

percentual de famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos 

analfabeto Essa dimensão alcança um índice de 0,91.  

 

Indicadores da Dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Nordeste Grama 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

66% das famílias, ou seja, 1.276 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 1.177 

(61,3%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 98,4% das famílias têm densidade 

de até 2 moradores por cômodo, ou seja, 1.887 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 0,9% das casas não são de material de construção permanente; 10,1% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 6,5% não têm acesso adequado à 

esgotamento; 1,4% não tem seu lixo coletado e 2,5% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,92. 
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Indicadores da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Nordeste Grama 

 
Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade  

  
  

1.3.5 | CRAS NORTE BARBOSA LAGE 
 
Na área de abrangência do CRAS NORTE Barbosa Lage, o IDF calculado a partir dos 

dados de 2.629 famílias pela SSVM/SAS é de 0,72. Trata-se de uma média superior ao 

do município (0,71). 
 

 

Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Nordeste Barbosa Lage 
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Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS NORTE Barbosa Lage  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 102 3,9 

D2 0,81 a 0,90 626 23,8 

D3 0,71 a 0,80 698 26,5 

D4 0,62 a 0,70 631 24 

D5 até 0,62 572 21,8 

Total - 2.629 100% 

 
Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 8% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 214 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 40,4% a presença de 

crianças e em 54,5% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 1.062 e 1.433 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 4,6% (121) das 

famílias e os idosos em 9,9% (260) das famílias. A grande parte das famílias presentes 

no CadÚnico, 70,2%, não tem a presença de cônjuges em sua organização familiar, o 

que representa 1.846 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão para todas 

as famílias do CRAS NORTE Barbosa Lage é de 0,74. 

 

Indicadores da dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Norte Barbosa Lage 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 142 (5,4%) famílias possuem a 

presença de analfabetos e em 555 (21,1%) conta-se com adultos analfabetos 

funcionais. Em relação ao ensino fundamental completo, 1.161 (44,2%) famílias não 

têm nenhum adulto com essa escolaridade e em 1.707 (64,9%) não há nenhum adulto 

que completou o ensino secundário. Pelos dados, 120 (4,6%) das famílias tem a 

presença de pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador 

dessa dimensão para todas as famílias do CRAS NORTE Barbosa Lage é de 0,59. 

 

Indicadores da dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Norte Barbosa Lage 

 

Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa18 desocupados, ou seja, 64,2%, totalizando 1.688 famílias. 

Observa-se 61,5% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 38,5% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 2.113 famílias, cerca de 80%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 98,4% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 2.587 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,38, superior a dimensão do município. 

 

                                                
18  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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Indicadores da dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Norte Barbosa Lage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 22% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 578 famílias. Cerca de 12% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 54%, 1.425 

famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 40% apresenta renda 

familiar per capita inferior à linha da pobreza. O índice desta dimensão está em 0,78. 

 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Norte Barb. Lage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,4% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

1% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 630 (24%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos fora 

da escola; 49 (1,9%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora da 

escola e 67 (2,5%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,3% de 

famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e tendência a 

nulo (0,03%) o número de famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 

anos analfabeto. Essa dimensão alcança um índice de 0,92.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Norte Barbosa Lage 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

73% das famílias, ou seja, 1.935 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 1.681 

(63,9%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 98% das famílias têm densidade de 

até 2 moradores por cômodo, ou seja, 2.577 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 1,4% das casas não são de material de construção permanente; 6,3% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 5% não têm acesso adequado a 

esgotamento; 1,3% não tem seu lixo coletado e 2,6% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,92. 
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Prefeitura de Juiz de Fora | 52 | Secretaria de Assistência Social 

Indicadores da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Norte Barbosa Lage 

 

Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 
  

  
1.3.6 | CRAS NORTE BENFICA 
 
Na área de abrangência do CRAS NORTE Benfica, o IDF calculado a partir dos dados 

de 2.507 famílias pela SSVM/SAS é de 0,67. Trata-se de uma média inferior ao do 

município (0,71). 
 

 

Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Norte Benfica 
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Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS NORTE Benfica  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 36 1,4 

D2 0,81 a 0,90 340 13,6 

D3 0,71 a 0,80 542 21,6 

D4 0,62 a 0,70 765 30,5 

D5 até 0,62 824 32,9 

Total - 2.507 100% 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 9,5% das famílias 

possui a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número 

de 238 famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 47,5% a presença de 

crianças e em 65,1% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 1.191 e 1.632 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 6,2% (155) das 

famílias e os idosos em 11,2% (281) das famílias. A grande parte das famílias 

presentes no CadÚnico, 62,5%, não tem a presença de cônjuges em sua organização 

familiar, o que representa 1.568 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão 

para todas as famílias do CRAS NORTE Benfica é de 0,71. 

 

Indicadores da dimensão Vulnerabilidade das Famílias CRAS Norte Benfica 
 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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Prefeitura de Juiz de Fora | 54 | Secretaria de Assistência Social 

A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 201 (8%) famílias possuem a presença 

de analfabetos e em 790 (31,5%) conta-se com adultos analfabetos funcionais. Em 

relação ao ensino fundamental completo, 1.336 (53,3%) famílias não têm nenhum 

adulto com essa escolaridade e em 1.926 (76,8%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 45 (1,8%) das famílias tem a presença de 

pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador dessa 

dimensão para todas as famílias do CRAS NORTE Benfica é de 0,52. 

 

Indicadores da Dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Norte Benfica 

 
Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa19 desocupados, ou seja, 77,1%, totalizando 1.932 famílias. 

Observa-se 69,5% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 30,5% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 2.092 famílias, cerca de 83%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 99,2% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 2.486 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,31, inferior à dimensão do município. 

 

                                                
19  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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Indicadores da Dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Norte Benfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 31,5% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 709 famílias. Cerca de 19% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 69,8%, 

1.749 famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 56% apresenta 

renda familiar per capita inferior à linha da pobreza. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,71. 

 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Norte Benfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Prefeitura de Juiz de Fora | 56 | Secretaria de Assistência Social 

Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,5% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

1% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 705 (28%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos fora 

da escola; 42 (1,7%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora da 

escola e 75 (3%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,4% de 

famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e 0,2% de 

famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. Essa 

dimensão alcança um índice de 0,91.  
 

 

Indicadores da Dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Norte Benfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 

 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que cerca de 68% das 

famílias, ou seja, 1.711 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 1.488 (59,3%) 

famílias em domicílios cedido ou invadido. 97,9% das famílias têm densidade de até 

dois moradores por cômodo, ou seja, 2.455 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 2,2% das casas não são de material de construção permanente; 17,2% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 12,7% não têm acesso adequado a 

esgotamento; 5,2% não têm seu lixo coletado e 3,9% não têm acesso à eletricidade. 

Esta dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,88. 
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Indicadores da Dimensão Condições Habitacionais do CRAS Norte Benfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 

  
  

1.3.7 | CRAS NORTE SANTA CRUZ 
 
Na área de abrangência do CRAS NORTE Santa Cruz, o IDF calculado a partir dos 

dados de 1.918 famílias pela SSVM/SAS é de 0,70. Trata-se de uma média inferior ao 

do município (0,71). 

 

Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Norte Santa Cruz 
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 Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS NORTE Santa Cruz  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 53 2,8 

D2 0,81 a 0,90 353 18,4 

D3 0,71 a 0,80 492 25,6 

D4 0,62 a 0,70 588 30,7 

D5 até 0,62 432 22,5 

Total - 1.918 100% 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 9% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 170 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 44,9% a presença de 

crianças e em 61,8% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 862 e 1.185 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 4,7% (90) das famílias 

e os idosos em 9,7% (186) das famílias. A grande parte das famílias presentes no 

CadÚnico, 65,4%, não tem a presença de cônjuges em sua organização familiar, o que 

representa 1.255 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão para todas as 

famílias do CRAS NORTE Santa Cruz é de 0,72. 

 

Indicador da dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Norte Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 116 (6%) famílias possuem a presença 

de analfabetos e em 464 (24,2%) conta-se com adultos analfabetos funcionais. Em 

relação ao ensino fundamental completo, 927 (48,3%) famílias não têm nenhum adulto 

com essa escolaridade e em 1.373 (71,6%) não há nenhum adulto que completou o 

ensino secundário. Pelos dados, 58 (3%) das famílias tem a presença de pelo menos 

um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador dessa dimensão para 

todas as famílias do CRAS NORTE Santa Cruz é de 0,56. 

 

Indicadores da dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Norte Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 
 

 

Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa20 desocupados, ou seja, 72,4%, totalizando 1.389 famílias. 

Observa-se 62% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, em 

apenas 38% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação à 

renda do trabalho, para 1.542 famílias, cerca de 80%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 98% quando relacionamos ao rendimento inferior 

a 2 salários mínimos, representando o total de 1.880 famílias. O índice dessa dimensão 

tem valor de 0,35, inferior à dimensão do município. 

 

 

                                                
20  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade 
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Prefeitura de Juiz de Fora | 60 | Secretaria de Assistência Social 

Indicadores da Dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Norte Santa Cruz 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 23,6% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 453 famílias. Cerca de 15% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 62,1%, 

1.191 famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 47,2% apresenta 

renda familiar per capita inferior à linha da pobreza. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,75. 

 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Norte Santa Cruz 
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Prefeitura de Juiz de Fora | 61 | Secretaria de Assistência Social 

Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
 

Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,4% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

0,7% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 495 (25,8%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos 

fora da escola; 37 (1,9%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora 

da escola e 54 (2,8%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,5% 

de famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e 0,4% de 

famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. Essa 

dimensão alcança um índice de 0,91.  
 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Norte Santa Cruz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

70% das famílias, ou seja, 1.355 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 1.240 

(64,6%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 98,6% das famílias têm densidade 

de até 2 moradores por cômodo, ou seja, 1.891 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 0,9% das casas não são de material de construção permanente; 3,7% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 2,9% não têm acesso adequado a 

esgotamento; 1,7% não tem seu lixo coletado e 2,1% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,93. 
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Indicadores da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Norte Santa Cruz 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 

  
  

1.3.8 | CRAS OESTE SÃO PEDRO 
 

 
Na área de abrangência do CRAS OESTE São Pedro, o IDF calculado a partir dos 

dados de 1.907 famílias pela SSVM/SAS é de 0,70. Trata-se de uma média inferior ao 

do município (0,71). 

 

Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Oeste São Pedro 
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Prefeitura de Juiz de Fora | 63 | Secretaria de Assistência Social 

 Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS OESTE São Pedro  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 51 2,7 

D2 0,81 a 0,90 364 19,1 

D3 0,71 a 0,80 495 26 

D4 0,62 a 0,70 542 28,4 

D5 até 0,62 455 23,8 

Total - 1.907 100% 

 
 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 8% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 157 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 44,7% a presença de 

crianças e em 62,9% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 853 e 1.200 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 4,7% (90) das famílias 

e os idosos em 9,1% (174) das famílias. A grande parte das famílias presentes no 

CadÚnico, 67%, não tem a presença de cônjuges em sua organização familiar, o que 

representa 1.277 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão para todas as 

famílias do CRAS OESTE São Pedro é de 0,72. 
 

 

Indicadores da dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Oeste São Pedro 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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Prefeitura de Juiz de Fora | 64 | Secretaria de Assistência Social 

A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 106 (5,6%) famílias possuem a 

presença de analfabetos e em 489 (25,6%) conta-se com adultos analfabetos 

funcionais. Em relação ao ensino fundamental completo, 895 (46,9%) famílias não têm 

nenhum adulto com essa escolaridade e em 1.324 (69,4%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 88 (4,6%) das famílias tem a presença de 

pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador dessa 

dimensão para todas as famílias do CRAS OESTE São Pedro é de 0,57. 

 

Indicador da dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Oeste São Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 
 

 

Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa21 desocupados, ou seja, 72,3%, totalizando 1.378 famílias. 

Observa-se 60,3% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 39,7% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 1.556 famílias, cerca de 81%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 98,5% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 1.878 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,35, inferior à dimensão do município. 
 

 

                                                
21  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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Indicadores da Dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Oeste São Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 23,8% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 452 famílias. Cerca de 14,1% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 62,3%, 

1.189 famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 46,7% apresenta 

renda familiar per capita inferior à linha da pobreza. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,76. 

 

Indicador da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Oeste São Pedro 
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Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
 

 

Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,2% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

0,9% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 481 (25,2%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos 

fora da escola; 33 (1,7%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora 

da escola e 48 (2,5%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,5% 

de famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e 0,3% de 

famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. Essa 

dimensão alcança um índice de 0,91.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Oeste São Pedro 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

70,8% das famílias, ou seja, 1.361 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 1.180 

(61,8%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 98,1% das famílias têm densidade 

de até 2 moradores por cômodo, ou seja, 1.871 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 1,6% das casas não são de material de construção permanente; 7,9% das 
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famílias não têm acesso adequado à água; 5,8% não têm acesso adequado a 

esgotamento; 0,8% não tem seu lixo coletado e 2,6% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,91. 

 

Indicador da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Oeste São Pedro 

 
Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 
  

  

  

1.3.9 | CRAS SUDESTE COSTA CARVALHO 
 

 

Na área de abrangência do CRAS SUDESTE Costa Carvalho, o IDF calculado a partir 

dos dados de 2.684 famílias pela SSVM/SAS é de 0,69. Trata-se de uma média inferior 

ao do município (0,71). 
 

 

Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Sudeste Costa Carvalho 
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Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS SUDESTE Costa Carvalho  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 76 2,9 

D2 0,81 a 0,90 517 19,4 

D3 0,71 a 0,80 672 25,2 

D4 0,62 a 0,70 674 25,3 

D5 até 0,62 725 27,2 

Total - 2.664 100% 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 8% das famílias possui 

a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número de 203 

famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 40,9% a presença de 

crianças e em 56% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 1.089 e 1.492 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 5,4% (145) das 

famílias e os idosos em 14,9% (398) das famílias. A grande parte das famílias 

presentes no CadÚnico, 69,3%, não tem a presença de cônjuges em sua organização 

familiar, o que representa 1.845 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão 

para todas as famílias do CRAS SUDESTE Costa Carvalho é de 0,73. 

 

Indicadores da Dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Sudeste Costa 
Carvalho 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 139 (5,2%) famílias possuem a 

presença de analfabetos e em 679 (25,5%) conta-se com adultos analfabetos 

funcionais. Em relação ao ensino fundamental completo, 1.316 (49,4%) famílias não 

têm nenhum adulto com essa escolaridade e em 1.904 (71,5%) não há nenhum adulto 

que completou o ensino secundário. Pelos dados, 100 (3,8%) das famílias tem a 

presença de pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador 

dessa dimensão para todas as famílias do CRAS SUDESTE Costa Carvalho é de 0,56. 
 

 
Indicadores da Dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Sudeste Costa Carvalho 
 

 
Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
 

Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa22 desocupados, ou seja, 69,7%, totalizando 1.858 famílias. 

Observa-se 64,9% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 35,1% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 2.166 famílias, cerca de 81,3%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 98,3% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 2.620 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,35, inferior à dimensão do município. 

                                                
22  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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Indicador da dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Sudeste Costa Carvalho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 29,4% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 784 famílias. Cerca de 19,6% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 61,1%, 

1.627 famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 46% apresenta 

renda familiar per capita inferior à linha da pobreza. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,72. 
 

 

Indicador da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Sudeste Costa Carvalho 
 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,4% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

0,8% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 612 (23%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos fora 

da escola; 34 (1,3%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora da 

escola e 56 (2,1%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,6% de 

famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e 0,4% de 

famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. Essa 

dimensão alcança um índice de 0,92.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Sudeste Costa Carvalho 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

74,1% das famílias, ou seja, 1.973 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 1.706 

(63,6%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 98,4% das famílias têm densidade 

de até 2 moradores por cômodo, ou seja, 2.622 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 4,1% das casas não são de material de construção permanente; 11,5% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 7,4% não têm acesso adequado a 

esgotamento; 4,2% não tem seu lixo coletado e 5,4% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,89. 
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Indicadores da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Sudeste Costa Carvalho 

 

Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 
  

 
1.3.10 | CRAS SUDESTE OLAVO COSTA 
 

 
Na área de abrangência do CRAS SUDESTE Olavo costa, o IDF calculado a partir dos 

dados de 1.219 famílias pela SSVM/SAS é de 0,68. Trata-se de uma média inferior ao 

do município (0,71). 
 

 
Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Sudeste Olavo Costa 
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Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS SUDESTE Olavo Costa  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 33 2,7 

D2 0,81 a 0,90 163 13,4 

D3 0,71 a 0,80 272 22,3 

D4 0,62 a 0,70 403 33,1 

D5 até 0,62 348 28,5 

Total - 1.219 100% 

 

Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 10% das famílias 

possui a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número 

de 120 famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 51,2% a presença de 

crianças e em 67,3% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 624 e 820 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 5,3% (64) das famílias 

e os idosos em 9,9% (121) das famílias. A grande parte das famílias presentes no 

CadÚnico, 71,3%, não tem a presença de cônjuges em sua organização familiar, o que 

representa 869 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão para todas as 

famílias do CRAS SUDESTE Olavo Costa é de 0,69. 

 

Indicadores da Dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Sudeste Olavo Costa 
 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 47 (6,1%) famílias possuem a 

presença de analfabetos e em 323 (26,5%) conta-se com adultos analfabetos 

funcionais. Em relação ao ensino fundamental completo, 631 (51,8%) famílias não têm 

nenhum adulto com essa escolaridade e em 937 (76,9%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 43 (3,6%) das famílias tem a presença de 

pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador dessa 

dimensão para todas as famílias do CRAS SUDESTE Olavo Costa é de 0,54. 

 

Indicadores da Dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Sudeste Olavo Costa 

 

Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 
 

 

Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa23 desocupados, ou seja, 74,9%, totalizando 913 famílias. 

Observa-se 66,2% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 33,8% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 1.047 famílias, cerca de 85,9%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 99,2% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 1.209 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,32, inferior à dimensão do município. 

 

                                                
23  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade 
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Indicadores da dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Sudeste Olavo Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 34,5% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 420 famílias. Cerca de 19% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 69,2%, 844 

famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 57% apresenta renda 

familiar per capita inferior à linha da pobreza. O índice desta dimensão está em 0,69. 
 

 
Indicador da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Sudeste Olavo Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce, observa-se 0,5% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

0,7% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 378 (31%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos fora 

da escola; 24 (2%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora da 

escola e 36 (3%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,2% de 

famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e 0,2% de 

famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. Essa 

dimensão alcança um índice de 0,90.  

 

Indicadores da dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Sudeste Olavo Costa 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 
 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

61% das famílias, ou seja, 743 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 708 (58%) 

famílias em domicílios cedido ou invadido. 97% das famílias têm densidade de até 2 

moradores por cômodo, ou seja, 1.182 famílias. Em relação às condições de habitação, 

1% das casas não são de material de construção permanente; 2,8% das famílias não 

têm acesso adequado à água; 1,1% não têm acesso adequado a esgotamento; 0,7% 

não tem seu lixo coletado e 2,1% não têm acesso à eletricidade. Essa dimensão, em 

sua média, alcança um índice de 0,94. 
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Indicadores da dimensão Condições Habitacionais do CRAS Sudeste Olavo Costa 

 

Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 

  
1.3.11 | CRAS SUL IPIRANGA 
 

 
Na área de abrangência do CRAS SUL Ipiranga, o IDF calculado a partir dos dados de 

3.959 famílias pela SSVM/SAS é de 0,70. Trata-se de uma média inferior ao do 

município (0,71). 

 
Composição do Índice de Desenvolvimento Familiar do CRAS Sul Ipiranga 
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 Agrupamento do Desenvolvimento Familiar: CRAS SUL Ipiranga  

Agrupamento Intervalo IDF Famílias % 

D1 0,91 a 1,00 120 3,0 

D2 0,81 a 0,90 722 18,2 

D3 0,71 a 0,80 1.069 27 

D4 0,62 a 0,70 1.150 29,1 

D5 até 0,62 898 22,7 

Total - 3959 100% 

 
 
Na dimensão Vulnerabilidade das Famílias, aproximadamente 10% das famílias 

possui a presença de gestantes ou mães amamentando, o que representa um número 

de 415 famílias. Ao analisar a composição familiar observa-se em 45,8% a presença de 

crianças e em 60,9% a presença de crianças ou adolescentes, ou seja, 1.813 e 2.412 

famílias respectivamente. Os portadores de deficiência estão em 5,4% (212) das 

famílias e os idosos em 11% (435) das famílias. A grande parte das famílias presentes 

no CadÚnico, 68,4%, não tem a presença de cônjuges em sua organização familiar, o 

que representa 2.708 famílias. O valor médio do indicador dessa dimensão para todas 

as famílias do CRAS SUL Ipiranga é de 0,72. 
 

 

Indicador da dimensão Vulnerabilidade das Famílias do CRAS Sul Ipiranga 

 

Legenda: V1. Ausência de gestantes; V2. Ausência de mães amamentando; V3. Ausência de crianças; 
V4. Ausência de crianças ou adolescentes; V5. Ausência de crianças, adolescentes e jovens; V6. 
Ausência de portadores de deficiência; V7. Ausência de idosos; V8. Presença de cônjuge; V9. Mais da 
metade dos membros encontra-se em idade ativa 
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A dimensão Acesso ao Conhecimento diz respeito em especial à escolaridade dos 

membros da família em idade ativa. Observa-se 223 (5,6%) famílias possuem a 

presença de analfabetos e em 954 (24,1%) conta-se com adultos analfabetos 

funcionais. Em relação ao ensino fundamental completo, 1.978 (50%) famílias não têm 

nenhum adulto com essa escolaridade e em 2.899 (73,2%) não há nenhum adulto que 

completou o ensino secundário. Pelos dados, 158 (4%) das famílias tem a presença de 

pelo menos um adulto com o ensino superior. O valor médio do indicador dessa 

dimensão para todas as famílias do CRAS SUL Ipiranga é de 0,56. 

 

Indicadores da Dimensão Acesso ao Conhecimento do CRAS Sul Ipiranga 

 
Legenda: C1. Ausência de adultos analfabetos; C2. Ausência de adultos analfabetos funcionais; C3. 
Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo; C4. Presença de pelo menos um 
secundário completo; C5. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior. 

 
Na dimensão Acesso ao Trabalho, a maior parte das famílias tem mais da metade dos 

membros em idade ativa24 desocupados, ou seja, 71,3%, totalizando 2.823 famílias. 

Observa-se 59,3% das famílias não têm membros ocupados no setor formal. Ou seja, 

em apenas 40,7% das famílias têm pessoas inseridas no mercado formal. Com relação 

à renda do trabalho, para 3.185 famílias, cerca de 80%, o rendimento é inferior a 1 

salário mínimo. Esse índice chega a 98,5% quando relacionamos ao rendimento 

inferior a 2 salários mínimos, representando o total de 3.900 famílias. O índice dessa 

dimensão tem valor de 0,32, inferior à dimensão do município. 

                                                
24  Considera-se população em Idade Ativa as pessoas que têm mais de 10 anos de Idade. 
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Indicadores da Dimensão Acesso ao Trabalho do CRAS Sul Ipiranga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: T1. Mais da metade dos membros em idade ativa encontra-se ocupado; T2 Presença de pelo 
menos um ocupado no setor formal; T3 Presença de pelo menos um ocupado em atividade não agrícola; 
T4 Presença de pelo menos um ocupado com rendimento superior 1SM; T5 Presença de pelo menos um 
ocupado com rendimento superior a 2SM. 
 

 

Em relação à dimensão Disponibilidade de Recursos, observa-se que 25,8% das 

famílias têm despesa familiar per capita inferior à linha de extrema pobreza, o que 

representa 1.022 famílias. Cerca de 14% apresenta renda familiar per capita inferior à 

linha de extrema pobreza. Em relação à linha de pobreza, observa-se que 62,1%, 

2.459 famílias, têm despesa per capita inferior a essa linha. Cerca de 45% apresenta 

renda familiar per capita inferior à linha da pobreza. Observa-se que o índice desta 

dimensão está em 0,75. 

 

Indicadores da dimensão Disponibilidade de Recursos do CRAS Sul Ipiranga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R1 Despesa familiar per capita superior à linha de extrema pobreza; R2 Renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza; R3 Despesa com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza; R4 Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza; R5 Renda familiar per capita 
superior à linha de pobreza; R6 Maior parte de renda familiar não advêm de transferências. 
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Na dimensão Desenvolvimento Infantil, no quesito trabalho precoce observa-se 0,4% 

de famílias em que há pelo menos uma criança com menos de 10 anos trabalhando e 

0,9% nas quais há pelos menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando. Em 

relação ao acesso à escola, há 1.074 (27,1%) famílias que têm crianças de 0 a 6 anos 

fora da escola; 62 (1,6%) famílias em que há presença de crianças de 7 a 14 anos fora 

da escola e 89 (2,2%) com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Observa-se 0,5% 

de famílias com pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto e 0,2% de 

famílias com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. Essa 

dimensão alcança um índice de 0,91.  
 

 

Indicadores da Dimensão Desenvolvimento Infantil do CRAS Sul Ipiranga 

 

Legenda: D1 Ausência de pelo menos uma criança de menos de 10 anos trabalhando; D2 Ausência de 
pelo menos uma criança de menos de 16 anos trabalhando; D3 Ausência de pelo menos uma criança de 
0-6 anos fora da escola; D4 Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; D5 
Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; D6 Ausência de pelo menos uma 
criança com até 14 anos com mais de 2 anos de atraso; D7 Ausência de pelo menos um adolescente de 
10 a 14 anos analfabeto; D8 Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos analfabeto. 

 

Em relação à dimensão Condições Habitacionais, observa-se que aproximadamente 

68% das famílias, ou seja, 2.684 não têm domicilio próprio. Observa-se, ainda, 2.533 

(64%) famílias em domicílios cedido ou invadido. 97,6% das famílias têm densidade de 

até 2 moradores por cômodo, ou seja, 3.864 famílias. Em relação às condições de 

habitação, 0,6% das casas não são de material de construção permanente; 3% das 

famílias não têm acesso adequado à água; 2,2% não têm acesso adequado a 

esgotamento; 0,5% não tem seu lixo coletado e 1,5% não têm acesso à eletricidade. 

Essa dimensão, em sua média, alcança um índice de 0,94. 
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Indicadores da Dimensão Condições Habitacionais do CRAS Sul Ipiranga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: H1. Domicílio Próprio; H2. Domicílio, cedido ou invadido; H3. Densidade de até dois 
moradores por do domicílio; H4. Material de construção permanente; H5. Acesso adequado à água; H6. 
Esgotamento sanitário adequado; H7. Lixo é coletado; H8. Acesso à eletricidade. 
  
  

 
1.4 | CONSOLIDADO DO IDF POR ABRANGÊNCIA DE CRAS 
 

 

Em relação ao consolidado do IDF por abrangência de CRAS, observa-se que o índice 

sintético aponta melhor desenvolvimento familiar na área de abrangência do CRAS 

CENTRO (IDF = 0,75), sendo superior ao IDF sintético de Juiz de Fora (IDF=0,71). Em 

relação ao menor desenvolvimento familiar, observa-se a área de abrangência do 

CRAS SUDESTE Olavo Costa (IDF=0,68). Contudo, esse padrão varia quando 

analisado o IDF por dimensão. 
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Vulnerabilidade Familiar 0,75 0,72 0,72 0,72 0,74 0,71 0,72 0,72 0,73 0,69 0,72 0,72 

Acesso ao Conhecimento 0,64 0,57 0,59 0,55 0,59 0,52 0,56 0,57 0,56 0,54 0,56 0,57 

Acesso ao Trabalho 0,41 0,36 0,39 0,34 0,38 0,31 0,35 0,35 0,35 0,32 0,36 0,36 

Disponibilidade de Recurso 0,83 0,75 0,79 0,72 0,78 0,71 0,75 0,76 0,72 0,69 0,75 0,76 

Desenvolvimento Infantil 0,94 0,92 0,92 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 0,92 0,90 0,91 0,92 

Condições Habitacionais 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,88 0,93 0,91 0,89 0,94 0,94 0,92 

IDF Sintético 0,75 0,70 0,72 0,69 0,72 0,67 0,70 0,70 0,69 0,68 0,70 0,71 
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1.4.1 | Vulnerabilidade Familiar 
 

 

Em relação à Dimensão Vulnerabilidade Familiar por abrangência de CRAS, observa-

se que o índice aponta melhor desenvolvimento na área de abrangência do CRAS 

CENTRO (IDF = 0,75), sendo superior ao índice desta dimensão de Juiz de Fora (IDF – 

Vulnerabilidade Familiar=0,72). Em relação ao menor desenvolvimento familiar, 

observa-se a área de abrangência do CRAS SUDESTE Olavo Costa (IDF=0,69).  

  

 
 
1.4.2 | Acesso ao Conhecimento 
 

 

Em relação à Dimensão Acesso ao Conhecimento por abrangência de CRAS, 

observa-se que o índice aponta melhor desenvolvimento familiar na área de 

abrangência do CRAS CENTRO (0,64), sendo superior ao índice desta dimensão de 

Juiz de Fora (IDF: Acesso ao Conhecimento = 0,57). Em relação ao menor 

desenvolvimento familiar, nesta dimensão, observa-se a área de abrangência do CRAS 

NORTE Benfica (0,52).  
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1.4.3 | Acesso ao Trabalho 
 
Em relação à Dimensão Acesso ao Trabalho por abrangência de CRAS, observa-se 

que o índice aponta melhor desenvolvimento familiar na área de abrangência do CRAS 

CENTRO (0,41), sendo superior ao índice desta dimensão de Juiz de Fora (IDF: 

Acesso ao Trabalho = 0,36). Em relação ao menor desenvolvimento familiar, nesta 

dimensão, observa-se a área de abrangência do CRAS NORTE Benfica (0,31).  
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1.4.4 | Disponibilidade de Recurso 
 
Em relação à Dimensão Disponibilidade de Recurso por abrangência de CRAS, 

observa-se que o índice aponta melhor desenvolvimento familiar na área de 

abrangência do CRAS CENTRO (0,83), sendo superior ao índice desta dimensão de 

Juiz de Fora (IDF: Disponibilidade de Recurso = 0,76). Em relação ao menor 

desenvolvimento familiar, nesta dimensão, observa-se a área de abrangência do CRAS 

SUDESTE Olavo Costa (0,69).  

 

 
1.4.5 | Desenvolvimento Infantil 
 
 

Em relação à Dimensão Desenvolvimento Infantil por abrangência de CRAS, 

observa-se que o índice aponta melhor desenvolvimento familiar na área de 

abrangência do CRAS CENTRO (0,94), sendo superior ao índice desta dimensão de 

Juiz de Fora (IDF: Desenvolvimento Infantil = 0,92). Em relação ao menor 

desenvolvimento familiar, nesta dimensão, observa-se a área de abrangência do CRAS 

SUDESTE Olavo Costa (0,90). Nesta dimensão, observa-se padrão homogêneo do 

índice, apresentando baixa variação entre os CRAS. 
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1.4.6 | Condições Habitacionais 
 

 

Em relação à Dimensão Condições Habitacionais por abrangência de CRAS, 

observa-se que o índice aponta melhor desenvolvimento familiar nas áreas de 

abrangência dos CRAS SUDESTE Olavo Costa (0,94) e CRAS SUL Ipiranga (0,94), 

sendo superior ao índice desta dimensão de Juiz de Fora (IDF: Condições 

Habitacionais = 0,92). Em relação ao menor desenvolvimento familiar, nesta dimensão, 

observa-se a área de abrangência do CRAS NORTE Benfica (0,88). 
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1.5 | CONSOLIDADO POR AGRUPAMENTO DO ÍNDICE DE 
VULNERABILIDADE FAMILIAR 
 

Este consolidado apresenta um conjunto de famílias com diferentes graus de 

desenvolvimento familiar, que vai do agrupamento D1 ao D5, sendo as famílias 

classificadas dentro do agrupamento D1 aquelas com IDF próximo de 1 (um), ou seja, 

melhor desenvolvimento familiar, e as D5 aquelas próximas de 0 (zero), ou seja, com 

situação de alto grau de vulnerabilidade social. (Em que D = Desenvolvimento) 
 

  

1.5.1 | AGRUPAMENTO POR Nº ABSOLUTO DE FAMÍLIAS 
 

 

Em relação a classificação das vulnerabilidades sociais agrupadas por número 

absoluto de famílias por abrangência de CRAS, observa-se maior concentração na 

áreas de abrangência dos CRAS SUL Ipiranga, com 3.959 famílias referenciadas pela 

política da Assistência Social. Em relação a menor concentração, observa-se o CRAS 

SUDESTE Olavo Costa, com 1.219 famílias. Ao analisar as classificações agrupadas 

entre D1 e D5, observa-se maior número de famílias D5 na área de abrangência do 

CRAS SUL Ipiranga, com 898 famílias com alto grau de vulnerabilidade social. Em 

relação ao menor número de famílias classificadas em D5, observa-se a área de 

abrangência do CRAS SUDESTE Olavo Costa. 

 

Agrupamento por número de famílias referenciadas pela Assistência Social 

 Nº Absoluto de Famílias Agrupadas entre D1 a D5 
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D1 
0,91 

a 
1,00 

209 102 74 54 102 36 53 51 76 33 120 

D2 
0,81 

a 
0,90 

1.182 655 460 310 626 340 353 364 517 163 722 

D3 
0,71 

a 
0,80 

1.083 1.008 504 462 698 542 492 495 672 272 1.069 

D4 
0,62 

a 
0,70 

777 1.015 542 607 631 765 588 542 674 403 1.150 

D5 
Até 
0,62 

512 849 348 485 572 824 432 455 725 348 898 

Total 3.763 3.629 1.928 1.918 2.629 2.507 1.918 1.907 2.664 1.219 3.959 
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Agrupamento por número de famílias referenciadas pela Assistência Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 | AGRUPAMENTO POR PERCENTUAL DE FAMÍLIAS 
 

 

Ao analisar as classificações agrupadas entre D1 e D5, observa-se maior percentual de 

famílias D5 concentradas na área de abrangência do CRAS NORTE Benfica, com 

cerca 33%25 de famílias com alto grau de vulnerabilidade social. Em relação a menor 

concentração de famílias classificadas em D5, observa-se a área de abrangência do 

CRAS CENTRO, com 13,5% de famílias com alto grau de vulnerabilidade social. 
 

 
Percentual de famílias agrupadas entre D1 a D5 

 % de Famílias Agrupadas entre D1 a D5 
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D1 
0,91 

a 
1,00 

5,5 2,8 3.8 2,8 3,9 1,4 2,8 2,7 2,8 2,7 3 

D2 
0,81 

a 
0,90 

31,4 18 23.9 16,1 23,8 13,5 18,4 19,1 19,4 13,4 18,2 

D3 
0,71 

a 
0,80 

28,8 27,8 26,1 24,1 26,5 21,6 25,6 26 25,2 22,3 27 

D4 
0,62 

a 
0,70 

20,6 28 28,1 31,7 24 30,5 30,7 28,4 25,3 33,1 29 

D5 
Até 
0,62 

13,5 23,4 18 25,8 21,8 32,9 22,5 23,9 27,2 28,5 22,7 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                                                
25  Percentual relativo ao total de famílias da área de abrangência do CRAS NORTE Benfica  
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Percentual de famílias agrupadas entre D1 a D5 

 

 

1.6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A produção de uma análise situacional a partir do IDF do município de Juiz de Fora é 

um passo fundamental na consolidação do Projeto Agenda Família 6MIL e, 

naturalmente, para a implementação da Vigilância Social, em primeiro lugar por 

identificar cada uma das famílias em situação de vulnerabilidade e também por levantar 

os principais desafios colocados à gestão das políticas da Assistência Social.  

 

Nesse sentido, embora possamos afirmar que Juiz de Fora apresenta números 

relativamente bons em relação aos outros municípios mineiros e do Sudeste do mesmo 

porte, percebemos que em termos absolutos há alguns problemas que devem ser 

enfrentados de forma direta pelo executivo municipal. Dentre estes temas, podemos 

destacar a baixa escolaridade dos adultos presentes nas famílias, assim como o 

acesso precário aos empregos formais e à ocupação. As famílias têm em sua 

composição presença de muitas crianças que em grande número não conseguem 

acessar serviços de creche. Trata-se de uma situação que exemplifica de forma clara 

as vulnerabilidades dessas famílias, entre várias outras que poderão ser trabalhadas 

no projeto Agenda Família 6MIL.  
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PARTE 2 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONOMICO DE 

JUIZ DE FORA 
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2 | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DE JUIZ DE FORA
26

 

 

O Diagnóstico socioeconômico de Juiz de Fora foi calculado pela Subsecretaria de 

Vigilância e Monitoramento da Assistência Social a partir dos dados de 28.041 

famílias27, compreendendo 83.861 indivíduos. A partir dos dados categorizados pelo 

CadÚnico é possível realizar a estratificação familiar por base territorial, possibilitando 

conhecer as características de uma determinada população referenciada pela Política 

da Assistência Social. 

 

Para tal, não basta somente adscrever as famílias cadastradas pelo CadÚnico nas 

bases territoriais. É preciso conhecer a heterogeneidade das famílias que compõem um 

território através de sua estratificação, pois, a partir disso, pode-se compreender a 

composição demográfica, econômica e social de uma dada base territorial e compará-

la com as demais. Tal comparação das informações familiares estratificadas por base 

territorial não se configuram apenas como um estudo estatístico, mas, sobretudo, como 

fonte de possíveis intervenções de caráter específico no território. 

 

Somando-se a isto, as intervenções são desenvolvidas levando em consideração, 

usualmente, o ciclo de vida e a identificação das famílias por grupos de 

vulnerabilidades e riscos sociais. Por exemplo, conhecer a presença de crianças e 

adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência na composição familiar na dimensão 

quantitativa do território, favorecerá ações atinentes à necessidade coletiva e, por 

conseguinte, de planejamento local. 

 

Portanto, a Parte 2 desta publicação é dividido em 8 grupos de informações para cada 

CRAS28, a saber: caracterização do território de abrangência dos 11 (onze) CRAS;. 

                                                
26 O diagnóstico socioeconômico de Juiz de Fora foi calculado a partir dos dados do CadÚnico 
utilizando a base dos dados extraída de dezembro de 2011. A extração da base de dados do CadÚnico 
deu-se a partir do programa DATAMART, desenvolvido pela SSTI/SPDE/PJF. 

27 Com o objetivo de gerar maior fidedignidade dos dados extraídos do CadÚnico, utilizamos apenas os 
dados atualizados, considerando cadastros de até 2 anos. Também utilizamos análise de consistência 
dos dados, expurgando informações não confiáveis. 

28 O CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) é uma unidade pública estatal localizada em 
áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento socioassistencial 
de famílias. É o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da Proteção 
Social Básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, 
materializando a política de assistência social. É por meio do CRAS que a proteção social da assistência 
social territorializa-se e se aproxima da população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais 
intra-urbanas e a importância da presença de políticas sociais para reduzir essas desigualdades, pois 
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faixa etária por gênero; frequência escolar; grau de instrução; renda familiar per capita 

e situação de emprego/trabalho. Ao final, será apresentado o consolidado dessas 

informações favorecendo a análise comparativa entre os CRAS. 

 

Ressalva-se, aqui, que a unidade de análise é o indivíduo e não a família, 

diferentemente da Parte 1, anteriormente analisada29. 

 

 

2.1 | CRAS CENTRO 

2.1.1 Caracterização do Território 

 

O território de abrangência do CRAS CENTRO é composto por 39 (trinta e novo) 

bairros, a saber: Altos dos Passos, Alto Eldorado, Boa Vista, Bom Clima, Bom Pastor, 

Carlos Chagas, Cascatinha, Centenário, Centro, Cerâmica, Democrata, Dom Bosco, 

Dom Orione, Eldorado, Esplanada, Fábrica, Granbery, Jardim Cachoeira, Jardim Glória, 

Monte Castelo, Monte Verde (urbano/rural), Mariano Procópio, Mirante, Morro da 

Glória, Santa Cordula, Mundo Novo, Nossa Senhora das Graças, Padre Café, 

Paineiras, Quintas da Avenida, Santa Catarina, Santa Cecília, Santa Helena, Santa 

Terezinha, São Dimas, São Mateus, Torreões (urbano/rural), Vale do Ipê e Vista Alegre.  

 

Os bairros localizados na área de responsabilidade do CRAS CENTRO estão 

totalmente incluídos em seu território-área, com exceção da Vila Bejani, que é uma 

micro-área vinculada ao bairro Jóquei Clube, que pertence à região de abrangência do 

CRAS NORTE. 

 

O CRAS Centro pela organização de seu território atende a uma população que 

estende-se não só pela região central do município, mas também em direção à região 

nordeste e norte da cidade. Observa-se que os bairros que compõe a região centro são 

quase que estritamente urbanos. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                       
previnem situações de vulnerabilidade e risco social, bem como identificam e estimulam as 
potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que vivem nessas localidades. 

29
 Exceto as informações relacionadas a renda familiar per capita, tendo em vista que a melhor forma de 

análise de renda se dá através da composição familiar. 
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Identificação do território do CRAS Centro 

Fonte: SETTRA/PJF, março de 2012. 

Território-área Localização Nº de domicílios Distância do centro 
(em Km) 

Alto dos Passos Urbana 75 2,595 

Alto Eldorado Urbana 21 3,827 

Boa Vista Urbana 23 2,526 

Bom Clima Urbana 2 3,639 

Bom Pastor Urbana 31 3,448 

Carlos Chagas Urbana 92 6,703 

Cascatinha Urbana 37 3,929 

Centenário Urbana 107 3,134 

Centro Urbana 446 ---- 

Cerâmica Urbana 93 4,680 

Democrata Urbana 104 3,606 

Dom Bosco Urbana 354 6,182 

Dom Orione Urbana 2 8,271 

Eldorado Urbana 328 3,448 

Esplanada Urbana 148 4,595 

Fábrica Urbana 56 3,625 

Granbery Urbana 47 1,254 

Jardim Cachoeira Urbana 54 7,393 

Jardim Glória Urbana 68 1,574 

Mariano Procópio Urbana 73 2,097 

Monte Castelo Urbana 316 6,706 

Monte Verde Urbana/Rural 100 37,325 

Morro da Glória Urbana 23 1,344 

Mundo Novo Urbana 54 2,576 

Nossa Senhora das Graças Urbana 113 4,617 

Padre Café Urbana 3 1,511 

Paineiras Urbana 100 4,075 

Quintas da Avenida Urbana 4 4,876 

Santa Catarina Urbana 24 2,986 

Santa Cecília Urbana 227 4,970 

Santa Helena Urbana 37 3,075 

Santa Terezinha Urbana 184 3,085 

São Dimas Urbana 7 4,625 

São Mateus Urbana 281 4,356 

Torreões Urbana/Rural 102 38,989 

Vale do Ipê Urbana 8 3,430 

Vista Alegre Urbana 19 5,144 

Total - 3763 - 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 94 | Secretaria de Assistência Social 

No tocante ao aspecto geográfico, a região de abrangência do CRAS Centro situa-se 

no Vale do Rio Paraibuna em sua parte mais ampla, o qual historicamente ocorreu às 

primeiras ocupações da cidade. Possui grandes áreas planas, apresentando bom 

sistema viário, com ocupação residencial e comercial. 

 

Excessiva verticalização registrando-se ocupação de encostas íngremes, vias estreitas 

e declives acentuados, à medida que se afasta do centro em direção aos bairros. O 

CRAS Centro tem em seu território de abrangência algumas matas e áreas verdes, 

entre elas a mata que vai do Vale do Ipê até o bairro Monte Castelo, passando pelo 

Democrata e Fábrica, e, também, a Mata Krambeck. Registra-se também que no bairro 

Centro existem algumas áreas verdes, localizadas em algumas escolas da cidade 

como Colégio Cristo Redentor – Academia-, Colégio dos Jesuítas, Instituto Metodista 

Granbery e no bairro Mariano Procópio, o Museu Mariano Procópio, segundo arquivo 

da época do Império , depois do  o Museu Imperial de Petrópolis. 

 

Importante destacar que o território de abrangência do CRAS Centro faz fronteira com 

todos os territórios dos demais CRAS do município. O Morro do Imperador delimita o 

território do Centro, nos bairros Centro, Paineiras, Santa Helena e Jardim Glória. O Rio 

Paraibuna margeia vários bairros da cidade delimitando o território de abrangência do 

CRAS Centro. O Córrego São Pedro é canalizado, mas os córregos Bandeirantes, Anta 

e Cachoeirinha não são canalizados. Com relação a fontes de águas naturais registra-

se a existência de uma fonte localizada próximo ao portão da UFJF e no bairro 

Paineiras, no Mosteiro Santa Cruz. 

 

Referente a urbanização, a área central está concentrada a maior diversidade de 

atividades urbanas, sejam elas comerciais, culturais, prestadoras de serviço, 

residenciais ou institucionais. A malha viária possui como eixos principais a Avenida 

Rio Branco, principal eixo estruturante do município, a Avenida Brasil e Avenida Pres. 

Itamar Franco (antiga Av. Independência). O Rio Paraibuna é um importante marco 

divisor da região central, sua localização determinou o leito ferroviário. A  Av. Brasil 

funciona como via expressa  e funciona também, como corredor viário de tráfego 

proveniente da Zona da Mata com destino ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São 

Paulo. Nesta avenida localiza-se importante equipamento público - a Sede do Governo 

Municipal (antigo prédio da RFFSA). A  Av. Rio Branco é a principal via estruturante do 

município. Ao lado do Parque Halfeld, possui dois grandes prédios de importância 

histórica que são o Paço Municipal, o qual antigamente funcionava a Prefeitura da 
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cidade de Juiz de Fora, que atualmente funciona a FUNALFA e o JF Informação e no 

prédio anexo encontra-se a Câmara Municipal de Vereadores – Palácio Barbosa Lima. 

Registra-se também  a existência de diversas edificações de caráter relevante, que são 

marcos históricos, como: Cine Theatro Central, Clube Juiz de Fora, Banco do Brasil, 

Edifício Baependi, Prédio da Antiga Bernardo Mascarenhas - Espaço Cultural Bernardo 

Mascarenhas, Mercado Municipal e o prédio da antiga Companhia Têxtil Santa Cruz - 

atualmente Shopping Santa Cruz.  

 

2.1.2  | Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Centro, 

expressa um total de 9.442 pessoas, distribuídos em 3.763 domicílios, representando 

11,3% da população referenciada pela Política da Assistência Social. Apresenta-se à 

seguir a distribuição por ciclo de vida, destaca-se maior concentração populacional na 

faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 28,1% do gênero masculino e 18,25% do 

gênero feminino. Referente ao gênero da população referenciada pelo CRAS Centro 

observa-se 58,4% feminino e 41,6% masculino. 

 
Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Centro 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Centro 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

2.1.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Centro será analisado através da renda per capita, 

grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino 

frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Centro a renda per capita distribui-se com 9,81% que recebem até R$70,00. 

19,37% recebem entre R$70,01 a R$140,00 e 70,82% recebem acima de R$ 140,00. 

 

Renda per capita das famílias referenciadas no CRAS Centro 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

369 9,81% 729 19,37% 2665 70,82% 3763 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

Distribuição da renda per capita das famílias no território de abrangência CRAS Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução  

 

No CRAS Centro destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a maior 

percentual, 23,67%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental e 27,17% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabetas pessoas entre 0 e 10 

anos incompletos,  

 

Distribuição do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS Centro 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 

CadÚnico 

 

Das 9.442 pessoas referenciadas pelo CRAS Centro, 3.037 encontram-se em fase de 

escolarização, representando 32,2%. Desses, observa-se que 46,79% estudam em 

Escola Pública Municipal e 47,22% estudam em Escola Pública Estadual. 

 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos usuário do CRAS Centro 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra Não Informado 

2,96% 47,22% 1,28% 46,79% 1,71% 0,03% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
CRAS Centro 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Centro 

FaixaEtaria Frequentam % 
Não 

Frequentam 
% 

Não 
Informado 

% Total 

0 a 3 anos 56 6,5% 799 93,3% 1 0,12% 856 

4 e 5 anos 245 64,5% 135 35,5% - - 380 

Sub Total 301 24,3% 934 75,6% 1 0,08% 1236 

6 anos 182 92,4% 15 7,6% - - 197 

7 anos 187 99,5% 1 0,5% - - 188 

8 anos 159 98,8% 2 1,2% - - 161 

9 anos 210 97,7% 5 2,3% - - 215 

10 anos 216 98,6% 3 1,4% - - 219 

11 anos 231 99,1% 2 0,9% - - 233 

12 anos 229 97,9% 5 2,1% - - 234 

13 anos 228 98,7% 3 1,3% - - 231 

14 anos 242 98,4% 4 1,6% - - 246 

Sub Total 1884 97,9% 40 2,1% - - 1924 

15 anos 235 96,7% 8 3,3% - - 243 

16 anos 202 96,2% 8 3,8% - - 210 

17 anos 126 90,0% 14 10,0% - - 140 

18 anos 82 67,8% 39 32,2% - - 121 

Sub Total 645 90,3% 69 9,7% - - 714 

Acima de 18 anos 206 3,7% 5362 96,3% - - 5568 

Total 3036 32,2% 6405 67,8% 1 0,01% 9442 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

Na situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do CRAS 

Centro, destacam-se 30,38% que não trabalham e 20,34% que são assalariados com 

carteira de trabalho.  

 

Distribuição percentual da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos 
referenciados no CRAS Centro 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

 

2.2 | CRAS Leste Linhares 
2.2.1 Caracterização do Território 

 

O CRAS Leste Linhares encontra-se na região urbana com uma alta densidade 

demográfica. Dista aproximadamente 4,3 Km de do centro da cidade. O CRAS Leste 

Linhares possui 12 bairros na sua região de abrangência, ressaltando-se que para o 

CadÚnico algumas regiões de abrangência não são consideradas bairros, entre eles 

estão o Recanto das Pedra, Fazenda do Yung, Alto Três Moinhos, Alto Bairu e São 

Tarcísio. 
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Identificação do território do CRAS Leste Linhares 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

No tocante ao aspecto geográfico, a região Leste apresenta relevo acidentado, com 

perfil morfológico caracterizado por encostas íngreme. A tipologia da região apresenta 

áreas de risco nas partes mais elevadas dos morros.  Observa-se na região a presença 

de apenas dois pontos de área verde significativo e também a existência do córrego 

Matirumbide e de um córrego sem denominação, que se inicia próximo à Travessa 

José de Mattos. Ressalta-se ainda o Ribeirão Yung e o CórregoLinhares segue em leito 

natural pela Rua Diva Garcia no sentido centro da cidade, corre entre as ruas Vitorino 

Braga e João Henrique Vila Real até o encontro das ruas Vitorino Braga e Júlio 

Modesto, de onde segue canalizado até desaguar no Rio Paraibuna. O Ribeirão Yung, 

em Linhares, apresenta-se como uma barreira natural. A parte alta do bairro Santa Rita 

também pode ser considerada uma barreira geográfica, pois sua localização íngreme 

determina o percurso dos ônibus, que circulam no bairro, e influencia no trajeto dos 

moradores da região. É possível identificar algumas nascentes na região de Linhares, 

em especial no Vale dos Peões e no bairro Bom Jardim, há uma mina de água natural 

que fica à disposição da comunidade. 

 

Referente a urbanização, a estrutura viária da região é constituída quase em sua 

totalidade por vias pavimentadas. O sistema viário da região apresenta alguns pontos 

de estrangulamento. A maioria das ruas são estreitas e algumas apresentam 

declividades acentuadas. É importante ressaltar que a malha viária da região é 

composta somente por vias urbanas, não possui rodovias e nem é cortada por 

ferrovias. Todos os bairros são servidos por linhas de ônibus. Com exceção do bairro 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Bairu Urbana 134 4,464 

Bom Jardim Urbana 102 5,696 

Bonfim Urbana 203 6,133 

Borborema Urbana 12 4,517 

Linhares Urbana/Rural 914 4,367 

Manoel Honório Urbana 150 2,064 

Marumbi Urbana 330 4,623 

Nossa Senhora 
Aparecida 

Urbana 437 4,257 

Progresso Urbana 627 6,894 

Santa Paula Urbana 67 4,820 

Santa Rita Urbana 572 5,609 

Três Moinhos Urbana 81 4,367 

Total  3629  
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Manoel Honório, os demais possuem linhas de ônibus com a denominação do próprio 

bairro, reforçando, em alguns casos, a identidade dos moradores de cada localidade. 

 

2.2.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Leste 

Linhares, expressa um total de 11.025 pessoas, representando, portanto, 13,15% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 33,76% do 

gênero masculino e 23,25% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

referenciada pelo CRAS Centro observa-se 58% feminino e 42% masculino.  

 

Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Leste Linhares 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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Distribuição da faixa etária por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Leste 
Linhares 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

2.2.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Leste Linhares será analisada através dos 

indicadores: renda per capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de 

instituição de ensino frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Leste Linhares a renda per capita distribui-se com 13,12% que recebem 

entre R$0,00 a R$70,00; 30,01% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 56,88% 

que recebem acima de R$ 140,00. 

 

Renda per capita das famílias referenciadas no CRAS Leste Linhares 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

476 13,12% 1089 30,01% 2064 56,88% 3629 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

Distribuição percentual da renda per capita das famílias no território de abrangência 
CRAS Leste Linhares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 105 | Secretaria de Assistência Social 

B | Grau de instrução  

 

No CRAS Leste Linhares destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a 

maior percentual, 30,56%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental e 31,84% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabeta, pessoas entre 0 e 10 

anos incompletos. 

 

Distribuição percentual do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS 
Leste Linhares 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio.  
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 
CadÚnico 
 
 

Nesta variável, os dados apresentam a distribuição dos indivíduos cadastrados no 

CadÚnico na área de abrangência do CRAS Leste Linhares pelos tipos de instituições 

de ensino. Das 11.025 pessoas referenciadas pelo CRAS Leste Linhares, 4.372 

encontram-se em fase de escolarização, representando 39,7%. Destas pessoas, 

63,61% estudam em Escola Pública Municipal e 33,03% estudam em Escola Pública 

Estadual. 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
Leste Linhares 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

1,42% 33,03% 0,23% 63,61% 1,72% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 
 
Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
Leste Linhares 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Leste Linhares  

FaixaEtaria Frequentam % 
Não 

Frequentam 
% 

Não 
Informado 

% Total 

Entre 0 e 3 
anos 

100 9,0% 1015 91,0% 
  

1115 

Entre 4 e 5 
anos 

431 76,0% 136 24,0% 
  

567 

Sub Total 531 31,6% 1151 68,4% 0 0,00% 1682 

6 228 97,4% 6 2,6% 
  

234 

7 285 98,3% 5 1,7% 
  

290 

8 296 97,7% 7 2,3% 
  

303 

9 299 98,7% 4 1,3% 
  

303 

10 297 99,7% 1 0,3% 
  

298 

11 332 98,2% 6 1,8% 
  

338 

12 347 99,4% 2 0,6% 
  

349 

13 319 97,3% 9 2,7% 
  

328 

14 321 99,4% 2 0,6% 
  

323 

Sub Total 2724 98,5% 42 1,5% 0 0,00% 2766 

15 281 96,6% 10 3,4% 
  

291 

16 271 91,9% 24 8,1% 
  

295 

17 195 84,1% 37 15,9% 
  

232 

18 116 72,0% 45 28,0% 
  

161 

Sub Total 863 88,2% 116 11,8% 0 0,00% 979 

Acima de 18 
anos 

254 4,5% 5344 95,5% 
  

5598 

Total Geral 4372 39,7% 6653 60,3% 0 0,00% 11025 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

Na situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do CRAS Leste 

Linhares, destacam-se 33,72% não trabalham e 24,83% são autônomos sem 

previdência social.  

 

Distribuição percentual da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos 
referenciados no CRAS Leste Linhares 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

2.3 CRAS Leste São Benedito 
2.3.1 Caracterização do Território 
 

 

O território de abrangência do CRAS Leste São Benedito está localizado na região 

Oeste da cidade e segundo Plano Diretor de Juiz de Fora, na Região de Planejamento 

(RP) de Linhares. A área de responsabilidade do CRAS Leste São Benedito congrega 

bairros ou territórios áreas de 14 bairros e estão totalmente inseridos na área de 

responsabilidade deste CRAS. As duas maiores distâncias percorridas entre o centro 

da cidade de JF e o território de abrangência do CRAS se concentram nos seguintes 

bairros: Alto Grajaú e Bonsucesso, que do ponto final do ônibus da linha 430 

(Bonsucesso/ via São Sebastião) ao centro apresenta uma distância de 6,922 Km. 
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Identificação do território do CRAS Leste São Benedito 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

No aspecto geográfico, a área de abrangência do CRAS Leste São Benedito 

apresenta declividades e encostas em grande parte de sua extensão territorial. 

Identificam-se dois córregos na região de abrangência do CRAS Leste São Benedito, a 

saber o  Ribeirão do Yung,  um córrego a céu aberto, e o São Benedito, um córrego 

canalizado que corta o bairro Vila Alpina próximo à rua Sérvulo Pereira Monteiro. A 

região conta ainda com três fontes de água natural e todas são utilizadas pela 

população circunvizinha. Como barreiras geográficas identificam-se o vale situado no 

bairro Santa Cândida, apresentando diversos morros, destacando -se o morro que faz 

divisa com o bairro Vitorino Braga conhecido como “antena”. Registra-se também o 

Loteamento Bela Vista, no Parque ABC, num terreno bastante acidentado que se 

estende até os fundos da Casa de Saúde Dr. Aragão Vilar, no bairro São Bernardo. É 

importante ressaltar que se encontra ainda uma declividade acentuada, nos fundos do 

terreno do CRAS/Curumim Leste São Benedito, no bairro Bonsucesso, um pasto que 

liga os bairros Bonsucesso e Parque Burnier. O Horto Florestal e a Reserva do Poço 

D'Anta, onde estão situadas duas represas, localizadas neste bairro. 

 

2.3.2 Perfil Demográfico 
 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Leste São 

Benedito, expressa um total de 5.693 pessoas, representando, portanto, 6,79% dos 

inscritos no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a distribuição por ciclo de vida, destaca-

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Alto Grajaú Urbana 66 5,307 

Bonsucesso Urbana 95 6,922 

Bosque dos 
Pinheiros 

Urbana 1 3,284 

Cesário Alvim Urbana 19 3,081 

Grajaú Urbana 288 1,764 

Jardim do Sol Urbana 13 3,700 

Ladeira Urbana 53 4,051 

Santa Cândida Urbana 287 5,550 

Santos Anjos Urbana 59 4,116 

São Benedito Urbana 415 6,254 

São Bernardo Urbana 170 3,284 

São Sebastião Urbana 91 6,922 

Vila Alpina Urbana 196 7,692 

Vitorino Braga Urbana 175 4,116 

Total - 1928 - 
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se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 33,40% do gênero masculino e 23,11% do 

gênero feminino. Referente ao gênero da população referenciada pelo CRAS Leste 

São Benedito observa-se 58,5% feminino e 41,5% masculino.  

 

Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Leste São Benedito 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Leste São Benedito 

 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.3.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Leste São Benedito será analisado através da renda 

per capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino 

frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

 

No CRAS Leste São Benedito a renda per capita distribui-se com 11,67% que recebem 

até R$70,00. 28,42% recebem entre R$70,01 a R$140,00 e 59,91% recebem acima de 

R$140,00. 

 
Renda per capita das famílias referenciadas ao CRAS Leste São Benedito 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

225 11,67% 548 28,42% 1155 59,91% 1928 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

Distribuição da renda per capita das famílias  no território de abrangência CRAS Leste 
São Benedito 

 

____________________________________________________________________________________ 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

 

No CRAS Leste São Benedito destaca-se a maior percentual, 32,68%, de pessoas que 

possuem entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do Ensino Fundamental e 29,20% os que 

possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino Fundamental. Não foram computadas 

como analfabetas pessoas entre 0 e 10 anos incompletos.  

 

Distribuição do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS Leste São 
Benedito 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14 anos. Na faixa etária dos 15 

aos 17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 
CadÚnico 

 

Das 5.693 pessoas referenciadas pelo CRAS Leste São Benedito, 2.251 encontram-se 

em fase de escolarização, representando 39,5%. Desses, destaca-se que 49,04% 

estudam em Escola Pública Municipal e 46,69% estudam em Escola Pública Estadual. 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 

CRAS Leste São Benedito 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

1,73% 46,69% 0,76% 49,04% 1,78% 

 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
CRAS Leste São Benedito 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Leste São 
Benedito 

Faixa Etária 
Frequenta

m 
% 

Não 
Frequenta

m 

% 
Não 

Informado 
% Total 

0 e 3 anos 45 8,5% 486 91,5% 
  

531 

4 e 5 anos 203 71,5% 81 28,5% 
  

284 

Sub Total 248 30,4% 567 69,6% 0 0,0% 815 

6 125 94,7% 7 5,3% 
  

132 

7 159 98,8% 2 1,2% 
  

161 

8 149 98,7% 2 1,3% 
  

151 

9 150 100,0% 
    

150 

10 134 99,3% 1 0,7% 
  

135 

11 158 98,8% 2 1,3% 
  

160 

12 169 97,7% 4 2,3% 
  

173 

13 161 98,2% 3 1,8% 
  

164 

14 183 97,9% 4 2,1% 
  

187 

Sub Total 1388 98,2% 25 1,8% 0 0,0% 1413 

15 178 97,8% 4 2,2% 
  

182 

16 126 93,3% 9 6,7% 
  

135 

17 102 82,3% 22 17,7% 
  

124 

18 56 56,0% 44 44,0% 
  

100 

Sub Total 462 85,4% 79 14,6% 0 0,0% 541 

Acima de 18 anos 153 5,2% 2771 94,8% 
  

2924 

Total Geral 2251 39,5% 3442 60,5% 0 0,0% 5693 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

Na situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do CRAS Leste 

São Benedito, destacam-se 33,75% que não trabalham e 20,74% que são autônomo 

sem previdência social.  

 

Distribuição percentual da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos 
referenciados no CRAS Leste São Benedito 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

2.4 CRAS Nordeste Grama 
2.4.1 Caracterização do Território 

 

O CRAS Nordeste Grama possui uma extensão territorial 40,03Km (quarenta 

quilômetros e três metros). Localiza-se na região urbana da cidade e dista cerca de 5 

Km (cinco quilômetros) do centro da cidade. Possui 11 (onze) bairros localizados na 

área de responsabilidade, a saber: Bandeirantes, Filgueiras, Grama, Granjas Betânia, 

Granjas Triunfo, Nova Suissa, Parque Guarani, Parque Independência, Recanto dos 

Lagos, Vila Montanhesa e Vivendas da Serra. A Região Nordeste da cidade de Juiz de 

Fora apresenta um relevo bastante heterogêneo, entre áreas territoriais com topografia 

acentuada e plana. Este cenário pode ser vislumbrado quando na subida da serra do 

bairro Bandeirantes, no qual apresenta características de um vale. Após a subida da 
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serra, a região apresenta bairros com topografia extremamente elevadas. A extensão 

territorial é 40,03Km (quarenta quilômetros e três metros). O Território é recortado por 

duas vias principais: rua Paracatu, conhecida como Serra do Bandeirantes, que inicia 

no Cemitério Parque da Saudade e termina na entrada dos bairros Vivendas da Serra e 

Parque Guarani e a Avenida Juiz de Fora,  que começa a partir destes bairros e 

termina no Hospital Doutor João Penido. É importante ressaltar que, a Avenida Juiz de 

Fora é a principal via de acesso que liga os bairros da região. Na verdade, os bairros 

foram idealizados e organizados a partir da margem desta rodovia.   

 

Identificação do território do CRAS Nordeste Grama 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, março de 2012 

 

No aspecto geográfico, a Região Nordeste da cidade de Juiz de Fora apresenta um 

relevo bastante heterogêneo, entre áreas territoriais com topografia acentuada e plana. 

O acesso de um bairro ao outro é dificultado pelo relevo acidentado entre os mesmos e 

a forma de acesso entre eles é deficitária, pois a comunidade necessita de percorrer 

trechos sem asfaltamento, sem iluminação e vias improvisadas. O bairro Grama tem ao 

longo da Avenida Juiz de Fora, MG-353 e estrada de acesso a Filgueiras atividades 

horti granjeiras que abastecem grande parte do mercado de Juiz de Fora. Ao longo das 

encostas verificam-se pequenas reservas florestais que são margeadas pelo córrego 

Ribeirão das Rosas. As ruas e avenidas da região são quase todas pavimentadas. As 

principais vias de acesso aos bairros da região nordeste são também a mesma 

referência rodoviária de entrada e saída da cidade de Juiz de Fora para as cidades 

mineiras da Zona da Mata e vertentes. Observa-se a presença de alguns córregos 

canalizados e outros com ausência de canalização. 

 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Bandeirantes Urbana 332 4,301 

Filgueiras Urbana 258 17,385 

Grama Urbana 372 9,902 

Granjas Betânia Urbana 273 8,840 

Granjas Triunfo Urbana 7 15,780 

Parque Guarani Urbana 226 7,240 

Parque Independência Urbana 202 12,302 

Recanto dos Lagos Urbana 12 12,890 

Vila Montanhesa Urbana 150 12,727 

Vivendas da Serra Urbana 86 6,508 

Total  1918  
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2.4.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Nordeste 

Grama, expressa um total de 6.113 pessoas, representando, portanto, 7,29% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 33,31% do 

gênero masculino e 23,92% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

referenciada pelo CRAS Nordeste Grama observa-se 56,6% feminino e 43,4% 

masculino.  

 

Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Nordeste Grama 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 

Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Nordeste Grama 

 
 
 
 
 

 

______________________________________________________________________ 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.4.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Nordeste Grama será analisado da: renda per 

capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino 

frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Nordeste Grama a renda per capita distribui-se com 17,36% que recebem 

entre R$0,00 a R$70,00; 34,15% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 48,49% 

que recebem acima de R$ 140,00. 

 

Renda per capita das famílias referenciadas ao CRAS Nordeste Grama 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

333 17,36% 655 34,15% 930 48,49% 1918 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

Distribuição da renda per capita das famílias no território de abrangência CRAS 
Nordeste Grama 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

 

No CRAS Nordeste Grama destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a 

maior percentagem, 31,21%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental e 31,08% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental. Faz-se necessário levar em conta que 723 pessoas não foram 

computadas como analfabeta, pois encontravam-se no intervalo de entre 0 e 10 anos 

incompletos, já que neste intervalo etário não se computa taxa de analfabetismo. 

 
Distribuição percentual do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS 
Nordeste Grama 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 
C | Série Escolar por faixa etária 
 
 
Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 

CadÚnico 

 

Das 6.113 pessoas referenciadas pelo CRAS Nordeste Grama, 2.445 encontram-se em 

fase de escolarização, representando 40%. Desses, observa-se que 75,54% estudaram 

ou estudam em Escola Pública Municipal e 21,31% estudaram ou estudam em Escola 

Pública Estadual. 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
CRAS Nordeste Grama 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

1,02% 21,31% 0,37% 75,54% 1,76% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 
População usuária de equipamento escolar por faixa etária CRAS Nordeste Grama 

FaixaEtaria Frequentam % 
Não 

Frequentam 
% 

Não 
Informado 

% Total 

0 e 3 anos 40 6,5% 574 93,5% 
  

614 

4 e 5 anos 200 68,3% 93 31,7% 
  

293 

Sub Total 240 26,5% 667 73,5% 0 0,00% 907 

6 155 98,1% 3 1,9% 
  

158 

7 147 100,0% 
    

147 

8 168 98,2% 3 1,8% 
  

171 

9 154 97,5% 4 2,5% 
  

158 

10 185 98,9% 2 1,1% 
  

187 

11 169 97,7% 4 2,3% 
  

173 

12 205 99,0% 2 1,0% 
  

207 

13 179 97,3% 5 2,7% 
  

184 

14 189 99,0% 2 1,0% 
  

191 

Sub Total 1551 98,4% 25 1,6% 0 0,00% 1576 

15 208 98,1% 4 1,9% 
  

212 

16 148 92,5% 12 7,5% 
  

160 

17 121 90,3% 13 9,7% 
  

134 

18 61 67,0% 30 33,0% 
  

91 

Sub Total 538 90,1% 59 9,9% 0 0,00% 597 

Acima de 18 
anos 

116 3,8% 2917 96,2% 
  

3033 

Total Geral 2445 40,0% 3668 60,0% 0 0,00% 6113 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

No indicador situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do 

CRAS Nordeste Grama, destacam-se 38,07% que não trabalham e 21,47% que são 

autônomo sem previdência social.  

 

Distribuição percentual da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos 
referenciados no CRAS Nordeste Grama 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

2.5 CRAS Norte Barbosa Lage  

2.5.1 Caracterização do Território30 

 

A área de abrangência do CRAS Norte Barbosa Lage compreende 14 bairros a saber: 

Amazônia, Barbosa Lage, Cidade do Sol, Encosta do Sol, Fontes Ville, Francisco 

Bernardino, Industrial, Jardim Natal, Jóquei Clube, Jóquei Clube II, Jóquei Clube III, 

Parque das Torres, Santa Amélia e Santa Maria. Todos os bairros de abrangência do 

CRAS Norte Barbosa Lage, estão localizados no Distrito – Sede do município de Juiz 

de Fora, inseridos no perímetro urbano Segundo dados da Secretaria de Transporte e 

                                                
30

 A extensão territorial da área de abrangência do CRAS Norte  Barbosa Lage, não foi calculada, em 
razão de que, os bairros descritos em sua área, estão distribuído ao sobre duas regiões de planejamento 
(RP’s), a RP 2 – Represa e a RP 11 – Benfica. Em consulta ao Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (2002) de Juiz de Fora / MG, não foi encontrado o valor da extensão territorial dessas RP’s. 
Outro aspecto é que, os territórios área do CRAS Norte Barbosa Lage, não cobrem com exatidão todas 
as áreas nessas RP’s, o que subestimaria o valor real da área.  
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Trânsito (SETTRA), a distância aproximada do bairro Jóquei Clube III até o Centro é de 

9,926Km. 

 

Identificação do territóriodo CRAS Norte Barbosa Lage 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

Referente ao aspecto geográfico, os bairros Jóquei Clube III, Parque das Torres e 

Barbosa Lage, segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora / 

MG (PDDU / 2002), observa-se a existência de ocupações à margem da Represa 

Doutor João Penido e ao longo de córregos e várzeas que compõem a bacia 

hidrográfica da represa. Essas ocupações no geral, apresentam o caráter de 

granjeamento. Nos bairros Jóquei Clube III e Barbosa Lage, na parte de seu território 

localizado na margem esquerda do Rio Paraibuna, há traços na paisagem, típicos de 

áreas rurais, com poucas áreas de significativo adensamento florestal, resultado do 

intenso desmatamento no bairro Jóquei Clube III. Segundo o PDDU/2002, as matas 

correspondem a 14,8 da Remonta, que abrangem os bairros Barbosa Lage, Parque 

das Torres e Jóquei Clube III. No bairro Francisco Bernardino, um dos maiores bairros 

de extensão territorial na abrangência do CRAS Norte Barbosa Lage, observa-se quase 

a inexistência de matas ciliares, substituídas por grandes áreas de pastagens e áreas 

degradadas. A existência de áreas com exploração mineral no bairro, acarreta no 

aumento do volume de sedimentos carreados para o Córrego Humaitá, o que, no 

período chuvoso, compreendido de Outubro a Abril, acentua os riscos de 

transbordamento do córrego nas proximidades do bairro Jardim 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Amazônia Urbana 119 8,936 

Barbosa Lage Urbana 367 10,259 

Cidade do Sol Urbana 173 9,876 

Encosta do Sol Urbana 44 9,642 

Fontes Ville Urbana 24 11,200 

Francisco 
Bernardino 

Urbana 144 6,438 

Industrial Urbana 198 9,642 

Jardim Natal Urbana 388 9,185 

Jóquei Clube Urbana 424 8,821 

Jóquei Clube II Urbana 39 10,352 

Jóquei Clube III Urbana 65 9,926 

Milho Branco Urbana 445 8,586 

Parque das Torres Urbana 196 9,926 

Santa Amélia Urbana 1 10,352 

Santa Maria Urbana 2 9,874 

Total  2629  
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2.5.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores desta região, a população referenciada ao CRAS Norte Barbosa 

Lage, expressa um total de 7.481 pessoas, representando, portanto, 8,92% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 33,88% do 

gênero masculino e 23,09% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

referenciada pelo CRAS Barbosa Lage observa-se 57,9% feminino e 42,1% masculino.  

 
Pirâmide etária pessoas referenciadas ao CRAS Norte Barbosa Lage 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 
Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Norte Barbosa Lage 

 
 

 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.5.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Norte Barbosa Lage será analisado através da: 

renda per capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de 

ensino frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Norte Barbosa Lage a renda per capita distribui-se com 13,39% que recebem 

entre R$0,00 a R$70,00; 26,82% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 59,79% 

que recebem acima de R$ 140,00. 

 
Renda per capita das famílias referenciadas no CRAS Norte Barbosa Lage 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

352 13,39% 705 26,82% 1572 59,79% 2629 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 
Distribuição da renda per capita das famílias no território de abrangência CRAS Norte 
Barbosa Lage 

 

______________________________________________________________________ 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

B | Grau de instrução 

 

No CRAS Norte Barbosa Lage destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, 

com a maior percentagem, 29,06%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do 
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Ensino Fundamental e 29,19% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto 

do Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabetas pessoas entre 0 e 

10 anos incompletos. 

 
Grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS Norte Barbosa Lage 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 

CadÚnico 

 

Das 7.481 pessoas referenciadas pelo CRAS Norte Barbosa Lage, 2.797 encontram-se 

em fase de escolarização, representando 37,4%. Desses, observa-se que 56,67% 

estudaram ou estudam em Escola Pública Municipal e 40,26% estudaram ou estudam 

em Escola Pública Estadual. 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
CRAS Norte Barbosa Lage 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra Não Informado 

1,36% 40,26% 0,39% 56,67% 1,29% 0,04% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária CRAS Norte Barbosa Lage 

Faixa Etária Frequentam % 
Não 

Frequentam 
% 

Não 
Informado 

% Total 

0 e 3 anos 48 6,5% 691 93,5% 
  

739 

4 e 5 anos 236 68,8% 106 30,9% 1 0,29% 343 

Sub Total 284 26,2% 797 73,7% 1 0,09% 1082 

6 183 92,9% 14 7,1% 
  

197 

7 197 96,6% 7 3,4% 
  

204 

8 203 96,2% 8 3,8% 
  

211 

9 202 97,6% 5 2,4% 
  

207 

10 188 97,4% 5 2,6% 
  

193 

11 225 98,7% 3 1,3% 
  

228 

12 213 99,5% 1 0,5% 
  

214 

13 213 99,1% 2 0,9% 
  

215 

14 201 99,0% 2 1,0% 
  

203 

Sub Total 1825 97,5% 47 2,5% 0 0,00% 1872 

15 179 96,8% 6 3,2% 
  

185 

16 161 92,0% 14 8,0% 
  

175 

17 116 85,9% 19 14,1% 
  

135 

18 66 58,9% 46 41,1% 
  

112 

Sub Total 522 86,0% 85 14,0% 0 0,00% 607 

Acima de 18 
anos 

165 4,2% 3755 95,8% 
  

3920 

Total Geral 2796 37,4% 4684 62,6% 1 0,01% 7481 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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E | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

No indicador situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do 

CRAS Norte Barbosa Lage, destacam-se 32,64% que não trabalham e 23,09% que são 

autônomo sem previdência social.  

 

Distribuição da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos referenciados 
no CRAS Norte Barbosa Lage 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

 

2.6 CRAS Norte Benfica 

2.6.1 Caracterização do Território 

 

O CRAS Norte Benfica localiza-se na área urbana de Juiz de Fora, na região norte. 

Situa-se na Rua Tomé de Souza, nª 95 e dista cerca de 13,8 km do centro da cidade. 

Com relação à área de abrangência, compreende 22 bairros a saber: Araújo,  Barreira, 

Benfica,BR 040, Chapéu D’uvas, Dias Tavares, Distrito Industrial, Humaitá, Igrejinha, 

Náutico, Nova Benfica, Novo Triunfo, Palmital, Paula Lima, Pedra Branca,  Penido, 

Ponte Preta, Pedra Branca, Rosário de Minas, Toledos,Valadares, Vila Esperança I e 

Vila Esperança II. Ressalta-se aqui que algumas áreas de abrangência do CRAS Norte 

Benfica podem ser consideradas áreas de aglomeração, como as margens do rio 

Paraibuna nos arredores do bairro Parques das Torres, conhecido também com 

Remonta. Aglomerações com população de baixa renda também podem ser 
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observadas nos bairros Vila Esperança I, Vila Esperança II, Ponte Preta e Barreira, 

caracterizando desta forma a existência de microáreas.  

 
Identificação do território da região de abrangência do CRAS Norte Benfica 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 e SETTRA/PJF, março de 2012. 

 
 
Referente ao aspecto geográfico. a região norte da cidade apresenta como principal 

característica o relevo plano cercado por morros. E as áreas de habitação com relevos 

acidentados podem ser encontradas no Bairro Vila Esperança II, enquanto que nos 

demais territórios-áreas esta característica não é preponderante. Pode-se observar 

também a existência de áreas de várzeas. O Rio Paraibuna caracteriza uma barreira 

geográfica, bem como a BR-040. Ainda com relação à geografia, outro aspecto da 

região norte diz respeito a questão hidrográfica, uma vez que aí temos a presença de 

duas represas que são a Doutor João Penido e a de Chapéu D'Uvas. Nesta região 

também se observa a presença de córregos como o Córrego Olaria, da Aldeia, Santa 

Cruz, Três Pontes, Campo Grande e São Mateus. 

 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Araújo Urbana 51 15,832 

Barreira Urbana 119 18,049 

Benfica Urbana 749 13,759 

Br 040 Urbana 8 32,375 

Chapéu D’Uvas Urbana 16 38,008 

Dias Tavares Urbana 30 23,857 

Distrito Industrial Urbana 12 16,099 

Humaitá Urbana 43 31,929 

Igrejinha Urbana 295 25,258 

Náutico Urbana 23 25,719 

Nova Benfica Urbana 146 16,231 

Novo Triunfo Urbana 60 18,049 

Palmital Rural 6 47,564 

Paula Lima Urbana 83 33,421 

Pedra Branca Urbana 1 33,850 

Penido Urbana 20 30,712 

Ponte Preta Urbana 181 15,672 

Rosário de Minas Rural 80 46,688 

Toledos Urbana 17 47,577 

Valadares Rural 79 39,033 

Vila Esperança I Urbana 140 15,187 

Vila Esperança II Urbana 348 14,934 

Total - 2507 - 
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Referente a urbanização, as vias de acesso aos bairros da área de abrangência do 

CRAS Norte Benfica são pavimentadas observando-se, porém, que algumas ruas 

internas dos bairros são do tipo chão batido como se constata em Pedra Branca, 

Rosário, Penido, Toledo, Dias Tavares e Valadares. Dentre os 22 (vinte e dois) bairros 

referenciados ao CRAS Norte Benfica, todos são servidos por transporte público 

urbano. Com relação à malha ferroviária, observa-se que esta corta a cidade de norte a 

sul, provocando transtornos no trânsito em razão da paralisação do fluxo viário em 

virtude da passagem do comboio ferroviário. Na região de abrangência do CRAS Norte 

Benfica, temos a presença de 2 passagem de nível, nos bairros Benfica e Barbosa 

Lage. 

 

2.6.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Norte 

Benfica, expressa um total de 8.278 pessoas, representando, portanto, 9,87% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 35,22% do 

gênero masculino e 26,22% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

referenciada pelo CRAS Norte Benfica observa-se 57,1% feminino e 42,9% masculino. 

 

Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Norte Benfica 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Norte Benfica 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 

2.6.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Norte Benfica será analisada através da renda per 

capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino 

frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda Per Capita 

No CRAS Norte Benfica a renda per capita distribui-se com 20,14% que recebem entre 

R$0,00 a R$70,00; 36,86% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 43% que 

recebem acima de R$ 140,00.   

 
Renda per capita das famílias referenciadas ao CRAS  Norte  Benfica 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

505 20,14% 924 36,86% 1078 43,00% 2507 

 

Distribuição da renda per capita das famílias no território de abrangência CRAS Norte 
Benfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

No CRAS Norte Benfica destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a 

maior percentagem, 34,07%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental e 31,29% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabetas pessoas entre 0 e 10 

anos incompletos. 

 
Distribuição do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS Norte Benfica 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 
CadÚnico 

 

Das 8.278 pessoas referenciadas pelo CRAS Norte Benfica, 3.386 encontram-se em 

fase de escolarização, representando  40,9%. Desses, observa-se que 59,66% 

estudaram ou estudam em Escola Pública Municipal e 38,75% estudaram ou estudam 

em Escola Pública Estadual.   

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
CRAS Norte Benfica  

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

0,74% 38,75% 0,18% 59,66% 0,68% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

 

E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Norte Benfica 

Faixa Etária Frequentam % 
Não  

Frequentam 
% 

Não  
Informado 

% Total 

0 e 3 anos 27 3,6% 730 96,4% 
  

757 

4 e 5 anos 278 65,1% 149 34,9% 
  

427 

Sub Total 305 25,8% 879 74,2% 0 0,00% 1184 

6 222 96,5% 8 3,5% 
  

230 

7 217 98,2% 4 1,8% 
  

221 

8 252 99,2% 2 0,8% 
  

254 

9 240 98,0% 5 2,0% 
  

245 

10 250 98,0% 5 2,0% 
  

255 

11 266 98,9% 3 1,1% 
  

269 

12 253 98,8% 3 1,2% 
  

256 

13 273 98,9% 3 1,1% 
  

276 

14 264 97,8% 6 2,2% 
  

270 

Sub Total 2237 98,3% 39 1,7% 0 0,00% 2276 

15 247 95,4% 12 4,6% 
  

259 

16 183 88,0% 25 12,0% 
  

208 

17 151 83,4% 30 16,6% 
  

181 

18 55 46,6% 63 53,4% 
  

118 

Sub Total 636 83,0% 130 17,0% 0 0,00% 766 

Acima de 18 
anos 

208 5,1% 3844 94,9% 
  

4052 

Total Geral 3386 40,9% 4892 59,1% 0 0,00% 8278 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

No indicador situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do 

CRAS Norte Benfica, destacam-se 39,26% que não trabalham e 25,65% que são 

autônomo sem previdência social.  

 

 

Situação de emprego entre 18 e 59 anos do CRAS Norte Benfica 

 
____________________________________________________________________________________ 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.7 CRAS Norte Santa Cruz 

2.7.1 Caracterização do Território31 

 

Identificação do território do CRAS Norte Santa Cruz 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

2.7.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Norte Santa 

Cruz, expressa um total de 5.931 pessoas, representando, portanto, 7,07% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 34,22% do 

gênero masculino e 24,78% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

referenciada pelo CRAS observa-se 58,2% feminino e 41,8% masculino.  

 
Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Norte Santa Cruz 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

                                                
31 Por se tratar de informação referente ao CRAS Santa Cruz, equipamento a ser inaugurado, não 

desenvolvemos a caracterização do território socioassistencial, o que será feito oportunamente. 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

BR 267  
(sentido BR 040) 

Rural 1 31,027 

Jardim dos Alfineiros Urbana 25 13,362 

Nova Era Urbana 496 13,617 

Santa Cruz Urbana 938 14,946 

Santa Lúcia Urbana 41 11,179 

São Judas Tadeu Urbana 412 13,809 

Vale dos Lírios Rural 5 22,832 

Total - 1918 - 
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Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Norte Santa Cruz 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

2.7.3 Perfil Socioeconômico 

O perfil socioeconômico do CRAS Norte Santa Cruz será analisado da renda per 

capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino 

frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Norte Santa Cruz a renda per capita distribui-se com 15,80% que recebem 

entre R$0,00 a R$70,00; 31,80% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 52,40% 

que recebem acima de R$ 140,00. 

 

Renda per capita das famílias referenciadas ao CRAS Norte Santa Cruz 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

303 15,80% 610 31,80% 1005 52,40% 1918 

 

Distribuição da renda per capita das famílias no território de abrangência CRAS Norte 
Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

 

No CRAS Norte Santa Cruz destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a 

maior percentagem, 30,07%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental e 31,42% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabetas pessoas entre 0 e 10 

anos incompleto. 

 
Distribuição percentual do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS 
Norte Santa Cruz 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 

CadÚnico 

 

Das 5.931 pessoas referenciadas pelo CRAS Norte Santa Cruz, 2.334 encontram-se 

em fase de escolarização, representando 39,3%. Desses, observa-se que 73,09% 

estudaram ou estudam em Escola Pública Municipal e 24,72% estudaram ou estudam 

em Escola Pública Estadual. 

 

Tipo de instituição freqüentada do CRAS Norte Santa Cruz 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

0,90% 24,72% 0,43% 73,09% 0,86% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Norte Santa Cruz 

Faixa Etária Frequentam % 
Não 

Frequentam 
% 

Não 
Informado 

% Total 

0 e 3 anos 28 5,0% 533 95,0% 
  

561 

4 e 5 anos 223 71,7% 88 28,3% 
  

311 

Sub Total 251 28,8% 621 71,2% 0 0,00% 872 

6 147 90,7% 15 9,3% 
  

162 

7 149 98,7% 2 1,3% 
  

151 

8 159 99,4% 1 0,6% 
  

160 

9 174 96,1% 7 3,9% 
  

181 

10 169 98,8% 2 1,2% 
  

171 

11 162 97,6% 4 2,4% 
  

166 

12 185 99,5% 1 0,5% 
  

186 

13 177 98,9% 2 1,1% 
  

179 

14 188 98,4% 3 1,6% 
  

191 

Sub Total 1510 97,6% 37 2,4% 0 0,00% 1547 

15 168 96,6% 6 3,4% 
  

174 

16 133 93,0% 10 7,0% 
  

143 

17 96 75,0% 32 25,0% 
  

128 

18 49 55,7% 39 44,3% 
  

88 

Sub Total 446 83,7% 87 16,3% 0 0,00% 533 

Acima de 18 
anos 

127 4,3% 2852 95,7% 
  

2979 

Total Geral 2334 39,4% 3597 60,6% 0 0,00% 5931 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora | 144 | Secretaria de Assistência Social 

F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

Na situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do CRAS Norte 

Santa Cruz, destacam-se 36,50% que não trabalham e 22,91% que são autônomo sem 

previdência social.  

 

Distribuição percentual da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos 
referenciados no CRAS Norte Santa Cruz 
______________________________________________________________________ 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.8 CRAS Oeste São Pedro 

2.8.1 Caracterização do Território 

 

A área de abrangência do CRAS Oeste São Pedro caracteriza-se por território urbano, 

região também identificada como Cidade Alta. É localizada no sentido leste-oeste, do 

Morro do Imperador até a Bacia do Córrego São Pedro. Segundo a Settra, a distância 

do centro até o bairro Lagoa, região rural, é de 32,240Km.  A área é composta 27 são 

bairros urbanos, dentre estes destacamos a existência de 10 condomínios, 01 região 

rural - Lagoa e 01 parcialmente rural - Recanto dos Bruggers. Este território encontra-

se em grande fase de expansão, devido à sua posição geográfica de acesso pela 

Avenida Independência, BR 040 e UFJF. Nota-se relativa desintegração do Bairro 

Borboleta com os demais da região, principalmente em função de sua posição 

geográfica e da diferença de altitude. Por sua posição geográfica estratégica, aliada de 

grande beleza natural a Cidade Alta há décadas vem sendo apontada como área de 

grande potencial para o crescimento da cidade. 

 

Identificação do território do CRAS Oeste São Pedro 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Adolfo Vireque Urbana 54 9,640 

Aeroporto Urbana 25 12,023 

Borboleta Urbana 293 5,775 

Bosque do 
Imperador 

----- ------ ------ 

Caiçaras Urbana 83 10,674 

Chácaras Passos 
Del Rey 

----- ------ ------- 

Jardim 
Casablanca 

Urbana 89 10,329 

Jardim da Serra Urbana 5 14,508 

Lagoa Rural 6 42,016 

Marilândia Urbana 65 14,508 

Morada do Serro Urbana 27 9,640 

Nossa Senhora de 
Fátima 

Urbana 45 7,497 

Nova Califórnia Urbana 20 11,658 

Novo Horizonte Urbana 12 12,023 

Recanto dos 
Bruggers 

Urbana e rural 1 14,605 

Santos Dumont Urbana 219 11,150 

São Pedro Urbana 950 9,353 

Serro Azul Urbana 13 5,567 

UFJF Urbana - 6,986 

Total - 1907 - 
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Referente ao aspecto geográfico, o território não é constituído de um relevo 

acentuado, fator que não o expõe à grandes riscos de deslizamentos. No entanto, são 

observados pontos localizados de instabilidade, geralmente junto às encostas do bairro 

Borboleta, Tupã e Jardim Casa Blanca. Caracteriza-se por uma ocupação 

horizontalizada, alastrada pela totalidade do território, com predominância de 

domicílios. O principal Córrego existente na região é o Córrego São Pedro, que tem 

como seu afluente o Córrego Borboleta, cabe ressaltar que a via marginal do Córrego 

São Pedro constitui uma das principais vias de circulação e interligação entre as áreas 

do território. A Represa de São Pedro é responsável pelo abastecimento de água de 

toda a região. Sua bacia hidrográfica é portanto,  um importante manancial e referencial 

paisagístico da região. Contudo, os crescentes desmatamentos e ocupações nas 

margens de suas nascentes vem ocasionando a contaminação da água. Dentro dos 

limites deste território encontram-se áreas de importante relevância ambiental, como as 

matas do Morro do Imperador e Borboleta, as matas situadas ao longo das margens da 

Represa; a Reserva Biológica Santa Cândida. Caracteriza-se também por uma 

ocupação horizontalizada, alastrada pela totalidade do território, com predominância de 

domicílios. 

 

Referente a urbanização, a área do CRAS Oeste São Pedro possui acesso com boas 

condições, Estrada Gentil Forn, Av. Guadalajara, Avenida Independência e o acesso 

via Bairro Borboleta. A circulação viária interna contudo, é deficitária devido à 

pequenas dimensões das vias. À medida que se chega aos pontos mais altos de 

muitos loteamentos, as ruas vão se tornando muito estreitas e com declividades 

acentuadas, não permitindo, às vezes, a implantação e passagem de transporte 

coletivo - Casablanca, Adolfo Vireque, Parque São Pedro. 

 

A região é atendida por 53 linhas de ônibus. A articulação viária se faz unicamente com 

o Centro, provocando excessivo fluxo de tráfego nas vias de ligação. Em função da sua 

importância para todo o Município, essencialmente devido aos grandes equipamentos 

públicos nele instalados, é necessária a promoção de maior interligação da região de 

São Pedro prioritariamente com os bairros de maior potencial de crescimento. 
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2.8.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Oeste São 

Pedro, expressa um total de 5.923 pessoas, representando, portanto, 7,06% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 35,22% do 

gênero masculino e 24,77% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

referenciada pelo CRAS Oeste São Pedro observa-se 58% feminino e 42% masculino.  

 

Pirâmide etária pessoas referenciadas ao CRAS Oeste São Pedro 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 
Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Oeste São Pedro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________ 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.8.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Oeste São Pedro será analisado através da renda 

per capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino 

frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Oeste São Pedro a renda per capita distribui-se com 15,10 que recebem 

entre R$0,00 a R$70,00; 32,20 que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 52,70 que 

recebem acima de R$ 140,00. 

 
Renda per capita das famílias referenciadas no CRAS Oeste São Pedro 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

288 15,10% 614 32,20% 1005 52,70% 1907 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

Distribuição da renda per capita das famílias no território de abrangência CRAS Oeste 
São Pedro 

 

____________________________________________________________________________________ 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

 

No CRAS Oeste São Pedro destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a 

maior percentagem, 32,43%, são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental e 31,46% são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do 

Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabetas pessoas entre 0 e 10 

anos incompletos. 

 

Distribuição percentual do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS 
Oeste São Pedro 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 
CadÚnico 
 
 

Das 5.923 pessoas referenciadas pelo CRAS Oeste São Pedro, 2.447 encontram-se 

em fase de escolarização, representando 41,3%. Desses, observa-se que 74,30% 

estudaram ou estudam em Escola Pública Municipal e 23,50% estudaram ou estudam 

em Escola Pública Estadual. 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos usuário do CRAS Oeste São Pedro 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

0,57% 23,50% 0,78% 74,30% 0,86% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Oeste São Pedro 

Faixa Etária Frequentam % 
Não 

 Frequentam 
% 

Não 
 Informado 

% Total 

0 e 3 anos 40 7,1% 524 92,9% 
  

564 

4 e 5 anos 227 76,2% 71 23,8% 
  

298 

Sub Total 267 31,0% 595 69,0% 0 0,00% 862 

6 128 96,2% 5 3,8% 
  

133 

7 149 97,4% 4 2,6% 
  

153 

8 177 99,4% 1 0,6% 
  

178 

9 175 98,9% 2 1,1% 
  

177 

10 192 98,5% 3 1,5% 
  

195 

11 197 98,0% 4 2,0% 
  

201 

12 180 97,8% 4 2,2% 
  

184 

13 179 96,8% 6 3,2% 
  

185 

14 179 98,9% 2 1,1% 
  

181 

Sub Total 1556 98,0% 31 2,0% 0 0,00% 1587 

15 173 98,3% 3 1,7% 
  

176 

16 137 92,6% 11 7,4% 
  

148 

17 97 81,5% 22 18,5% 
  

119 

18 66 72,5% 25 27,5% 
  

91 

Sub Total 473 88,6% 61 11,4% 0 0,00% 534 

Acima de 18 
anos 

151 5,1% 2789 94,9% 
  

2940 

Total Geral 2447 41,3% 3476 58,7% 0 0,00% 5923 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

No indicador situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do 

CRAS Oeste São Pedro, destacam-se 35,91 que não trabalham e 24,70 que são 

autônomo sem previdência social. 

 
Distribuição percentual da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos 
referenciados no CRAS Oeste São Pedro 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

2.9 CRAS Sudeste Costa Carvalho 

2.9.1 Caracterização Território 

 

O CRAS Sudeste Costa Carvalho localiza-se na região urbana da cidade, com uma 

área de abrangência de 33,89km, compreendendo 22 bairros. Dista do centro cerca de 

1,245km, com as principais vias de acesso pavimentadas. Encontra-se 

estrategicamente localizado, uma vez que o acesso do usuário aos serviços é facilitado 

pelo transporte coletivo urbano. Tem como barreira geográfica a existência de uma 

linha férrea bastante movimentada, obstruindo a passagem de pedestres, já que 

naquele local não existem passarelas que possam facilitar o fluxo. Abrange 22 bairros, 

sendo todos localizados na área urbana.  
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Identificação do território do CRAS Sudeste Costa Carvalho 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
Referente ao aspecto geográfico, a região do CRAS Sudeste Costa Carvalho é 

caracterizada por uma topografia bastante acidentada e quase todo território é cortado 

pelo Rio Paraibuna e seu afluente Ribeirão Marmelos. Algumas regiões apesar do 

relevo bastante íngremes estão ocupadas e já foram registrados deslizamentos nas 

partes altas do Jardim Esperança e Vila Santo Antônio (micro região do Retiro). A 

região possui grande incidência de deslizamento com predominância em áreas das 

comunidades da Vila da Conceição, São José, Santo Antônio, Vivendas do Retiro, 

Granjas Paraíso, Parque das Palmeiras e Campo Alegre. 

 

Referente a urbanização, o sistema viário é quase totalmente pavimentado face à 

topografia acidentada. A BR-267 desempenha um duplo papel do eixo viário 

intermunicipal e via coletora local. A Alameda Ilva Mello Reis, via de interligação com a 

BR-267, apresenta condições precárias em função do seu traçado com curvas, rampas 

acentuadas e da sua conexão com ruas estreitas do Bairro Santo Antônio, o que 

impede o tráfego pesado. 

Território-área Localização 
Nº de 

domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Alto Santo Antônio Urbano 99 7,082 

Aracy Urbano 88 2,859 

Br 267  
(sentindo Bicas) 

Urbano 1 20,024 

Caeté Urbano 68 21,734 

Costa Carvalho Urbano 161 1,585 

Floresta Urbano 27 15,963 

Granjas Bethel Urbano 27 11,006 

Granjas Primavera Urbano 1 7,176 

Jardim Esperança Urbano 188 13,828 

Niterói Urbano 2 8,842 

Nossa Senhora de 
Lourdes 

Urbano 369 4,644 

Parque Burnier Urbano 294 4,156 

Parque Serra Verde Urbano 15 5,934 

Poço Rico Urbano 194 5,400 

Retiro Urbano 423 14,961 

Santa Tereza Urbano 17 5,400 

Santo Antônio Urbano 621 8,258 

Sarandira Urbano 28 41,763 

Terras Altas Urbano 2 13,042 

Tiguera Urbano 36 4,745 

Usina Quatro Urbano 3 1,003 

Total - 2664 - 
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2.9.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Sudeste 

Costa Carvalho, representa um total de 7.718 pessoas, representando, portanto, 9,20% 

dos referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a 

distribuição por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 

33,00% do gênero masculino e 23,30% do gênero feminino. Referente ao gênero da 

população referenciada pelo CRAS Sudeste Costa Carvalho, observa-se 58,4% 

feminino e 41,6% masculino. 

 
Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Sudeste Costa Carvalho 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 

Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Sudeste Costa Carvalho 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.9.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Sudeste Costa Carvalho será analisado através da 

renda per capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de 

ensino frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Sudeste Costa Carvalho a renda per capita distribui-se com 20,65% que 

recebem entre R$0,00 a R$70,00; 26,58% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 

52,78% que recebem acima de R$ 140,00. 

 

Renda per capita das famílias referenciadas ao CRAS  CRAS Sudeste Costa Carvalho 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

550 20,65% 708 26,58% 1406 52,78% 2664 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

Distribuição percentual da renda per capita das famílias no território de abrangência 
CRAS  Sudeste Costa Carvalho 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

 

No CRAS Sudeste Costa Carvalho destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, 

com a maior percentagem, 31,01%, são os que possuem entre a 5ª a 8ª Série 

Incompleto do Ensino Fundamental e 29,49% são os que estudaram até 4ª Série 

Incompleta do Ensino Fundamental. Faz-se necessário levar em conta que 827 

pessoas não foram computadas como analfabeta, pois encontravam-se no intervalo de 

entre 0 e 10 anos incompletos, já que neste intervalo etário não se computa taxa de 

analfabetismo. 

 

Grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS Sudeste Costa Carvalho 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 

CadÚnico 

 

Das 7.718 pessoas referenciadas pelo CRAS Sudeste Costa Carvalho, 3.029 

encontram-se em fase de escolarização, representando 39,2%. Desses, observa-se 

que 66,33% estudam em Escola Pública Municipal e 31% estudam em Escola Pública 

Estadual. 

 
Tipo de instituição de ensino frequentada pelos usuário do CRAS Sudeste Costa 
Carvalho 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

1,35% 31,00% 0,43% 66,33% 0,89% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

E | Frequenta ou não escolar por faixa etária 

 
População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Sudeste Costa 
Carvalho 

Faixa Etaria Frequentam % 
Não 

 Frequentam 
% 

Não  
Informado 

% Total 

0 e 3 anos 34 5,0% 642 95,0% 
  

676 

4 e 5 anos 269 72,7% 101 27,3% 
  

370 

Sub Total 303 29,0% 743 71,0% 0 0,00% 1046 

6 159 95,8% 7 4,2% 
  

166 

7 192 97,5% 5 2,5% 
  

197 

8 191 99,5% 1 0,5% 
  

192 

9 200 99,5% 1 0,5% 
  

201 

10 218 99,1% 2 0,9% 
  

220 

11 211 98,6% 3 1,4% 
  

214 

12 228 98,7% 3 1,3% 
  

231 

13 282 98,3% 5 1,7% 
  

287 

14 205 97,6% 5 2,4% 
  

210 

Sub Total 1886 98,3% 32 1,7% 0 0,00% 1918 

15 236 96,3% 9 3,7% 
  

245 

16 220 96,9% 7 3,1% 
  

227 

17 121 87,1% 18 12,9% 
  

139 

18 74 67,9% 35 32,1% 
  

109 

Sub Total 651 90,4% 69 9,6% 0 0,00% 720 

Acima de 18 
anos 

189 4,7% 3845 95,3% 
  

4034 

Total Geral 3029 39,2% 4689 60,8% 0 0,00% 7718 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

No indicador situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do 

CRAS Sudeste Costa Carvalho, destacam-se 36,41% que não trabalham e 21,72% que 

são autônomo sem previdência social. 

 
Distribuição da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos referenciados 
no CRAS Sudeste Costa Carvalho 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

2.10 CRAS Sudeste Olavo Costa 

2.10.1 Característica do Território 

 

O CRAS Sudeste Olavo Costa dista em torno de 5,895 km do centro da cidade, tendo 

como referência de seu território os bairros: Furtado de Menezes, Guaruá, Olavo 

Costa, Solidariedade, Vila Ideal e Vila Ozanan, localizados em sua área de 

responsabilidade. Estes bairros estão totalmente incluídos no território de abrangência 

e fazem parte da área urbana do distrito sede.  O CRAS Sudeste Olavo Costa localiza-

se em área central do Bairro Olavo Costa, tendo seu território de abrangência 

localizado totalmente em área urbana, e o acesso ao equipamento é facilitado pela sua 

proximidade com os usuários. 
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Identificação do território CRAS Sudeste Olavo Costa 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

Referente ao aspecto geográfico, o território é caracterizado por uma topografia 

acidentada, existindo encostas íngremes com registros de deslizamentos.  Destaca-se 

as ruas da Fé, Filonila Carlota de Jesus, Rua da Esperança e Rua E, que apresentam 

áreas de risco muito alto. O Bairro Vila Ideal também concentra áreas de alto risco nas 

ruas Albino Esteves, Dias Cardoso, Alexandre Siqueira, Dr. João Vieira, Alberto Dalpra, 

João Luiz Alves e Armando Perniza, o mesmo acontecendo com a Rua Jorge Angel 

Livraga no Bairro Solidariedade. O Rio Paraibuna constitui  uma barreira geográfica 

que divide os bairros Vila Ideal e Nossa Senhora de Lourdes. No topo do Bairro Olavo 

Costa a “Rua da Antena”, é outra barreira geográfica, que faz divisa com o Bairro Bom 

Pastor. No Bairro Olavo Costa, especificamente na Rua A, existe uma fonte de água 

natural que, como forma de aproveitamento desta, foi construída uma lavanderia de 

uso comunitário, sendo que atualmente encontra-se desativada. Existe uma pequena 

área de mata, no Bairro Vila Ozanan, localizada entre as Ruas Viscondessa de 

Cavalcanti e Rua Osório de Almeida - atrás da Escola Estadual Henrique Burnier. 

 

Referente a urbanização, todos os bairros contam com o transporte público comum e 

adaptado. Um trecho de ferrovia corta a pequena porção do Bairro Vila Ozanan. As 

ruas e avenidas principais são pavimentadas. 

 

2.10.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Sudeste 

Olavo Costa, expressa um total de 3.898 pessoas, representando, portanto, 4,65% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 36,31% do 

gênero masculino e 27,10% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Furtado de Menezes Urbana 195 5,436 

Guaruá Urbana 25 7,459 

Olavo Costa Urbana 421 4,639 

Solidariedade Urbana 65 5,895 

Vila Ideal Urbana 425 5,895 

Vila Ozanan Urbana 88 6,452 

Total - 1219 - 
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referenciada pelo CRAS Sudeste Olavo Costa observa-se 58,6% feminino e 41,4% 

masculino.  

 

Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Sudeste Olavo Costa 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Sudeste Olavo Costa 

 
____________________________________________________________________________________ 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.10.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Sudeste Olavo Costa será analisado através da 

renda per capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de 

ensino frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Sudeste Olavo Costa a renda per capita distribui-se com 20,43% que 

recebem entre R$0,00 a R$70,00; 36,67% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 

42,90% que recebem acima de R$ 140,00. 

 

Renda per capita das famílias referenciadas no CRAS  Sudeste Olavo Costa 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

249 20,43% 447 36,67% 523 42,90% 1219 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 
Distribuição percentual da renda per capita das famílias no território de abrangência 
CRAS  Sudeste Olavo Costa 

 
____________________________________________________________________________________ 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

 

No CRAS Sudeste Olavo Costa destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, 

com a maior percentagem, 32,52%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do 

Ensino Fundamental e 33,71% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto 

do Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabetas pessoas entre 0 e 

10 anos incompletos. 

 
 

Distribuição percentual do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS 
Sudeste Olavo Costa 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

 

C | Série escolar por faixa etária 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio.  
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 
CadÚnico 
 

 

Das 3.898 pessoas referenciadas pelo CRAS Sudeste Olavo Costa, 1.596 encontram-

se em fase de escolarização, representando 40,9%. Desses, observa-se 40,35% 

estudaram ou estudam em Escola Pública Municipal e 56,70% estudaram ou estudam 

em Escola Pública Estadual. 

 
 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no CadÚnico do 
CRAS Sudeste Olavo Costa 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

0,38% 56,70% 0,25% 40,35% 2,32% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 
 

E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Sudeste Olavo 
Costa 

FaixaEtaria Frequentam % 
Não 

Frequentam 
% 

Não 
Informado 

% Total 

0 e 3 anos 27 6,5% 388 93,5% 
  

415 

4 e 5 anos 124 55,1% 101 44,9% 
  

225 

Sub Total 151 23,6% 489 76,4% 0 0,00% 640 

6 128 93,4% 9 6,6% 
  

137 

7 112 97,4% 3 2,6% 
  

115 

8 120 98,4% 2 1,6% 
  

122 

9 115 99,1% 1 0,9% 
  

116 

10 133 98,5% 2 1,5% 
  

135 

11 116 99,1% 1 0,9% 
  

117 

12 123 99,2% 1 0,8% 
  

124 

13 117 97,5% 3 2,5% 
  

120 

14 111 99,1% 1 0,9% 
  

112 

Sub Total 1075 97,9% 23 2,1% 0 0,00% 1098 

15 98 96,1% 4 3,9% 
  

102 

16 89 91,8% 8 8,2% 
  

97 

17 67 78,8% 18 21,2% 
  

85 

18 37 68,5% 17 31,5% 
  

54 

Sub Total 291 86,1% 47 13,9% 0 0,00% 338 

Acima de 18 
anos 

79 4,3% 1743 95,7% 
  

1822 

Total Geral 1596 40,9% 2302 59,1% 0 0,00% 3898 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

No indicador situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do 

CRAS Sudeste Olavo Costa, destacam-se 35,30% que não trabalham e 26,22 que são 

autônomo sem previdência social. 

 
Distribuição percentual da situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos 
referenciados no CRAS Sudeste Olavo Costa 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 
 
 
 

2.11 CRAS Sul Ipiranga 
2.11.1 Caracterização do Território 

 

O CRAS Sul Ipiranga localiza-se na Região Sul da cidade que está situada entre o 

Centro da Sede e o limite sul do Município de Juiz de Fora, divisa com o Município de 

Matias Barbosa. Sua topografia é mista, com presença de morros, áreas planas e 

também por muitos vales.   Tomando como referência  a sede do CRAS Sul Ipiranga 

sua distância ao centro da sede do Município é de 4,656km, possuindo uma extensão  

territorial de 22,69 Km² compreende 17 bairros , a saber:Arco-Íris, Bela Aurora, Cidade 

Nova, Cruzeiro do Sul, Estrela Sul, Graminha, Ipiranga, Jardim de Alá, Jardim Gaúcho, 

Previdenciários, Sagrado Coração de Jesus, Salvaterra, Santa Efigênia, Santa Luzia, 
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São Geraldo, Teixeiras e Vale Verde.  Embora predominantemente urbana, a Região 

Sul também contém área rural, como o Salvaterra, e significativos vazios urbanos, não 

apenas no Salvaterra como também em Graminha. 

 

Identificação do território do CRAS Sul Ipiranga 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

 

No aspecto geográfico, trata-se de uma região rodeada por encostas que, no seu 

interior, são encontrados dois grandes córregos; dentre estes destaca-se o Córrego 

Ipiranga que faz seu percurso pela região em sua maioria é a céu aberto, apresentando 

contaminação por esgotos, em alguns pontos e o córrego Teixeiras, que é em sua 

maioria totalmente canalizado. Apresenta topografia caracterizada por morros e 

encostas em sua grande parte, sendo que a parte mais plana localiza-se na divisa com 

o território-área de Santa Luzia. Em alguns bairros da área de abrangência do CRAS 

Sul Ipiranga constata-se a presença de minas  e que são utilizadas pela população ao 

redor. Observa-se a presença de riscos ambientais de desabamento em parte da Rua 

Darcy Vargas, via de acesso principal ao bairro, e nas imediações da Rua Etiene 

Loures, verifica-se o risco de alagamentos assim como ao longo da Rua Licínio Pereira 

Cortes, aos fundos do CRAS Sul Ipiranga. 

 

Território-área Localização Nº de domicílios 
Distância do centro 

(em Km) 

Arco-Íris Urbana 56 6,371 

Bela Aurora Urbana 301 6,038 

Cidade Nova Urbana 92 6,099 

Cruzeiro do Sul Urbana 60 3,574 

Graminha Urbana 55 11,270 

Ipiranga Urbana 914 4,656 

Jardim de Ala Urbana 246 6,035 

Jardim Gaúcho Urbana 153 7,420 

Previdenciários Urbana 94 9,237 

Sagrado Coração 
de Jesus 

Urbana 284 11,527 

Salvaterra Urbana/Rural 8 8,529 

Santa Efigênia Urbana 357 9,603 

Santa Luzia Urbana 742 2,739 

São Geraldo Urbana 166 6,980 

Teixeiras Urbana 270 6,798 

Vale Verde Urbana 161 6,920 

Total - 3959    - 
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Referente a urbanização, observa-se que os bairros que compõem a região de 

abrangência do CRAS Sul Ipiranga são, em sua maioria, pavimentadas, ressaltando-se 

que em alguns pontos da malha viária o asfalto encontra-se em situação precária. 

O CRAS Sul Ipiranga localizado na Zona Sul é servido por 15 linhas de ônibus, e quase 

todos possibilitam o acesso dos usuários ao CRAS. As áreas de Graminha, Cruzeiro do 

Sul e Salvaterra, são as que apresentam maiores dificuldades de acesso ao CRAS, em 

função da inexistência de linhas de transporte urbano que interligue estas regiões à 

área onde se localiza o CRAS, entretanto estas são as de menor adensamento 

populacional.  

 

2.11.2 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores daquela região, a população referenciada ao CRAS Sul Ipiranga, 

expressa um total de 12.359 pessoas, representando, portanto, 14,74% dos 

referenciados no CadÚnico. Apresenta-se à seguir a tabela apontando a distribuição 

por ciclo de vida, destaca-se a faixa etária entre 6 e 15 anos, a qual há 34,87% do 

gênero masculino e 24,27% do gênero feminino. Referente ao gênero da população 

referenciada pelo CRAS Sul Ipiranga observa-se 58,1% feminino e 41,9% masculino.  

 

Pirâmide etária pessoas referenciadas no CRAS Sul Ipiranga 

.  
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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Distribuição por gênero das pessoas referenciadas no CRAS Sul Ipiranga 

 
 
 
 

 
 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

2.11.3 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico do CRAS Sul Ipiranga será analisado através da renda per 

capita, grau de instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino 

frequentada e situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

No CRAS Sul Ipiranga a renda per capita distribui-se com 14,65% que recebem entre 

R$0,00 a R$70,00; 31,35% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 54,00% que 

recebem acima de R$ 140,00. 

 
Renda per capita das famílias referenciadas no CRAS Sul Ipiranga 

Ate70,00 70,00 a 140,00 Maior que 140,00 Total 

Famílias % Famílias % Famílias % Famílias 

580 14,65% 1241 31,35% 2138 54,00% 3959 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

 
Distribuição da renda per capita das famílias no território de abrangência CRAS Sul 
Ipiranga 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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B | Grau de instrução 

  

No CRAS Sul Ipiranga destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a 

maior percentagem, 30,66%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental e 33,26% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental. Não foram computadas como analfabetas pessoas entre 0 e 10 

anos incompleto. 

 

Distribuição percentual do grau de instrução dos indivíduos referenciados no CRAS Sul 
Ipiranga 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
 

 
 
C | Série escolar por faixa etária 
 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio.  
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 

CadÚnico 

 

Das 12.359 pessoas referenciadas pelo CRAS Sul Ipiranga, 5.005 encontram-se em 

fase de escolarização, representando 40,5%. Desses, observa-se que 68,53% 

estudaram ou estudam em Escola Pública Municipal e 28,25% estudaram ou estudam 

em Escola Pública Estadual. 

 
Tipo de instituição de ensino frequentada pelos usuário do CRAS Sul Ipiranga 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra 

1,90% 28,25% 0,42% 68,53% 0,90% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 

 

E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 
 

População usuária de equipamento escolar por faixa etária do CRAS Sul Ipiranga 

Faixa Etaria Frequentam % 
Não 

 Frequentam 
% 

Não 
 Informado 

% Total 

0 e 3 anos 52 4,2% 1187 95,8% 
  

1239 

4 e 5 anos 442 73,2% 162 26,8% 
  

604 

Sub Total 494 26,8% 1349 73,2% 0 0,00% 1843 

6 312 96,6% 11 3,4% 
  

323 

7 330 97,9% 7 2,1% 
  

337 

8 338 97,4% 9 2,6% 
  

347 

9 331 97,6% 8 2,4% 
  

339 

10 351 98,9% 4 1,1% 
  

355 

11 359 97,8% 8 2,2% 
  

367 

12 361 98,6% 5 1,4% 
  

366 

13 384 99,2% 3 0,8% 
  

387 

14 389 99,7% 1 0,3% 
  

390 

Sub Total 3155 98,3% 56 1,7% 0 0,00% 3211 

15 378 97,2% 11 2,8% 
  

389 

16 301 92,9% 23 7,1% 
  

324 

17 214 82,3% 46 17,7% 
  

260 

18 128 70,3% 54 29,7% 
  

182 

Sub Total 1021 88,4% 134 11,6% 0 0,00% 1155 

Acima de 18 
anos 

335 5,4% 5815 94,6% 
  

6150 

Total Geral 5005 40,5% 7354 59,5% 0 0,00% 12359 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

No indicador situação de emprego entre 18 e 59 anos da região de abrangência do 

CRAS Sul Ipiranga, destacam-se 34,21% que não trabalham e 19,52% que são 

assalariados com carteira de trabalho. 

 

 
Situação de emprego dos indivíduos entre 18 e 59 anos referenciados no CRAS Sul 
Ipiranga 
 

 
 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.12 Consolidado dos Centros de Referência da Assistência Social – 
CRAS 
 
2.12.1 Perfil Demográfico 

 

Do total de moradores referenciados aos CRAS, expressa um total de 83.861 pessoas. 

Apresenta-se à seguir a distribuição por ciclo de vida, destacando a faixa etária entre 6 

e 15 anos, a qual há 33,58% do gênero masculino e 23,55% do gênero feminino. 

 
 
Pirâmide etária: Geral 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 
Distribuição da faixa etária por gênero de todas as pessoas referenciadas 
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Feminino 3046 1920 11450 5770 5294 8841 6479 6479 2549 48625 

Masculino 3225 2010 11831 4854 2428 3918 3510 3510 1501 35236 

Total 6271 3930 23281 10624 7722 12759 9989 9989 4050 83861 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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2.12.2 Perfil Socioeconômico 

 

O perfil socioeconômico dos CRAS será analisado através da renda per capita, grau de 

instrução, série escolar por faixa etária, tipo de instituição de ensino frequentada e 

situação de emprego entre 18 e 59 anos. 

 

A | Renda per capita 

Nos CRAS a renda per capita distribui-se com 15,09% que recebem entre R$0,00 a 

R$70,00; 29,49% que recebem entre R$70,01 a R$ 140,00 e 55,42% que recebem 

acima de R$ 140,00. 

 
Renda per capita de todas as famílias referenciadas 

Território-área 

R$ 0,00 a 
R$ 70,00 

R$ 70,01 a 
R$ 140,00 

Acima de 
R$ 140,00 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Centro 369 9,81% 729 19,37% 2665 70,82% 3763 100,00 

Leste Linhares 476 13,12% 1089 30,01% 2064 56,88% 3629 100,00 
Leste  
São Benedito 

225 11,67% 548 28,42% 1155 59,91% 1928 100,00 

Nordeste Grama 333 17,36% 655 34,15% 930 48,49% 1918 100,00 
Norte  
Barbosa Lage 

352 13,39% 705 26,82% 1572 59,79% 2629 100,00 

Norte Benfica 505 20,14% 924 36,86% 1078 43,00% 2507 100,00 

Norte Santa Cruz 303 15,80% 610 31,80% 1005 52,40% 1918 100,00 

Oeste São Pedro 288 15,10% 614 32,20% 1005 52,70% 1907 100,00 
Sudeste 
 Costa Carvalho 

550 20,65% 708 26,58% 1406 52,78% 2664 100,00 

Sudeste  
Olavo Costa 

249 20,43% 447 36,67% 523 42,90% 1219 100,00 

Sul Ipiranga 580 14,65% 1241 31,35% 2138 54,00% 3959 100,00 

Total 4230 15,09% 8270 29,49% 15541 55,42% 28041 100,00 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

B | Grau de instrução 
 

Nos CRAS destacam-se dois indicadores no Grau de Instrução, com a maior 

percentagem, 29,98%, são os que possuem até a 4ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental e 31,25% são os que estudaram entre a 5ª a 8ª Série Incompleto do 

Ensino Fundamental. Faz-se necessário levar em conta que 9.574 pessoas não foram 

computadas como analfabeta, pois encontravam-se no intervalo de entre 0 e 10 anos 

incompletos, já que neste intervalo etário não se computa taxa de analfabetismo.
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Distribuição percentual do grau de todos indivíduos referenciados 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 
 
C | Série escolar por faixa etária: Geral 

 

Os dados do Censo Escolar 2010 apontam que um em cada cinco estudantes 

brasileiros do ensino fundamental está atrasado na escola. No ensino médio, pelo 

menos três em cada dez alunos também estão nessa situação. O indicador mede a 

proporção de alunos que não estão matriculados na série indicada à faixa etária. 

Segundo a legislação que organiza o ensino no país, a criança deve ingressar no 1º 

ano do ensino fundamental aos 6 anos e concluí-lo aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
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D | Tipo de instituição de ensino frequentada pelos indivíduos cadastrados no 
CadÚnico 

 

Das 83.861 pessoas referenciadas pelos 11 (onze) CRAS, 32.669 encontram-se em 

fase de escolarização, representando 39%. Desses, observa-se que 62,28% estudam 

em Escola Pública Municipal e 34,55% estudam em Escola Pública Estadual. 

 

Tipo de instituição de ensino frequentada pelos usuário do CRAS Centro 

Particular Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal Outra Não Informado 

1,39% 34,55% 0,49% 62,28% 1,28% 0,01% 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011 
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E | População usuária de equipamento escolar por faixa etária 

 
 

Faixa Etária Frequentam % 
Não 

 Frequentam 
% 

Não 
 Informado 

% Total 

0 e 3 anos 497 6,2% 7569 93,8% 1 0,01% 8067 

4 e 5 anos 2878 70,2% 1223 29,8% 1 0,02% 4102 

Sub Total  3375 27,7% 8792 72,2% 2 0,02% 12169 

6 1969 95,2% 100 4,8% 
  

2069 

7 2124 98,2% 40 1,8% 
  

2164 

8 2212 98,3% 38 1,7% 
  

2250 

9 2250 98,2% 42 1,8% 
  

2292 

10 2333 98,7% 30 1,3% 
  

2363 

11 2426 98,4% 40 1,6% 
  

2466 

12 2493 98,8% 31 1,2% 
  

2524 

13 2512 98,3% 44 1,7% 
  

2556 

14 2472 98,7% 32 1,3% 
  

2504 

Sub Total  20791 98,1% 397 1,9% 0 0,00% 21188 

15 2381 96,9% 77 3,1% 
  

2458 

16 1971 92,9% 151 7,1% 
  

2122 

17 1406 83,8% 271 16,2% 
  

1677 

18 790 64,4% 437 35,6% 
  

1227 

Sub Total  6548 87,5% 936 12,5% 0 0,00% 7484 

Acima de 18 
anos 

1983 4,6% 41037 95,4% 
  

43020 

Total Geral 32697 39,0% 51162 61,0% 2 0,002% 83861 

Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 

 

F | Situação de emprego entre 18 e 59 anos 

 

Na situação de emprego e trabalho referente a população entre 18 e 59 anos, 

destacam-se 34,81% que não trabalham e 22,12% que são autônomo sem previdência 

social.  
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Distribuição percentual da situação de emprego de todos os indivíduos entre 18 e 59 
anos referenciados 

 
Fonte: CadÚnico SSVM/SAS/PJF, dezembro de 2011. 
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PARTE 3 

TERRITORIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
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3 | OS TERRITÓRIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
 
 
 

A delimitação dos territórios socioassistenciais é um processo estrutural para a gestão 

do SUAS. O reconhecimento desse “espaço” favorece planejamento e a localização da 

rede de serviços a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos, 

constituindo um dos caminhos para superar a fragmentação na prática da Política de 

Assistência Social  

 

A existência de uma base territorial na implantação da Vigilância Social possibilita, 

basicamente, os seguintes itens: 

 

a) O planejamento local dos enfrentamentos às condições de vulnerabilidade e 

risco social. 

b) A criação da relação de responsabilização entre os serviços socioassistenciais e 

a população adscrita nos territórios. 

 

No processo de delimitação dos território, realizada conjuntamente com a equipe dos 

CRAS através de oficinas32, utilizou-se a proposta metodológica do planejamento 

ascendente, aqui entendida como um processo de construção do atores locais através 

da apropriação da realidade local. Para a delimitação33 dos Territórios 

Socioassistenciais de Juiz de Fora, a metodologia adotada considerou os seguintes 

requisitos: 

  

a) A acessibilidade aos territórios-área, com seus respectivos serviços, com base 

no Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora, relacionando às linhas e às 

                                                
32

 As oficinas de territorialização foram realizadas nos CRAS, com os seus coordenadores e técnicos, 
nos meses de julho e agosto de 2011. No primeiro momento, foram apresentados os mapas 
impressos referentes à região de cada CRAS. Dentro de cada mapa foram identificados, a partir de 
dados do CadÚnico, os bairros de abrangência dos CRAS, as ruas que compreendem o território-
região (obedecendo a lógica político-administrativa), o território-área (bairro), o território-microárea 
(subdivisão do território-área, que são espaços onde se concentram grupos populacionais 
homogêneos, de vulnerabilidade ou não) e os pontos socioassistenciais (equipamentos públicos, 
associações, entidades, entre outros). As oficinas eram compreendidas por 3 fases: Fase 
preparatória (levantamento de dados de fontes do próprio município); Fase de delimitação do território 
(aspectos geográficos, populacional, políticos, econômicos, sociais, culturais, malha viária, meios de 
transporte e outros) e Fase de apropriação do território (sinalizar  no mapa-base  os aspectos 
definidos na fase anterior, analisar o mapa-base com todas estas informações e delimitar  o território 
do CRAS).  

33
 Para a delimitação do Território Socioassistencial de Juiz de Fora, foi utilizado o Software ArcGis e o 

apoio técnico-operacional da equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico / 
Prefeitura de Juiz de Fora (SPDE/PJF). 
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nomenclaturas que aparecem nos ônibus e atribuindo a cada um o limite 

territorial. A opção do transporte efetua-se através de duas simbologias, que são 

o número da linha e o nome do território correspondente,34 facilitando desta 

forma a mobilidade da população. Em 85% dos territórios socioassistenciais os 

ônibus são reconhecidos e identificados pela população local e 14% não 

possuem esta identificação, mas utilizam-se do número da linha para circulação 

nos territórios, atendendo às necessidades de locomoção (mobilidade).  

 

b) O setor censitário35 como unidade básica de coleta de dados para o Censo 

Demográfico estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Portanto, a delimitação buscou a confluência dos limites geográficos, 

porém, foi priorizado o acesso quando apresentado dificuldades de mobilização 

entre o usuário e o CRAS de referência daquele território. 

 

c) As barreiras geográficas, derivadas dos obstáculos naturais ou gerados pelo 

processo de urbanização. 

 

d)  O limite dos terrenos ou espaços fundiários, delimitados pela PJF, que foram 

atendidos integralmente. 

 

e) A regionalização de atendimentos dos Centros de Referência da Assistência 

Social - CRAS. 

 

f) A padronização dos bancos de dados da Política da Assistência Social em Juiz 

de Fora, conforme informações disponibilizadas pelo Cadastro Único do 

Governo Federal (CadÚnico), referente à identificação do domicílio e da família 

 

Considerando esses requisitos, na sua divisão, os territórios36 foram classificados 

conforme quadro abaixo:  

                                                
34

 É importante destacar que os territórios são dinâmicos podendo ser alterados, de acordo com o 
arranjo do Transporte Coletivo Urbano.  
35

 O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado por área 
contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios que 
permitam o levantamento por um recenseador. (IBGE, 2010) 
36

 As informações sobre os Territórios Socioassistenciais de Juiz de Fora é especificada na publicação 
intitulada Mapa Social: Análise da Situação do Desenvolvimento Familiar de Juiz de Fora, disponibilizada 
pela Secretaria de Assistência Social/PJF.  
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Divisão dos Territórios Socioassistenciais 

Território-região: obedece à lógica político-administrativa. Seu objetivo é a 

delimitação de um território administrativo-assistencial, contendo um conjunto de 

pontos socioassistenciais. 

Território-área: é um território de responsabilidade de um CRAS, com enfoque na 

Vigilância Social. Seu objetivo é planejar as ações, organizar os serviços e viabilizar 

os recursos para o atendimento das necessidades das famílias referenciadas no 

território, com vistas à melhoria dos indicadores e condições de vida da 

comunidade. 

Território-microárea: é uma subdivisão do território-área. Seu objetivo é a 

delimitação de espaços onde se concentram grupos populacionais homogêneos, de 

vulnerabilidade ou não, com vistas à identificação das necessidades 

socioassistenciais das famílias referenciadas, programação e acompanhamento das 

ações destinadas à melhoria das suas condições de vida. 

SSVM/SAS/2012 

 

Nesse sentido, a identificação de uma base territorial37 torna-se fundamental para a 

caracterização da população e de suas necessidades sociais, assim como no 

dimensionamento da oferta de serviços socioassistenciais para tais necessidades. 

 

Portanto, os territórios socioassitenciais são essenciais para a constituição das Redes 

de Proteção Social, pois possibilita a organização racional dos serviços, considerando 

os seguintes fundamentos: 

 

a) Escala: capacidade de atendimento / prestação de serviço, equilibrado com a 

demanda da população por tais serviços. 

 

b) Acesso: proporção da população que necessita de um serviço específico e que 

consegue efetivamente, tanto na dimensão da disponibilidade de oferta do 

serviço, quanto da acessibilidade (mobilidade) ao mesmo. 

 

                                                
37

 Destaca-se que, a confecção dos onze mapas socioassistenciais de Juiz de Fora / MG, construídos 
conjuntamente com os CRAS, é uma proposta pioneira no âmbito da Assistência Social, uma vez que, 
foram delimitados (traçados) territórios área e microáreas de interesse social, que correspondem aos 
territórios de atuação destes equipamentos. 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 188 | Secretaria de Assistência Social 
 

Ao delimitar os territórios socioassistenciais, classificados por território região, área 

e/ou microárea, possibilita-se a organização dos serviços por nível de Proteção Básica 

e Especial, localizados em áreas de vulnerabilidade social nos territórios. 

 

Tal distribuição leva em consideração que nos territórios área e microárea, haja a 

presença de serviços de Proteção Básica e nos territórios-região haja a concentração 

dos serviços de Proteção Especial.  Esse pressuposto garante o acesso através do 

arranjo planejado aos serviços. Ainda nessa esteira de pensamento, ao concentrar a 

Proteção Especial nos territórios-região e desconcentrar a Proteção Básica nos 

territórios-área e microárea há o favorecimento da capacidade de escala dos serviços. 

 

Nessa perspectiva, ao associar o binômio acesso e escala por base territorial, a Rede 

de Proteção Social acaba por efetivar o que se preconiza nos princípios fundantes do  

SUAS: a integralidade da assistência, a hierarquização dos serviços por níveis de 

proteção e universalidade do acesso. Ou seja, a oferta de projetos e programas sociais, 

com base no território, favorece uma adequada escala de proximidade entre os 

serviços socioassistenciais e os usuários, bem como a indissociável gestão de 

serviços, benefícios e renda.  

 

Portanto, na tentativa de equilibrar acesso e escala aos serviços das redes de Proteção 

Social, foi realizada a identificação do território socioassistencial de abrangência de 

cada CRAS e o mapeamento tanto da população referenciada como dos serviços 

oferecidos naquele território. 

 

Outro aspecto fundamental na territorialização, a partir da delimitação dos territórios 

socioassistenciais, é estabelecer o princípio da responsabilização pela população 

referenciada, adscrevendo-as nas áreas de abrangência dos CRAS. Ao estabelecer as 

áreas de responsabilidade das equipes do CRAS, potencializa-se a capacidade de 

planejamento, diagnóstico, identificação e priorização dos problemas e demandas, 

operacionalização e monitoramento das ações de Assistência Social, em nível local. 

 

Nessa perspectiva, o princípio de responsabilização das famílias adscritas torna-se um 

elemento importante para a efetiva implementação da Vigilância Social, já que 

identificando a família em seu território, por meio do CadÚnico, será possível tanto a 
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geração de informações estratificadas das famílias nos aspectos socioeconômicos 

quanto o acompanhamento longitudinal do desenvolvimento familiar. 

 

Portanto, nesta parte da publicação, será apresentado as delimitações dos Território 

Socioassistenciais de Juiz de Fora, organizados por CRAS 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 222 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 223 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 224 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 225 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 226 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 227 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 228 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 229 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 230 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 231 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 232 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 233 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 234 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 235 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 236 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 237 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 238 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 239 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 240 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 
 
 
 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 241 | Secretaria de Assistência Social 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 242 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 243 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 244 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 245 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 246 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 247 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 248 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 249 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 250 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 
 
 
 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 251 | Secretaria de Assistência Social 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 252 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 253 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 254 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 255 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 256 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 257 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 258 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 259 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 260 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 261 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 262 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 263 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 264 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 265 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 
 
 
 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 266 | Secretaria de Assistência Social 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 267 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 268 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 269 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 270 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 271 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 272 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 273 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 274 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 275 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 276 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 
 
 
 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 277 | Secretaria de Assistência Social 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 278 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 279 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 280 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 281 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 282 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 283 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 284 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 285 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 286 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 287 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 288 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 289 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 290 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 291 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 292 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 293 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 294 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 295 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 296 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 297 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRITÓRIO SOCIOASSITENCIAL:  

CRAS NORTE 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 298 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 299 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 300 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 301 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 302 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 303 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 304 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 305 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 306 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 307 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 308 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 309 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 310 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRITÓRIO SOCIOASSITENCIAL:  

CRAS OESTE 
SÃO PEDRO 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 311 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 312 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 313 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 314 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 315 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 316 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 317 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 318 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 319 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 320 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 321 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 322 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 323 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 324 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 325 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 326 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 327 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 328 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 329 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 330 | Secretaria de Assistência Social 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 331 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 332 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 333 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 334 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 335 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 336 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 337 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 338 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 339 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 340 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 341 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 342 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 343 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 344 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 345 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 346 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 347 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 348 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 349 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 350 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 351 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRITÓRIO SOCIOASSITENCIAL:  

CRAS SUDESTE 
OLAVO COSTA 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 352 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 353 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 354 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 355 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 356 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 357 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 358 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 359 | Secretaria de Assistência Social 
 

 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 360 | Secretaria de Assistência Social 
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Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 361 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 362 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 363 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 364 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 365 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 366 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 367 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 

Prefeitura de Juiz de Fora  | 368 | Secretaria de Assistência Social 
 



Mapa Social: Análise da situação do desenvolvimento familiar de Juiz de Fora | 2012 
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