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UTILIDADE PÚBLICA 

Devido ao Decreto Legislativo nº 6 de 2020, o qual ratifica a ocorrência do estado de calamidade pública no 

País muitos serviços da rede de proteção social, em vários Estados e Municípios, tiveram seus serviços 

temporariamente fechados, seguindo as Medidas de Prevenção e Controle do Ministério da Saúde, para evitar a 

disseminação do Novo Corona Vírus (COVID-19). Entretanto, informamos que os seguintes Serviços Públicos de 

Proteção Social, no município do Rio Grande, continuam em atendimento e podem ser acessados pela população em 

casos de urgência ou para fins de continuidade do atendimento:  

SERVIÇOS PRIORIDADES CONTATO (S) DIAS/HORÁRIOS 

TELE-
ACOLHIMENTO 

SOCIAL 

 Acolhimento de situações de 
vulnerabilidade social ocasionadas, 
pelo período de calamidade pública 
do Novo Corona Vírus (COVID-19); 

  Orientação de direitos sociais, civis e 
políticos aos usuários (as) de 
programas e políticas sociais;  

 Empenho na viabilização dos direitos 
sociais dos (as) usuários (as), através 
dos programas e políticas sociais.  

 Acompanhamento social dos casos já, 
acolhidos pelo Serviço Social do 
CAIC/FURG. 

Fone: 984078030 (contato por telefone ou 
WhatsApp). 

De segunda-feira a sexta-
feira das 8hs às 12hs e das 

13h30min às 17h30min. 

CRAS 
(Cidade de 

Águeda)      VERIFIQUE A SUA REGIÃO 
 

 Atualização do CadÚnico;  
 Benefício Eventual, por situação de 

morte; 
 Benefício eventual, por situação de 

nascimento; 
 Benefício, por atendimento às 

necessidades humanas básicas (sacola 
econômica); 

 Tarifa Social (Água e Luz)  
 

Fone: 3232.1366 
E-mail: crascidadedeagueda@gmail.com 
Endereço: Av. Eng. Dante Dapuzo, nº 343, 
Cidade de Águeda. 

De segunda-feira a sexta-
feira das 8hs às 17hs. 

CRAS 
(Hidráulica) 

Fone: 3230.4140 
E-mail: crashidraulica@yahoo.com.br 
verafarisa@yahoo.com.br 
Endereço: Rua Altamir de Lacerda 
Nascimento nº 904, Hidráulica. 

De segunda-feira a sexta-
feira das 8hs às 17hs 

CRAS 
(Portuário) 

Fone: 3233.1370 
E-mail: craszonaportuaria@gmail.com 
Endereço: Avenida Dom Pedro II, nº 318, 
Getúlio Vargas. 

De segunda-feira a sexta-
feira das 8hs às 17hs 

CRAS (Lúcia 
Nader) 

Fone: 3230.4140 
E-mail: Kelly.fonseca@riogrande.rs.gov.br 
Endereço: R. Seis, S/N - Santa Rita de Cássia 

De segunda-feira a sexta-
feira das 8hs às 17hs 

CREAS 
 Acolhimento e abordagem social com 

moradores de rua 

Fone: 3230.4428 
E-mail: fabiane.soares@riogrande.rs.gov.br 
Endereço: Major Carlos Pinto nº 117. 

De segunda-feira a sexta-
feira das 9hs às 17hs. 

 
CONSELHO 
TUTELAR 

 

 Situações de violência sexual, física 
e/ou qualquer situação que coloque 
em risco pessoal crianças e 
adolescentes.  

Fone: 3231.1811 
Endereço: Duque de Caxias, nº 430 Centro. 

Plantão 24hs 

ACOLHER 
(HU/FURG) 

 Tratamento dos agravos físicos e 
psíquicos decorrentes de violência 
sexual 

Fone: 3233.8823 ou WhatsApp 98421.0702 
Endereço: Visconde de Paranaguá, nº 102, 
(Serviço de Pronto Atendimento – SPA: 
entrada pelo acesso 2). 

Todos os dias da semana, 
plantão 24hs. 
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SERVIÇOS PRIORIDADES CONTATO (S) DIAS/HORÁRIOS 

CAPS 
CONVIVER 

 Situações que incluem pessoas, com 
sofrimento ou transtorno mental, em 
situação de risco pessoal (tentativa (s) 
de suicídio, por exemplo). 

Fone: 3231.7375 
E-mail: erikafernandajensen@gmail.com 
Endereço: Av. Pres. Vargas, nº 688, Vila 
Junção. 

De segunda-feira a sexta-
feira, das 8hs às 11hs e das 

13h30min às 17hs, com 
exceção de quarta-feira à 

tarde, que não abre para o 
público externo. 

AMBULATÓRIO 
DE SAÚDE 
MENTAL 

 Consultas com psiquiatra e psicólogo, 
dos casos que já estavam em 
acompanhamento. 

Fone: 3231.1532 
E-mail: alessandra.salum@riogrande.rs. 
Endereço: Bacelar, nº 509, Centro. 

De segunda-feira a sexta-
feira, das 8hs às 11hs e das 

13h30min às 17hs, com 
exceção de quarta-feira à 

tarde, que não abre para o 
público externo. 

DELEGACIA DA 
MULHER 

 Violência contra a mulher; Violência 
doméstica. 

Fone: 3237.4886 e 3237.4884 
Denúncias: Disque 180 ou WhatsApp (51) 
98444.0606 
REGISTRO DE OCORRÊNCIA ONLINE: 
www.delegaciaonline.rs.gov.br 
Endereço: Mal. Floriano Peixoto, nº42, 
Centro. 

Viaturas volantes 
disponíveis. Horários de 

atendimento, com 
encaminhamento do plantão 
da polícia civil: todos os dias 
da semana das 08h30min às 

12hs e das 13h30min às 
18hs. 

POLÍCIA CIVIL 

 Roubo e furtos de veículos 
 Violência doméstica 
 Estupro 
 Crimes em flagrante 
 Homicídios 
 Falecimentos 

Fone: 3231.4107 
Demais crimes pelo endereço eletrônico:  
www.delegaciaonline.rs.gov.br 
Endereço: Mal. Floriano Peixoto, nº42, 
Centro. 

Plantão 24hs. 

PATRULHA 
MARIA DA 

PENHA 

 Violência contra a mulher; Violência 
doméstica. 

Fone: 190 ou WhatsApp 98428.6022 
 

Viaturas disponíveis; Todos 
os dias da semana no horário 

das, 13hs à 1h. 

JUIZADO DA 
VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

 Medidas protetivas 
 Urgências 
 Prisões e solturas 
 Atendimento a todas as urgências via 

trabalho remoto 
 Intimações feitas por telefone e 

WhatsApp 

Fone: 99930.6123 
Segunda-feira às Sextas-

feiras das 9h às 18h. 

TELE 
GESTANTE 

 Gestantes, com ocorrências, 
necessitando de orientação.  

Fone: Fone: 3233.8823 ou WhatsApp 
98421.0702  

Todos os dias da semana, 
plantão 24hs. 

CAPS INFANTIL 

 Acolhimentos 
 Consultas com psiquiatra e psicólogo, 

dos casos que já estavam em 
acompanhamento ou, casos avaliados, 
a partir do acolhimento, como 
urgentes.  

Fone: 3233.3239 
E-mail: capsirg@gmail.com.br 
Endereço: Marcílio Dias, nº 136, Cidade 
Nova. 

De segunda-feira a sexta-
feira, das 8hs às 11hs e das 

13h30min às 17hs, com 
exceção de quarta-feira à 

tarde, que não abre para o 
público externo. 

CAPS ALCOOL 
E DROGAS 

 Acolhimentos 
 Consultas com psiquiatra e psicólogo, 

dos casos que já estavam em 
acompanhamento ou casos avaliados, 
a partir do acolhimento, como 
urgentes. 

Fone: 3231.7375 
E-mail: capsad.rg@hotmail.com 
Endereço: Mal. Floriano Peixoto, nº 493, 
Centro. 

De segunda-feira a sexta-
feira, das 8hs às 11hs e das 

13h30min às 17hs, com 
exceção de quarta-feira à 

tarde, que não abre para o 
público externo. 

 

*Revisão 01 de 25/03/2020 - adicionado o contato do Juizado da violência doméstica. 

*Revisão 02 de 26/03/2020 – adicionado o contato do Tele-Acolhimento Social (FURG/PROEXC/CAIC) 

Para novas inserções de serviços da rede de proteção social neste catálogo síntese, favor enviar e-mail para fernandafonseca@furg.br ou pelo 

WhatsApp 984078030. 


