
Ata do Encontro da Rede de Serviços Anhanguera. 

 

Aconteceu na data de 28 de Abril das 09:00 as 11:00 horas, no CEU-

Anhanguera, a Reunião dos Serviços Socioassistenciais da Região 

Anhanguera com a presença de representantes de Serviços das demais 

Políticas, como Saúde e Educação. 

Estavam presentes os serviços CCA- Britânia, CCA- Jaraguá, CCA- Sol 

Nascente, CJ- Anhanguera, NAIS- Criando Asas, Centro Pastoral Santa Fé, 

Conselho Tutelar Anhanguera, os serviços da educação CEU- Anhanguera, 

Escola Zoraide, EMEI Jardim Monte Belo, Escola Morro Doce e os serviços de 

Saúde AMA- Parque Anhanguera e UBS- Morada do Sol. 

Abrimos os trabalhos com a apresentação dos representantes de cada 

serviço e pequena introdução do Sr. Nailton, Conselheiro Tutelar, que explanou 

algumas características e problemáticas do Serviço em tela, visto que é novo 

na Região. 

Na ocasião todos participamos de uma roda de conversa onde foram 

expostas algumas dificuldades com relação á orientações, articulação com 

demais serviços e políticas, discussões de alguns casos atendidos e 

acompanhados, como também o fortalecimento de vínculos com as famílias da 

região. 

Alguns questionamentos surgiram sobre o Mini Guia de Serviços da 

Região, onde surgiu-se a ideia de que cada serviço venha elaborar um “Folder” 

com informações e divulgação das atividades oferecidas e distribua na 

comunidade. Avaliamos a proposta como positiva e também a possibilidade de 

atualização do Guia já existente. 

 Em junção com a ideia, o grupo reunido chegou á concepção de que os 

próximos encontros poderiam ser realizados nos Serviços em tela, pois assim 

podemos conhecer os espaços e afinar laços para futuros encaminhamentos. 

Sendo assim nasceu a proposta de que nas demais reuniões cada serviço 

traga algum material de apresentação (cartaz, fotos, filmes, entre outros) para 

exibição. Uma forma de conhecimento e divulgação. 

Acordamos que a primeira apresentação será no mês de Junho pelos 

serviços Centro da Juventude Anhanguera e Centro Pastoral Santa Fé. 

O CEU- Anhanguera também divulgou as atividades promovidas pela 

equipe do Instituto Olga Kos que acontece no próprio CEU. As inscrições são 

para o Judô a serem realizadas com crianças á partir de 05 anos, as segundas 

e quartas-feiras das 11:00 as 12:00 horas. 



Finalizamos o encontro com a data e local para a próxima Reunião que 

será dia 19 de Maio na Sede do Conselho Tutelar Anhanguera, Rua Honorato 

Pereira, nº 206- Morro Doce- Anhanguera.  

 

 

Ata elaborada por Joyce Sousa. 

Téc. Assistente Social do NAIS- Criando Asas. 

 


