
Reunião da Rede   27/07/2017 

 

 

Iniciamos a reunião na EMEF Jardim Monte Belo com Rosina Técnica de Enfermagem da 

UBS/ESF Morada do Sol passando a folha de presença, após todos assinarem Sr Francisco 

Diretor da EMEF convida todos os presentes para conhecerem o espaço da EMEF. Ao 

retornar para a sala de reunião Rosina lê em voz alta a Ata da última reunião, lembrando a 

pauta  "Comissão de Evento"e ressalta a lista de presença qual foi passada com atualização 

dos telefones. Suset Assistente Social da CCM Perus ressalta que o tema decidido pela 

equipe foi Genocídio de juventude Negra; desafios e possibilidades em tempos de violência 

na periferia. 

Sr. Francisco ressalta sobre a dificuldade de aceitação do tema genocídio enquanto Sra 

Mônica Diretora Céu Parque Anhanguera lembra que a intenção do evento é justamente 

esclarecer e defender o direito do negro na sociedade, o genocídio acontece todos os dias 

em questão social, racial, política e educacional. Será  o tema discutido na próxima 

comissão dia 02/08/2017. 

Ana Paula do CEFAI ressalta uma observação sobre a quantidade de crianças negras com 

problemas cognitivos e físicos devido a genocídio obstétrico. 

Nailton e Edmar do Conselho Tutelar acrescentaram que muitos são os casos de famílias 

com crianças especiais que a família se sentem excluídas da rede devido as escolas se 

recusarem a receber essas crianças por falta de preparação para atende-las. 

Suset passa a lista do café da manhã do Evento que será dia 24/08/2017para todos os 

serviços colaborarem. 

Sr Francisco sugere que todos os serviços participem do Evento. Roberta alerta que o 

auditório tem uma limitação de números de pessoas. O ideal seria de quatro a seis pessoas 

por serviços. Sr Francisco sugere das pessoas se inscreverem pelo site da Rede. 

Ana Paula relata que o palestrante Douglas Belckior está com a agenda apertada e ficou de 

confirmar a presença e o palestrante  Fofão da Quilombac confirmou presença 

Poderá ocorrer mudanças quanto ao horário dos palestrantes. 

Finalizamos  a reunião as 12:10 horas.  

Programação: 

Data: 24/08/2017 

Local: Auditório Parque Anhanguera 

Horários: 08:30 - 09:00 Café da manhã 

                09:20 - 10:30 Mesa 

                10:30 - 11:20  Palestrante Douglas Belckior 

                11:20 - 12:20 Fofão da Quilombac 

                Abertura para perguntas 


