
 
 

 

ATA REUNIÃO – REDE DE PROTEÇÃO ANHANGUERA 

Coordenação: Alcilene Nery (Centro Santa Fé) e Kelly Cristina (CCA 

Anhanguera). 

Local: CEU Anhanguera 

Data: 25/04/2018 

 

Participantes: Alcilene Nery (Centro Santa Fé); Suseth (CJ Anhanguera); 

Rodrigo (MSE/MA Perus); Adriana Rodrigues (CEU Anhanguera); Luciene 

Oliveira (UBS Morada do Sol); Andrea Cristina (UBS Morada do Sol); Vera Lucia 

(CCA Jd. Jaraguá); Tatiane Daniel (CCA Alegria e Vida); Denise de Almeida 

(CCA Sol Nascente); Renata Helena (CCA Guadalupe); Maxwell Pinheiro 

(UNICEU); Joice Sousa (NAIS – Criando Asas); Karoline Oliveira (NAIS – 

Criando Asas); Laiza Frohmut (CEFAI/DRE P/J); Leonor Cristina (CEFAI/DRE 

P/J); Kelly Cristina (CCA Anhanguera); Tatiana Soares (EMEF Remo Rinaldi); 

Neide Maria (CCA Jd. Britânia); Carolina Medeiros (CCA Jd. Britânia); Maria de 

Fátima (CCA Anhanguera). 

 

 No dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte 

minutos, iniciou-se a terceira reunião do ano da Rede de Proteção Anhanguera. 

Houve a apresentação dos participantes e de suas respectivas instituições e a 

leitura da ata anterior. Em sequência, Alcilene apresentou os pontos de pauta. 

 Show de Talentos: a Adriana trouxe que a EMEF CEU Parque 

Anhanguera irá apresentar o Coral dos alunos; CCA Anhanguera não poderá 

participar por compromissos internos; CCA Jaraguá apresentará um curta; a 

EMEF Marili Dias não conseguirá trazer os adolescentes para se apresentarem, 

mas a professora de dança se disponibilizou a trazer o seu grupo para a 

apresentação; Centro Santa Fé irá trazer uma apresentação de Maracatu; CJ 

Anhanguera trouxe a proposta de fazer uma encenação abordando a violência 

contra a adolescente menina. Alcilene observou que apenas cinco serviços 

trouxeram alguma proposta e isso é desanimador devido ao tempo em que 

estamos programando essa atividade. Foi discutido sobre a importância do 

trabalho em rede e o compromisso com essa rede e que a proposta do Show de 

Talentos foi discutida em rede desde o ano passado. Rodrigo (MSE/MA Perus), 



 
 

traz uma preocupação em relação a participação dos adolescentes do MSE, que 

por questões legais não podem ser fotografados e nem filmados, discutimos 

alternativas como forma de participação: expor trabalhos feitos pelos 

adolescentes, etc. A Joyce (NAIS), alegou que não estava presente nas reuniões 

anteriores e não tinha como se comprometer em apresentar nesse momento.  

 Alcilene relata que devido ao baixo número da participação dos serviços, 

o ideal é que repensássemos sobre o evento, pois a proposta inicial do Show de 

Talentos seria a divulgação da rede e de sairmos do campo da discussão para 

a prática, e não apenas divulgar os serviços. Durante a discussão, surgiu a ideia 

de realizar essa atividade uma vez por ano e que colocássemos em nossos 

calendários, a exemplo da Mostra Cultural dos Serviços. Foi discutido como os 

serviços do CRAS, CREAS, UNICEU, fariam parte do Show de Talentos, já que 

não tinham um público efetivo para desenvolverem alguma apresentação, 

esclarecemos que a apresentação dos serviços da assistência seriam uma 

estratégia para que pudéssemos reunir a comunidade para trabalhar a 

conscientização política, ou seja, entre uma apresentação e outra esses serviços 

poderiam apresentar uma fala nesse sentido. 

 Diante disso, houve uma votação para que o Show de Talentos para o 

ano de 2018 fosse cancelado e que fosse colocado na agenda anual dos 

serviços para a segunda quinzena de agosto de 2019. 

 Leonor (CEFAJ/DRE P/J) aponta que a Rede precisa se organizar mais 

para fazer as coisas acontecerem e que as escolas não participam dessa 

reunião, porque elas não veem muito sentido nas discussões, pois não se 

sentem contempladas em suas expectativas. Alcilene e Suseth apontaram que 

a Rede de Proteção Anhanguera tem uma história e que já houve muita 

conquista através dela, mas que há essa dificuldade da adesão dos serviços e 

principalmente da continuidade dos participantes. E que o objetivo dessa reunião 

não é para discussão de casos, mas um propósito de é apoiar esse território em 

busca de alternativas para efetivação de seus direitos e que a Educação como 

é um direito básico teria que estar mais envolvida nesse processo. 

 Audiência Publica do Transporte: Adriana (CEU) relata que o auditório do 

CEU lotou, que a comunidade apareceu em peso e que a mesa foi composta por 

33 especialistas. O secretário de transportes da SPTrans, explicou a proposta 

para a comunidade que é: circular no Morro Doce micro-ônibus e do terminal da 



 
 

Lapa sair os ônibus para o Centro. A população deixou bem claro que não aceita 

as mudanças propostas. Então, ficou acordado que o Secretário de Transporte 

irá rever os estudos da região, visto que ele assumiu o cargo há apenas uma 

semana e retornará com uma devolutiva dentro de um mês. A população deixou 

claro que se não houver uma resolução a Anhanguera será fechada. 

Alcilene pediu que a Carolina falasse um pouco sobre o Observatório 

Social e qual o trabalho iniciado: ela pontuou que em nossa reunião já iniciamos 

o mapeamento de observatórios já existentes para que possamos conhecer a 

sua estrutura e funcionalidade. Agora faremos o levantamento dos indicadores 

e trazer para a próxima reunião. 

Para finalizar, foram divulgados os projetos que alguns serviços estão 

realizando. Foram passados outros informes referente a agenda mensal de 

todos.  

Indicações de atividades para os adolescentes: 

- Exposição no SESC 24 de Maio: sobre a Jamaica, sua construção e 

cultura; 

- Teatro Sátiros: curso de teatro para adolescentes a partir de 12 anos que 

abordam temas como namoro, aborto, drogas e etc. Telefone: 3258-6345 

 

Próximo Encontro: 

DATA: 30/05/2018 (quarta-feira) 

Local:  CEU Anhanguera 

Horário: 09:00h  

 

Ata elaborada por Alcilene Nery (Centro Santa Fé) e Kelly Cristina (CCA 

Anhanguera). 

 

 

 

 

 

 

 

 


