
Carta de Princípios da Rede de Proteção Anhanguera 

 

Apresentação 

O cotidiano de trabalho e as múltiplas demandas apresentadas pelos(as) 

usuários(as) que buscam os serviços da Rede do território, exigem diálogos constantes 

e articulações com as diferentes políticas, visto a necessidade de dar respostas às 

demandas identificadas. Territórios são os retratos do viver cotidiano das pessoas, os 

quais refletem as dinâmicas sociais existentes, as formas diferentes com que as 

desigualdades sociais se expressam e as respostas do Estado frente às políticas públicas. 

Trabalhar com vistas à formação de redes de parcerias é inegavelmente uma via 

necessária, e é uma direção que está expressa em documentos orientadores das 

políticas.  

Ainda que os territórios ofereçam condições adversas é necessário que os(as) 

profissionais que constituem os serviços públicos da Rede possam ter um diagnóstico 

das potencialidades e fragilidades do local, publicizando as informações, contribuindo 

para ampliar as estratégias interventiva e otimização dos recursos existentes. 

Dessa forma, a Rede de Proteção Anhanguera constitui-se em um conjunto 

integrado de representantes de serviços públicos e privados, diretamente vinculados 

com a promoção de políticas públicas de proteção social (saúde, previdência, assistência 

social, educação, entre outros) e, comprometidos em assegurar os direitos dos(as) 

usuários(as) dos serviços e cidadãos em geral. Tem como principal objetivo superar a 

fragmentação das políticas de proteção social, por meio do diagnóstico dos recursos e 

das vulnerabilidades do território, da articulação e multiplicação de informações e do 

encaminhamento dos(as) usuários(as), buscando assegurar a proteção e o atendimento 

às demandas e aos direitos dos cidadãos. Também configura-se em objetivo da rede o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento de situações de violação de direitos 

que não são e/ou não estão sendo contempladas pelos serviços. 

A Rede Anhanguera parte do pressuposto de que a reunião periódica de 

representantes de diferentes equipamentos públicos do território para enriquecer o 

debate a respeito dos problemas vivenciados pela população do distrito, já que propicia 

uma leitura de tais problemas a partir de múltiplas perspectivas, abrindo espaço para a 

cooperação na solução das problemáticas comuns. Deste modo, a Rede fundamenta-se 



a partir de uma perspectiva democrática, em que todos(as) os(as) seus participantes têm 

direito à voz, com vistas ao compartilhamento de ações voltadas ao bem estar da 

população, a partir da integração dos serviços públicos representados.  

Abaixo, seguem as diretrizes que norteiam a Rede de Proteção Anhanguera: 

• Objetivos da Rede: Contribuir para ampliação das políticas públicas, visando garantir 

o acesso dos usuários(as) aos seus direitos e melhoria dos atendimentos na 

comunidade local; Consolidar a rede ampliando a integração local; Sistematizar 

ações a partir das demandas da população; - Mapear recursos disponíveis no 

território; Articular serviços locais; - Propor soluções e/ou encaminhamentos; 

Partilhar diferentes experiências sendo espaço de acolhimento; Elaborar 

instrumentos de monitoramento e avaliação dos trabalhos da Rede.  

• Estratégias: Reuniões sistemáticas; - Elaboração de proposta única e Ata; - Encontros 

para discussões previamente definidos, podendo haver alterações; - Mapeamento 

da rede local; - Convite a profissionais de diversas áreas de atuação; - Espaço aberto 

com adesão de novos participantes.  

• Horizontalidade: As decisões serão tomadas coletivamente, sendo um espaço 

democrático, onde todos os envolvidos na Rede têm o poder de opinar e deliberar 

com vistas ao senso comum, prevalecendo à maioria. 

• Autogestão: A coordenação será formada por dupla de serviços trocada a cada (3) 

três meses com indicação por área de atuação mista; - A Rede deve ter como meta 

a assiduidade e pontualidade dos participantes; - Os membros devem se apropriar 

de todos os instrumentos e ferramentas para consolidação e continuidade da rede; 

Toda reunião da rede deve ser documentada e divulgada através de instrumentos 

disponíveis e disponibilizada pelos coordenadores responsáveis.  

• Itinerância: Os coordenadores(as) serão responsáveis pela elaboração, guarda e 

leitura da Ata da reunião anterior; - Os encontros serão realizados em locais 

disponibilizados pelos participantes, possibilitando a oportunidade de que todos 

conheçam os serviços. De acordo com o teor e princípios de comum acordo com os 

participantes a carta poderá sofrer alterações conforme necessidade para o bom 

andamento dos trabalhos. 


