
DESPROTEÇÕES SOCIO-TERRITORIAIS E 
AUTUAÇÃO INTERSETORIAL

E QUESTÕES ÉTICO-RACIAIS DE GENERO E 
DIVERSIDADE NO SUAS 



“PROTEÇÃO SOCIAL TEM RELAÇÃO DIRETA

COM O ACESSO AOS DIREITOS DE

CIDADANIA NA FORMAÇÃO INTEGRAL DO

SER, O QUE REVELA A NECESSIDADE DE

AÇÕES INTERSETORIAIS E EM REDE.”



“A proteção social no âmbito da assistência social é muito mais
do que a análise do valor de renda per capita dos membros de
uma família.

Quem assim pensa não considera o acesso a direitos sociais
mas somente o poder de compra, ainda que seja para a
sobrevivência. “ Aldaisa Sposati



A proteção supõe, além da oferta de bens materiais, o acesso a 
bens culturais, políticos, econômicos, sociais e simbólicos que 
permitem a sobrevivência e a integração na vida social.



• Risco

• Vulnerabilidade 

• Território 

• Identificar 













Saúde 

Segurança publica

Assistência Social 

Educação 

Lazer

Cultura ... 



INTERSETORIALIDADE 





A nossa experiência 



*2017- 18 comunidades da area rural 
* área urbana é atendida mediante planejamento 



* BOLSA INTERATIVA 





Orientações sobre cuidados e manejo de sua horta;

Agricultura/Emater 



Receitas





* JOGOS 



* ÁRVORE DO DESEJOS 



PÉROLAS
"A ostra e a pérola"

Você sabia que uma ostra que não foi ferida não produz pérolas?
As pérolas são uma ferida curada.

Pérolas são produto da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou 
indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia.

A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. 
Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e 

cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso 
da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada!

Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérolas, pois a pérola é 
uma ferida cicatrizada:

Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de um amigo?
Já foi acusado de ter dito coisas que não disse?

Suas ideias já foram rejeitadas?
Então produza uma pérola... cubra suas mágoas e as rejeições sofridas com camadas 

e camadas de amor.
Lembre-se apenas de que uma ostra que não foi ferida, não produz pérolas, pois uma 

pérola é uma ferida cicatrizada!
Desconhecido.



*OUTUBRO ROSA 





• Onde estamos?

• Com quem estamos ?

• Onde precisamos chegar?

• O que levar?


