
 

 

 

 

 

BOLETIM 
INFORMATIVO 

Edição 2| Maio 2020 

 

  

SEMANA 10 DO PROJETO 

Primeira reunião geral do OBESC 

Novidades 

Quem somos nós? 

Por dentro das Salas 

OBESCultura 
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  PRIMEIRA REUNIÃO GERAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é um boletim interativo. Toda vez que esse ícone 

aparecer você deve clicar para ser redirecionado       

No dia 20 de maio, tivemos a Primeira Reunião 

Geral do OBESC e gostaríamos de dedicar um 

espaço aqui para relembrar esse encontro tão 

especial!  

Nessa tarde a gente pôde ver as carinhas de 

quase cinquenta pessoas que tem se dedicado a 

construir juntas esse projeto e fizemos trocas 

sobre o que o Observatório da Saúde Coletiva 

representa para cada um de nós. 
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Já na discussão sobre “Como você visualiza a 

importância do OBESC nesse momento da 

pandemia?” várias falas destacaram a 

importância e os múltiplos significados que 

representam esse projeto. Veja algumas nos 

balões! 

Por fim, agradecemos a cada um que participou 

desse encontro. Seguimos trabalhando em 

defesa do SUS, da ciência produzida nas 

universidades públicas, da mobilização social e 

da vida digna! 

 

 

  
 

 

 
 

 

Na nossa dinâmica, várias 

palavras surgiram no chat 

respondendo à pergunta “O que é 

o Obesc pra você?”, palavras que 

você pode conferir nessa nuvem 

inspiradora que cada um de vocês 

colaborou para construir. 

Descobrimos que tem muita gente se 

aventurando na cozinha, relaxando na 

música e na jardinagem e com 

saudade do forró, da cachoeira e de 

um bom abraço.  

Fizemos um importante resgate 

temporal da história do OBESC e dos 

projetos que o compõem, além de 

conhecer a organização e os trabalhos 

que cada sala tem feito nesses dois 

meses de iniciativa. 

O que temos feito é 

esperar na ação  

 
Da sopa à produção 

científica nos define 

 

 

Aqui discutimos, interagimos 

conhecimentos e o mais 

importante, interagimos com a 

sociedade conversando conosco 

É fantástico o trabalho quando 

colocado assim, como um grande 

mosaico 

 

Apesar da virtualidade e 

distanciamento de corpos, 

enxergo uma grande 

humanização e resgate da 

solidariedade como 

reações ao momento que 

se impõe 

 

A vontade de organizar todas essas 

ações implica na construção de novas 

institucionalizações Ah! Não se esqueça da nossa pequena encomenda! 

Um vídeo curtinho para deixarmos registrado esse 

movimento e fortalecer nossa integração! 

https://www.canva.com/design/DAD8vxG7fek/817tXeoNj3T6VMyAbAnE6A/view?utm_content=DAD8vxG7fek&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Siga nossas redes e compartilhe! 

 

 

NOVIDADES 

Projeto do Fórum de Mulheres das 

Vertentes e GT Rua recebe 

aprovação para ser subsidiado pelas 

ações de solidariedade da FIOCRUZ!  

O Fórum de Mulheres das Vertentes (FMV), 

representado pela ONG Atuação, submeteu o 

projeto "Solidariedade Social em tempos de 

Pandemia" no edital da Fiocruz ‘Covid-19: 

Chamada Pública para Apoio a Ações 

Emergenciais junto a populações vulneráveis’, 

sendo contemplado com importante recurso 

financeiro. A proposta tem quatro eixos: 

Segurança alimentar; Proteção individual e 

coletiva; Assistência e orientação; Ações de 

comunicação e sensibilização, e abrangerá os 

municípios de SJDR, Santa Cruz e Tiradentes.  O 

objetivo é propiciar condições básicas de 

sobrevivência às famílias em situação de 

vulnerabilidade e à população em situação de rua, 

contribuindo com o isolamento social na região. 

Tem sido planejada a distribuição de cestas com 

alimentos, material de limpeza, higiene pessoal e 

máscaras. A coordenação do projeto vai ser 

colegiada entre o FMV e o GT rua. A parceria com 

o OBESC pretende trocas de conhecimento técnico 

e científico. 

QUEM SOMOS NÓS 

Como vocês já sabem, o Observatório da Saúde 

Coletiva nasceu da articulação de vários projetos 

que já atuavam na comunidade sanjoanense, e 

que se reuniram para contribuir no enfrentamento 

da Covid-19 na região. E que tal conhecer mais 

sobre cada um desses projetos? A partir dessa 

edição do nosso boletim vamos apresentar pouco 

a pouco essas iniciativas. Hoje vamos conhecer 

mais sobre o NESC e o Observatório Urbano! 

Agora todas as salas tem 

monitoras! 

Com a chegada de Maria Clara na 

Sala de Comunicação, todas as 

nossas salas passam a contar com o 

suporte e a articulação das 

monitoras. 

Seja bem vinda, Maria! 

 

 

Maria 

 

 

https://www.facebook.com/OBESCSJDR/
https://www.instagram.com/obesc20/
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NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA (NESC) 

  

 

O Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) 

surgiu em 2014 e constitui-se, como espaço 

institucional de fortalecimento de práticas e 

estudos no campo da saúde coletiva na 

Universidade Federal de São João del Rei. O 

NESC integra ações de ensino, pesquisa e 

extensão que se propõem a pensar, estudar e 

movimentar a produção social de saúde, se 

debruçando, por exemplo, sobre questões 

epidemiológicas, políticas de saúde e relações 

entre saúde e sociedade. 

OBSERVATÓRIO URBANO DE SÃO JOÃO DEL REI 

O Observatório Urbano é um projeto de ensino, 

pesquisa e extensão da UFSJ, composto por 

docentes das áreas da geografia urbana, 

urbanismo, direito, pedagogia e música; alunos 

da graduação e pós graduação; além de 

membros da comunidade externa atuante em 

movimentos sociais. Para atingir seus objetivos, 

são realizadas ações e práticas que visam 

estabelecer um senso mais amplo de 

conhecimento da comunidade sobre questões 

urbanas, produção espacial e planejamento de 

políticas da cidade, a fim de enfrentar o 

desconhecimento que a população carrega 

quando se trata desses assuntos. A proposta 

tem alicerce no entendimento que a segregação 

socioespacial é uma marca da urbanização sob a 

égide de um sistema econômico que opera 

também ideologicamente para promovê-la e 

tem expressões mais explícitas nas cidades da 

periferia do capitalismo. 

 

EXPLORE! 

SAÚDE COLETIVA:  UM CAMPO VIVO  

 

 

EXPLORE! 

REVISTA CIDADES 

 

 

https://www.instagram.com/nescufsj/
https://www.facebook.com/observatoriourbanosjdr/
https://drive.google.com/file/d/114iKU8Z1i-kjNGz4Nhe-4azvPEG9kqfn/view
https://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades


 

 
 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Situação 

A Sala de Situação continua com as suas formações! 

O Curso de Extensão “Epidemias, saúde pública e 

urbanização: estudos históricos em tempos de Covid 

- 19” entrará no segundo módulo a partir da terça-

feira 02, com o tema “As epidemias, saúde e cidade 

no Brasil”.  

A capacitação em metodologias qualitativas encerrou 

seu primeiro módulo, mas na próxima quarta, dia 03, 

já retornará com discussões sobre Pesquisa Narrativa.  

Na última reunião da Sala (14/05) foi proposta uma 

nova divisão dos GTs. Serão agora 5 novos grupos: 

GT1 Narrativas Epidemiológicas; GT2 Narrativas 

Biopolíticas; GT3 Narrativas Urbanas; GT4 Narrativas 

nas Redes e GT5 Narrativas do cotidiano e do cuidado. 

Muitos trabalhos e pesquisas vem por aí! 

Sala de Formação em Saúde e Acolhimento 

O GT de Capacitação continua promovendo seus 

encontros virtuais de formação com os profissionais 

de saúde. A equipe também iniciou sua formação 

sobre metodologia de pesquisa com a produção de 

diários de campo com diferentes olhares sobre a 

experiência das capacitações. O GT ainda propôs 

articular suas atividades com as ações de 

Solidariedade do OBESC, mapeando, através dos 

profissionais de saúde, se existem pessoas em 

situação de vulnerabilidade no território de atuação 

das equipes de saúde.  

No GT de Acolhimento, os plantonistas e demais 

integrantes participaram de uma formação com as 

profissionais Marília Aguiar e Gláucia Tavares, que 

fazem parte do projeto API - Apoio à Perdas 

(Ir)reparáveis, atuante em BH. A formação se baseou 

na experiência de atuação das profissionais em 

situações de emergência e crise, pautando 

direcionamentos e sugestões à organização do 

Plantão Psicológico e debatendo questões éticas, 

formativas e organizativas da iniciativa do plantão.  

Os integrantes do GT também fizeram um vídeo 

muito bacana explicando a ação e convidando todos 

os profissionais que podem ser acolhidos no Plantão 

Psicológico. Confiram e divulguem! 

EXPLORE! 

POR DENTRO DAS SALAS 

 

 

https://youtu.be/qtK7RK8B57c
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Sala de Formação em Saúde e Acolhimento 

O GT de Articulação de redes avançou na 

estruturação de uma proposta de Protocolo para 

enfrentamento da Covid-19 na Atenção Primária à 

Saúde (APS) de São João del Rei. Na última reunião, 

foram revisados o objetivo, conceitos e 

direcionamento deste protocolo. 

O GT esteve em contato com a Secretaria de Saúde, 

Bancos e Associação dos Comerciantes, a fim de saber 

quais ações estão sendo pensadas em se tratando das 

filas (ex. auxílio emergencial), saúde da população 

privada de liberdade e aglomerações. Trabalharam 

também na montagem de material informativo a ser 

colocado em vídeos e comunicado por figuras 

importantes na Saúde de SJDR. 

Sala de Solidariedade e Proteção Social 

Essa Sala também passou por mudança na 

organização de seus grupos de trabalho. Foi 

incorporado o GT na Rua, e reorganizado dois outros 

GTs: GT Mapeamento e Articulação e GT Fórum de 

Mulheres das Vertentes. A Sala tem debatido o tema 

“Mulher e Trabalho” trazido pelo Fórum de Mulheres 

durante esse ano, com destaque na relação do 

trabalho das mulheres na sociedade atual em seus 

aspectos políticos, artísticos, artesanais, acadêmicos, 

agroecológicos, corporais, maternos e outros. Com 

isso, vamos unir essas iniciativas, sem perder o 

trabalho inicial. 

O GT Rua criou uma comissão de 

comunicação para facilitar e ampliar 

a divulgação das ações. Dessa forma, 

o GT agora tem um e-mail e 

Instagram. Fiquem ligados!!  

 

Com o auxílio da professora Márcia e sua equipe, o GT 

também construiu a planta da Casa da Pastoral São 

Tiago, a qual estará anexada no Plano de Ação 

Municipal para Acolhimento de Pessoas em Situação 

de Rua (PSR) durante a Pandemia da COVID-19, a ser 

proposto em reunião ao prefeito da cidade.  

Foi também construído e enviado um ofício para 

alguns estabelecimentos, como supermercados, com 

o objetivo de arrecadar alimentos para doações. 

 

 

Sala de Comunicação 

A Sala de Comunicação continua atualizando nossas 

redes sociais com cards informativos. Na última 

semana divulgamos os resultados do questionário 

produzido pela Sala de Situação.  

Falando em redes sociais, que tal você deixar um 

comentário ou compartilhar nossos posts mais 

recentes? Nosso alcance aumenta 

consideravelmente quando as pessoas interagem e 

compartilham, por isso, curtidas, comentários e 

compartilhamentos são essenciais para ajudar a 

divulgar nosso projeto! 

 

 

Além disso, em breve será lançada nossa Cartilha de 

Capacitação dos Comerciários, que tem como 

objetivo instruir tanto empregadores quanto 

funcionários sobre as recomendações essenciais 

para quando a reabertura dos comércios ocorrer. É 

importante ressaltar aqui a importância do PET-

Saúde Interprofissionalidade na construção dos 

nossos materiais. Os integrantes do PET - Saúde que 

compõem a Sala de Comunicação têm realizado um 

excelente trabalho ao integrar os objetivos do PET 

com o diálogo direto com a comunidade.   

 

mailto:gtruasjdr@gmail.com
https://www.instagram.com/gtruasj/
https://www.instagram.com/p/CAoI5gelznq/
https://www.facebook.com/OBESCSJDR/photos/a.114254420226234/140765077575168/?type=3&theater
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  ÓTIMO FIM DE SEMANA!  

OBESCULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

  

      #FestivalfotobsbDaJanela | Fotografia 

     Se você é fotógrafo ou aspirante a fotógrafo, e tem o desejo de documentar o seu     

momento de confinamento, seja através das janelas, seja no seu cotidiano, ou nos momentos 

que são imprescindíveis de saída a rua, existe um Concurso Cultural: 

#festivalfotobsbDaJanela, que é a oportunidade ideal tanto de apreciação, quanto de 

concorrer a um curso bacaníssimo de fotografia pós-pandemia. Já tem registros bem bonitos!  

                    A TERRA É REDONDA | Podcast 

            A Terra é redonda é Podcast de ciência da Revista Piauí com 

episódios lançados quinzenalmente, às terças pela manhã. O último 

episódio "Imunização racional - Quem são e o que pensam os 

ativistas antivacina no Brasil", aborda uma temática que tensiona o 

momento atual da pandemia, em que a corrida por uma vacina para 

a Covid-19 é uma aposta de interesse global. 

INUMERÁVEIS | Bráulio Bessa / Chico 

Cesar 

INUMERÁVEIS é um poema de Bráulio 

Bessa dedicado às vítimas da Covid-19. 

Na semana passada o cantor Chico 

Cesar transformou o poema em 

canção. Um som forte e sensível.  

QUE HORAS ELA VOLTA 

Longa da renomada diretora Anna Muylaert  

(também roteirista de Durval Discos e É Proibido 

Fumar – outras dicas excelentes!), Que Horas ela 

Volta? tem uma trama que mistura a comédia de 

tipos com uma importante crônica social, 

escancarando os jogos domésticos de poder  e afetos 

que se notam nas relações de trabalho do lar. 

Ficha Técnica  

Produção: Jade Chartone, Cássia Batista, 

Núbia Rodrigues 

Conteúdo: Jade Chartone, Núbia 

Rodrigues, Raquel Camacho, Vitória Braz, 

Maria Clara, Cássia Batista 

Revisão: Cássia Batista, Jade Chartone, 

Núbia Rodrigues 

Produção visual: Jade Chartone 

SALA DE SITUAÇÃO

Representantes: Ana Pimental, Cássia Batista, Márcia Saeko 
Hirata, Márcio Roberto Toledo, Mário César Andrade, Maria 
Clara Santos, Raquel Alves Costa, Paulo Caetano

SALA DE COMUNICAÇÃO

Representantes: Maria Clara Santos, Carolina Ribeiro Xavier, 
Flavio Luiz Schiavoni, Rafael Sachetto Oliveira, Vinícius da 
Fonseca Vieira

SALA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE

Representantes: Carmen Lopes, Tatiana Miranda, Cássia Batista, 
Mário César Andrade, Mônia Silva

SALA DE SOLIDARIEDADE E PROTEÇÃO SOCIAL

Representantes: José Rodrigues, Cassi Ane Pinheiro, Ivana de 
Vasconcellos Latosinski, Orlando José de Almeida, Zandra 
Coelho de Miranda, Leandro Garcez Targa

Coordenação Geral do OBESC

• Ana Cristina Pimentel 

• Maria Clara O. Santos 

Dicas das Obesquemigas para você curtir essa semana! 

https://youtu.be/xJ40jj_uDqk?t=3
https://www.youtube.com/watch?v=SOst9_kp2X8&ab_channel=Br%C3%A1ulioBessa
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hdGVycmFlcmVkb25kYS5saWJzeW4uY29tL3Jzcw/episode/YzIwYmU1M2UtODlhMC00ODZlLTg2N2UtZDM4NWY3NTY1MjBm?hl=en-BR&ep=6
https://www.instagram.com/festivalfotobsb/

