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SEMANA 7 DO PROJETO 

Você conhece a organização do Observatório 
da Saúde Coletiva? 

Agenda semanal padrão do OBESC 

Integração dos Bolsistas 

Dicas  

Por dentro das Salas 

OBESCultura 
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  VOCÊ CONHECE O OBESC? 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 INTEGRAÇÃO DE BOLSISTAS 

Agora que vocês viram o vídeo, já sabem que o 

OBESC é uma proposta que surge em parceria 

com outros projetos incríveis, não é? 

Além dos bolsistas de todos esses projetos, 

agora temos os Bolsistas do OBESC, que se 

somam como articuladores e colaboradores na 

gestão do Observatório. 

AGENDA 

Tantas reuniões que às vezes a gente fica 

perdido, não é? Pra resolver esse problema 

organizamos a agenda padrão do OBESC!  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núbia Rodrigues: monitora da Coordenação 

Jade Chartone: monitora na Sala de Formação     
em Saúde e Acolhimento; 

Raquel Camacho: monitora na Sala de 
Situação;  

      

Este é um boletim interativo. Toda vez que esse ícone 

aparecer você deve clicar para ser redirecionado       

Às vezes precisamos de uma bússola para 

orientar nossos caminhos, não é? 

Nesse vídeo contamos um pouquinho sobre a 

organização do OBESC e o trabalho de cada uma 

das salas. 

Confira! 

 

 

Vitória Braz: monitora na Sala de 
Solidariedade e Proteção Social e Sala na Rua 

Aguardamos a entrada do 5º bolsista, que fará articulação 

com a Sala de Comunicação. 

https://drive.google.com/open?id=1I37Px_nXyL3rU6wa9G8l0jAWdTFC8Nys
https://drive.google.com/file/d/10ADLRX1_4uHlqVCTkhAOwRH_biaMTKio/view
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 DICAS 

Registrem todas as reuniões em atas.  

Compartilharemos um modelo padrão de sugestão. 

É importante para documentarmos nossa história e 

ajudar na construção deste boletim.  

Acesse e salve o modelo       

 

Estabeleçam horários de trabalho e dividam 

tarefas.  

Sabemos que a carga de trabalho tem sido grande e, 

às vezes, perdemos a noção do quanto de tempo 

passamos em frente às telas. Por isso, conversem 

sobre os incômodos, os limites e a saúde mental de 

vocês.  

Vamos nos cuidar juntos!  

Siga nossas redes e compartilhe!  

  

 

 

 

  
 

 

 

“Organizar é dar 

atenção. É se 

dedicar com 

atitudes práticas 

ao que é 

importante para 

você” 

https://www.facebook.com/OBESCSJDR/
https://www.instagram.com/obesc20/
https://drive.google.com/file/d/1IqJAE_xGFBqz7m7AvUJBwjvc_tmwgiEG/view
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POR DENTRO DAS SALAS 

 

 

 

Grupo operativo 

Aqui é o espaço de gestão do projeto do OBESC! Uma 

vez por mês teremos uma reunião geral com todos os 

integrantes! A primeira será dia 20 de maio. 

Reuniremos todos os envolvidos no projeto para um 

momento de coesão e motivação, um espaço para 

repasses importantes, compartilhamentos e escuta. 

Participe! 

Sala de Situação 

As principais ações de sala são o monitoramento das 

políticas de saúde (municipais, estaduais e nacionais), 

acompanhamento dos dados epidemiológicos, 

produção técnica e pesquisas sobre a temática do 

COVID19.  

 

 

 

 

A sala também está promovendo capacitações para a 

equipe sobre Metodologias Qualitativas que ajudarão 

nas pesquisas do OBESC. A primeira edição com 

quatro encontros já começou, e é nas quartas às 19h. 

Sala de Formação em Saúde e Acolhimento 

Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 de SJDR: O GT 

de Articulação de Redes compõe esta ação da cidade 

auxiliando na elaboração dos fluxos de atendimentos, 

na organização do Centro de Triagem e também na 

capacitação de todos profissionais que atuarão neste 

serviço.  

Mas o que é Centro de Triagem? Desde o dia 1° de 

maio, o CEM - Centro de Especialidades Médicas está 

funcionando para triagem da COVID-19 em SJDR. A 

proposta é que essa seja mais uma porta de entrada 

para estratificação de risco e direcionamento de 

pacientes com sintomas respiratórios. 

Outras atividades do GT de Articulação de Redes são 

o mapeamento das demandas dos profissionais de 

saúde e a elaboração de conteúdo para divulgação na 

comunidade. 

 

Outra atividade dessa Sala é 

o curso de extensão 

“Epidemia, Saúde Pública e 

Urbanização: estudos 

históricos em tempos de 

COVID-19” que teve início 

na última terça-feira. Com a 

grande procura, mais 

inscrições foram abertas. 

Acesse e divulgue!   

 

 Nessa linha, foi desenvolvido um 

questionário que avalia a Percepção dos 

moradores de São João del-Rei e região 

sobre o coronavírus. Se você ainda não 

respondeu ou divulgou para sua rede, 

acesse! 

https://www.even3.com.br/estudoscovid19/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBmtWK_wc1q54ssqzeJoq--dxWnHWYrIhB-BIBNJuvP10_XQ/viewform
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Sala de Formação em Saúde e Acolhimento 

O Plantão psicológico já começou: O Acolhimento 

Psicológico aos profissionais de saúde foi inaugurado 

na última quarta-feira. O plantão é online e gratuito, 

e, para todos trabalhadores da saúde, incluindo 

assistentes sociais e servidores administrativos. São 

atualmente 9 voluntários, atendendo em dias e 

horários diferentes. O atendimento é agendado 

direto com o psicólogo através do seu telefone 

pessoal. 

Capacitação durante a semana: O GT de 

Matriciamento tem realizado semanalmente 

formações com profissionais da Atenção Primária. 

Essas formações estão ocorrendo nas quartas-feiras, 

às 14h, através de videoconferência. Além dessas 

formações fixas, essa semana ocorreram 3 encontros 

com profissionais da Assistência Social do Município 

(equipes de CRAS e CREAS). As formações abordam 

temas relacionados ao enfrentamento da epidemia 

de Covid-19.  

 

 

 

 

 

Sala de Solidariedade e Proteção Social 

Articulação com outros grupos solidários: a partir da 

aplicação de um questionário, identificaram outros 

grupos solidários que tem produzido ações 

semelhantes e, desde então, buscam estabelecer 

articulações e fortalecer redes, como, por exemplo, 

pela  criação de uma plataforma de vendas, onde os 

produtores locais possam expor seus produtos, e um 

curso de marketing digital, que possa ser oferecido 

aos artesãos.  

Além disso, está sendo pensado um formato para a 

divulgação das ações mapeadas, o que facilitará o 

acesso para quem precisa.  

Proposta de contribuição com a prefeitura de Santa 

Cruz de Minas: estão mapeando ações já realizadas 

no município e pensando alternativas assistenciais 

que ainda podem ser colocadas em prática. 

A divulgação dessas 

capacitações ocorre por um 

Grupo de Whatsapp “Sala de 

Formação - OBESC”; Se você 

conhece algum profissional de 

saúde que queira participar 

das capacitações, divulgue o 

grupo! 

 

https://chat.whatsapp.com/Jpx0yVLewsq9PmyNdnDvYU
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Sala na Rua 

O bispo da cidade disponibilizou uma ala na Casa da 

Pastoral São Tiago, na Av. Leite de Castro.  

O espaço foi aprovado pela Sala para abrigamento de 

pessoas em situação de vulnerabilidade com 

sintomas leves e também abrigamento de PSR sem 

sintomas.  

A Sala está se articulando para que o prefeito se 

responsabilize pelo espaço e está construindo uma 

Proposta, o “Plano de Ação Municipal para 

Acolhimento de Pessoas em Situação de Rua (PSR) 

de São João del-Rei durante a Pandemia da COVID-

19”.  

Todos os membros do OBESC estão convidados para 

apoiar na estruturação do local!  

Nesse momento também está sendo construída a 

Campanha de arrecadação financeira com o objetivo 

de garantir assistência, acolhimento e proteção 

emergencial para a PSR de São João del-Rei. Se você 

está interessado em ajudar, entre em contato! 

Sala de Comunicação 

São eles quem mantém atualizadas todas as nossas 

redes sociais com os dados produzidos pelas demais 

salas do OBESC. 

Também são responsáveis pelas entrevistas e 

informações gerais sobre o funcionamento do 

projeto para rádios da cidade e portais de notícias; 

articulação de comunicação comunitária, com carros 

de som difundido informações de enfrentamento à 

pandemia (em parceria com os sindicatos) e 

paróquias locais. 

Uma outra proposta é o Projeto de Capacitação de 

Comerciários para enfrentamento e fiscalização de 

ações de combate à pandemia (como uma 

possibilidade de apoio da Associação Comercial de 

SJDR). 

Demandas para essa sala podem ser    

encaminhadas por uma tabela no 

Google Drive! Clique para demandar! 

A Sala de Comunicação está recrutando voluntários! 

Se você tiver interesse, entre em contato! 

 

 

https://www.facebook.com/OBESCSJDR/
https://www.instagram.com/obesc20/
https://docs.google.com/document/u/1/d/11SVVDlNRHZGE4zJWGrm11Oyn2C9Sa1GIQdEtarvKUgA/edit?usp=sharing
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  ÓTIMO FIM DE SEMANA!  

OBESCULTURA 

 

 

 

 

 

 

  

                O Último Adeus 

   A antropóloga Debora Diniz deu início a uma delicada homenagem às mulheres 

mortas pelo Covid-19 no país. Junto com o artista visual Ramon Navarro, têm sido 

publicadas, diariamente, ilustrações e textos que buscam retratar as histórias de 

mulheres mortas na pandemia. Um relicário sensível e intenso. Confiram! 

                    COVID-19 in Brazil: “So what?” 

            O editorial de uma das maiores revistas 

científicas do mundo, The Lancet, publicada 

essa semana, fez duras críticas ao 

enfrentamento da pandemia no Brasil. Confira! 

DIVINO, MARAVILHOSO 

Divino, Maravilhoso é uma canção de Caetano 

Veloso e Gilberto Gil, de 1968, e que ficou 

notabilizada na voz de Gal Costa. A canção é 

um marco do Movimento Tropicalista, mas 

cabe muito bem no momento atual da nossa 

história. É preciso estar atento e forte! 

NARRADORES DE JAVÉ 

O longa dirigido por Eliane Caffé, é uma produção 

nacional, do ano de 2004. Foi sugerido durante a 

Capacitação de Metodologias Qualitativas do 

OBESC e é uma obra incrível sobre memória, 

História e exclusão.  

Ficha Técnica  

Produção: Jade Chartone, Cássia Batista, 

Núbia Rodrigues 

Conteúdo: Jade Chartone, Núbia 

Rodrigues, Raquel Camacho, Vitória Braz, 

Maria Clara Santos, Cássia Batista 

Revisão: Cássia Batista, Ana Pimentel, 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

SALA NA RUA

Representantes: Leandro Garcez Targa, José Rodrigues de Alvarenga 
Filho  

Coordenação Geral do OBESC

• Ana Cristina Pimentel 

• Maria Clara O. Santos 

Dicas das Obesquemigas para você curtir essa semana! 

https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8&ab_channel=ProfessorMemCosta
https://www.youtube.com/watch?v=FIXCM27epdE&ab_channel=GalCosta-Topic
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931095-3
https://www.instagram.com/p/B_SAkNFHumj/

