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SEMANA 13 DO PROJETO 

Novidades 

Quem somos nós? 

Por dentro das Salas 

OBESCultura 
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Este é um boletim interativo. Toda vez que esse ícone 

aparecer você deve clicar para ser redirecionado       

AGENDA ATUALIZADA! 

Muita coisa mudou por aqui nas últimas semanas né? 

Para ficar por dentro das atividades do OBESC confira 

a agenda atualizada! 

Professores, alunos e colaboradores: seu cadastro 

está atualizado no OBESC? Procure a monitora da 

Sala que você participa e confira!  

 

PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO OBESC EM 

COMITÊS DA CIDADE 

A cidade de SJDR conta com três Comitês de 

Enfrentamento à COVID: Comitê Técnico, Comitê 

Executivo da Prefeitura e Comitê da UFSJ. Você sabia 

que temos professoras que participam do OBESC 

compondo dois desses comitês? É isso aí! A professora 

Ana Pimentel participa das discussões junto à 

Universidade e a professora Tatiana Miranda têm tido 

importante atuação junto ao Município. Estamos 

rodeados de mulheres incríveis né? Além disso, 

esperamos que logo o novo Conselho Municipal de 

Saúde se junte nesse enfrentamento! 

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO OBESC  

A partir desta semana, notícias de ações do OBESC serão 

divulgadas no Correio UFSJ, transmissão interna enviada à 

comunidade universitária, e também na página do site da 

UFSJ dedicada a divulgar ações desenvolvidas no Programa 

Institucional de Auxílio ao Enfrentamento à Pandemia 

Covid-19, seus Impactos e Efeitos (PIE-Covid-19). Se você 

gostaria de compartilhar alguma atividade nesses canais, 

entre em contato com as monitoras! 

NOVIDADES 

 

 MARCHA VIRTUAL PELA VIDA 

  No dia 9 de Junho ocorreu um ato com a 

participação de diversas entidades e movimentos 

sociais em defesa da vida, da saúde, do SUS, da ciência, 

da solidariedade, do meio ambiente e da democracia. 

Durante todo o dia ocorreram manifestações virtuais 

pela necessidade de ações coordenadas e em diálogo 

com a sociedade civil para uma resposta científica e 

humana à pandemia. O Observatório de Saúde Coletiva 

aderiu à marcha junto a mais de 250 instituições! 

GREVE PELAS VIDAS NEGRAS 

          Na quarta, dia 9 de julho, O OBESC parou 

algumas de suas atividades para participar do movimento 

e dos debates sobre o racismo estrutural e por uma 

educação antirracista. Vamos juntos nos posicionar, 

pensar estratégias e práticas antirracistas no Brasil. Vidas 

Negras Importam! 

https://www.canva.com/design/DAD7fy0D_n8/95bHjbTy20OlMKMJ3A2IDw/view?utm_content=DAD7fy0D_n8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.instagram.com/sjdrcontracoronavirus/
https://ufsj.edu.br/covid19/
https://marchavirtualpelavida.org.br/


 

 
 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

FÓRUM DE MULHERES DAS VERTENTES (FMV) 

O Fórum de Mulheres das 

Vertentes é um espaço de 

articulação feminista, que 

conta com a participação 

de organizações não-

governamentais, coletivos 

e mulheres sem vínculos institucionais, fundado 

em São João del Rei e com abrangência dos 

demais municípios da Região das Vertentes. O 

FMV atua desde 2018 e tem como objetivo 

central pensar frentes de luta e ações no 

enfrentamento às desigualdades de gênero, 

classe, raça e sexualidade, através da integração 

com diversos outros movimentos sociais. No 

contexto da pandemia de COVID-19, o Fórum de 

Mulheres tem protagonizado ações de 

Solidariedade Social. Como trouxemos no nosso 

último boletim, o Fórum aprovou o projeto 

‘Solidariedade em tempos de Pandemia’ num 

edital da Fiocruz, iniciativa que será coordenada 

em parceria com o GT RUA e suporte técnico do 

OBESC       

 

 

  
 

 

 

 

 

 QUEM SOMOS NÓS 

 

PRÓXIMA REUNIÃO GERAL  

Acontecerá no dia 1º de julho às 16h! 

Consideramos importante dedicar nosso 

próximo encontro para discussões sobre o 

racismo e a saúde coletiva. Queremos 

construir esse espaço com 

responsabilidade e consciência e 

contamos com vocês para contribuir nesse 

debate! 

PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

Buscando fortalecer nosso Sistema Único de Saúde, 

o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET Saúde) existe desde 2008 incentivado pelos 

Ministérios da Saúde e da Educação e tem por 

objetivo reorientar as práticas de saúde e a 

formação das graduações em saúde pela estratégia 

de integração escola-serviço-comunidade. O último 

edital PET-Saúde de 2018 centra-se na Educação 

Interprofissional nas dimensões do trabalho em 

equipe e atuação colaborativa na saúde. Com 

duração de dois anos, o PET atual é uma parceria da 

UFSJ com a Secretaria Municipal de Saúde de SJDR e 

Regional Estadual de Saúde para uma ação integrada 

por dois anos. Conta com a participação de 

professores e estudantes dos cursos de graduação 

de medicina, psicologia e educação física e de 

profissionais de saúde da cidade, bolsistas desta 

iniciativa. A equipe do PET está organizado por 

subgrupos temáticos: Integração escola-serviço; 

Integração Curricular; Rede e Matriciamento e 

Políticas de saúde. 

https://www.facebook.com/MulheresDasVertentes/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/forumdemulheresdasvertentes/
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  Sala de Situação 

A Sala de Situação realizou no dia 18 de junho seu 1º 

Seminário de Pesquisa com apresentações de dados 

parciais, estratégias metodológicas e questões teóricas 

dos seus 5 grupos de trabalho. O Seminário foi um 

momento de integração dos trabalhos de pesquisas do 

OBESC e de planejamento para os próximos passos. A 

próxima já foi agendada para 02 de julho. 

 O Ciclo de formação da equipe do OBESC em Pesquisas 

Qualitativas e modos de produzir conhecimentos 

começou seu segundo módulo este mês. Com a 

participação do professor Dr. Carlos Henrique Falci da 

Escola de Belas Artes (EBA) da UFMG, parceiro do 

projeto, estamos abordando “Narrativas e memória na 

pesquisa em saúde coletiva".  

Numa parceria entre OBESC e o curso de Comunicação 

da UFSJ, sob supervisão do prof. Paulo Caetano, temos 

publicado semanalmente uma Crônica no Notícias 

Gerais. Confira ao lado! 

Sala de Formação em Saúde e Acolhimento 

Através de um trabalho articulado do GT Articulação 

junto ao Comitê Técnico de enfrentamento à Covid-19 

da Secretaria de Saúde de SJDR, foi desenvolvido um 

Protocolo preliminar para organização do trabalho da 

Atenção Primária à Saúde. O momento agora é de 

apreciação coletiva dos trabalhadores da saúde, que, 

através de dois encontros (17 e 18 de junho) discutiram 

e apresentaram sugestões que colaborem com a 

adequação do Protocolo para o contexto local. Foram 

mais de 150 profissionais presentes nos dois encontros! 

A equipe do OBESC sistematizou as questões trazidas e 

aplicou uma enquete, cujos resultados serão 

encaminhados ao Comitê Municipal para contribuir com 

os ajustes na versão final do protocolo da cidade. 

No último mês, o GT Matriciamento também fez 

capacitações sobre os temas: Atividades físicas em 

tempos de COVID – 19; Acompanhamento de pacientes 

sintomáticos respiratórios na APS; Aspectos clínicos e 

principais perguntas e fatos sobre a COVID-19. 

EXPLORE! 

POR DENTRO DAS SALAS 

 

 

No GT de Acolhimento Psicológico, aconteceram os 

primeiros atendimentos ao público. Apesar da proposta 

inicial ser focada em profissionais de saúde, assistência 

social e limpeza urbana, a procura prevaleceu em outro 

público, entre estudantes e pessoas que não estão 

empregadas. Os voluntários reforçaram o compromisso 

ético de sempre atender quem procurasse acolhimento. 

As reuniões dos voluntários do Plantão Psicológico têm 

sido bastante dinâmicas e horizontais, compondo um 

importante espaço de estudos e compartilhamento de 

experiências.  

 

https://youtu.be/qtK7RK8B57c
https://youtu.be/qtK7RK8B57c
http://noticiasgerais.net/cronica-ainda-somos-os-mesmos-e-vivemos-como-nossos-pais/
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Sala de Comunicação 

A Sala de Comunicação continua direcionando o foco 

para a produção da Cartilha dos Comerciários, que 

tem por objetivo instruir tanto empregadores 

quanto funcionários sobre as recomendações 

essenciais quanto a reabertura dos comércios. Nessa 

semana tem sido feita a finalização da Cartilha e do 

formulário de inscrição para os comerciantes.  

Diante do aumento recente no número de casos em 

São João del-Rei, estamos pensando maneiras de 

retomar ações de conscientização em espaços 

públicos. Estamos abertos a sugestões! 

Você já viu os resultados do Formulário de Percepção 

sobre o Covid-19 na população de SJDR? Ainda 

não?!! Então siga as nossas redes e COMPARTILHE! 

 

 

 

 

Sala de Solidariedade e Proteção Social 

O ofício aos supermercados foi entregue aos principais da 

cidade, como Sales, Bergão, Bahamas e Mart Minas; junto 

a uma lista com as ações solidárias mapeadas, construído 

pela sala, anexada ao ofício. Ainda estamos aguardando 

respostas. 

 O GT Mulher e Trabalho construiu um mapa através do 

mapeamento das famílias que ajudam. O trabalho do GT 

inicialmente foi levantar informações para futuramente 

articular suas ações, assim, estão trabalhando com um 

questionário que levanta a situação das mulheres 

apoiadas, bem como questões de atuação profissional, 

habilidades e espaço em casa para plantio. Essa última 

questão está sendo proposta com o objetivo de um 

possível curso de hortas caseiras!  

O GT Mapeamento e Articulação fabricou uma tabela com 

as ações solidárias e a descrição de cada um, com as 

opções: ”precisa dessa ajuda?”, “como ajudar?” e “ o que 

a ação precisa”. Essa tabela estará disponível no site 

Fraterna del Rei e futuramente no nosso site OBESC!!  

O GT Rua ainda está lutando para a 

construção de um abrigo emergencial 

para a População em Situação de Rua. O 

grupo esteve presente em reuniões 

diretamente com o prefeito de São João 

del Rei e a Secretária de Governo. A 

prefeitura recebeu uma verba de auxílio 

emergencial que deve ser usada na área 

de assistência social. Porém, a Secretária 

de Assistência Social está relutante em 

usar a verba para o abrigo emergencial 

provisório para a população em situação 

de rua, justificando motivos legais.  

Também foi criado o Núcleo de Apoio aos Artista e 

Artesãos de SJDR com o objetivo de pensar formas de 

ajudar esse grupo. Como primeira ação buscamos realizar 

uma capacitação de marketing digital! 

 

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

OBESCULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Presos que menstruam | Livro 

A brutal vida das mulheres - tratadas como homens        

-     nas prisões brasileiras é retratada de forma impactante 

e comovente no livro de Nana Queiroz, que alcança o que é 

esperado do futuro do jornalismo: ao ouvir e dar voz às 

presas (e às famílias delas), desde os episódios que as 

levaram à cadeia até o cotidiano no cárcere, a autora costura 

e ilumina o mais completo e ambicioso panorama da vida de 

uma presidiária brasileira. 

                    RESPIRO| Podcast 

            Respiro é um podcast de dois amigos, Lívia e Fred, que desde o 

início da quarentena decidiram se juntar para ler trechos de livros, 

ensaios, roteiros, poemas.. É um podcast bem artesanal: leitura, 

respiro, reflexão e ponto. Os episódios são curtinhos e ótimos para 

ouvir enquanto se relaxa no banho. literatura contra a falta de ar.  

EXISTE AMOR | Milton Nascimento/ 

Criolo 

Da sensibilidade de Milton Nascimento 

e Criolo nasce ‘Existe Amor’, um EP com 

4 músicas (Não Existe Amor em SP -

Criolo; Cais - Milton Nascimento e 

Ronaldo Bastos; Dez Anjos - Milton 

Nascimento e Criolo; e O Tambor - 

Arthur Verocai e Criolo). O EP registra a 

parceria desses ícones de diferentes 

gerações. Trata-se do começo de um 

movimento que usa a arte como 

ferramenta de transformação para 

convidar todos, pessoas físicas e 

jurídicas, a espalharem o amor através 

de uma campanha com fundo solidário 

para a população em situação de 

vulnerabilidade social durante a 

pandemia do COVID-19. Ouça e apoie! 

É TUDO VERDADE | Festival Internacional de Docs 

Devido ao agravamento da pandemia do coronavírus o ‘É 

Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários’ 

decidiu, em sintonia com seus patrocinadores e parceiros, 

realizar sua 25ª edição em duas etapas: uma delas, digital, no 

período originalmente agendado. Até dia 23/6 haverá um 

ciclo inédito de dez documentários nacionais dirigidos por 

mulheres que marcaram a história do festival. Indicamos os 

filmes “O corpo é Nosso” e “Os melhores anos de nossas 

vidas”. 

Ficha Técnica  

Produção e conteúdo: Jade Chartone, Maria Clara Mendes, Núbia Rodrigues, Raquel Camacho, Vitória Braz, Ana Pimentel, Cássia Batista 

Revisão: Cássia Batista, Jade Chartone, Núbia Rodrigues, Ana Pimentel 

Produção visual: Jade Chartone 

Dicas das Obesquemigas para você curtir essa semana! 

http://etudoverdade.com.br/br/pag/on-line
https://youtu.be/vwjVbpKlTUc
https://open.spotify.com/show/5OIRvlxNiLO1uVFXF1U6sb
https://benfeitoria.com/existeamor
https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/centrocultural/Presos%20Que%20Menstruam%20-%20Nana%20Queiroz.pdf

