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Programa de capacitação de lideranças atingidas pelo desastre no vale do rio Doce 

Segunda Oficina 

SAÚDE: EM QUE PORTAS BATER? Participar e fazer valer este direito 

 

I. O Programa de Capacitação 

Este Programa nasce do objetivo da Rede de Pesquisa ComRioComMar de oferecer apoio aos atores 
sociais mobilizados em torno do desastre decorrente do rompimento da Barragem de Fundão. 
Considerando que há uma sociedade civil que já desenvolve processos de capacitação, este 
programa propõe somar-se a estes esforços e a oferecer apoio no sentido de socializar as 
informações compiladas pelos diversos Eixos de Pesquisa (que estão investigando as dimensões da 
Sociedade Civil, Capacidades estatais e Políticas públicas afetadas pelo desastre) e ainda de 
propiciar reflexão conjunta de forma a construir conhecimentos compartilhados coletivamente.  

Este apoio deverá ocorrer em duas dimensões: (1) organização de 7 oficinas de capacitação, a cada 
3 meses, entre julho de 2018 e maio de 2020, apoiadas por Cartilhas pedagógicas; (2) 
desenvolvimento de processo de mobilização nas comunidades através de Jornais e coleta de 
opiniões através de votações com a metodologia do Painel de Opinião Popular (POP).  

 

II. As Oficinas 

Público: as Oficinas deverão reunir as lideranças multiplicadoras do POP - Painel de Opinião 
Popular e demais lideranças envolvidas nas mobilizações, em número de até 50 lideranças. 

Local: as oficinas serão realizadas em Linhares, local de mais fácil acesso a lideranças das regiões 
de Colatina e foz do Rio Doce (Foz norte e Foz sul).  

Objetivos: as Oficinas visam capacitar as lideranças para o debate e as mobilizações através do 
POP, iniciando a cada trimestre e a partir de uma temática mobilizadora, um novo ciclo de 
mobilização. As Oficinas também têm o objetivo de apoiar e consolidar os processos organizativos 
em curso na região atingida.  

 

III. A Segunda oficina 

Título: SAÚDE: EM QUE PORTAS BATER? Participar e fazer valer este direito 

 Objetivos:  

 Apresentar o processo articulado de reflexão e mobilização, denominado “Com Rio Com Mar 
Opinião Popular”, sua metodologia, articulação, papéis das lideranças na mobilização e coleta 
de opiniões, a retroalimentação etc. 

 Refletir sobre os problemas de saúde decorrentes da tragédia na bacia do Rio Doce, as 
possibilidades de solução e de reivindicação dentro do SUS e da governança criada para a 
reparação (CIF, Câmaras Técnicas e Renova).  

 Conhecer os espaços de participação nas políticas de Saúde dentro do SUS e da governança 
criada para a reparação (CIF, Câmaras Técnicas e Renova).  

 Preparar a segunda rodada de mobilização “Com Rio Com Mar Opinião Popular” nas 
comunidades de São Mateus, Colatina, Linhares e grande Vitória. 

Conteúdos: 

 Impactos sobre a vida e a saúde 
 A saúde como direito de todos – o SUS 
 Finalidades das UBS, CAPS, UBS e Hospitais. 
 Responsabilidades da Fundação Renova 
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 Em que portas podemos bater? (Conselhos Municipais, Comitês de Bacia Hidrográfica, Espaços 
participativos do TAC - Câmara Técnica de Saúde, Poder Executivo, Poder Legislativo, 
Movimentos, Associações, Sindicatos, Igrejas, Pastorais, Defensoria Pública e Ouvidorias). 

 O que fazer para demandar os serviços públicos 
 Envolvendo a comunidade 

Metodologia: 

A metodologia será participativa, trabalhando sempre a partir das percepções dos participantes, e 
agregando informações e reflexões através de dinâmicas de grupo, leitura e reflexão a partir da 
cartilha e depoimentos.   

Procedimentos:  

1. Apresentação da Oficina e da equipe, (9:00) após café da manhã 
2. Apresentação d@s participantes (9:00 até 10:00)  
a. Preparação da apresentação da comunidade: 20 minutos para preparação 
 Preparação dos crachás: Nome, comunidade 
 Cada comunidade discute os seus problemas de saúde.  
 Preparar apresentação com os nomes das doenças principais na comunidade. 

b. Apresentação para o grupo todo (40 minutos) 
 Cada comunidade tem 5 minutos para se apresentar para os demais. 
3. Preparação do teatro. (10 às 10:50) 
a. Cada pessoa cola uma cartela no peito e caminha até formar grupos do que pode ser tratado numa 

UBS, CAPS e Hospital (10 min) 
b. Formam-se grupos das demandas a ser apresentadas em uma UBS, CAPS ou Hospital. (15 min) 
c. Debate sobre os primeiros textos da cartilha: 1. As doenças e a saúde física e psicossocial, o SUS, 

as funções das UBS, CAPS e Hospitais. (25 min) 
4. Em que portas podemos bater: (10:50 às 11:30) 

Espaços de participação nas políticas de Saúde dentro do SUS e da governança criada pelos 
acordos para a reparação (CIF, Câmaras Técnicas e Renova): Conselhos Municipais, Poder 
Executivo, Poder Legislativo, Espaços participativos do TAC - Câmara Técnica de Saúde, outros 
espaços participativos: Comitês de Bacia Hidrográfica, Movimentos, Associações. Sindicatos, Igrejas, 
Pastorais, Defensoria Pública e Ouvidorias. Leitura de trechos da cartilha 

 

 Almoço (11:30 às 13:00h) (1:30) 

 

5. Preparação e apresentação do teatro (13:00 até 14:30) (70 minutos)  

 Preparação das “portas” e dos que vão reivindicar. Atuação. Reflexão sobre as “portas”. (30 
min) 

 Introdução e reflexão de novos problemas dentro do teatro (20 min).  

 Leitura breve dos textos da Cartilha sobre CAPS, UBS, Hospital. Responsabilidades da 
Fundação Renova; Em que portas podemos bater? (Conselhos Municipais, Comitês de Bacia 
Hidrográfica, Espaços participativos do TAC - Câmara Técnica de Saúde, Poder Executivo, 
Poder Legislativo, Movimentos, Associações. Sindicatos, Igrejas, Pastorais, Defensoria 
Pública e Ouvidorias). O que fazer para demandar os serviços públicos (20 min). 
 

6. Como vai funcionar nas comunidades o “Com Rio Com Mar Opinião Popular” (14:30 até 15:30) 

 Leitura Texto da Cartilha “Envolvendo a comunidade”  

 Usar também o Jornal, e as orientações para a votação que estão nos boletos.  

 Votação 
7. Avaliação: Gostei, não gostei, sugestões (30 min). 15:30 às 16h 

 

IV. Oficina do POP – para quem quiser se tornar liderança multiplicadora (das 16:15 às 17:45h) 
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O que é o POP? – Pesquisa e mobilização. 

Responsabilidades da Liderança Multiplicadora. 

Roteiro da Liderança Multiplicadora e relatórios. 

Definir lideranças, comunidades e prazos. 

 


