19/3

A Experiência do Projeto Morrinho
Responsável: Vila Pereira da Silva - RJ
Público-alvo: população em geral
Nº de vagas: 30
Um grupo de adolescentes narra o cotidiano da
Comunidade Vila Pereira da Silva e o surgimento
do projeto Morrinho, que reproduz, por meio de
maquete, a favela real. A maquete é produzida
utilizando materiais reciclados, tijolos aparentes,
contenção de encostas e verticalidade.

23/3
das 8h às 11h

A Saúde Frente à Violência Sexual
Responsável: UFRN e SMS/Natal
Público-alvo: população em geral
N° de vagas: 30
A oficina tem o objetivo de informar à
comunidade sobre a responsabilidade e
disponibilidade dos serviços de saúde, de acordo
com as normas técnicas do MS/1999.

das 14h às 17h

Oficina de Capoeira
Responsável: Fórum Engenho de Sonhos de
Combate à Pobreza
Público-alvo: adolescentes
N° de vagas: 15
Objetiva promover a discussão de aspectos da
história e da cultura do País, por meio da dança e
do jogo da capoeira, trabalhando a arte como uma
forma de inclusão social e de espaço para a
construção da paz.

das 8h às 10h

24/3
das 8h às 11h

Sexualidade e Afetividade
Responsável: Canto Jovem
Público-alvo: adolescentes
N° de vagas: 30
A oficina busca promover uma reflexão sobre a
vivência da sexualidade, estimulando o auto e o
mútuo cuidado para o fortalecimento da
autonomia e a redução da vulnerabilidade.

das 14h às 17h

Oficina de HIP HOP (Break)
Responsável: Fórum Engenho de Sonhos de
Combate à Pobreza
Público-alvo: adolescentes
N° de vagas: 15
Oferecer aos jovens a possibilidade de aprender
movimentos do break e criar coreografias,
buscando a dança como forma de expressão
cultural e de resistência dos grupos excluídos.

25/3

das 9h às 12h

30/3

das 8h às 11h

Terapia Comunitária para Problemas Relacionados
ao Consumo de Álcool e Outras Drogas
Responsável: Movimento Integrado de
Saúde Mental Comunitária (MISMEC)
Público-alvo: população em geral
N.º de vagas: 50
Terapia Comunitária desenvolvida pelo Dr.
Adalberto Barreto com populações oprimidas
pela exclusão social, capaz de mobilizar
indivíduos, famílias e redes sociais.

das 14h às 17h

Sensibilização e Prevenção em DST/ HIV/ Aids
Responsável: Diaconia/PPCA (Programa de
Promoção da Criança e do Adolescente)
Público-alvo: adolescentes
N° de vagas: 30
Sensibilizar os adolescentes para o fato de que
ninguém está imune à Aids. Todos devem
conhecer para se prevenir. Respeito é
fundamental para se manter a dignidade.

das 8h às 11h

das 14h às 17h

Promovendo a Paz na Família
Responsável: SMS/Natal
Público-alvo: profissionais de Saúde e Educação
N° de vagas: 30
Objetiva induzir à reflexão sobre relações de
poder existentes na família, com enfoque de
gênero, e a contribuição da família e da educação
para a construção da cultura de paz.

31/3

Ambiente, Saúde e Vida
Responsável: Agenda 21 de Natal
Público-alvo: professores do ensino fundamental
e médio.
N° de vagas: 30
Estimular a discussão sobre as questões
ambientais, buscando mobilizar o espaço da
escola e os elementos da natureza para
constituição de uma educação ambiental
transformadora e dialógica.

das 8h às 11h
e 14h às 17h

6/4

das 8h às 11h

A Saúde Frente à Violência Sexual
Responsável: MEJEC/UFRN e SMS/Natal
Público-alvo: população em geral
N° de vagas: 30
A oficina tem o objetivo de informar à
comunidade sobre a responsabilidade e
disponibilidade dos serviços de saúde, de acordo
com as normas técnicas do MS/1999.

7/4

das 14h às 17h

13/4

das 8h às 11h

das 14h às 17h

Cidadão Adolescente: Prevenindo a
Problemática da Violência
Responsável: BEMFAM
Público-alvo: adolescentes
N° de vagas: 20
Oficina lúdico-participativa com propósito de
abordar a violência em seus diversos aspectos e
suas repercussões frente ao exercício da
cidadania.
Adolescência e Sexualidade
Responsável: SMS/Natal
Público-alvo: profissionais de Saúde e Educação
N° de vagas: 30
Busca estimular a discussão sobre a temática
nas diversas áreas que atuam na atenção aos
adolescentes, buscando promover reflexão e
vivência da sexualidade de forma prazerosa,
na qual o auto e mútuo cuidado estejam
presentes.
Violência Doméstica - Experiência do SOS
Responsável: SOS Criança/RN
Público-alvo: população em geral
N° de vagas: 30
Debate sobre as manifestações da violência
doméstica e reflexão sobre elementos que
ajudam a superar esses conflitos.
Vulnerabilidade e Enfrentamento das DST/AIDS
Responsável: Canto Jovem
Público-alvo: adolescentes
N° de vagas: 30
Promover reflexão sobre a vivência da
sexualidade, estimulando o auto e mútuo
cuidado para o fortalecimento da autonomia e
redução da vulnerabilidade.
Promovendo a Paz na Família
Responsável: SMS/Natal
Público-alvo: profissionais de Saúde e Educação
N° de vagas: 30
Objetiva induzir à reflexão sobre relações de
poder existentes na família, com enfoque de
gênero, e a contribuição da família e da educação
para a construção da cultura de paz.

14/4

das 8h às 11h

Adolescência e Sexualidade
Responsável: SMS/Natal
Público-alvo: profissionais de Saúde e Educação
N° de vagas: 30
Busca estimular a discussão sobre a temática
nas diversas áreas que atuam na atenção aos
adolescentes, buscando promover reflexão e
vivência da sexualidade de forma prazerosa, na
qual o auto e mútuo cuidado estejam presentes.

das 14h às 17h Uma

Experiência de Trabalho Comunitário no
Bairro de Mãe Luíza
Responsável: Centro Social Sócio-Pastoral Nossa
Senhora da Conceição
Público-alvo: população em geral
N° de vagas: 30
Debate sobre metodologia de trabalho
comunitário. Como a comunidade tenta resolver
seus problemas.

20/4

Oficina de Rádio
Responsável: Fórum Engenho de Sonhos de
Combate à Pobreza
Público-alvo: adolescentes
N° de vagas: 20
A oficina visa a trabalhar a questão da
linguagem e formatos radiofônicos, estimular o
senso crítico sobre os veículos de comunicação
e discutir a mídia como uma estratégia de
mobilização e formação dos jovens e da
comunidade.

das 14h às 17h

Mesa-Redonda: Políticas Públicas no
Enfrentamento à Violência Sexual
Responsável: CMDMM/Conselho Municipal dos
Direitos das Mulheres e das Minorias
Público-alvo: população em geral
N° de vagas: 30
Mesa redonda com a participação de instituições
como Saúde, Educação, Justiça/Segurança e
Ação Social para debater sobre os desafios e as
responsabilidades frente ao abuso e a
exploração sexual contra mulheres e minorias.

das 8h às 11h

IMPRESSO

O Ministério da Saúde, por meio do Centro
Cultural da Saúde, realiza no Palácio Potengi
da Cultura, de 18 de março a 25 de abril, a
mostra “Sociedade Viva - Violência e Saúde”,
que enfoca a participação comunitária - o
saber, a prática e a organização da sociedade.
Biblioteca Virtual em Saúde: www.saúde.gov.br/bvs

• Projeto Quatro Varas - Comunidade de
Pirambu, CE
• Painéis Temáticos e Teia Social
• Maquete e exposição fotográfica do Projeto
Morrinho
• Instalação Sociedade Viva
• Mostra de Vídeos
• Palestras e Debates
• Mostra Virtual em Saúde
www.ccs.saude.gov.br
• Biblioteca Virtual em Saúde
www.saude.gov.br/bvs
Palácio Potengi da Cultura
Praça 7 de Setembro, s/nº
Centro - Natal - Rio Grande do Norte
CEP: 59025-300
Tel.: (84) 211-4620
Horário: de terça-feira a domingo,
das 8h às 17h
Parceiros
Organizações governamentais e
não-governamentais

Sociedade
Viva

No fortalecimento dessa filosofia, estão
programados vários eventos técnicos e
culturais. A edição deste folder procura
contribuir para a orientação de gestores, de
profissionais de diversas áreas sociais e do
grande público, visando a otimizar a
participação de todos nas atividades
previstas.

Violência e Saúde

Mostra Virtual em Saúde: www.ccs.saude.gov.br

Coordenação-Geral de Prevenção à Violência
e Causas Externas
Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas
Secretaria de Atenção à Saúde
Tel.: (61) 315-3315/3415
E-mail: sociedadeviva@saude.gov.br

Centro Cultural da Saúde
Praça Marechal Âncora, s/nº, térreo - Centro
CEP: 20021-200 - Rio de Janeiro - RJ
Site institucional: www.ccs.saude.gov.br
E-mail: ccs@ccs.saude.gov.br
Tel.: (21) 2240-5568
Telefaxes:(21) 2240-2845/2813
Coordenação-Geral de
Documentação e Informação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Secretaria Executiva

Ministério da Saúde

De 18/3 a 25/4/2004
De terça-feira a domingo, das 8h às 17h
Palácio Potengi da Cultura
Natal, RN
Mostra virtual - www.ccs.saude.gov.br

Catálogo de eventos
As inscrições podem ser feitas pelo telefone
(84) 232-8517 - Secretaria Municipal de Saúde,
com Rosa Cândido, à tarde.
Confira a programação no site
www.ccs.saude.gov.br

