
4ª FEIRA DE SAUDE SUSTENTÁVEL –  

 

IV FEIRA DE SAÚDE SUSTENTÁVEL do Parque do Canivete no Jardim Damasceno, 
Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. 

 O Parque do Canivete fica no sopé da Serra da Cantareira e às margens deste córrego 
estava instalada uma favela em cima de palafitas. Houve durante muito tempo discussões 
com a população e a retirada destas pessoas para outras áreas que não de risco e 
construído aí um Parque Linear por volta de 2009. O Conselho Gestor da UBS Silmarya 
neste momento discutia a sua atuação que não deveria ficar centrada somente nas 
reivindicações individuais como a minha consulta, o meu exame, o meu especialista; mas 
ampliou sua discussão no sentido de promover ações coletivas no bairro onde se 
mostrasse e instigasse ações voltadas para a saúde além das práticas médicas e que a 
própria população pudesse fazer e ter acesso. Com isso foi pensado numa Feira de 
Saúde. 

Estamos no quarto ano da feira que acontece sempre no mês de junho com seis meses de 
preparação para acontecer. A própria preparação já é uma lição de cidadania, participação 
popular e intersetorialidade. As reuniões acontecem uma vez por mês e dois meses antes 
a cada quinze dias. 

As participações neste ano surpreenderam, pois contamos com a ajuda de mais dez (10) 
outras UBSs da região. A programação conta com início da manha com caminhada 
promovida e patrocinada pela Academia de ginástica local, quem faz as camisetas, após 
acontece a sessão de alongamento realizada por uma ONG chamada Arte de Viver, que 
também realiza exercícios de respiração nos espaços da Unidade para funcionários e 
usuários. 

No palco montado no parque acontece de hora em hora participação de bandas da própria 
população, inclusive corais e peças de teatro, que este ano teve um teatro do Greenpeace. 

Nas tendas por toda a extensão do parque contamos com a presença de vários parceiros 
onde se tem desde orientação em saúde como saúde da mulher, controle de roedores, 
DST/Aids, DM e HAS. Campeonato de futebol infanto-juvenil, oficina de horta em garrafas 
Pet, feira de artesanato, além do Corpo de Bombeiros com palestras de primeiros 
socorros, caminhão-cinema da Eletropaulo, caminhão de orientações da Defesa Civil, 
Sabesp, Guarda Civil Ambiental. As escolas participam além dos movimentos populares 
com suas barracas como o “Movimento Ousadia Popular” e “Damasceno Já”. Trilha na 
mata com reconhecimento de plantas venenosas e animais peçonhentos 

Na verdade são mais de sessenta (60) parceiros juntos num mesmo espaço. 

Neste ano, com todos estes parceiros juntos elaboramos uma Carta de Intenções para o 
bairro que atuamos junto com a população. Uma forma de compromisso de quem trabalha 
no local e da população a fim de trabalhar em cima das necessidades reais da população. 

A seguir um clipping como que saiu na mídia sobre esta Feira, que não consegui aqui 
descrever toda, mas as imagens traduzem o espírito, o tamanho do trabalho e os 
conceitos que vimos até aqui de como se pode atuar intersetorialmente par ao bem 
comum. 

http://www.tvt.org.br/watch.php?id=13762&category=197 

http://www.tvt.org.br/watch.php?id=13762&category=197


http://www.flickr.com/photos/oficinadasustentabilidade/sets/72157634446496336/with/9193
028502/ 

http://oficinaemacao.blogspot.com.br/2013/07/nova-feira-da-saude-expande-parceiros.html 

http://mural.blogfolha.uol.com.br/2013/07/02/feira-de-saude-sustentavel-mobiliza-
moradores-do-jardim-damasceno/ 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/freguesia_brasilandia/noti
cias/?p=39345 

 

Autores da experiência: 

 Ramiro Fernandes Pedro Gestor  

Sergio Oliveira Agente Comunitário de Saúde  

Maria Regina Cabral Técnico de Saúde Bucal  

Fabiana Sansone Arte Educador  

Atores da experiência: 

 Rute Costa Conselheiro de Saúde  

Noemia de Oliveira Mendonça Usuário da UBS 

 Quintino Jose Viana Usuário da UBS 

 Sirley de Almeida Rego Arte Educador 
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