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Dinâmica: 

A proposta do encontro é dar voz à população que se encontra excluída da discussão e 

formulação das políticas de saúde e da educação no país. A 15ª Conferência Nacional 

de Saúde é um espaço político importante de manifestação e deliberação sobre a 

saúde e a educação que deve ser aberto a toda a Nação brasileira. Nesse sentido, 

propõe-se para o Estado de Minas Gerais a realização de assembleias livres à 

manifestação popular, aqui entendidas como oportunidades de expressão daqueles 

que desejarem fazê-lo. 

 

Os locais de registro dessas manifestações serão diversificados, pensando a princípio 

nas praças e ruas, locais de grande acúmulo de pessoas como as estações rodoviárias, 

locais de embarque de coletivos municipais, intermunicipais e estaduais, campus 

universitário, serviços de saúde, feiras e parques. 

Para essa jornada serão convidados coletivos organizados como jovens, mulheres, 

negros e negras, LGBT, indígenas, grupos organizados vinculados à saúde e educação, 

estudantes de graduação na área da saúde, movimentos e assembleias populares, e 

outros que se manifestarem ao longo das atividades. 

Os grupos organizados acima mencionados e outros que surgirem serão convidados a 

participar como provocadores das falas da população nos espaços de trânsito popular. 

Essa provocação acontecerá por meio de cartazes, abordagens e perguntas 

relacionadas à saúde e a educação. Nessas oportunidades, um dos temas dialogados 

com a população será a 15ª Conferência Nacional de Saúde abordando seu tema, eixo 

e significado para a as pessoas. 



Mediante consentimento, as manifestações das pessoas serão registradas e 

disponibilizadas nas redes sociais. Esse registro acontecerá mediante aparelhos 

celulares. 

Cronograma: 

 

1/02 a 28/02: Contato, mobilização e convite aos grupos organizados; 

3/03: Reunião para organização das intervenções; 

4/03 a 22/03: Intervenções; 

23/03 a 26/03: Organização do material coletado; 

27/03: Encontro Regional online com apresentação do material editado, relatos pelos 

atores em Minas Gerais e encontro com as experiências do Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e São Paulo. 

 


