O PAVS surge em 2007, da necessidade de se implementar políticas
voltadas para a inclusão de questões ambientais no conjunto das
ações de Promoção de Saúde e melhoria da qualidade de vida da
população, utilizando como estratégias as ações desenvolvidas pela
Estratégia de Saúde da Família (ESF).
O programa é uma parceria entre as Secretarias do Verde e do Meio
ambiente (SMVA), Secretaria da Saúde (SMS) e Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Considera a integração Saúde/Meio Ambiente como um processo
permanente de construção de conhecimento, valores e vivências, a
partir dos quais a comunidade passe a agir de forma “ambientalmente
sustentável.

Projetos PAVS – Critérios de classificação
EIXOS TEMÁTICOS
ARBORIZAÇÃO
HORTAS / ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
OFICINAS EDUCATIVAS E CULTURA DE PAZ
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
A3P
CONSTITUIÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA
INFRA-ESTRUTURA / REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
GERAÇÃO DE RENDA
EDUCOMUNICAÇÃO
ÁREAS DE MANANCIAIS
CONVÍVIO SAUDÁVEL COM OS ANIMAIS E ZOONOSES

Eixos temáticos
Eixos temáticos
Arborização
Compreende os projetos que envolvem arborização urbana,
ou seja, o plantio e manejo de árvores em calçadas,
logradouros e espaços públicos, como parte de uma ação
educativa. Também contempla projetos de recuperação de
áreas degradadas.
Hortas / Alimentação Saudável
Compreende os projetos que promovem a implantação de
hortas (no terreno da própria UBS ou em terrenos externos,
na comunidade) e também os projetos que abordam as
questões da alimentação saudável e do aproveitamento
integral dos alimentos. Em alguns casos, as equipes das
UBS utilizam a horta como subsídio e estratégia de
sensibilização da comunidade para abordarem o tema da
alimentação saudável.

Eixos temáticos
Oficinas Educativas e Cultura de Paz
Compreende os projetos de educação ambiental, ou seja, aqueles que
trabalham conceitos ambientais e também a promoção de saúde, por
meio de encontros educativos e oficinas, realizadas em escolas
próximas às UBS e demais equipamentos de saúde ou diretamente
com a comunidade. Neste eixo temático estão também os projetos que
prevêem a realização de oficinas de cultura de paz com as agentes
comunitárias de saúde – ACS e comunidade.
Gerenciamento de Resíduos
Compreende os projetos que abordam a implantação da coleta de
seletiva na UBS e demais equipamentos e/ou comunidade de entorno,
por meio de parcerias com catadores autônomos, cooperativas e
empresas coletoras.

Eixos temáticos

A3P
Agenda Ambiental da Administração Pública
Compreende os projetos que visam a implantação da A3P – Agenda
Ambiental na Administração Pública, na UBS, que tem como objetivo
geral promover a reflexão sobre os problemas ambientais em geral e
na administração pública em particular, estimulando a adoção de
atitudes e procedimentos que levem ao uso racional dos recursos
naturais e dos bens públicos.

Eixos temáticos
Constituição de Espaços de Convivência
Compreende os projetos que tem como objetivo a mobilização social para a
reivindicação, junto ao governo local ou por meio de parcerias, a
constituição de espaços de convivência. Estes espaços contam com uma
instalação física
adequada,
e promovem
uma
programação
ambiental/cultural/esportiva voltada à comunidade.
Infra- estrutura/Revitalização de espaços públicos
Compreende os projetos que pleiteiam melhorias urbanas (que exigem
obras de infra-estrutura) e também a revitalização de espaços públicos ,
como praças , por exemplo e constituição de parques municipais. Estes
projetos devem contar com o apoio intersecretarial e das subprefeituras,
além de instituições locais e iniciativa privada, pois demandam mão de obra
e equipamentos específicos.

Eixos temáticos
Geração de Renda
Compreende os projetos que promovem oficinas artesanais e
possibilidade de geração de renda para a comunidade de entorno
da UBS e demais equipamentos de saúde.
Educomunicação
Compreende projetos que envolvem a produção e execução de
diversas mídias educativas, em linguagens audiovisuais, como
por exemplo: jornal, fanzine, gibi, revista, rádio/TV comunitária,
rádio poste, programas e vinhetas de rádio/TV, documentários,
filmes, animações, propagandas, etc.

Eixos temáticos

Área de Mananciais
Compreende os projetos voltados a conservação, preservação e
recuperação de áreas de mananciais, seja por meio de obras de
infra-estrutura, seja por meio de ações e campanhas educativas.
Convívio Saudável com animais e Zoonoses
Compreende os projetos voltados ao combate e controle de pragas
urbanas e animais sinantrópicos. Também engloba campanhas,
ações e manejo de animais domésticos e/ou silvestres.

