
Relatório Final



APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar
as ações e resultados da operação local da
regional de Santos na operacionalização da
migração do sinal de televisão do analógico
para o digital.
O processo da regional Santos foi
desenvolvido de junho à dezembro de 2017
e teve como principais frentes de trabalho:

• articulação com o poder público,
• ativação de pontos de apoio (PDA),
• realização da Caravana da TV Digital

nas Escolas
• interlocução com a mídia local,
• mobilização comunitária,
• parceria com o SENAI,
• formação e atuação de instaladores.



ESTRUTURAÇÃO

Como a operação local foi estruturada?



BAIXADA 
SANTISTA

A Baixada Santista é formada por 9 municípios: Bertioga, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, 
São Vicente,  Santos, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe.

• 1,6 milhões de habitantes
• 610 mil domicílios
• 140 mil beneficiários de programas sociais. 
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• Região litorânea: grandes extensões de áreas de 
preservação ambiental (praias, parques, mangues)

• Região metropolitana crescente: maior porto da 
América Latina, Pré-Sal, Setor de Serviço 
(turismo), construção civil.

• Região com 19 aldeias indígenas: maior número do 
estado de São Paulo

• Região com o 6º IDH do Brasil, contrastando com a 
maior favela de palafitas da América Latina

• Região com 300 mil pessoas (20%) vivendo em 
condições precárias: morros, encostas, favelas, 
palafitas e cortiços.

DIVERSIDADE E DESIGUALDADE

Fontes:1.Relatório Litoral Sustentável, Instituto Polis. 2.Relatório Desenvolvimento Humano (Fund. João Pinheiro, IPEA e PNUD - 2000-2010)
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ARTICULAÇÃO COM O PODER PÚBLICO

A porta de entrada da operação local da Seja
Digital na Baixada Santista foi a articulação com
o poder público, estendendo contatos ao
gabinete do(a) prefeito(a), secretarias de
assistência social, saúde, educação,
comunicação e equipes técnicas.

Foram assinados 7 termos de cooperação
com objetivo de formalizar a parceria das
prefeituras com a Seja Digital (Cubatão, São
Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém,
Peruíbe e Guarujá)



Totalizando 1570 servidores públicos 
sensibilizados à mensagem da Seja Digital nos 9 
municípios. 

Junto com a formalização da parceria com as 
prefeituras, o processo de sensibilização de 
servidores públicos visou encontros que 
apresentassem a missão da Seja Digital na Baixada 
Santista e o esclarecimento de dúvidas sobre o 
andamento e procedimentos da operação. Foram 
sensibilizados: 

• 272 técnicos(as) da assistência social; 
• 379 diretores(as) escolares; 
• 919 agentes comunitários(as) de saúde. 

SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS



Dentro do eixo de articulação com o poder público, o projeto Seja Cuidado visou encontros 
com agentes comunitários de saúde com uma proposta que fosse além da transmissão da 
mensagem da Seja Digital, mas que também proporcionasse um espaço de cuidado para 

servidores que estão o tempo todo a cuidar do outro. Foram realizadas 23 oficinas e 

919 agentes comunitários(as) de saúde foram sensibilizados. 

SEJA 
CUIDADO
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OFICINAS DO PROJETO SEJA CUIDADO

Os(as) agentes comunitários de saúde são aqueles que estão 
continuamente recebendo demandas externas ao seu escopo de 
trabalho, e havia o risco de enquadrarem a solicitação do apoio deles 
na transmissão da mensagem da SEJA DIGITAL como mais uma 
sobrecarga de trabalho. 

Olhando para o contexto encontrado no campo da saúde, o projeto 
Seja Cuidado tem o intuito de, ao transmitir sua mensagem, também 
possibilitar um espaço de produção de cuidado para os/as 
profissionais de saúde, agentes importantes na transmissão das 
informações dentro dos domicílios das comunidades onde atuam. 

A proposta foi inspirada no conteúdo didático e político da Política 
Nacional de Educação Popular em Saúde trazendo para o centro dos 
encontros seus princípios: diálogo, amorosidade, problematização, 
construção compartilhada do conhecimento, emancipação e 
compromisso com a construção do projeto democrático e popular.

O projeto Seja Cuidado aconteceu em encontros de até 3 horas e 
que contavam com uma média de 50 participantes. 

Para a execução, contou com a parceria de Ateliê à Céu Aberto e 
Isys Desenvolvimento Integral. 



A partir da parceria estabelecida com as Secretarias de Educação, o projeto Caravana da TV 

Digital na Escola atuou em 86 escolas, atingindo cerca de 21 mil crianças e 
adolescentes, durante 19 dias úteis nos 9 municípios da Baixada Santista. O projeto foi 
executado pela produtora Reverbere – Cultura em Movimento, a partir da proposta do 
Komboio Cultural, que reuniu 8 grupos artísticos e artistas para a realização das 
apresentações. 

CARAVANA 
DA TV 

DIGITAL NA 
ESCOLA

e
d

u
c

a
ç

ã
o



PONTOS DE ACONSELHAMENTO (PDA)

A articulação com o poder público, especificamente com as
Secretarias de Assistência Social, permitiu a ativação de
34 Pontos de Aconselhamento nos Centros de
Referência de Assistência Social dos 9 municípios da
Baixada Santista. Os(as) promotores(as) foram
selecionados a partir de critérios que reuniram uma equipe
qualificada para ao trabalho de abordagem social. A
atuação se deu de 25 de agosto à 1 de dezembro
apoiando beneficiários no agendamento da retirada dos
kits e inserindo novos beneficiários na base de dados.
No período, foram realizados 16.021 agendamentos.

No agendamento, 22.778 beneficiários manifestaram 
que souberam da Seja Digital a partir dos CRAS.
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O eixo de Mobilização Comunitária foi desenvolvido no período de 14 de 
setembro à 29 de novembro em parceria da Seja Digital com o Instituto 
Arte no Dique. O trabalho envolveu a seleção, operacionalização e 
acompanhamento de mobilizadores comunitários com perfil de liderança 
social distribuídos pelos 9 municípios da Baixada Santista. 

MOBILIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA
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MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

O Instituto Arte no Dique, organização não governamental, sem fins lucrativos, desenvolve trabalho
sociocultural com a população do Dique da Vila Gilda na Zona Noroeste de Santos. A região possui
altos índices de vulnerabilidade social, com uma população de 22 mil habitantes vivendo em
condições precárias, em palafitas à beira do mangue sobre o Rio Bugre.
O Instituto Arte no Dique tem como proposta a realização de ações, oficinas e cursos
profissionalizantes, regidas pelos princípios:
• Inclusão social
• Pesquisa e valorização da cultura local
• Aquisição de conhecimentos específicos do mundo da arte e cultura
• Possibilidade de ampliação do universo cultural
• Descoberta de talentos, saberes e habilidades pessoais
• Direcionamento à formação profissional com qualidade
• Perspectivas de sonhar e transformar projetos de vida na direção de um futuro promissor

INSTITUTO ARTE NO DIQUE | PARCEIRO EXECUTOR



EQUIPE
A equipe foi constituída por 29 mobilizadores comunitários + 3 supervisores + 1 coordenadora 
+ 1 assistente administrativo + 1 produtor de eventos.

TOTAL = 35 AGENTES ENVOLVIDOS



INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE 
MOBILIZAÇÃO

Quando: 2 de setembro de2017

Quem: 35 mobilizadores + equipe Seja 
Digital da Baixada Santista + Equipe Arte no 
Dique

O quê:       
• Se conhecendo: apresentação em roda, 

partilha de experiências e de expectativas       
• Conhecendo a Seja Digital na Baixada 

Santista: contexto,  territórios, projeto, 
ações previstas 

• Preparando-se: experimentando a 
multiplicação da mensagem



FORMAÇÃO AUDIOVISUAL | INSTITUTO QUERÔ

Quando: 7 de outubro à 29 de novembro
O quê: processo coletivo para produção de um 
documentário sobre o impacto da televisão e desta transição 
tecnológica na vida dos beneficiários de programas sociais 
da Baixada Santista. Em parceria com o Instituto Querô, 
organização com reconhecimento internacional pela 
formação audiovisual de jovens.
Como:
• 2 oficinas ( 7 e 21/10) para a formação em produção 

audiovisual usando celulares. 
• Trabalho de campo e gravação de depoimentos.
• Debate e escolha de personagens
• Retorno aos territórios: entrevistas mais detalhadas sobre 

os beneficiários escolhidos.
• Produtos finais: canal on-line Comunidade em Quadro e 

documentário.

https://www.youtube.com/watch?v=VpbAoIuBrAc&list=PLxEqSQNsSBQfS1uSr6ujZm4OycQbyPBJL
https://www.youtube.com/watch?v=-_i7ksiiCeA&feature=youtu.be


COMUNIDADE 
EM QUADRO

O documentário Comunidade em Quadro, produzido a partir da 
formação dos mobilizadores comunitários em parceira com o 
Instituto Querô foi lançado no dia 7 de dezembro no Museu de 
Imagem e Som de Santos com a presença da equipe de mobilização 
e dos(as) entrevistados(as). 

https://www.youtube.com/watch?v=-_i7ksiiCeA&feature=youtu.be


CICLOS DA MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Ciclo 1: 
Articulação

Ciclo 2:      
Porta-a-porta

MOBILIZADOR COMUNITÁRIO

• Identificou, sensibilizou 
e mobilizou 
multiplicadores que 
levaram para um 
grande número de 
pessoas orientações 
sobre a mudança de 
sinal. 

• Mapeou organizações 
comunitárias e sociais 
que têm 
representatividade nos 
territórios prioritários

• Engajou voluntários que 
se dispuseram a 
multiplicar a mensagem 
da SEJA DIGITAL.

• Organizou mutirões nos 
bairros prioritários da 
Baixada Santista

• Liderou grupos de 
voluntários engajados com 
o apoio à população e que 
residiam nas comunidades 
atendidas

• Identificou e encaminhou 
casos de pessoas que 
necessitavam de apoio 
para a instalação do kit de 
conversor digital 



RESULTADOS DA MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

O que gerou os trajetos percorridos pela mobilização comunitária na Baixada Santista?



➢39.854 domicílios e pessoas atendidas

➢141 bairros prioritários atendidos

➢131 espaços sensibilizados (comércios, 
organizações sociais e equipamentos públicos)

➢ 156 mutirões porta-a-porta

➢966 voluntários mobilizados

➢4503 horas de voluntariado

➢
➢ *dado atualizado segundo a plataforma PBI no dia 18/12/2017.

NA BAIXADA SANTISTA



No período de 14 de outubro à 29 de novembro foram realizados 156 ações de 
mutirão porta-a-porta na Baixada Santista. A estratégia conseguiu alcançar 
bairros onde pessoas vivem à margem de direitos sociais básicos. Colocando 
em prática os princípios da mobilização comunitária, a equipe com apoio do 

engajamento de centenas de voluntários garantiu o atendimento de 39.854
domicílios e pessoas da Baixada Santista. 

MUTIRÃO 
PORTA-A-PORTA



BERTIOGA

➢2681 domicílios e pessoas atendidas

➢13 bairros prioritários atendidos

➢19 espaços sensibilizados (comércios, organizações 
sociais e equipamentos públicos)

➢ 25 mutirões porta-a-porta

➢ 33 voluntários mobilizados

EQUIPE

➢Andreia de Jesus

➢Sandra Silva

Supervisora: Tamires Nascimento



CUBATÃO
Supervisora: Kadwja Tucker

➢ 3992 domicílios e pessoas atendidas

➢ 11 bairros prioritários atendidos

➢ 24 espaços sensibilizados (comércios, organizações 
sociais e equipamentos públicos)

➢ 10 mutirões porta-a-porta

➢ 103 voluntários mobilizados

EQUIPE

➢Lucélia Santos Cova

➢Tiago Pereira

➢Marcia da Silva Nunes 

➢Abdias Gomes da Silva 



GUARUJÁ

EQUIPE
➢ Ederson Santos

➢ Jeane Bispo

➢Carlos Alberto de Souza

➢ Valter Gomes da Silva 

➢ Eliane Vitoria Sampaio

➢ Lutimira Araujo

➢ Felipe  Ferreira 

Supervisor: Márcio Souza

➢ 6133 domicílios e pessoas atendidas

➢ 24 bairros prioritários atendidos

➢ 16 espaços sensibilizados (comércios, 
organizações sociais e equipamentos públicos)

➢ 22 mutirões porta-a-porta

➢ 262 voluntários mobilizados



ITANHAÉM

EQUIPE

➢Thamires de 
Barros

➢Irma Vieira 

➢Weid Freitas 
Supervisora: Kadwja Tucker

➢ 7849 domicílios e pessoas atendidas

➢ 12 bairros prioritários atendidos

➢ 13 espaços sensibilizados (comércios, 
organizações sociais e equipamentos públicos)

➢ 14 mutirões porta-a-porta

➢ 267 voluntários mobilizados



MONGAGUÁ

EQUIPE

➢Rodrigo de Souza 

➢Jaqueline de Araujo
Supervisor: Márcio Souza

➢ 234 domicílios e pessoas atendidas

➢ 4 bairros prioritários atendidos

➢ 8 espaços sensibilizados (comércios, organizações 
sociais e equipamentos públicos)

➢ 5 mutirões porta-a-porta

➢ 4 voluntários mobilizados



PERUÍBE

EQUIPE

➢Luciano Cesar dos Santos

➢Cileia Silva de Oliveira 

Supervisora: Tamires Nascimento

➢ 5907 domicílios e pessoas atendidas

➢ 27 bairros prioritários atendidos

➢ 10 espaços sensibilizados (comércios, 
organizações sociais e equipamentos públicos)

➢ 34 mutirões porta-a-porta

➢ 56 voluntários mobilizados



PRAIA GRANDE

EQUIPE

➢Elton Pereira

➢Deivison Pereira

➢Valeria Gomes 

➢Rafael de Paula

Supervisor: Márcio Souza

➢ 3991 domicílios e pessoas atendidas

➢ 12 bairros prioritários atendidos

➢ 20 espaços sensibilizados (comércios, organizações 
sociais e equipamentos públicos)

➢ 17 mutirões porta-a-porta

➢ 68 voluntários mobilizados



SANTOS

EQUIPE

➢Leidiane Gonçalves

➢Caio Manoel Bezerra 

➢Ronaldo Pereira

➢Raphael Rodrigues  

Supervisora: Tamires Nascimento

➢ 1243 domicílios e pessoas atendidas

➢ 16 bairros prioritários atendidos

➢ 19 espaços sensibilizados (comércios, 
organizações sociais e equipamentos 
públicos)

➢ 10 mutirões porta-a-porta

➢ 12 voluntários mobilizados



SÃO VICENTE

EQUIPE

➢Pierre da Costa 

➢Francisca  da Silva

➢Lucyneide Vieira

➢Monica Souza 

➢Edgar Siqueira 

➢Bruno Lieche
Supervisora: Kadwja Tucker

➢ 7824 domicílios e pessoas atendidas

➢ 22 bairros prioritários atendidos

➢ 10 espaços sensibilizados (comércios, 
organizações sociais e equipamentos públicos)

➢ 19 mutirões porta-a-porta

➢ 161 voluntários mobilizados



EXPERIÊNCIAS
O que o projeto de mobilização comunitária despertou na vida dos agentes?



Depoimentos de 
mobilizadores 
comunitários

“Foi muito motivante pra mim o trabalho 
da Seja, o trabalho executado. (...)É no 
ir até as pessoas e andar em locais 
invisíveis, conversar com pessoas 
invisíveis, pessoas que não tem acesso 
à informação, que não tem acesso aos 
centros das cidades, que tem algum 
problema de locomoção. Estar em 
contato com outras realidades e somar 
experiências, trocar experiências e ver 
as coisas por outro ângulo, pra mim isso 
foi muito construtivo, muito motivador” 
(Jaqueline, Mongaguá)

“Ter participado como mobilizadora 
da Seja foi realmente gratificante, 
pois além de ter ampliado meu leque 
de amizades ter conhecido pessoas 
que possivelmente serão 
incorporados ao meu leque de 
amizades, o contato com as pessoas 
na rua pôde fortalecer o nosso poder 
de articulação e de comunicação nos 
bairros, nas comunidades por onde a 
gente passou. (..)Foi realmente 
gratificante. Eu estou muito feliz e 
agradecida de ter tido a oportunidade 
de participar desse projeto.” (Valéria, 
Praia Grande)

“ eu agradeço a Seja Digital por ser 
um participante, como mobilizador de 
trabalho. Um trabalho que mostra a 
nossa humanização, a nossa 
humanidade mais forte. A gente que é 
uma geração Digital praticamente em 
tudo que fazemos, mas esse trabalho 
de poder olhar as pessoas olho no 
olho, o trabalho boca a boca, de falar 
com cada pessoa,  nos lugares onde 
eu mesmo na minha cidade não 
conhecia. (...) E pra mim foi trabalho 
muito gratificante! Ver as pessoas 
felizes por estar recendo seu KIT, 
recebendo aquilo que é de direito, isso 
é muito interessante. Isso é muito 
legal.” (Ederson, Guarujá)



Depoimentos de 
mobilizadores 
comunitários

"Eu tive uma experiência muito rica, em todos os sentidos, com a Seja 
Digital. Durante estes dois meses e meio eu realizei sonhos, conheci 
pessoas maravilhosas, que com certeza vão me ajudar a realizar 
outros sonhos. Vivi coisas que nunca imaginei viver. Nessa pequena 
jornada o meu maior desafio foi estar liderando um mutirão de dez 
pessoas na Avenida Brasil, onde todas as moradias são de palafitas. 
(...)Me levaram pra falar com o líder do beco e de imediato, para não 
prejudicar o trabalho da Seja Digital, eu sugeri que ele escolhesse 
algumas pessoas para serem nossos voluntários ali no local, já que a 
gente não poderia entrar e o nosso trabalho fluir ali. E assim foi feito. 
O sonho que realizei foi conhecer uma aldeia indígena. Nossa! Pra 
mim foi um momento mágico. Eu sai daquela aldeia radiante." (Fran, 
São Vicente)

"poder fazer parte desta experiência foi muito gratificante pois desde o primeiro dia quanto eu me propus a estar fazendo 
parte desta atividade, eu me coloquei a disposição das pessoas para tentar garantir o direito que elas tem, pois eu já faço 
um trabalho social dentro do meu bairro e eu vi a oportunidade de estar incluindo as pessoas socialmente, através da 
distribuição dos kits gratuitos. Algo que me chamou muita atenção foi a falta de informação que as pessoas tem e a 
gratificação que eles tinham quando nós chegávamos com a informação que eles poderiam estar retirando o dispositivo 
totalmente gratuito, principalmente nas áreas mais afastadas do centro de Cubatão. E aí, tivemos a oportunidade de estar 
indo até as palafitas, um local de difícil acesso para os moradores. (...) Pra mim foi muito gratificante. " (Tiago, Cubatão)



ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

• Associação dos Moradores da Vila Sapo – Santos 
• Instituto Elos – Santos
• Instituto Arte no Dique – Santos
• Cúria Diocesana de Santos – Santos
• Associação Cultural José Martí – Santos
• Instituto Querô – Santos
• Ong Procuru – Santos
• Fundação Settaport – Santos
• Associação Comunidade de Mãos Dadas – Santos
• Pastoral da Criança – Praia Grande e Guarujá
• Associação dos Moradores do Samambaia - Praia Grande
• CAMP: Centro de Aprendizagem Metódica e Prática 

de Praia Grande – Praia Grande
• Instituto Novos Sonhos – Guarujá
• APAE – Guarujá
• Associação dos Amigos da Prainha – Guarujá
• Associação dos Moradores do PaeCará – Guarujá

• Exército da Salvação – Cubatão
• Associação de Bem com o Mangue - Cubatão 
• Coletivo Novo Paraíso – Cubatão
• Projeto COMCOM – Cubatão
• AAMAVI – Itanhaém 
• Associação Nortista e Nordestina de Itanhaém – Itanhaém
• Associação Flor do México - São Vicente
• SENAI - Santos e Cubatão
• Instituto Camará - São Vicente
• Educafro - São Vicente
• Boraceia Viva – Boraceia
• Fundação XII de Agosto – Bertioga
• Associação Amigos do Balneário Nova Peruíbe – Peruíbe
• Instituto Relfe – Peruíbe 
• Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira –

Peruíbe

Além da articulação com o poder público, a equipe local acessou 30 organizações sociais da Baixada Santista.



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIOS

• Evento de formação do Educafro - São Vicente 
• Conferência de Assistência Social de São Vicente
• Evento de Dia das Crianças na Vila Margarida em São Vicente
• Evento de Dia das Crianças II na Vila Margarida em São Vicente 
• Evento de Dia das Crianças no Bairro Humaitá em São Vicente 
• Campanha de Vacinação de animais de Itanhaém
• Festa de Dia das Crianças no Bairro Gaivota em Itanhaém 
• Evento no Bairro Guapurá em Itanhaém 
• Evento de Sensibilização de Idosos no Espaço Conviver em Itanhaém
• Mutirão do Graffiti na Vila Esperança em Cubatão
• Evento no Centro de Valorização do Trabalho em Cubatão
• Mutirão de Cadúnico na Vila dos Pescadores em Cubatão
• Evento em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Exército 

de Salvação na Vila dos Pescadores em Cubatão
• Mutirão de Cadúnico no bairro Pilões - Cubatão 
• Evento de Dia das Crianças na Vila Esperança em Cubatão
• Evento Água Fria em Ação no Bairro Água Fria em Cubatão 

• Conferência Municipal da Assistência Social de Mongaguá
• Conferência Municipal da Assistência Social do Guarujá 
• Evento CAEC em Ação na Vila Áurea no Guarujá
• Evento CAEC em Ação no Bairro PaeCará no Guarujá
• Festa das Crianças em Santa Cruz dos Navegantes no Guarujá
• Evento Celebração da Vida da Pastoral da Criança de Praia Grande
• Mutirão de cadastro da habitação na Praia Grande
• Inauguração do Centro Cultural e Esportivo da Vila Progresso em 

Santos
• Quermesse Morro da Nova Cintra em Santos 
• Programa Cidadania em Ação e dia das Crianças na Vila Pantanal 

em Santos
• Programa Cidadania em Ação no região do Mercado Central em 

Santos 
• Programa Cidadania em Ação no Bairro Valongo em Santos
• Programa Cidadania em Ação no Jardim São Manoel em Santos
• Conferência de Assistência Social de Bertioga 
• Projeto Elektro/energia em sua Vida em Bertioga

Articulação e participação em 31 eventos municipais e comunitários, incluindo 4 Conferências de

Assistência Social, na Baixada Santista.



MUTIRÃO DO VAREJO 
e SELO AMIGO

As ações do Mutirão do Varejo aconteceram em Santos, São Vicente, 
Guarujá e Praia Grande, positivando 36 lojas que comercializam 
produtos eletrônicos. 
O Selo Amigo alcançou 364 comércios diversos nos municípios de 
Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Santos, Mongaguá, Itanhaém, 
Cubatão e Bertioga. 



INTERLOCUÇÃO COM A MÍDIA LOCAL

Após a realização do Media Training nos dias 28 e 29
de junho, a equipe da Regional Santos atuou em
parceria com a assessoria de imprensa Conteúdo
Empresarial para a veiculação da mensagem da Seja
Digital na mídia local.

De agosto à dezembro foram veiculadas 371 notícias 
e reportagens sobre a operação da Seja Digital na 
Baixada Santista.



EVENTOS EM PARCERIA COM A MÍDIA LOCAL

PARCERIA COM SENAI E TV TRIBUNA
Patrulha Digital – realizado na Zona Noroeste
de Santos com a participação de 50 estudantes
do SENAI + 8 instrutores + 7 instaladores.

PARCERIA COM TV TRIBUNA
Feirão do Varejo – 6 edições realizadas em
Praia Grande e Guarujá

PARCERIA COM A TV RECORD LITORAL
Caravana Digital – 2 edições realizadas em
Praia Grande e Guarujá
Balanço Geral ao Vivo – realizado na Zona
Noroeste de Santos




