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1. Apresentação 
 

Este mapeamento, trata-se de um relatório preliminar1, que tem por objetivo elencar 

ações comunitárias de enfrentamento à Covid-19 realizadas pelos coletivos, 

movimentos sociais e associação de moradores da Região Metropolitana da Grande 

Vitória -ES2. Trata-se de uma articulação nacional de Redes e Entidades da Sociedade 

Civil pelo combate à COVID-19 nas periferias, que se constituirá em subsídio para o 

Fórum Nacional da Reforma Urbana – FNRU na elaboração de um Dossiê nacional de 

denúncia. O objetivo do Dossiê é acompanhar a ação do poder público na prevenção 

da Covid-19 a partir da vivência das comunidades e dos grupos vulneráveis e dar 

visibilidade às omissões e/ou violações de direitos e seus impactos sobre os territórios 

populares. 

Com o intuito de balizar a formatação do Dossiê nacional, a rede de fóruns nacionais, 

estabeleceu que as medidas para enfrentamento da Covid-19 sejam organizadas nos 

seguintes eixos: 

1- Apoio humanitário/financeiro; 

2- Acesso à informação; 

3- Acesso à água; 

4- Condições de moradia/ abrigamento; 

5- Condições de mobilidade; 

6- Acesso à serviços de saúde; 

7- Militarização dos territórios; 

8-  Gênero 

O  grupo do BrCidades Núcleo ES3 realizou o mapeamento de ações comunitárias nos 

municípios da Região da Grande Vitoria. O mapeamento resulta da aplicação de 

formulário online - Google Forms, em diversas entidades comunitárias de parte das 

periferias da Grande Vitória. Seguindo a orientação da rede de fóruns nacionais foi 

mantida a numeração das perguntas no formulário padrão e inseridas perguntas 

 
1 Esse relatório é uma versão preliminar que inclui as respostas aos formulários disponibilizados às 

entidades comunitárias, que foram aqui incluídos na integra, contudo ainda não possui análises dessas 
respostas. Ressaltamos que não foi realizada uma revisão ortográfica e gramatical. 
2 O mapeamento e levantamento exposto está restrito a aplicação e coleta dos formulários na Região da 
Grande Vitória, que abrange os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. 
3 Coordenado por coletivo formado por arquitetas urbanistas e professoras pesquisadoras da UFES (Clara 
Luiza Miranda e Martha M. Campos), advogado representante da Defensoria Pública do Espírito Santo 
(Vinícius Lamego de Paula), a pesquisadora arquiteta urbanista (Leticia Tabachi Silva) e advogada e 
professora da FDV (Renata Helena Paganoto), e  colaboração da arquitetura e urbanista Thais Rezende.  
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referentes a ação das próprias entidades nas periferias, indo além das perguntas que 

se referiam à medidas do poder público. Os representantes das entidades foram 

contatados por telefone e convidados a responder o formulário. Soma-se como apoio 

desta ação, a impressão e distribuição de material informativo de enfrentamento e 

combate ao Covid-19, neste momento compartilhado com algumas lideranças 

contatadas por meio do aplicativo WhatsApp.4 Passado uma semana do primeiro 

contato telefônico, aqueles que não responderam o formulário online foram novamente 

convidados a responder.  

O contato foi realizado com 35 entidades comunitárias, coletivos e movimentos sociais 

organizados e o retorno foi de 19 formulários respondidos, atingindo 54,28% do total 

entidades contatadas. Embora o alcance não tenha sido em número tão alto como 

desejado, houve representação em todos os municípios da Grande Vitória. 

Neste mapeamento foram também consideradas as informações complementares e 

denúncias encontradas em redes sociais e nos meios de comunicação, além das 

respostas dos formulários propriamente ditos. 

Também foram inseridos nesse documento, informações e mapas produzidos por 

pesquisadores da Universidade Federal do ES e dados divulgados pelo poder público 

que retratam o avanço do vírus no território do estado. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Material produzido e disponibilizado pelo Coletivo Mundaréu da Luz (São Paulo), por meio do BrCidades 
nacional, em formato editável para atualização local.  
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2. Mapeamento de ações comunitárias para 

enfrentamento da Covid-19 
 

2.1 Resultado da aplicação dos formulários 

Entre os formulários respondidos, tem-se 08 (oito) do município de Vitória, 05 (cinco) de 

Vila Velha, 03 (três) de Cariacica, 01 (um) de Serra, 01 (um) de Viana e 01 (um). Expõe-

se a seguir tabela simplificada como nome da entidade/coletivo, município e número de 

famílias que vivem na comunidade, em correspondência aos gráficos “Cidade e Estado” 

e “Quantas famílias vivem na comunidade”. 

Nome da entidade/ coletivo  Município Famílias  

Movimento Comunitário de 

Resistência 

Vitória (bairro Resistência)  9.000 famílias 

Movimento Popular do Centro 

de Vitória- Amacentro 

Vitória (bairro Centro) 3.000 famílias 

 

Movimento Comunitário da 

Fonte Grande Vitoria ES 

Vitória (bairro Fonte Grande) 900 famílias 

Associação Comunitária do 

Bairro Consolação  

Vitória (bairro Consolação) 30.0000 famílias* 

(erro no preenchimento 

do formulário) 

Coletivo Amara Vitória 10 famílias 

Associação Comunitária do 

Bairro Bonfim  

Vitória (bairro Bonfim) 7.000 familias 

Associação Ateliê de ideias Vitória (Território do Bem) 31.000 famílias 

Instituto Raízes Vitória 5000 famílias 

Abraço Periférico Vila Velha (bairro Ataíde) 700 famílias 

Associação de Moradores de 

Barramares 

Vila Velha (bairro Barramares) 3.000 famílias 

Instituto GG5 de 

Desenvolvimento Comunitário 

Vila Velha (Terra Vermelha)  500 famílias 

 

Morada da Barra Área B Vila Velha 80 famílias 

Associação Reciclagem Verde 

Vida Manilha 

Vila Velha 12 famílias 

Coletivo Minas da Quebrada Cariacica (bairro Flexal 2) 200 famílias 
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AfirmAção Rede de Cursinhos 

Populares 

Cariacica 5.000 famílias 

 

Movimento Unificado de 

Desenvolvimento Alternativo - 

Muda 

Cariacica 1.850 famílias 

Centro comunitário Capivari Serra 1.000 famílias 

Movimento da Juventude de 

Viana 

Viana (bairro Nova Bethânia) 1 familia* (erro no 

preenchimento do 

formulário) 
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SOBRE FORMULÁRIO ESPECÍFICO ELABORADO PELO NÚCLEO 

VITÓRIA 
 

Breve descrição de cada comunidade ou grupo, principais demandas 

antes da pandemia e no contexto da pandemia: 

_Vitória 

Movimento Comunitário de Resistência – “Construção escola Ronaldo Soares, 

discussão TAC, reforma de praças, informações como folder, ações preventivas ao 

covid-19, cestas básicas, desemprego, fiscalizar bares e comércios que não 

obedecem ao distanciamento social”. 

Movimento Popular do Centro de Vitória- Amacentro – não respondeu 

Movimento Comunitário da Fonte Grande Vitoria ES – “Moradores 

desempregados, famílias em moradias em área de risco, falta de urbanização em 

devidos locais com acesso precários aos moradores, falta de atenção pública quanto 

a segurança. Casas com falta de uma rede de esgoto e que ainda utilizam fossas. 

Além de falta de diálogo e apoio da Gestão da PMV junto à Comunidade”. 

Associação Comunitária do Bairro Consolação - “Antes da pandemia era 

providenciadas demandas diversas voltadas para o bem estar dos moradores. Em 

referência ao momento da pandemia, foram e estão sendo feitas ações para 

arrecadar cestas básicas, kits de higienização e máscaras para as famílias em 

situação vulnerável”. 

Coletivo Amara- “O Coletivo Amara, foi criado em 2014 e começou as ações efetivas 

em 2018. Foi pensado e é executado por mulheres pretas e periféricas. O objetivo é 

o desenvolvimento, a integração e valorização da cultura, economia, qualificação 

profissional e o bem estar social nas periferias. Em um momento muito crítico da 

pandemia por favor #Ficaemcasa por você, pelos seus e pelos outros virou nossa 

maior campanha. Após ver o Coletivo Beco mobilizando em sua região iniciamos um 

trabalho pensando em grupos de trabalhadoras/trabalhadores autônomos, liberais, 

etc. Pensando nesse público que a maioria não é cliente de CadÚnico por que +/- 1 

mês atrás não se imaginavam nessa situação. Foi necessário nos articular com várias 

correntes da sociedade para atendermos famílias de comunidades periféricas. Iniciar 

uma campanha sem nenhum real com a cara e a coragem e durante a mobilização 

ver as pessoas abrindo portas em prol da causa foi muito revigorante. Muitas pessoas 

criticaram falando da exposição ao risco porém não tem nos faça desistir, temos todo 
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o cuidado do mundo mas estamos em um momento de se colocar para além de 

aplausos. Que nós mulheres negras continuemos fazendo história hj na questão do 

Covid-19 futuramente nas próximas histórias”. 

Associação Comunitária do Bairro Bonfim - “Nossa comunidade é uma 

comunidade onde os moradores da parte alta do bairro ainda sofre com falta de 

acessibilidade e alguns serviços que demoram a chegar ,no geral somos bem 

atendidos pelo serviço público”. 

Ateliê de Ideias – “No Território do Bem se localizam os bairros de São Benedito, da 

Penha, Itararé, Bonfim, Consolação e Gurigica e as comunidades de Jaburu, Floresta 

e Engenharia, inscritos entre as Avenidas Leitão da Silva, Vitória, Marechal Campos 

e Maruípe e a Rua Carlos Alves – que compõem o Território do Bem (denominação 

conferida pelos próprios moradores) e que corresponde à área de planejamento 

definida como Poligonal 1 pela Prefeitura Municipal de Vitória, com população de 

aproximados 31 mil habitantes. Toda essa região é resultado de ocupações populares 

entre as décadas de 1920 e 1970. Pesquisa, realizada em 2019, apontava que a 

renda familiar de 51,75% das famílias entrevistadas, ou seja, de mais da metade do 

total, está entre um e dois salários mínimos, o que as coloca na linha da pobreza. Em 

situação ainda pior estão 16,25% das famílias entrevistadas, com renda familiar 

menor que um salário mínimo por mês. Essa situação que já era crítica antes da 

pandemia está ainda pior”. 

Instituto Raízes – “Em parceria com diversos coletivos criamos a central de 

distribuição de alimentos do centro de Vitória”. 

_Vila Velha 

Abraço Periférico – “Periferia tradicional localizada na Região 3 de Vila Velha às 

margens do braço do Rio/canal Aribiri, contrastada com a região vizinha, residida por 

moradores de alta classe”. 

Associação de Moradores de Barramares - A associação no Bairro Barramares, 

com área de 3.102.145 m2 e população total de 10.845 habitantes, a maioria 

apresenta rendimento, 1/2 a 1 salário mínimo por família, os 72,25% domicílios na 

maioria são de baixo padrão de moradia, 2,62% classificados como padrão alto de 

moradia e 24,08% como padrão médio de moradia, 85,34% não possuí 

pavimentação. Considerando o tamanho total do bairro 45,95% apresenta esgoto na 

rua sem saneamento básico, total de 1.323 ponto de comércio local ( Mei), sendo 

maior forma de renda familiar, porém devidas aos cuidados recomendados perante a 
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pandemia do COVID19 não estão funcionando. grande parte da população tem 

trabalho informal de ambulante ou catadores de reciclagem, passamos de uma 

comunidade onde estamos em estado de vulnerabilidade para estado de calamidade 

publica. Diversas pessoas não conseguiram o auxílio emergêncial por falta de 

documentos, ou mães chefe de família com a o auxílio de 600 reais. Tbm por falta de 

CPF de filhos menores. Além da é dificuldade economia de alimentação básicas, nós 

esbarramos na falta de informação em tempo hábil sobre as formas de regularização 

de doc para melhor atendimento do auxilio emergêncial, falta de medicamentos em 

farmácia do SUS”. 

Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário – “As principais demandas que 

estamos atendendo atualmente faz parte da proposta de projeto junto a ADERES que 

são serviços bancários e empréstimos solidários”. 

Morada da Barra Área B – não respondeu 

Associação Reciclagem Verde Vida Manilha - “Durante a pandemia as atividades 

do local estão paradas, entretanto a associação entrega doações que chegam por 

colaboradores”. 

_Cariacica 

Coletivo Minas da Quebrada – “Flexal 2 é um bairro periférico e integra o grupo de 

26 bairros mais violentos do Estado. Carente de infraestrutura básica e políticas 

públicas eficazes. A Comunidade sofre, por ser oriunda de ocupação forçada, com 

rótulos e estigmas de violência e vulnerabilidade. Com a chegada da Pandemia, a 

maioria dos trabalhadores perderam os empregos e/ou tiveram a carga horária 

diminuída resultando diminuição ainda mais da qualidade de vida. Atualmente, muitas 

famílias, principalmente, as chefiadas por mães solo têm enfrentado diversas 

dificuldades financeiras é o que resta é buscar ajuda pelo mínimo para manter a 

sobrevivência. A busca por cestas básicas, produtos de limpeza e brinquedos tem 

sido uma constante”. 

AfirmAção Rede de Cursinhos Populares - “Na verdade estamos prestando 

assistência para estudantes da nossa rede de cursinhos populares preparatório para 

o ENEM residentes em diversas comunidades da região da Grande Vitória. São 

estudantes concluintes ou que já concluíram o ensino médio (jovens, trabalhadoras e 

trabalhadores) “. 

Movimento Unificado de Desenvolvimento Alternativo – Muda – “Estruturação da 

Unidade de Saúde; implantação do Programa de Saúde da Família; universalização 
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da coleta de esgoto doméstico; drenagem e pavimentação de logradouros; 

implantação do Ensino Fundamental II; construção da nova escola (EMEF Tancredo 

de Almeida Neves); construção da creche; construção de praças; construção do 

Parque Municipal Urbano Santa Bárbara; regularização fundiária; construção de 

unidades habitacionais; ampliação do sistema de iluminação pública e troca do 

sistema atual por outro eficaz e eficiente; melhoria no sistema da transporte coletivo”. 

_Serra 

Centro Comunitário Capivari – não respondeu 

_Viana 

Movimento da Juventude de Viana – “A região da Grande Bethânia, em Viana, é 

formada por um conjunto de 9 bairros que são marcados por uma falta de acesso a 

diversos serviços públicos. Enquanto movimento de juventude, entendemos que a 

principal dificuldade da região é a o acesso ao lazer e a falta de perspectiva dos 

jovens para o mercado de trabalho e ensino superior”. 

Gráficos sobre distribuição de cestas básicas e produtos de higiene e 

limpeza e número de pessoas beneficiadas:  
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Descrição das ações realizadas: 

_Vitória 

Movimento Comunitário de Resistência - “Distribuição de quinhentas mascaras, 

distribuição de duzentos e noventa cestas básicas, carro de som anunciando as 

orientações de prevenção ao Covid-19, nesta quinta dia 11 faremos doação de marmitex 

para famílias carentes e no próximo sábado distribuição de sabão, água sanitária, 

detergente e mascaras doadas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

do projeto Mãos que Ajudam”. 

Movimento Popular do Centro de Vitória- Amacentro - “Coleta de doações e 

distribuição de alimentos, Máscaras e material de Higiene e Limpeza”. 

Movimento Comunitário da Fonte Grande Vitoria ES – “Ação da Central de 

Distribuição formada por variadas pessoas de cultura, religião, partido político diferentes 

mais com a mesma intenção ajudar ao próximo”.  

Associação Comunitária do Bairro Consolação – “Famílias em situação vulnerável 

beneficiadas com cestas básicas, kits de higiene e de limpeza arrecadados por está 

entidade”. 

Coletivo Amara - não respondeu 

Associação Comunitária do Bairro Bonfim - “Do conhecimento do líder comunitário, 

foi uma ação feita por algumas organizações não governamentais , sabemos que a 

prefeitura tbm fez ação que não tenho conhecimento de quantas cestas foram 

entregues”. 
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Ateliê de Ideias – “Doação de 190 cestas básicas + 190 kits de higiene e limpeza 

comprados nos comércios locais = R$ 19.000,00 + doações depositadas na moeda 

digital do Banco Bem (banco comunitário de desenvolvimento) e repassadas à mais de 

200 famílias para comprarem no comércio local, alimentos, materiais de higiene e 

limpeza, gás = R$ 15.000,00 https://globoplay.globo.com/v/8638681/programa/ + 

aquisição e repasse de 52 cestas básicas e 52 kits de higiene para famílias 

necessitadas”. 

Instituto Raízes –  não respondeu 

_Vila Velha 

Abraço Periférico- “Entrega de cestas básicas e investimento em conteúdo educativo 

em plataformas digitais; dispondo oficinas de artes manuais, tendo em vista uma nova 

forma de socialização - ainda que não consigamos chegar a todos - adaptando-se a 

uma nova forma de gerar inclusão mediante necessidade de isolamento social”. 

Associação de Moradores de Barramares - “Arrecadando alimentos e material de 

limpeza, com outros coletivos, civis, instituição, entregando agendada”. 

Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário – “O Instituto desempenhou o papel 

de repasse das cestas de alimentação que a Secretária de Direitos Humanos do Estado 

do Espirito Santo, destinada a famílias em vulnerabilidade Social.Foram feitas ação de 

distribuição das cestas e kits de higiene”. 

Morada da Barra Área B – não respondeu 

Associação Reciclagem Verde Vida Manilha - “Captação de recursos cesta básica 

produtos de higiene e limpeza para atender as famílias diretas e indiretas da 

associação”. 

 

_Cariacica 

Coletivo Minas da Quebrada  – não respondeu 

AfirmAção Rede de Cursinhos Populares - “Campanha de solidariedade com 

entrega de cestas básicas, material de higiene e kits com livros e apostilas”. 

Movimento Unificado de Desenvolvimento Alternativo – Muda  – não respondeu 

_Serra 

Centro Comunitário Capivari – não respondeu 

_Viana 

Movimento da Juventude de Viana – não respondeu 
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Gráficos sobre realização de campanha de comunicação/informação/ 

conscientizção frente à Covid-19 e número de pessoas beneficiadas:

 

 

Descrição das campanhas de comunicação/informação e conscientização: 

_Vitória 

Movimento Comunitário de Resistência - “Solidariedade e combate a 

propagação do Covid-19”. 

Movimento Popular do Centro de Vitória- Amacentro -  não respondeu 

Movimento Comunitário da Fonte Grande Vitoria ES –  não respondeu 

Associação Comunitária do Bairro Consolação – “Conscientização aos moradores 

quanto a COVID 19, quanto a higienização, lavando as mãos com água e sabão, usar 
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álcool gel. Tomar bastante água. Ficar em casa, somente sair por extrema necessidade, 

e se sair usar máscara”. 

Coletivo Amara - não respondeu 

Associação Comunitária do Bairro Bonfim - “Fizemos ação pelas redes sociais”. 

Ateliê de Ideias –“1) Fizemos captação de recursos, entre amigos, de R$ 1.050,00 para 

que a Rádio Poste e a rádio online DNA de Jaburu (www.radiodna.com.br) retomasse 

as suas atividades, passando: a) A divulgar e induzir bons hábitos de saúde para 

prevenir o impacto do coronavírus na comunidade. b) A veicular mensagens que 

valorizam o comércio local e incentivem que os moradores preferencialmente 

consumam nos estabelecimentos da comunidade. Esses recursos captados foram 

investidos no restauro da parceria com a rádio poste de Bairro da Penha que tem 

caixinhas espalhadas em São Benedito, Itararé, Bonfim, Santa Martha e Bairro da 

Penha. A Rádio tem programação de segunda a sexta das 09h às 19h e conta com 

programas ao vivo e gravados.2) Auxiliamos na escrita de projeto e conseguimos via o 

Fundo Baobá mais R$ 2.500,00 para a rádio poste e rádio online da região intensificar 

a campanha de enfrenteamento ao coronavirus3) Em nossas Redes Sociais postamos, 

periodicamente, dicas e informações sobre prevenção e combate ao novo coronavírus, 

além de orientações de acesso a auxílios emergenciais. Facebook.com/atelideideias.es 

/ Instagram @ateliedeideias.es”. 

Instituto Raízes – não respondeu  

_Vila Velha 

Abraço Periférico -“Cadastro de famílias carentes; Parcerias com Pontos de 

distribuição (igrejas, galpões, etc); Entregas; Disponibilização de oficinas educativas no 

site do Projeto (em andamento); Produção independente das artes manuais pelas 

famílias contempladas (o site é de livre acesso. Mas tudo nasceu exclusivamente para 

as famílias "abraçadas" [a quem alcançamos para ajudar])” 

Associação de Moradores de Barramares - “Distribuição de máscara, detergente 

liquidos e orientação de higiênizacao das mãos, cuidados com as máscaras”. 

Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário –  não respondeu 

Morada da Barra Área B – não respondeu 

Associação Reciclagem Verde Vida Manilha - “Colaboradores sensibilizados nos 

procuram para fazer doação cestas básicas e produtos de higiene e limpeza” . 
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_Cariacica 

Coletivo Minas da Quebrada- “A campanha se dá através de bate papo e lives 

tbm pelo Jornal Comunitário produzido pelo Coletivo”. 

AfirmAção Rede de Cursinhos Populares - “Estamos distribuindo material de 

conscientização sobre a Covid-19 através da nossa rede de comunicação com os 

estudantes”. 

Movimento Unificado de Desenvolvimento Alternativo – Muda – “Divulgação de 

conteúdo nas redes sociais”. 

_Serra 

Centro Comunitário Capivari - não respondeu 

_Viana 

Movimento da Juventude de Viana- “Iniciamos uma ação com os grupos de 

jovens dos bairros da nossa região na qual repassamos informações acerca da 

pandemia do covid-19 no que tange aos cuidados e formas de prevenção”. 

 

Gráficos sobre realização de alguma ação para geração de renda e 

números de pessoas beneficiadas: 
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Gráficos sobre realização de alguma ação para melhoria das condições 

sanitárias e números de pessoas beneficiadas: 
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Ações para geração de renda:  

_Vitória 

Movimento Comunitário de Resistência - “Trabalho em conjunto a prefeitura e 

parceiros da defensoria públicos”. 

Movimento Popular do Centro de Vitória- Amacentro - não respondeu 

Movimento Comunitário da Fonte Grande Vitoria ES – não respondeu 

Associação Comunitária do Bairro Consolação – “Higienização dos corrimões e 

postes, com água e cloro, realizada pela Prefeitura Municipal de Vitória”. 

Coletivo Amara -  

Associação Comunitária do Bairro Bonfim - “Por diversas vezes através de nossa 

ação foram lavadas por diversas vezes escadaria e desinfecção das mesmas”. 

Ateliê de Ideias – “A Associação Ateliê de Ideias em parceria com a Associação Onz8 

desenhou um projeto intitulado Saúde Habitacional visando proteger de maneira 

imediata, em tempos de pandemia e isolamento social, famílias carentes com um 

elevado adensamento domiciliar, na área denominada Território do Bem.O projeto visa 

sanar os seguintes problemas: 

● Infiltrações, mofo, ventilação para circulação de ar e iluminação natural; 

● Instalações hidráulicas, desenvolvendo uma maior qualidade do sistema interno de 

acesso à água e ampliando, quando possível e necessário, o número de pontos para 

favorecer a maior facilidade e comodidade da higienização pessoal; 

● Melhorias e adequações sanitárias no sistema de esgotamento sanitário, evitando 

esgotos primários e secundários a céu aberto, sem adequada ligação a rede de esgoto. 

O Instituto Unimed Vitória está custeando a reforma da casa de 4 famílias do Território 

do Bem: 2 em Jaburu e 2 em São Benedito. Matéria no jornal: 

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/solidariedade-ajuda-comunidades-a-lutar-

contra-a-covid-19 

0620?utm_source=email&utm_medium=redacao&utm_campaign=gazetamanha. Nós 

do Ateliê de Ideias fizemos ainda uma ação entre amigos para apoiar uma casa no bairro 

Flexal, em Cariacica”. 

Instituto Raízes – não respondeu 

_Vila Velha 

Abraço Periférico- não respondeu  
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Associação de Moradores de Barramares – “Parceria com a vila velha ambiental, 

desinfecção de calçadas”. 

Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário – não respondeu 

Morada da Barra Área B – não respondeu 

Associação Reciclagem Verde Vida Manilha -  não respondeu 

_Cariacica 

Coletivo Minas da Quebrada- não respondeu 

AfirmAção Rede de Cursinhos Populares – não respondeu 

Movimento Unificado de Desenvolvimento Alternativo – Muda– não respondeu  

_Serra 

Centro Comunitário Capivari -– não respondeu 

_Viana 

Movimento da Juventude de Viana-– não respondeu 

 

Gráficos sobre algum outro tipo de ação não contemplado nos itens 

anteriores e número de pessoas beneficiadas: 
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Descriçao de alguma outra ação: 

As ações realizadas não contempladas nos itens anteriores, se deram na distribuição 

de máscaras, cestas básicas para famílias atendidas ou não pelo CRAES, doação de 

roupas e brinquedos. Há também a atuação ativa nas ruas das comunidades, em que 

os responsáveis orientam os demais moradores sobre a prevenção do vírus, tais 

como detectar sintomas e a quem recorrer, caso desconfie que contraiu a doença. 

Limpeza de terrenos baldios e escadas e roçagem também foram realizadas, a fim 

de evitar outras doenças que ataquem o sistema imunológico. 

 

Lista de ONG ou empresa externa à comunidade e telefones de contato: 

• Conexão Positiva ES 

• Anjos Rosa 

• Projeto Esperança 

• Flamengo Antifascista 

• Rede afirmação 

• Máscara Solidária 

• Voluntários Vale 

• VSG 

• Projeto Formiguinha 

• Corpus Engenharia e Vital 
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• MST 

• Central de Doação de Cesta Básica do Centro 

• SolidariosVixES 

As ongs e empresas citadas atuaram cadastrando famílias carentes, para que 

as ações de doações ocorressem de forma organizada. Distribuição de cestas 

básicas, máscaras e kits de limpezas foram distribuídos, além da doação de 

kits de higienes e produtos de limpeza. Parcerias com pontos de distribuição 

foram buscadas, tais como igrejas e galpões, para que houvesse distribuição. 

Em Vila Velha serão disponibilizadas oficinas educativas nos sites de Projetos 

parceiros. 

 

Gráficos sobre ações da Prefeitura da Cidade e avaliação: 
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Ações da Prefeitura: 

Grande parte das famílias não são atendidas pelas ações da prefeitura. A 

desorganização, a falta de informação e o não atendimento pelos serviços telefônicos 

atrapalham a realização do cadastro, dessa forma diversas famílias permanecem fora 

das listas de participação das ações existentes. Quem é contemplado pelas ações 

passa por outro tipo de dificuldade, pois a quantidade é insuficiente por conta do 

formato familiar, geralmente maior que a quantidade doada. 

 

Gráficos sobre ações do Governo do Estado e avaliação: 
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Ações do Governo do Estado: 

O poder público se mostra distante da maior parte das doações, dessa forma 

falta transparência e alcance na distribuição de materiais. Mesmo que atenda 

alguns municípios, acaba afrouxando o isolamento e mantendo o transporte 

precário, compactuando assim para o que o caos se instale nas periferias.  

 

SOBRE FORMULÁRIO PADRÃO 
 

1) Apoio Humanitário / Financeiro 
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Algum programa de ajuda financeira pela Prefeitura: As famílias em locais de risco 

são assistidas por aluguel social. 

 

 

Algum programa de ajuda financeira por parte do Governo do Estado: não foi 

mencionado 
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As pessoas ou grupo estão conseguindo acessar o Programa de Auxilio 

Emergencial pela Caixa: Segundo a pesquisa, a maioria da população conseguiu 

acessar o Programa de Auxílio Emergencial, entretanto parte da população não 

ingressou no programa por falta de conhecimento, ou por não possuírem 

Smarthphones que suportem o aplicativo e pela impossibilidade de acesso à internet, 

o que acarretou possíveis complicações. Em alguns casos, para tentar solucionar o 

morador acaba expondo dados pessoais a terceiros. Em paralelo a isso, a falta de 

documentos necessários, a instabilidade dos dados e a demora na aprovação do 

auxílio dificulta a liberação da assistência. 

 

2) Acesso à Informação 

 



 BrCidades Núcleo ES 
 
 

 
 

  

 

Campanha de conscientização pela Prefeitura: As campanhas municipais não têm 

surtido muito efeito devido a diminuição do isolamento social. As ações existentes 

são realizadas para a cidade, como um todo e não orientada especificamente para a 

periferia, apenas no início da pandemia carros de sons rodavam em alguns bairros, 

alertando moradores das comunidades. 
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Campanha de conscientização por parte do Governo do Estado: não foi 

mencionado 
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Acesso à internet: Os principais desafios para acessar a internet são as condições 

financeiras, reforçado pelo desemprego em massa que ocorre desde o início da 

quarentena. Em segundo plano, poucos pontos de Wi-fi grátis e falta de equipamentos 

para acesso a banda larga também prejudicam as comunidades. 

 

3) Acesso a Serviços Básicos 
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Abastecimento de água: Alguns locais de Cariacica há abastecimento de água 

diariamente, porém em outros locais o abastecimento é apenas diurno e o periodo 

noturno é precário. Em locais de Viana, o abastecimento acontece apenas 4 e/ou 5 

dias da semana. Em Vila Velha segundo formulário de Morada da Barra B – “Temos 

águas clandestinas, através de mangueiras pretas, pois não temos a rede de água 

nas nossas ruas, a água não chega nas nossas casas com a mesma qualidade que 

sai da Cesan”. 
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Energia suspensa: Devido a diminuição da renda familiar, a energia de algumas 

casas vem sendo cortada, por falta de pagamento. 

 

4) Condições de Moradia/ Abrigamento 
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 BrCidades Núcleo ES 
 
 

 
 

  

Abrigo ou Hospedagem para moradores: “A prefeitura de Vitória inaugurou 

recentemente uma primeira "casa de quarentena" no município, com 50 leitos mas, a 

estrutura fica bem distante do Território do Bem. Defendemos muito uma dessas 

casas em todas as zonas especiais de interesse social para evitar que uma pessoa 

com o COVID contamine seus familiares e amigos, a exemplo do caso que relatamos 

nessa matéria escrita pelo Século diário5. 

 

 

 
5 https://www.seculodiario.com.br/saude/desafios-do-isolamento-13-familiares-adoecem-em-duas-
casas-e-um-chega-a-obito 
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Limpeza e descontaminação de espaços públicos: Em alguns bairros o 

atendimento é realizado de modo pontual, sob demanda e em dias após a solicitação.  

 

5) Condições de Mobilidade 
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Transporte Público: Exceto em comunidades carentes de transporte coletivo, a 

lotação dos ônibus está do mesmo jeito que antes da Pandemia, lotados em horário 

de pico, mesmo com a diminuição da frota. 

 

Limpeza dos transportes públicos: Os transportes públicos não apresentam 

limpeza diferenciada por conta da pandemia e não existem dispenser para álcool em 

gel nos ônibus. Não há como saber se é feita verdadeiramente uma higienização . 
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6) Acesso a Serviços de Saúde e Assistência Social 
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Atendimento UPA e unidade básica de saúde: Os principais fatores que 

comprometem o atendimento nos UPA’s e unidades básicas de saúde são a ausência 

de médicos, a demora no atendimento, a aglomeração no local de espera e a falta de 

medicamentos. A falta de espaços adequados para a realização dos serviços também 

prejudica o suporte à população. E, quando há, o atendimento é direcionado a 

gestantes e portadores de COVID-19. 
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Continuidade do atendimento de agentes comunitários de saúde: O trabalho 

existente é eficaz, contudo não é voltado ao combate a pandemia e ao apoio as 

famílias com portadores de Covid-19 que permanecem em suas residências. Em sua 

maioria, as ações são esparsas e desconexas. 
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Atendimento CRAS: O CRAS interrompeu o atendimento presencial por quase 3 

meses e em alguns bairros ainda está desativado. Nos bairros em que o atendimento 

retornou, é necessário o agendamento antecipado online. Esse fator prejudica grande 

parte da população que não possui ou tem dificuldade de acesso à internet. 
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Testes para COVID-19 nos postos de saúde: A ampliação ao acesso a testes é 

muito necessária, contudo os testes são fornecidos apenas para quem apresenta 

fortes sintomas em mais de oito dias. Dessa forma, não atendem a demanda local ou 

demanda tempo e a situação da pessoa pode agravar. 
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7) Militarização dos Territórios 

 

 

Operações policiais: De modo geral, a polícia age com abuso e truculência. As 

ações isoladas são de abordagem abusiva e se tornou silenciosa durante a pandemia, 

visto que as comunidades não recebem atenção externa. 
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8) Gênero 
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3. Mapeamento de ações comunitárias para 

enfrentamento a Covid-19. Dados de coletivos ou 

entidades que atuam com a População em Situação de 

Rua 
 

Este mapeamento tem por objetivo elencar ações comunitárias de enfrentamento à 

Covid-19 realizadas pelos coletivos e entidades que atuam com a população em 

situação de rua na Região Metropolitana da Grande Vitória -ES6. Com o intuito de 

subsidiar a consolidação do Dossiê nacional, tem-se a seguir tabela com nome do 

coletivo ou entidade que atua com a população de rua em Vitória, Vila Velha, Serra e 

Cariacica, bem como gráficos e descrições preliminares extraídas dos formulários. 

Nome da entidade – Local  

Jessika Vila Velha 

Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Vitória Vitoria 

Pastoral do Povo da Rua Serra 

Grupo de Voluntários Pastoral Povo de Rua Cariacica 

 

 

 
6 O mapeamento e levantamento exposto está restrito a aplicação e coleta dos formulários na Região da 
Grande Vitória, que abrange os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. 
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Atividades realizadas pela entidade ou coletivo 

 



 BrCidades Núcleo ES 
 
 

 
 

 

Descreva a ação das atividades realizadas pelo coletivo 

As atividades realizadas pelos coletivos tem sido a distribuição de materiais de higiene 

e EPIs, alimentos, água potável, cobertores e máscaras. Na Serra, as atividades são 

desenvolvidas no espaço da Igreja Presbiteriana Unida, no bairro de Laranjeiras. 
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Realização de campanha de comunicação/informação/conscientização frente a 

COVID-19 

A campanha informativa, de comunicação e conscientização frente ao COVID-19 se 

concentra na produção de boletins eletrônicos, com publicações semanais e 

pessoalmente é colocado a importância dos cuidados, difíceis de cumprir devido a 

situação dessas pessoas. 
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Realização de alguma ação para melhoria das condições sanitárias (instalação 

de pias lavagem de ruas, etc) 

Para a melhoria das condições sanitárias em alguns locais foram disponibilizados 

espaços para banho e em outros houve a distribuição de kits de higiene contendo 

sabonete, sabão em pedra, creme dental, escova de dente, prestobarba, absorvente 

e papel higiênico. 
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Acesso à Informação 

 

 

Tem ocorrido alguma campanha de conscientização para a prevenção do Covid-

19 na sua comunidade ou grupo por parte da prefeitura? 

As campanhas de conscientizações ou são incompletas, apenas na presença de um 

carro com de som alertando as pessoas ou não existem, ignorando as necessidades 

das pessoas que se encontram nessa situação 
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Acesso a Serviços Básicos 
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Condições de Abrigamento 

 

 

Como você avalia as condições dos abrigos para população em situação de rua 

no contexto da pandemia? 

Em alguns bairros há locais de abrigo, ainda que em condições insuficientes e em 

outros a chamada assistência de alta complexidade se mostra fracassada, pois 

inexiste. 
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 BrCidades Núcleo ES 
 
 

 
 
Existem locais públicos que possibilitem o armazenamento de objetos 

pessoais? 

O único local é o Centro Pop, entretanto, não há garantia de que os pertences sejam 

mantidos no espaço, perdas dos objetos pessoais ocorres constantemente. Além 

disso, estão restringindo o acesso no local, tanto no tempo em que o mesmo fica 

aberto, quanto no tempo de permanência da pessoa. 

 

 

Acesso a serviços de saúde e assistência social 
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A UPA ou a unidade básica de saúde da família estão atendendo a população em 

situação de rua? 

Não estão atendendo, existe resistência ao atendimento para pessoas em situação de 

rua, esses geralmente acontecem quando há acompanhamento de algum apoiador. 
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Os CRAS estão atendendo a população em situação de rua? 

“Os CRAS estão fechados para atendimento presencial”.  
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A população de rua têm tido acesso à testes para a COVID-19? 

“Simplesmente só testam quem já estava em algum tipo de abrigamento . Não há 

testagem; não há avaliação e/ou monitoramento sobre a saúde dos que estão nas 

ruas; não há locais para encaminhar os sintomáticos; não há medidas para àqueles 

que não aderem aos abrigos; retirada de pertences pessoais por agentes da 

Prefeitura; não há informações sobre a saúde da pop rua por parte da saúde, bem 

como as subnotificações”. 

Militarização dos territórios 

 

Gênero 
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Denúncias 

Você gostaria de compartilhar alguma denúncia ou caso específico de violação de 

direitos humanos? Se sim, descreva a situação:  

“Até hoje (existem processos em andamento) não existe na Grande Vitória espaço(s) 

para isolamento das pessoas em situação de rua que apresentam sintomas ou que 

já estejam com coronavírus”. 

“Várias, mas uma delas é a retirada de pertences pessoais por parte de agentes da 

Prefeitura da Serra nesses dias. Contrariando as legislações destinadas à essa 

população. Inclusive, contrariando o protocolo recente de "ações emergenciais" à 

população de rua pelo Governo do Estado”. 

“Mulheres em adiantado estado de gestação se prostituindo e sendo prostituidas 

pelos companheiros, afim de lucrar para o custeio mínimo do vício em entorpecentes”. 
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4. Informação dos casos de COVID-19  
 

Tabela número de casos de Covid19 das localidades citadas no levantamento 

entidade comunitária ou coletivo 

Bairro, município  
 

n. de casos Óbitos 
covid19 

Percentual de 
letalidade 

curados 

Resistência, Vitória 172 3 1,74 156 

Centro de Vitória ref. Fonte Grande 201 12 5,97 161 

Piedade 12 1 8,33 10 

Consolação, Vitória 103 4 3,88 86 

Da Penha, Vitória 148 10 6,76 120 

Bonfim, Vitória 155 7 4,52 118 

Gurigica. Ref. Jaburu e Floresta 105 4 3,81 87 

Município de Vitória 
Pop. Estimada 
327801 

7701 266 3,45 6428 

Aribiri/ Vila Velha 212 9 4,25 151 

São João Batista/ Região Aribiri 33 -- -- 29 

Barramares, Região 5 99 7 7,07% 76 

Terra Vermelha, Região 5  47 2 4,26 36 

Morada da Barra, Região 5, Vila Velha 46 1 2,17 38 

Município de Vila Velha. 
Pop. Estimada 
414586 

8108 288 3,55% 5937 

Flexal 2, Cariacica 49 3 6,12 18 

Santa Bárbara, Cariacica 71 4 5,63 27 

Município de Cariacica 
Pop. Estimada 
348738 

5382 244 4,53 2041 

Capivari, Serra 
Ref. Porto Canoa 

64  1 1,56 37 

Vila Nova de Colares, Serra 244 17 6,97 125 

Município de Serra 
Pop. Estimada 
409267 

8120 320 3,94 4571 

Vila Betânia, Grande Bethânia, Viana 97 1 1,03 40 

Nova Betânia Grande Bethânia,  83 9 10,84 36 

Morada de Betânia, Grande Bethânia 12 -- -- 5 

Município de Viana 
Pop. Estimativa 
65001 

887 40 4,51 384 

Espírito Santo 50242 1727 3,44 30332 
 

Dados Painel Covid 19 Espírito Santo https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es 
Dias 2 e 3 de julho 2020 entre as 22 horas e 12horas 
Testes realizados 113375 / curados 30332 pessoas 
Dados população https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vitoria/panorama 
  

 

 

 

https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vitoria/panorama
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5. Dados e mapas elaborados por pesquisadores das 

universidades 
 

Desde as primeiras análises sobre a propagação da pandemia do coronavírus emerge 

alguma noção da problemática de algumas relações e condições socioespaciais 

determinantes do processo de disseminação. Determinado tipo de densidade urbana ou 

condições de possibilidade de isolamento social incidem sobre a maior ou menor 

disseminação e a gravidade da doença. Também já se distinguiam a densidade urbana 

concentradora de habitação, bens e serviços e a densidade por aglomeração de 

pessoas que residem em espaços urbanos ou domésticos precários com múltiplos 

moradores, em coabitação, em famílias multigeracionais – fato que já as predispõem 

para doenças crônicas, epidêmicas - ou pessoas que foram mantidas trabalhando em 

operações rotineiras em locais que atuam em estreita proximidade física e numérica ou 

com o público, ainda, necessitando recorrer ao transporte público diariamente. Cada vez 

mais, onde a pandemia se estabeleceu, constata-se que disseminação nos bairros 

periféricos cresce/ avança mais rápido do que nos bairros de maior renda; em São 

Paulo, por exemplo, o vírus infecta 4,5 vezes mais as pessoas menos escolarizadas (e 

mais pobres) do que quem fez faculdade – revela pesquisa feita em São Paulo 

(acessível em https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/luz-no-fim-da-quarentena/).  

A OMS divulgou como predisposições para desenvolver estágios graves da doença, até 

óbito: a idade da população; condições de saúde pré-existentes como obesidade, 

diabetes e doenças cardíacas. Vários autores, instituições e publicações advertiram 

sobre o impacto desigual do vírus nas comunidades pobres e vulneráveis; incluindo 

trabalhadores da linha de frente nos setores de assistência médica, entregadores e 

atividades ditas essenciais. O Documento Político Unificado, 2020, subscrito pelo 

BrCidades apontava a maior exposição ao risco pela dificuldade de isolamento da 

população pobre, sobretudo, a população negra e afrodescendente, em virtude das 

moradias “superlotadas”, falta de acesso a água e esgoto; o maior risco de morte nos 

casos de contaminação, devido ao menor acesso aos serviços de saúde e pela 

frequência maior de doenças pré-existentes e debilidades de saúde em geral; e da sua 

vulnerabilidade de sofrerem as consequências econômicas agravadas pela pandemia. 

Para refletir sobre a situação no território capixaba, destacamos dois estudos sobre as 

condições da disseminação da Covid-19 no Espírito Santo e, em particular, na Grande 

Vitória.  

https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/luz-no-fim-da-quarentena/
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O primeiro artigo dos autores Gustavo Henrique Araújo Forde e Rasley de Paula, 

chama-se “Impactos da covid-19 na população negra capixaba: Breve Análise 

Comparada à Luz da Categoria Raça/Cor”. O período estudado pelos autores abarca 

de 29 de fevereiro de 2020 a 28 de abril de 2020, perfazendo um total de 60 dias. 

Trabalhou-se, prioritariamente, com dados de infectados e óbitos a partir da categoria 

raça/cor, interseccionando essa categoria com as de sexo e faixa etária. Os autores 

indicam que empregaram a categoria raça/cor, conforme amplamente aplicada por 

institutos de pesquisa e pesquisadores brasileiros: foram considerados negros todos 

aqueles declarados pretos e pardos.  

Em síntese, assimila-se desse estudo que “brancos e negros apresentam índices de 

infecção próximos, respectivamente 29,9% e 33,9% (uma diferença de 4%)”; no entanto, 

“os índices de óbitos entre brancos e negros são, respectivamente, 23,4% e 41,6% (uma 

expressiva diferença de 18,2%)”. 

“Comparando as diferenças entre os índices de infecções e óbitos, identificou-se que a 

diferença de apenas 4% entre os infectados brancos e negros salta para uma gritante 

diferença de 18,2% no índice de óbitos entre esses grupos (um crescimento de 355%, 

correspondente ao aumento de 3,55 vezes). A análise à luz das categorias raça/cor 

permite concluir que: 

“– a categoria raça/cor não impacta significativamente os índices de 

infectados, entretanto, quando se observa o índice de óbitos a 

categoria raça/cor demonstra ser um importante indicador para a 

análise do maior número de óbitos de negros”.  

Gustavo Forde e Rasley Forde observam que no início da pandemia: as curvas de 

‘ascensão’ de “pessoas brancas e negras infectadas [apresentam] sobreposição (...) e 

depois se afastam gradualmente (...) [de modo crescente], o que significa um 

crescimento na diferença de infecção de brancos e negros”. Conforme os autores, a 

análise das curvas de evolução das infecções da COVID-19 por raça/cor permite 

concluir que: “ as pessoas negras tendem a ser grupo vulnerável à crescente infecção 

de Covid-19. É nítido o impacto da categoria raça/cor e a necessidade de utilização 

desta categoria na análise do aumento dos índices de infecção e, sobretudo para 

a gestão e definição ações públicas visando a proteção da população negra”. 

Conforme os autores, a análise das curvas de evolução das infecções pela COVID-19 

por raça/cor, sexo e faixa etária permite concluir que: “as pessoas idosas tendem a ser 
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crescente grupo vulnerável ao óbito em decorrência da COVID-19; nos 4 maiores 

índices de óbitos ao lado da prevalência de pessoas idosas, identifica-se o grupo de 

mulheres adultas do sexo feminino, de raça/cor negra”. Os autores concluem que “as 

mulheres negras adultas estão entre os grupos de pessoas com maior índice de 

vulnerabilidade e crescimento de óbitos pela COVID-19”. 

Outro artigo analisado foi: “A questão da desigualdade territorial municipal no Espírito 

Santo face à pandemia do Coronavirus e a importância da existência de um Estado de 

bem estar social em defesa da sociedade, os autores são Cláudio Luiz Zanotelli e 

Ednelson Mariano Dota. 

Esse estudo tem como referência o dia 23 de março, ainda no início da propagação do 

Corona Vírus. Entretanto, o Laboratório (Laburp – Laboratório de Estudos Urbanos-

Regionais, das Paisagens e dos Territórios) coordenado por Claudio Zanotelli, um dos 

autores, se mantém acompanhando ao processo de disseminação, apresentado pelo 

mapa com base nos dados de 15/06. 

 

Fonte: Mapas disponibilizados pelo autor Francismar Ferreira no Núcleo do BrCidades ES. 

Os autores manifestam preocupação com o interior que à época estava “relativamente 

livre da proliferação do vírus”. No momento (3 de julho) nenhum município está livre do 
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contágio, como vemos no mapa (dados de 15/06) de Francismar Ferreira (pesquisador 

do Laburp). A contaminação rápida já se espraiava para o interior em março, os seus 

habitantes mais idosos e mais frágeis, como base na estimativa de disponibilidade de 

serviço e equipamentos de saúde, os autores previam que os idosos do interior corriam 

o risco desamparo “face à demanda crescente da Região Metropolitana e das cidades 

médias” por atendimentos médico, equipamentos e internações.  

No artigo, Zanotelli e Dota, indicam que manifestação dos casos no Espírito Santo, 

“revelam a concentração das atividades econômicas e da circulação de pessoas e de 

mercadorias – globalização e neoliberalismo contribuindo para este estado de coisas - 

favorecem a circulação do vírus (Cf. CASTILHO, 2020 apud. DOTA; ZANOTELLI, 2020), 

como era de se esperar, (...) nestes lugares é onde temos maior infraestrutura de 

saúde”. Observa-se no mapa a seguir também de Francismar Ferreira a maior 

concentração de casos conforme Dota e Zanotelli indicaram.  

Para os autores, a  

“(...) situação é reflexo da forma de desenvolvimento concentrador e 

da forma de distribuição dos equipamentos e infraestrutura de saúde 

também concentradora, revelando uma fratura territorial entre o 

interior e a zona metropolitana e as cidades regionais. Fratura que, 

diga-se de passagem, como também têm indicado vários artigos, 

atingirá os bairros populares, as periferias e as favelas metropolitanas 

e não metropolitanas (BARBOSA, 2020 apud. DOTA; ZANOTELLI, 

2020).” 
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COVID por bairro da área conurbada de RMGV 

Fonte: Mapa disponibilizado pelo autor Francismar Ferreira no Núcleo do BrCidades ES. 
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Como vimos as respostas do questionário sobre as unidades de saúde e outros serviços 

de atendimento: UPAs e CRAs, estes têm funcionado ou precariamente ou estiveram 

fechadas ou inacessíveis para os entrevistados. 

Estudo de Dota e Zanotelli enfatiza o problema do envelhecimento. “A população 

estimada do estado em 2020 é de 4,064 Milhões de habitantes e, aqueles com 60 anos 

ou mais somam aproximadamente 592 mil pessoas. A RMGV a capital, Vitória, 

apresentava em 2010 aproximadamente 10,4% de idosos em sua população, enquanto 

Serra tinha apenas 6,3%”. Os autores ponderam que a proporção dos idosos pelos 

municípios, “é relativamente alta nos municípios interioranos: variava de 6,0% a 14,0% 

em 2010, com média de 10,1%”. Eles estimam “que o interior tenha aumentado 

ligeiramente a diferença na proporção de pessoas idosas em relação à RMGV, onde 

variava de 6,3% a 10,4%, com média de 8,3%. (...) Isso, associado às insuficiências de 

hospitais em muitos destes municípios poderá colocar problemas para o atendimento 

das populações vulneráveis desta área”. 

Com relação à vulnerabilidade da população de terceira idade interiorana, os autores 

observam que: “não somente é importante ter uma infraestrutura de atendimento local, 

mas também serviços de remoção de pessoas que necessitam de cuidados dos 

pequenos municípios para os centros maiores, como o indicou o Presidente do 

Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (Gazeta on line, 21/03/2020 apud 

Dota; Zanotelli, 2020). Somando-se o tema envelhecimento da população interiorana e 

os efeitos espaciais da concentração de atividades e infraestruturas como eixos/ locais 

que apresentam maior concentração de casos de Covid19, os autores dizem 

“exemplifica a necessidade de um planejamento conjunto que considere a proporção de 

idosos, mas principalmente a dinâmica cotidiana de circulação que torna as regiões 

metropolitanas uma só grande cidade”. 

7. Análises Finais Preliminares 
 

Não foram realizadas análises detalhadas dos dados coletados, considerando a 

exiguidade do tempo para elaboração deste documento, e por esse motivo trata-se de 

um relatório preliminar que apresenta informações importantes da realidade da 

população vulnerável da Região da Grande Vitoria. As informações aqui contidas 

permitirão averiguar os pontos principais a serem enfrentados e mitigados para atender 

as necessidades desta população. Dados que evidenciam, nesse momento, uma série 



 BrCidades Núcleo ES 
 
 

 
 
de problemas provenientes da forma de ocupação do nosso território e da falta de 

acesso a equipamentos e serviços, que precisam ser resolvidos com urgência pelo 

poder público.  Fica ainda mais claro que a população mais vulnerável nesse momento 

de pandemia é aquela de mais baixa renda, moradora de áreas precárias que já convivia 

com a falta de acesso a serviços básicos de saneamento, saúde, educação, entre 

outros. Os dados mostram a relevância das iniciativas realizadas pelas comunidades 

para enfrentar a Covid-19 e toda as consequências que essa pandemia trouxe e 

continua trazendo.  Bem como deixam evidente que as medidas tomadas pelo poder 

público ainda são aquém das necessidades da população mais vulnerável. 
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