
Fazem parte da iniciativa:

 Associação de Mulheres da Ilha do 
Governador - AMUIG (Praia da Rosa);

  Associação de Mulheres da  
Mangueira - AMU (Mangueira);

 Associação Semente da Vida da  
Cidade de Deus – ASVI (Cidade de Deus);

 Centro de Referência para  
Saúde da Mulher – CRESAM   
(Vila Cruzeiro/Complexo da Penha);

 Criar e Transformar (Urucânia);

 Espaço Democrático de União,  
Convivência, Aprendizagem e  
Prevenção – EDUCAP  
(Complexo do Alemão);

 GAL Fênix (Vila Kennedy);

 Núcleo de Prevenção do Borel  
(Morro do Borel);

 Prevenção Realizada com Organização  
e Amor – PROA (Morro dos Prazeres);

 Região de Oficina Nacional de Grafite 
Organizado – RONGO (Pavuna).

Com o avanço da epidemia da COVID-19, 
o acesso a serviços básicos de saúde, 
como pré-natal, consultas de puericultura, 
testagem e tratamento para HIV, tem sido 
diretamente afetado, especialmente nas 
comunidades mais vulneráveis. Diante 
desse desafio, o UNICEF, em parceria 
técnica com o CEDAPS e articulação com 
a Secretaria Municipal de Saúde e o 
Instituto Pereira Passos, lançou a iniciativa 
Fazer Chegar, em prol do fortalecimento 
de lideranças comunitárias e jovens na 
prevenção frente à COVID-19.

Em 10 comunidades da cidade do Rio, o 
Fazer Chegar busca fortalecer lideranças 
comunitárias e jovens para que possam 
apoiar comunidades com informação 
de qualidade para um acesso seguro às 
unidades de saúde e promoção da saúde 
mental e bem-estar. Ao todo, 1000 famílias 
serão diretamente beneficiadas, além de 
800 jovens e adolescentes envolvidos e 50 
lideranças comunitárias capacitadas. 
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Nota: as lideranças comunitárias e jovens 
participantes do projeto fazem parte da Rede de 
Comunidades Saudáveis – RCS e Rede do Programa 
Jovens Construtores, respectivamente.



Devido à capilaridade de suas organizações, as lideranças integrantes do Fazer Chegar já possuem 
conhecimento sobre as famílias mais vulneráveis em suas comunidades. Sendo assim, uma das ações 
do Fazer Chegar é o mapeamento de 100 famílias mais vulneráveis de seus territórios, totalizando as 
1.000 famílias diretamente beneficiadas pelo projeto diretamente. 

Em complemento e reforço ao mapeamento, em meados de agosto, as lideranças fizeram a 
distribuição da doação da primeira remessa de cestas básicas e materiais de higiene. Em setembro, 
foi feita nova leva de distribuição, desta vez de álcool em gel. Ambas as doações foram oferecidas 
pelo UNICEF e parceiros e serviram para aproximação e apoio humanitário as famílias mapeadas de 
cada comunidade.

Entre a primeira e 
a segunda remessa 
de doações, as 
lideranças iniciaram 
o cadastramento das 
100 famílias com 
informações relevantes 
como: nome, idade, 
gênero, raça/cor, 
deficiências,  
entre outras.

Ao longo do projeto os participantes receberam 
capacitações de forma remota em Promoção 
da Saúde, com foco em Formação – Ação 
para mulheres lideranças, e em Protagonismo 
Juvenil para os jovens. Ao final do curso cada 
um dos participantes elaborou um Plano de 
Ação para divulgar informações relevantes em 
suas comunidades sobre prevenção e combate 
ao novo coronavírus (Sars-CoV-2). Abaixo, veja 
alguns dos Planos de Ação pensados pelos 
integrantes do projeto:

Zoraide Gomes, conhecida como “Cris dos Prazeres” 
e representante do Grupo PROA do Morro dos 
Prazeres, montou seu Plano de Ação com algumas 
estratégias para disseminação de informações.  
O Café no Ponto, um café da manhã no ponto de 
ônibus da comunidade, é oferecido a quem passa 
por ali e acompanha informações sobre prevenção 
às IST/HIV, Tuberculose e COVID-19.

Já, o Varal da Informação e o Cinema – Cada um 
no seu Quadrado, foram montados em igrejas com 
exposição e distribuição de materiais informativos e 
insumos de prevenção (camisinha externa, interna 
e gel lubrificante), e o cinema ainda teve a exibição 
de vídeos sobre alimentação saudável. E por fim, a 
ação Espalhe Informação, por grupos de WhatsApp 
e Redes Sociais das associações e organizações  
da comunidade e do bairro onde se localiza  
(Santa Teresa/RJ).
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Samuel Freitas, jovem morador da Cidade de Deus, através do 
apoio da ASVI – Associação Semente da Vida, organização de 
sua comunidade da qual faz parte, tem  
realizado ações relacionadas ao calendário da saúde  
alinhadas a disseminação de informação sobre a pandemia. 

Em outubro promoveu atividades sobre a campanha  
“outubro rosa” (sobre prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama) e sobre o “Dia Mundial da Alimentação”, 
celebrado no dia 16/10. Em novembro, abordará sobre a 
campanha “novembro azul” (sobre cuidados com a saúde 
masculina) e sobre gênero, diversidade e racismo.  
No dia 20/11 é celebrado o “Dia da Consciência Negra”. 

Junto a essas atividades, Samuel sempre coloca em pauta informações sobre prevenção à 
COVID-19, com o objetivo de refletir com outros jovens a importância em adotar as medidas 
preventivas, passando a mensagem de que a juventude também precisa fazer sua parte, por mais 
que não sejam um dos grupos mais afetado pela doença, o cuidado para diminuir a disseminação 
do vírus é um dever todos. 

Suas ações são através de distribuição de informação por grupos de WhatsApp com moradores da 
comunidade (igrejas, CRAS, escolas e famílias cadastradas na ASVI), e Mural Informativo e Rodas 
de Conversa temáticas na sede da organização, cumprindo as normas de prevenção. 

Ainda no âmbito do 
Fazer Chegar está 
sendo realizada uma 
formação para 30 
jovens em agentes 
multiplicadores 
sobre informação e 
acesso à prevenção, 

O curso é oferecido pelo UNICEF e através 
de parceria com o CEDAPS foi realizada 
sua divulgação com uma live no Facebook 
do CEDAPS e em grupos de WhatsApp, 
desenvolvimento de tutorial para apoio 
no processo de inscrições, monitoramento 
de grupos de WhatsApp para acompanhar 
o acesso na plataforma do curso, e 
elaboração e distribuição de formulário de 
interesse com 127 inscritos. 

Curso Infância em 
Tempos de COVID-19

[

e diagnóstico e tratamento do HIV em 
tempos de COVID-19. O curso é  
on-line, com curadoria e protagonismo 
dos jovens que avaliam temas e materiais 
que consideram ser os mais importantes; 
repassam as informações para suas 
redes de contato (amigos, conhecidos 
e parentes) e convidam outros jovens 
para a modalidade autoinstrucional, 
onde o participante acessa os materiais e 
conteúdos disponíveis, e estuda de acordo 
com seu ritmo de aprendizagem e sua 
disponibilidade de tempo. 



Próximos passos 

Ao final do Fazer Chegar, previsto 
para início de dezembro, teremos uma 
sistematização da iniciativa com a 
proposta de que sirva como inspiração 
para outros territórios. Ainda, 
para além dos Planos de Ação das 
lideranças e jovens implementados, 
teremos o desenho de um curso 
autoinstrucional sobre HIV e 
COVID-19, que poderá ser acessado 
por qualquer interessado pelo tema. 
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