
No segundo semestre de 2020, o UNICEF, em
parceria técnica com o CEDAPS, e em
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 de
Janeiro, o Fazer Chegar fortaleceu o trabalho
de lideranças comunitárias e jovens no apoio
a suas comunidades provendo informações
de qualidade e promovendo a saúde mental 
e bem-estar, além da entrega de insumos
necessários para famílias em situação de
maior vulnerabilidade. 

 
Ao todo, 1.000 famílias foram diretamente
beneficiadas, além de 800 adolescentes 
e jovens envolvidos e 46 lideranças
comunitárias capacitadas. 

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).
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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.

Fazem parte da iniciativa:

Via Fazer Chegar, a iniciativa "Rumo ao
ENEM", uma realização do UNICEF e em
parceria com o CEDAPS,  distribuiu 100 kits
com celular, crédito para recarga por
cinco meses e materiais informativos para
jovens da rede pública, inscritos no ENEM
e com Ensino Médio completo ou cursando
o 3º ano.  



No caso do grupo de lideranças comunitárias, isso consistiu no cadastramento de 100
famílias nessa situação por território, doações humanitárias, campanhas temáticas, e
articulação com serviços locais, em especial com a Atenção Básica. 

Já o grupo de jovens elaborou planos de ação baseados nas percepções de cada
participante sobre os principais problemas de seu território, com apoio de suas respectivas
lideranças comunitárias. Esse informativo contará um pouco sobre os resultados alcançados
com o Fazer Chegar nos territórios trabalhados.

A primeira ação da iniciativa foi a
realização de um curso que teve como
produto final a elaboração do plano de
ação. Ao total, foram feitos 20 planos em
10 territórios diferentes, um plano para
cada liderança e um plano para cada
jovem. A base metodológica usada nos
encontros formativos foi a Construção
Compartilhada de Soluções Locais. 

Trata-se de uma técnica de planejamento
participativo, resultado do
compartilhamento de ideias, estratégias,
visões, metodologias e práticas
consolidadas por meio da experiência do
CEDAPS. Ela agrega ações colaborativas
construídas a partir de elementos como
problematização, identificação de recursos
disponíveis, planejamento, sistematização
e avaliação de projetos e planos de ações
locais formuladas pelos atores sociais que
vivenciam diretamente os problemas
identificados. 

A metodologia coopera tecnicamente 
para processos de planejamento e o
desenvolvimento de ações locais tendo
como referência a autoria do participante
como o centro do processo de trabalho.

Uma das principais etapas do projeto consistiu na elaboração e implementação de planos de
ação voltados ao fortalecimento do acesso à informação e a serviços fundamentais dos
moradores em situação de maior vulnerabilidade de cada comunidade.

Conceito de formação-ação: 
do Curso ao Plano de ação

Grupo de jovens e a
liderança Janice Delfim 
do Morro dos Prazeres, se
preparam para distribuição
de cestas básicas 

Cestas básicas doadas pelo
UNICEF e parceiros para
distribuição nas comunidades
participantes do Fazer Chegar

Distribuição de insumos de
higiene na comunidade do
Borel realizada pelo jovem
Diogo Silva

Distribuição de insumos de
higiene pelo jovem Samuel
Freitas na ASVI, organização
localizada na Cidade de Deus
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AMUIG (Praia da Rosa) 
788 pessoas

AMU (Mangueira)
715 pessoas

ASVI (Cidade de Deus)
443 pessoas 

CRESAM (Vila Cruzeiro/Complexo da Penha)
640 pessoas

Criar e Transformar (Urucânia)
1.310 pessoas

EDUCAP (Complexo do Alemão)
1.471 pessoas 

GAL Fênix (Vila Kennedy)
968 pessoas 

Núcleo de Prevenção do Borel (Morro do Borel)
2.218 pessoas 

PROA (Morro dos Prazeres)
620 pessoas

RONGO (Pavuna)
1.732 pessoas

Os planos de ação das lideranças comunitárias foram organizados em quatro componentes: 
1) cadastro das famílias; 2) ação humanitária; 3) apoio e orientação às famílias; e 4) articulações
com serviços. Para cada um foram planejadas e implementadas atividades e mapeados os
recursos existentes e necessários à sua realização. Em várias comunidades a atuação da
liderança e dos jovens foi feita em parceria.

Cada liderança elaborou estratégias específicas para atingir às famílias em situação de maior
vulnerabilidade de suas comunidades disseminando informações a partir de campanhas
temáticas, mutirões, caminhadas e outras atividades. No total, foram realizadas 45 atividades 
e 10.905 pessoas foram alcançadas pelo projeto. Além disso, por meio de articulações do UNICEF
com parceiros, o total de 4.348 de insumos foram doados entre cestas básicas e kits de higiene. 
 

Atuação das lideranças

Número de 
pessoas alcançadas

“A fome sempre existiu, mas agora está
mais grave, e você não consegue ter
tanto acesso ao tipo de serviço que se
fazia dentro das comunidades (...). Ter
essa sensibilidade também 
de levar comida, levar produtos 
de limpeza, e as pessoas terem
referências de onde procurar ajuda e
informação, foi tudo fruto do Fazer
Chegar, que abriu a instituição para
outras pessoas (...). A gente conseguiu
motivar outras pessoas a terem atitudes
saudáveis, não só para evitar a
contaminação do Coronavírus, mas
outras atitudes importantes para saúde
que foram esquecidas nesse tempo”. 

Mirian Andrade, ASVI
 (Cidade de Deus)



Ao longo do projeto, as diferentes ações alcançaram uma diversidade de famílias e públicos.
Cada componente obteve os seguintes resultados gerais: 

Cadastros: um total de
1.000 famílias
cadastradas no sistema do
projeto nas 10
comunidades.

Doações: cestas básicas,
álcool em gel e kits de
higiene, foi atingido um
total de 4.348 insumos
doados a 10 comunidades

Apoio e orientação às
famílias: um total de
10.905 pessoas
alcançadas pelas
atividades das 10
comunidades.

Articulação com
serviços: pelo menos
36 ações realizadas
em conjunto com
serviços públicos e/ou
outras organizações.

Na Praia do Rosa (Ilha do Governador),
foram distribuídos materiais educativos
sobre alimentação saudável, cuidado
com o meio-ambiente, além de insumos
de prevenção (preservativos e material
informativo). 

Na Pavuna, o líder comunitário André
Rongo grafitou uma arte sobre prevenção
ao coronavírus em frente a estação de
metrô, e os jovens distribuíram máscaras 
e álcool em gel nas ruas. 
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No Morro dos Prazeres, a jovem 
Andréa Nogueira identificou a falta de
autoconhecimento e autocuidado como
um problema que atinge os jovens da
comunidade e prejudica a saúde mental.
A partir disso, Andréa elaborou uma
proposta chamada “De Dentro Pra
Fora”*, que iniciou mapeando 45 jovens
da comunidade dos Prazeres.

Foram realizados dois encontros com 
os jovens mapeados onde puderam
conversar sobre suas emoções e
habilidades socioemocionais, o objetivo
foi fortalecê-los nesse momento de
pandemia e isolamento social, criando
um ambiente acolhedor para que
pudessem se expressar sobre temas que
não se sentem confortáveis em abordar
em outros espaços, além de praticarem a
empatia, a escuta ativa e o acolhimento.

O grupo de jovens elaborou seus planos de ação a partir das questões levantadas
durante o curso de Formação-Ação e de suas vivências em seus territórios,
considerando que os integrantes têm experiências e percepções singulares dos
desafios de suas comunidades, especialmente em relação à juventude. 

Cada integrante do grupo selecionou o tema a ser abordado em seu plano de ação com
o apoio e orientação de sua respectiva liderança comunitária e da equipe técnica do
CEDAPS, tendo como eixo a saúde mental da juventude em tempos de Covid-19, mas
não se limitando a esses temas. 

Andréa Nogueira, 
jovem participante, 
do Morro dos Prazeres

Ao final da atividade os participantes
procuraram Andréa para pedir que
outros encontros como aqueles
acontecessem, ambos afirmaram terem
se fortalecido através do espaço de troca.
Como resultado, a jovem deseja expandir
o projeto e levá-lo para outros espaços,
em conjunto com a Unidade Básica de
Saúde da região. 

Foram duas oficinas presenciais
realizadas com um total de 20 jovens e
distribuição de kits de higiene,
preservativos e folhetos informativos
sobre prevenção à Covid-19. 

Atuação dos jovens

Plano de Ações
"De Dentro Pra Fora" 
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*O "De Dentro Pra Fora" surgiu durante o Projeto
Chama na Solução Rio em 2019, e Andréa decidiu
dar continuidade a proposta no Fazer Chegar. 
Saiba mais sobre o Chama na Solução, em:
https://www.unicef.org/brazil/os-cinco-projetos-do-
chama-na-solucao-rio-de-janeiro-ganham-vida



Ainda no âmbito do Projeto Fazer Chegar,
foi realizado um curso sobre 
a prevenção ao HIV em tempos de 
Covid-19. 

A primeira etapa foi voltada para
adolescentes e jovens com idades entre 16
a 29 anos, moradores da cidade do Rio  de
Janeiro e região Metropolitana. A
metodologia foi aplicada virtualmente
com facilitação de profissionais e ativistas
convidados, que apresentaram e
discutiram, através de rodas de diálogo,
temas  variados referentes as formas de
prevenção ao HIV em associação à COVID-
19, além de estudos de caso e análise
participativa de materiais informativos e
educativos produzidos sobre o tema. 

A segunda etapa foi o processo de
construção da modalidade
autoinstrucional de coautoria e produção
coletiva com os adolescentes e jovens
integrantes da etapa online do curso.  

“Eu acho que ser um jovem líder exige muitas responsabilidades. Eu assumi o papel de
líder por um momento e falo pra vocês, é muito difícil assumir esse papel. Mas é uma
coisa muito gostosa, e eu acho muito gratificante”.  

Luan de Brito, jovem da Mangueira

Curso HIV + 
COVID-19

Para apoiar na realização de seus planos de ação os jovens elaboraram, com o apoio do
CEDAPS, materiais diversos, dentre eles: banners, cartazes e flyers.  Além de preparem um
vídeo com as recomendações dos principais órgãos de saúde de prevenção à COVID-19. 
Veja acessando o link: Use máscara, salve vidas!

Saiba mais sobre o Fazer Chegar:
   
https//cedaps.org.br/noticias/jovens-e-
liderancas-comunitarias-atuando-em-
prevencao-no-contexto-da-covid-19/

https://www.unicef.org/brazil/projeto-fazer-
chegar

O sucesso das duas primeiras etapas teve
como consequência a expansão do curso a
nível nacional. 

Com iniciativa do UNICEF e parceria de
CEDAPS e UNAIDS, o curso está disponível na
modalidade autoinstrucional, online e
gratuito, para adolescentes e jovens de 15 a
24 anos, através do link:
cursohivcovid19.net.br

Os participantes disseminaram as
informações aprendidas para seus amigos
e familiares, alcançando 
mais de 2.450 pessoas. 

https://youtu.be/4cVX_LmkT2Q
https://cedaps.org.br/noticias/jovens-e-liderancas-comunitarias-atuando-em-prevencao-no-contexto-da-covid-19/
https://www.unicef.org/brazil/projeto-fazer-chegar



