
O projeto “Juruti Contra a Covid-19” do Instituto Juruti Sustentável (IJUS), foi selecionado 
pela Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), e desde agosto de 2020 vem realizando 
ações para combater a pandemia no município.  Projeto local faz parte de um plano maior 
que está atuando em toda a Amazônia legal, em seus 9 estados. As ações humanitárias 
que irão ocorrer até maio deste ano, contam com parcerias e receberam investimentos 
da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) pela NPI 
Expand e Alcoa Foundation e com a parceria Cooperativa da Agricultura Familiar de Juruti 
(Cooafajur). Projeto executado em Juruti pelo IJUS. 

Ações realizadas no combate a pandemia
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“A USAID está animada em ver nossos parceiros respondendo às necessidades dos 
cidadãos mais vulneráveis durante a pandemia. Indivíduos trabalhando com as 
comunidades estão melhor posicionados para comunicar e dar suporte. Por meio 
da PPA Solidariedade, a USAID pode contribuir com esses esforços e está feliz em 
ver os resultados.” Ted Gehr, Diretor USAID/Brasil

11.400 Kits de 
prevenção

(álcool em gel, máscara 
e informativos)

57 mil máscaras 
produzidas

(Geração de trabalho e renda 
através da confecção de máscaras 

de produção artesanal)

52 projetos
(Apoio a  recuperação econômica 

da agricultores familiar)

2 mil 
Cestas básicas

(famílias beneficiadas área
urbana e rual)

32 leitos ampliados
Hospital 09 de Abril
(Parceria Alcoa Fondation)

R$150 mil em apoio
 a saúde local 

(Rede pública)

&

220 Agentes Populares 
de Saúde formados

(Profissionais da área da Saúde 
e lideranças comunitárias)



ajuda 

Fortalecendo o potencial produtivo
Fortalecer o potencial produtivo de famílias agricultoras locais impactados pela 

pandemia. Em janeiro deste ano, 52 produtores foram aprovados, e cada um receberá 1 mil reais 
em insumos e equipamentos. Atendendo agricultores familiares em 24 comunidades de Juruti.

 
Geração de trabalho e renda  
Costureiras também desempenharam um papel fundamental no combate da pandemia. Um grupo de 

cerca de 94 costureiras, receberam todos os materiais para produção de 57 mil máscaras, cada 
uma recebeu além do material, R$2,00 por máscara produzida. As máscaras fazem parte do Kit de 
prevenção que foram entregues durante as ações do projeto a famílias da área urbana e rural de 
Juruti. Nas entregas dos Kits contou com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e das 

unidades básicas de saúde da prefeitura.

Foram entregues 2 mil cestas básicas 
para a população urbana e famílias da 
área rural. 

Famílias em situação de vulnerabilidade 
social vem recebendo cestas básicas. São 
famílias na área urbana e rural e também 
povos tradicionais e indígenas do interior 
do município, como a região do Rio 
Mamurú.  

“ Alcoa desenvolve um trabalho 
consistente de apoio à comunidade 
em diversos segmentos, sendo 
uma das formas de concretizarmos 
o nosso Valor Cuidar das Pessoas. 
Desde a confirmação da pandemia 
do novo coronavírus, estamos 
atuando fortemente para prevenir 
e combater o avanço da doença 
contribuindo com a estrutura 
de saúde e com iniciativas de 
ajuda humanitária. O Projeto 
Juruti contra a Covid-19 integra 
nossa estratégia de atuação 
e vem sendo um diferencial, 
levando informação, capacitação, 
segurança alimentar, geração de 
renda e apoio ao sistema de saúde 
local, entre outras atividades”. 
Genesis Costa, gerente geral da Alcoa Juruti
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“Creio que esta ação foi 
importântíssima para o Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Este 
profissional desempenha um papel 
muito importante pois é ele que 
vai na casa das pessoas fazer seu 
controle, coletando informações 
para serem repassadas para os 
demais órgãos de saúde pública. A 

cartilha disponibilizada, de grande  
relevância, tipo de grafia e 
figuras, desenhos que inserem 
o povo da Amazônia, eles se 
sentem inseridos. Eu espero que 
continue ocorrendo estes tipos de 

ações nas comunidades pois é de 
fundamental importância também 
sabendo que há organizações 
internacionais que estão 
desenvolvendo este trabalho junto 
ao IJUS.”  

Tarcísio Breno, Enfermeiro Assistencial, Unidade Básica 
de Saúde da Tabatinga (Francisco H. Lúcio).  

As oficinas de formação dos Agentes 
Populares de saúde foram uma das estratégias 
adotadas para combater a pandemia. Mais de 
220 profissionais, passaram pelas oficinas 
itinerantes, dentre eles, Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS), Técnicos de enfermagem,  
Agentes de limpeza e Lideranças 

comunitárias. São profissionais que 
diariamente atendem a população, 
os quais desempenham um papel 

fundamental neste momento. 

Nas oficinas os agentes atualizaram seus 
conhecimentos na prevenção e controle do 
Covid-19, seja na orientação as pessoas, a 
melhor forma de trabalhar com segurança. Cada 
unidade básica de saúde recebeu também uma oficina 
de limpeza e desinfecção além de receber kits com carro 
profissional de limpeza e produtos de limpeza para a quebra  
da cadeia de contaminação do vírus. As oficinas ocorreram em 
todas as comunidades polo e todas as unidades da área urbana 
além da região do Mamuru Rio descoberta de polos de saúde.

humanitÁria

“O projeto “Juruti contra a COVID-19” era exatamente o tipo de iniciativa que 
buscamos enquanto Plataforma Parceiros pela Amazônia pois combina a 
imprescindível ajuda emergencial com um olhar direcionado a ações no futuro. 
Além disso, reúne todos os elementos que entendemos necessários para apoiar 
as populações da Amazônia durante a pandemia, ou seja, apoio a pequenos 
agricultores, campanhas informativas e treinamentos para pessoal de Saúde, 

que se tornam legado para o território. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa 
parceria com a ALCOA Foundation, USAID e IJUS.”Augusto Corrêa, Secretário Executivo da PPA
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“Acreditamos no poder da união pelo bem, e esta parceria vem proporcionando 
à população de Juruti informação, capacitação, segurança alimentar, 

equipamentos hospitalares, geração de renda, apoio à retomada da 
agricultura familiar, entre outras atividades para quem mais precisa. 
Estamos muito felizes e agradecemos a oportunidade do IJUS 
conduzir este importante projeto em parceria com a USAID, Alcoa, a 

PPPA e Cooafajur, minimizando diretamente os efeitos da pandemia.  
Seguimos com esperança de superar esse momento tão difícil. Que cada pessoa siga 
fazendo sua parte em prol da vida de todos”. Maria Raimunda Melo (Deise), presidente do IJUS

“O trabalho que está sendo desenvolvido através das parcerias é de suma 
importância neste momento de pandemia. Poder levar informações para 

a conscientização está sendo importante. Disponibilizar por exemplo, a 
máscara e álcool em gel pra distribuir nas comunidades. Conseguindo 

ajudar a quem mais necessita. É muito gratificante estarmos juntos, 
só juntos conseguimos fazer um trabalho fortalecido.” Ivan da Silva Pimentel, 

Presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar de Juruti (COOAFAJUR) 

Equipamentos hospitalares doados ao município.

comunicação de risco
Comunicação preventiva, orientando a população local vem sendo uma das aliadas nas ações do projeto 

Juruti Conta Covid-19. São elas, Rádio Novelas, Vídeos animados, Carro e Barco Som, informativo orientativo, 
publicações para mídias sociais e matérias à imprensa. Fechando um ciclo de suporte em cada uma das ações 
do projeto. 

Apoio a saúde pública 
Priorizando e melhorando o atendimento 

relacionado à Covid e adequando as estruturas 
para inclusão de mais 12 leitos de observação para 
atendimento de pacientes com Síndromes Gripal 
(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
suspeitos para infecção humana pelo COVID-19, 
relação completa abaixo. 

 
Equipamentos doados ao Município:

• 12 Carros Macas; 
• 12 Escadas com dois Degraus;
• 150 Termômetros Infravermelho Digitais;
• 150 Oxímetros de Pulso;
• 12 Aparelhos de Pressão Arterial de Uso    

            Hospitalar (esfigmomanômetro com pedestal).


