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Projeto Juruti Contra a Covid-19
O mundo sofreu, e ainda está sofrendo os impactos da maior 

pandemia da humanidade. O Coronavírus (Covid-19) atingiu todos os 
continentes, mesmo as regiões mais isoladas foram atingidas.

Neste período o papel do segundo e terceiro setor foi vital para o mundo, 
doações, união de organizações que conhecem sua população foram cruciais 
para minimizar os efeitos nocivos da pandemia. Em Juruti, a pandemia atingiu 
todos os seguimentos da sociedade local. 

Diante deste cenário, o Instituto Juruti Sustentável (IJUS), estabeleceu 
parcerias locais e internacionais com objetivo de minimizar os impactos 
do Covid-19 em seu território. O projeto “Juruti Contra a Covid-19”, foi 
desenvolvido para minimizar seus efeitos. Para isso contou com a parceria 
da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), NPI Expand, Palladium, Instituto Alcoa, Alcoa Foundation, Plataforma 
Parceiros pela Amazônia (PPA) e Cooperativa da Agricultura Familiar de Juruti 
(Cooafajur) – por meio do programa PPA Solidariedade.

As ações foram estabelecidas através de quatro estratégias macro e a partir 
delas cobrindo todo o território de juruti, chegando a alcançar municípios do 
entorno em localidades de difícil acesso em que, certamente, o atendimento, a 
comunicação e as orientações mínimas acerca da pandemia teriam dificuldade 
de chegar. As estratégias foram: Comunicação de Risco, Medidas de 
Prevenção e Controle de Infecções, Apoio ao Sistema de Saúde local, Apoiar 
Empreendedorismo local.

Veja a seguir o detalhamento dessas ações.
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Comunicação  
de Risco 
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Apoiar ações das equipes de campo, 
informar corretamente a população sobre 
quais as medidas mais adequadas a serem 
tomadas em cada fase da pandemia.

Rádio novelas, cartilha orientativa, áudios e 
rádio novelas orientativas veiculadas em carro 
e barco som e Plataformas digitais.

Vídeos animados detalhando os 
comportamentos mais adequados nos 
diferentes momentos. 

Comunicação de Risco 

Pessoas alcançadas pela
comunicação de  risco
do projeto veiculada

através de diversos canais

+ de 202mil 

Foram os meios utilizados para aproximar 
os públicos e obter rápida assimilação das 
informações foi uma preocupação que o 
momento pandêmico necessitava.
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Carro e Barco Som

77 comunidades 
beneficiadas

480h
dedicadas

Cidade

+480h

Cidade
Juruti

Mamuru Rio

14
comunidades

500
famílias+de

Mamuru Rio

+de

O carro e barco som foram 
algumas das estratégias 
utilizadas para ampliar 
o alcance dos áudios 
orientativos e rádios novelas 
sobre cuidados e prevenção 
da covid 19. Todas os bairro 
da zona urbana e mais 77 
comunidades rurais de 
planalto e regiões ribeirinhas 
foram alcançadas com 
informações. 

Áudios orientativos de Prevenção 
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parÁ

Óbidos
Oriximiná

CuruáTerra Santa

Juruti

80 a 100 mil
ouvintes diÁrios

5 meses, 7 dias de veiculação 
por mês com 3 inserções
diárias, horários de grande 
audiência.

Comunicação Risco – Rádio 
A rádio FM foi uma das 

ferramentas de maior alcance 
utilizadas na estratégia do 
Juruti Contra a Covid 19. Com 
ela foi possível a veiculação 
de 5 episódios de uma 
Rádio novela veiculados, que 
alcançaram mais de 100 mil 
ouvintes dos municípios de 
Oriximiná, Terra Santarém, 
Juruti, Curuá e Óbidos.   
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Mídias Sociais 

pessoas alcançadas organicamente em juruti e em 
outras regiões

Instagram, Facebook e Whatsapp foram as principais redes sociais e aplicativos 
de mensagens utilizados para veiculação de vídeos animados, rádio novelas e 
posts de comunicação de risco.

79.907
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prevenção e 
controle de 
infecções pela      
COVID-19 
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Agentes populares de saúde 
16 Oficinas de Formação de Agentes Populares de Saúde foram realizadas em todas 

as unidades de Saúde da Zona Rural (09 UBS’s), 04 Unidades da Zona Urbana e em 03 
Comunidades Rurais da Região do Mamurú visando apoiar os profissionais da linha de frente 
e outros agentes com informação precisa.

Agentes Populares de Saúde são agentes de propagação de informação nas comunidades 
e bairros de Juruti, são eles: agentes comunitários de saúde, outros profissionais das 
unidades básicas de saúde, lideranças comunitárias e lideranças religiosas. 

308 Agentes Populares
de Saúde - ACS

FORMAÇÃO 56% Mulheres

44% Homens
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“Creio que esta ação foi impor-
tantíssima para o Agente Comu-
nitário de Saúde (ACS). Este pro-
fissional 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 públi-
ca. A cartilha disponibilizada, de 
grande  relevância, tipo de grafia 
e figuras, desenhos que inserem o 
povo da Amazônia, eles se sentem 
inseridos.”  
Tarcísio Breno, Enfermeiro Assistencial, Unidade Básica 
de Saúde da Tabatinga (Francisco H. Lúcio).  

81 ACS
Capacitados

uNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ubs) e Comunidades 

Castanhal Tabatinga

(Com formação de Agente Popular de Saúde)

São Marcos Palmeiras

Pom Pom Juruti Velho Santa MariaCentro

Sabina
(sem UBS)

Mirizal
(sem UBS)

Mocambo
(sem UBS)

Bom Pastor

Valha-me Deus Miri Bem LongeSão Benedito



12 www.ijus.org.br

115 Agentes de limpeza
capacitados 

FORMAÇÃO agente de limpeza

100% 

Oficinas profissionais de limpeza

Todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Juruti e outros 
ambientes de caráter hospitalar receberam as oficinas de limpeza e 
desinfecção de superfícies que tiveram como objetivo central reforçar o 
trabalho dos profissionais na quebra da cadeia de transmissão da COVID19, 
promovendo um ambiente seguro para atendimento em espaços de saúde. 
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Cartilha - Agentes Populares de saúde

Material importante de suporte aos profissionais da saúde, enfermeiros, Agentes 
Comunitários de Saúde e lideranças comunitárias. A Cartilha trouxe informações completas 
ao combate à pandemia, com linguagem textual e gráfica refletindo as características 
regionais. 

100%
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Informativo 

Material gráfico com orientações simples, como agir neste momento pandêmico. Correta 
forma de utilizar e descartar a máscara. Material integrante dos kits de prevenção entregues 
à famílias da zona urbana e rural, e unidades básicas da saúde de todo o município com 
alcance ainda em comunidades dos município de Aveiro, Santarém no Estado do Pará, e 
Parintins no Estado do Amazonas.

11.400 Informativos
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AÇÕES 
HUMANITÁRIAS
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Ações humanitárias 
Famílias em vulnerabilidade social, famílias ribeirinhas acometidas pela grande enchente 

do rio amazonas de 2021, indígenas e profissionais diretamente impactados pela pandemia 
como estivadores, mototaxistas, taxistas, profissionais área da beleza e outros também 
foram contemplados com doação de Cestas básicas e kits de higiene e limpeza. As entregas 
ocorreram tanto na cidade quanto na área rural.

8 meses ininterruptos de ações humanitárias chegando a quem mais precisava 

No total foram atendidas 2.966 mil  famílias  com  

4 mil cestas básicas e kits de higiene e limpeza entregues .

2020 
sETEMBRO

2021 
JANEIRO

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

                 

Zona Urbana
57%Zona Rural 

43%

1.708 2.292
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ÁREA URBANA - QUANTIDADE DE CESTAS ENTREGUES POR BAIRRO

Grafico: CESTAS     
  ENTREGUES 
POR BAIRRO
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23%
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10%

4%

12%

3%
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BOM PASTOR CENTRO MARACANÃ NOVA CANAÃ

NOVA CONQUISTA NOVA JERUSALÉM NOVA VITÓRIA PALMEIRAS

SANTA RITA SÃO FRANCISCO SÃO MARCOS
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10%
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12%

3%

9%

BOM PASTOR CENTRO MARACANÃ NOVA CANAÃ

NOVA CONQUISTA NOVA JERUSALÉM NOVA VITÓRIA PALMEIRAS

SANTA RITA SÃO FRANCISCO SÃO MARCOS

77% Foram entregues em áreas
de vulnerabilidade social 
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PROFISSIONAIS ATENDIDOS - QUANTIDADE DE CESTAS ENTREGUES

215

146

24

87

25

73

18
50

28 31

697
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311 famílias atendidas no Mamurú Rio com 2 cestas básicas cada

14h da cidade 
até a primeria 

comunidade do 
Mamuru Rio

Viagem de 
5 dias de 

dedicação para 
a realização da 
ação

Cidade
Juruti

Parintins
Aveiro

Mamuru Rio
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ApoiO A 
empreendedoras(es) 
e pequenos negócios 
de impacto social
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Geração de trabalho e renda

ApoiO A 
empreendedoras(es) 
e pequenos negócios 
de impacto social

Costureiras e costureiros de 05 organizações da Sociedade Civil e Micro empreendedoras 
individuais tiveram sua renda potencializada com a confecção de 57 mil máscaras artesanais. 
A ação contribuiu significativamente para apoio a geração de mais de 90 famílias de Juruti 
em sua grande maioria chefiadas por mulheres. 

R$1.200,00 
Faturamento médio 

por família no projeto 

57 mil
Máscaras
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O trabalho desenvolvido também teve cunho social preventivo, pois as máscaras 
produzidas fizeram parte do Kits de prevenção entregues durante as ações do 
projeto à famílias da área urbana e rural de Juruti. A entrega ficou por conta 
de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), lideranças comunitárias e das 
unidades básicas de saúde das comunidades e da cidade de Juruti.

“Esse projeto deu pra garantir o sustento de meus 
filhos durante a pandemia. O Projeto do IJUS foi muito 
importante pra mim, com a pandemia deu uma queda 
muito grande nas vendas”. 
Roselina Brito de Souza, Costureira.

4% Homens

96% Mulheres

9 Idosas

9 Jovens

78 Adultas (30 a 59 anos)

92 costureiras
e 4 costureiros envolvidos no processo 
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agricultura familiar  
Recuperação do Potencial Produtivo
Para recuperar o potencial produtivo de famílias agricultoras locais impactadas pela 

pandemia 51 famílias da agricultura receberam insumos e equipamentos para potencializar a 
produção. 

“Fomos impactados pela pandemia, com isso tínhamos 
perdido quase toda nossa produção, os comércios fecha-
dos, não poder fornecer pra merenda escolar. Com esse 
projeto nosso trabalho está retomando gradativamente, 
já estamos conseguindo vender nosso frango. Agradeço 
a parceria com o IJUS neste momento”. 
Elielson Oliveira, Comunidade São José do Curumucuri

51 famílias 
da agricultura  

R$1 mil
em insumos
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Cidade
Juruti

Incentivo a produção através 
de oficinas, assistência 
técnica e monitoramento, 
equipamentos, aquisição 
de pequenos animais, 
mudas e sementes, insumos 
orgânicos e agroecológicos, 
melhoria de infraestrutura e 
aprimoramento de processos 
de irrigação.

24 comunidades
atendidas
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Apoio ao sistema 
de saúde local
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Apoiar o sistema de saúde local para 
responder e controlar a COVID-19 por meio 
de serviços de saúde e vigilância

32 leitos ampliados 
Hospital 09 de Abril(Parceria 

Alcoa Foundation)

R$150 mil em apoio a saúde 
local (Rede pública)

R$65 mil em Equipamentos de 
Proteção Individual (Epis) 
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parceiros locais do pRojeto

prefeitura

secretaria de  
produção

E outras tantas pessoas e 
instituições, sem as quais esse 

projeto não seria possível.. 

UNAMA

ADEPARÁ

CREAS

SEC. SAÚDE

SEC. AssistÊncia social

Conselho tutelar

POLÍCIA MILITAR

cadúnico

GUARDA MUNICIPAL

unidades básicas de saúde

defesa civilDEMUTRAN

COLÔNIA DE PESCADORES Z42

câmara municipal

Conselho escolar da escola 
perpétuo socorro (Mamuru rio)

Guerreiros da amazônia

Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais de 

Juruti

Ass. muirapinima Ass. de mulheres

Ass. da nova Jerusalém

Ass. dos artesões
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Realização

Parceiros 


