
Você conhece o Saúde na Floresta?
Em 2020 e 2021, tivemos a primeira etapa do projeto, na época chamava “Juruti 
Contra COVID-19”. No momento mais crítico da pandemia da COVID-19 (novo 
coronavírus), assim como em todo o mundo, Juruti trabalhou no combate 
ao vírus. Na época, apoiando a saúde pública, levando informação e ajuda 
humanitária ao município.

O Projeto Saúde na Floresta 
é uma iniciativa do Instituto 
Juruti Sustentável (IJUS), com 
apoio da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvi-
mento Internacional - USAID, 
iniciativa de novos parceiros, 
ampliando parcerias em saúde 
NPI EXPAND, SITAWI - Finan-
ças do Bem, e parceiros locais, 

como as Secretarias Munici-
pais de Educação, Assistência 
Social e de Saúde.
As ações irão contribuir com o 
apoio massivo e emergencial 
ao município de Juruti para 
o enfrentamento dos graves 
problemas causados pela Pan-
demia do COVID-19 e preparar 
as escolas municipais para 

o retorno as aulas de forma 
segura. Desenvolvendo traba-
lho com profissionais à saúde 
e educação, o projeto irá atuar 
em frentes como a ampliação 
ao acesso e  incentivo à vaci-
nação contra COVID-19 e tam-
bém todo o ciclo das demais 
vacinas importantes à saúde 
básica.

“O projeto consiste em levarmos para as diferentes comunidades de 
Juruti conhecimentos relacionados aos cuidados à saúde, mas ainda em 
virtude do contexto atual, temos focado na orientação sobre os riscos, 
prevenção e consequências mais graves relacionadas à COVID-19. É 
uma ação multidisciplinar onde atuamos diretamente com poder públi-
co e as lideranças sociais e religiosas.  Todos os esforços são necessários 
para a conscientização da população e o acesso à ampla vacinação.” 
Marcos Antônio Corrêa Matos do Amaral, Vice-presidente do IJUS.
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Informe: Próximas Campanhas “Saúde na Floresta”
Dia 25 /11 Comunidade Alto Alegre  Dia 07 /12 Comunidade Galileia
Temas:  Combate a propagação do 
COVID-19, à violencia contra mulher.

Temas:  Combate a propagação do 
COVID-19| Abuso sexual | Álcool e Drogas.



“Trabalhando com organizações não governamentais, com ênfase em 
fortalecer os sistemas locais de saúde e garantir a resiliência das popula-
ções mais vulneráveis na Amazônia no enfrentamento do vírus da CO-
VID-19.  
Estamos atuando nos nove estados da Amazônia brasileira, com objeti-
vo primeiro de promover a vacinação da COVID-19. Os nossos parceiros 
locais apoiam dando suporte para que o sistema de saúde alcancem as 
populações mais vulneráveis também com estratégia de comunicação e 
combate à Fake News (notícias falsas).” Nina Best, líder no país do programa NPI EXPAND 
na Amazônia Brasileira.

As primeiras atividades 
No dia 25/10, na comunidade Araçá Branco, e  dia 28/10, na Aldeia Filhos de Juruti, ocorreram as primeiras 
atividades do “Saúde na Floresta”. Os participantes receberam capacitações na ótica de cuidados com a saúde e 
prevenção de doenças, entendendo como a COVID-19 ainda é um risco presente em nosso município e os cuida-
dos que devemos ter, como realizar o ciclo vacinal. 
Durante as atividades no Araçá Branco, o “carro som” com o primeiro Podcast orientativo do projeto percorreu 
a comunidade.  O Podcast, é uma das iniciativas de comunicação que está  trazendo parceiros e os públicos para 
diálogo, chegando em uma grande quantidades de comunidades e área urbana de Juruti, sendo replicado tam-
bém nas redes sociais, compartilhando resultados das iniciativas e o atual estágio da pandemia em Juruti.

Aldeia Filhos de Juruti Comunidade Araçá Branco

Metas do projeto

Vacinação contra a  COVID-19.  Comunicação de risco (orientativa e preventiva).

Realizar campanhas “Saúde na Floresta”, chegando às comunidades polo e cidade.

Capacitar lideranças comunitárias, religiosas, indíginas, os jovens.

Aquisição de Totens e materiais de limpeza (atendeder principalementes as escolas).

Promoção a geração de renda a partir da produção de máscaras.

As ações do projeto visam à promoção bom hábitos de saúde,  para isso nossas metas:


