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QUEM SOMOS
Nós somos o Em Movimento, uma rede de organizações que atua dando suporte às 

juventudes, para que se engajem, se desenvolvam e tenham acesso às oportunidades 

oferecidas pelo campo social. O nosso núcleo gestor é composto por sete organizações que 

também possuem projetos próprios voltados para as juventudes: Instituto Arapyaú, Ashoka, 

Impact Hub São Paulo, Fundação Arymax, Instituto Elos, Historiorama e Grupo +Unidos. Além 

disso, também realizamos parcerias com várias outras organizações e coletivos, com o 

objetivo de ampliar nossa atuação e impacto, construindo propostas que alcancem 

diferentes setores da sociedade. Acreditamos que só em conjunto poderemos transformar 

positivamente a maior geração de jovens da história do Brasil. 

Dois dos nossos principais projetos hoje são o LAB, ou encontros com juventudes, nos quais 

discutimos juntos e de maneira aprofundada temas relevantes. Ao longo de dois anos, 

abordamos Genocídio da Juventude Negra, Saúde Mental, Geração de Renda e Trabalho e 

Reforma do Ensino Médio. Nosso outro grande projeto é o Atlas das Juventudes, uma 

pesquisa nacional que está em andamento, realizada em parceria com o Pacto das 

Juventudes pelos ODS, e que pretende ser o conteúdo mais completo da situação das 

juventudes brasileiras. 

HISTORIORAMA

https://www.emmovimento.org.br/

https://www.emmovimento.org.br/labgenocidionegro https://www.emmovimento.org.br/labsaudemental https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://www.emmovimento.org.br/labreforma https://www.emmovimento.org.br/atlasdasjuventudes
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SOBRE COVID-19 E 
SOBRE PREVENÇÃO



Já estamos há mais de oito meses vivendo a tensão de uma pandemia global, e todos os 

aspectos de nossas vidas mudaram drasticamente. A gente sabe que são muitas as 

informações disponibilizadas neste momento, e, por isso, organizamos especialmente pra você 

o que tem sido produzido a respeito de assuntos como  iniciativas realizadas pelas juventudes, 

privilégios e diferentes contextos diante da pandemia, atuações de organizações do terceiro 

setor, além de informações práticas a respeito do auxílio emergencial, e ferramentas para 

tentar manter a sua saúde mental, dentre outros temas muito importantes. 

Se você chegou agora, a gente te contextualiza: a ideia surgiu a partir da primeira edição do 

nosso debate online aberto, cujo tema foi “Juventudes e COVID-19”, e no qual reunimos quatro 

diferentes jovens para contarem suas percepções a respeito da pandemia, compartilhando 

desde estratégias de apoio em seus territórios, à saúde mental. Todos esses conteúdos estão 

compilados aqui, neste “Manual de Sobrevivência”, que pode e deve ser compartilhado com 

quem você quiser :). Sabemos que o contexto da pandemia, vai se estender ainda por tempo 

indeterminado. Por isso, esse Manual é vivo: iremos atualizá-lo com frequência, para que novos 

produtos que estejam sendo produzidos estejam disponibilizados aqui, de forma organizada, 

para que todos possam ter acesso. Tem conteúdos a acrescentar ou sugerir? É só escrever pra 

gente no comunicacao@emmovimento.org.br!  
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OLÁ! COMO VOCÊ 
TEM SE SENTIDO? 

PARA COMEÇAR, VAMOS 
ENTENDER MELHOR O QUE É 
A COVID-19, E COMO 
PODEMOS CUIDAR UNS DOS 
OUTROS? BORA LÁ:  

mailto:comunicacao@emmovimento.org.br
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SOBRE COVID-19 E SOBRE PREVENÇÃO

Uma coisa muito importante nesse momento é se informar através de fontes 

confiáveis! Com a principal fonte de dados, que até então era o site do 

Ministério da Saúde sobre o coronavírus, sofrendo alterações e imprecisões 

nas informações divulgadas, foi criada pela primeira vez uma parceria entre 

veículos de comunicação (G1, O Globo, Estadão, Folha e UOL), chamada de 

Consórcio de Veículos de Imprensa, para garantir mais transparência a 

respeito da pandemia no Brasil. Para continuar se atualizando sobre diversas 

regiões do país, é só acessar os canais dos respectivos veículos diariamente. 

Para informações mais aprofundadas sobre cada estado, você também pode 

acessar diretamente os sites das secretarias de saúde de cada um:

ACESSEhttps://mailchi.mp/9665b5ae98ac/movimente-se-de-dezembro-oportunidades-para-as-juventudes-1261295?e=[UNIQID]

https://coronavirus.saude.gov.br/

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml
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SOBRE COVID-19 E SOBRE PREVENÇÃO

Esse momento também só evidencia como é 

importante não apenas informarmos, mas como 

também acessar diferentes públicos com diversas 

linguagens. Pensando nisso a galera do Alma Preta, 

Desenrola e Não Me Enrola e Periferia Em Movimento 

produziram o Podcast ‘Pandemia Sem Neurose', 

voltado para os moradores de periferias. A ideia é 

informar sobre a prevenção, o combate às fake news 

e as medidas do poder público relacionadas ao 

Covid-19, em episódios de até 4 minutos! E o massa é 

que se ainda tiver alguma dúvida, é possível enviar 

sua pergunta por whatsapp :). 

Através de uma coletiva de imprensa realizada no 

dia 9 de setembro, o governador de São Paulo, João 

Dória, apresentou informações sobre o combate ao 

coronavírus. A coletiva também contou com 

algumas participações, entre elas de Dimas Covas, 

diretor do Instituto Butantan e Jean Gorinchteyn, 

secretário da saúde. A Secretaria de Comunicação 

adotou medidas de distanciamento para os 

jornalistas presentes, além da opção de envio de 

perguntas via WhatsApp da pasta. 

Várias plataformas de comunicação estão 

empenhadas em reunir e disseminar ao máximo 

conteúdos informativos sobre o coronavírus, e sobre a 

sua situação no Brasil e no mundo. Para quem ainda 

não sabe, o Nexo Jornal fez um Índice de todos os 

conteúdos disponíveis sobre coronavírus. Tem muito 

conteúdo interessante lá, como a Por que lavar as 

mãos é tão importante, ou A eficiência do material 

das máscaras segundo estudo. Para ver tudo que 

eles têm produzido, só conferir no primeiro link!

https://www.nexojornal.com.br/index/2020/03/13/A-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-no-Brasil-e-no-mundo

https://www.nexojornal.com.br/index/2020/03/13/A-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-no-Brasil-e-no-mundo

https://www.nexojornal.com.br/externo/2020/03/09/Por-que-lavar-as-m%C3%A3os-%C3%A9-t%C3%A3o-importante-quanto-dizem-os-m%C3%A9dicos
https://www.nexojornal.com.br/externo/2020/03/09/Por-que-lavar-as-m%C3%A3os-%C3%A9-t%C3%A3o-importante-quanto-dizem-os-m%C3%A9dicos https://www.nexojornal.com.br/grafico/2020/05/15/A-efici%C3%AAncia-do-material-das-m%C3%A1scaras-segundo-este-estudo

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2020/05/15/A-efici%C3%AAncia-do-material-das-m%C3%A1scaras-segundo-este-estudo

https://almapreta.com/

https://www.desenrolaenaomenrola.com.br/ http://periferiaemmovimento.com.br/

https://almapreta.com/editorias/da-ponte-pra-ca/pandemia-sem-neurose-podcast-informa-periferia-sobre-questoes-do-coronavirus

https://www.youtube.com/watch?v=VzfKljoLm-8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VzfKljoLm-8&feature=emb_title
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SAÚDE MENTAL

Sobre covid-19/sobre prevenção

Saúde mental

#NaPrática: como acessar o auxílio emergencial?

Material para professores/estudantes sobre tecnologias e plataformas

O que as organizações têm feito

#NaPrática: como �cam os direitos trabalhistas no novo contexto? 

Mobilização das juventudes

Privilégios/diferentes contextos

Necessidades básicas

#NaPrática: como denunciar violência doméstica durante a quarentena?

Iniciativas nos territórios

#NaPrática: como administrar a grana durante a pandemia?



O medo do que pode acontecer, as consequências do isolamento, a falta de acesso ao básico, a 

preocupação em como se manter financeiramente, entre outros fatores, estão afetando 

diretamente o nosso psicológico. Você tem conseguido refletir sobre como está sua mente diante 

do novo contexto? Se você é jovem, é provável que estivesse sentindo alguns impactos emocionais 

antes mesmo da COVID-19 chegar ao Brasil.

É que quando falamos da situação das juventudes brasileiras, os dados já apontavam para uma 

grande desigualdade de renda sentida na pele pela nossa geração: de acordo com os dados 

levantados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) para o Atlas das Juventudes, uma pesquisa 

nacional idealizada pelo Em Movimento e o Pacto das Juventudes pelos ODS, os jovens com idades 

entre 20 a 24 anos perderam 17,56% em renda, comparado à 3,71% de perda da população em geral, 

entre 2014 e 2019. Ou seja: a renda já era uma grande questão para todos os brasileiros, mas, entre 

as juventudes, as coisas estavam ainda mais difíceis.

Diante de tudo isso, falar sobre bem estar e saúde mental se torna um desafio ainda maior do que 

sempre foi, especialmente porque em muitos contextos esse não é um aspecto a ser considerado. 

Sim, infelizmente, acesso à informação e atendimentos voltados para saúde mental ainda são 

privilégios por aqui. Pensando no agravamento dessas questões, compilamos alguns conteúdos 

sobre saúde mental e bem estar, para ampliar seu radar e ser dividido com muitas outras pessoas. 

Olha só:
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SAÚDE MENTAL 
PRA QUÊ(M)?

PENSANDO NO AGRAVAMENTO 

DESSAS QUESTÕES, COMPILAMOS 

ALGUNS CONTEÚDOS SOBRE 

SAÚDE MENTAL E BEM ESTAR, 

PARA AMPLIAR SEU RADAR E SER 

DIVIDIDO COM MUITAS OUTRAS 

PESSOAS. OLHA SÓ:



JÁ VIU NOSSA CAMPANHA SOBRE 
SAÚDE MENTAL? 
Em 2018, o Em Movimento realizou um encontro para discutirmos saúde mental com 

profundidade. O encontro contou com as contribuições de Daniel Quintero, gerente 

de projetos do Pense Grande, Dr. Eduardo Humes, médico psiquiatra da 

Universidade de São Paulo, Laís Boto, assistente social do Instituto Fazendo História 

e Mariana Reis, psicóloga do Núcleo Espiral e atuante na Rede de Cuidado às 

Mulheres Negras. A partir da discussão, produzimos alguns conteúdos especiais 

sobre o tema, que foram disseminados durante todo o mês de setembro, dedicado 

à prevenção do suicídio. Confira aqui as nossas produções. 

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) E AS 
NAÇÕES UNIDAS (ONU) DERAM ALGUMAS 
RECOMENDAÇÕES PARA CUIDARMOS DA SAÚDE 
MENTAL EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS:

Pratique empatia, entendendo que em alguma medida, todos estão sendo 

impactados por este momento;

É recomendável procurar atualizações sobre o assunto poucas vezes ao dia, e de 

fontes confiáveis;

Veja se é possível ajudar outras pessoas: participando de iniciativas que promovam 

cuidado direto de comunidades, ou mesmo telefonando para conhecidos e amigos 

para ajudá-los, ouvi-los;

Ajudar os mais vulneráveis compartilhando informações precisas, diretas e 

pacientes sobre a situação;
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FONTE: SAÚDE MENTAL NA ERA DO NOVO CORONAVÍRUS (NAÇÕES UNIDAS)

https://www.emmovimento.org.br/labsaudemental

https://nacoesunidas.org/covid-19-saude-mental-na-era-do-novo-coronavirus/



ENTÃO É SUPER IMPORTANTE DESCANSAR COM 
QUALIDADE, CERTO? E COMO A GENTE FAZ ISSO? 
SEGUE ALGUMAS DICAS:

Você já deve imaginar, mas sabia que o isolamento social e a quarentena têm 

gerado mudanças no hábito do sono de cada um? Por que isso acontece?

Muito doido tudo isso, né? Mas faz total sentido. Nosso corpo é muito inteligente e vai 

encontrando meios de nos alertar das sensações da nossa mente. O risco com isso é 

que esses distúrbios do sono podem deixar as pessoas mais suscetíveis a 

contaminação do covid-19.

FALANDO EM BEM-ESTAR… 
COMO ANDA O SONO?

A maioria das pessoas acaba acordando tarde e sem as primeiras 

horas de luz do sol, o cérebro fica confuso;

Como as atividades físicas diminuem, o corpo não cansa 

suficiente, e isso não ajuda na hora de dormir;

A falta de rotina confunde o relógio biológico;

Com o prolongar da quarentena, a ansiedade vai se intensificando, 

o que acaba gerando insônia ou despertar precoce;

O uso excessivo de tecnologia também prejudica;

UM ESTUDO DE 2015 COMPROVOU QUE PESSOAS QUE 

DORMEM MENOS DE SEIS HORAS SÃO MAIS 

PROPENSAS A PEGAR UM RESFRIADO DE QUALQUER 

ORIGEM VIRAL DO QUE QUEM DORME MAIS.
!
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TENTE ESTABELECER 
UMA ROTINA;

SE ESFORCE PARA VER A 
LUZ DO DIA;

USE TÉCNICAS DE 
RELAXAMENTO, COMO 
MEDITAÇÃO;

MANTENHA-SE ATIVO SE 
POSSÍVEL;

ATENÇÃO AO QUE ESTÁ 
COMENDO E BEBENDO;

 A CAMA É APENAS 
PARA DORMIR;

PARA SABER MAIS, SÓ IR AQUI NA FONTE, NO SITE DO NEXO JORNAL.

FONTE: CENTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE BIOTECNOLOGIA 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/18/Como-a-quarentena-na-pandemia-afeta-o-sono

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26118561/



A ansiedade parece mesmo uma parceira difícil de lidar. A gente diz pra gente 

mesmo “Respira, tá tudo bem, desacelera”, mas nem sempre é fácil, a gente 

sabe. De todo modo, olha esse conteúdo aqui que o Nexo Jornal separou como 

dicas de diminuir o ritmo. Massa né? Mas lembrando: é pra diminuir o ritmo, 

então vai com calma e com carinho consigo ao consumir esse material (:
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A REDE CLÍNICA DO LABORATÓRIO JACQUES LACAN (IP/USP) está atendendo virtualmente durante a 

pandemia. Saiba mais sobre a rede, e entre em contato pelo email redeclinica.lablacan@gmail.com para marcar 

uma consulta. 

Nesta lista você encontra contatos de profissionais que atendem gratuitamente ou por preços acessíveis. 

O INSTITUTO GERAR está promovendo grupos online de escuta mediados por psicanalistas, nos quais as 

angústias poderão ser compartilhadas e sustentadas coletivamente. O pagamento é voluntário, conforme 

disponibilidade e escolha de cada um. Se interessou? Envie um e-mail para atende@institutogerar.com.br 

informando os períodos do dia de preferência (manhã, tarde ou noite).

O PROJETO “NÓS” reúne um grupo de psicólogas e psicólogos com o objetivo de compor as forças de cuidado 

nesse momento de pandemia, por meio de atendimentos on-line que buscam criar espaços de acolhimento e 

partilhamentos. O valor é pensado no atendimento, na lógica do apoio mútuo, dentro das possibilidades de cada 

pessoa, visando ampliar o acesso. Entre em contato e participe :) 

Como o contexto é muito complexo, a situação pode se agravar mesmo tomando as medidas individuais. Caso isso 

aconteça, procure ajuda especializada. Muitos psicólogos e psicólogas têm oferecido atendimento de forma 

gratuita ou com pagamento solidário, para apoiar pessoas que estão mais vulneráveis diante desse contexto. Não 

deixe de procurar ajuda caso sinta necessidade! Segue algumas recomendações:

Quem precisa de apoio profissional pode fazer um atendimento online gratuito pelo Projeto ReviraSaúde, da 

Secretaria da Saúde em parceria com outras instituições e universidades. Os profissionais cadastrados são de 

diversas áreas da saúde e disponibilizam atendimento por telefone, whatsapp, skype, facebook ou outro contato 

on-line.

PRECISA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO? A 
GENTE TE RECOMENDA:

https://www.nexojornal.com.br/index/2020/03/20/Desacelere-conte%C3%BAdos-para-diminuir-o-ritmo-aprender-e-expandir-seus-horizontes-informativos?posicao=8

https://www.latesfip.com.br/rc-sobre-a-rede-clinica mailto:redeclinica.lablacan@gmail.com

http://saudemental.psc.br/esclarecendo/enderecos-uteis/449-atendimentos-psicologicos-gratuitos-ou-com-preco-simbolico-na-capital-de-sao-paulo

https://institutogerar.com.br/clinica-instituto-gerar/

https://www.nos.psc.br/

É MEIO CURIOSO QUE APESAR DE 
ESTARMOS MAIS EM CASA, ÀS 
VEZES O CORAÇÃO DÁ UMA 
DISPARADA, NÉ? 



#NAPRÁTICA: 
AUXÍLIO EMERGENCIAL
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Diante do desemprego e isolamento social, muita gente foi demitida ou teve sua carga 

horária reduzida, e uma grande parcela da população se viu sem dinheiro para acessar o 

básico. Como forma de apoiar a população nessa situação, inicialmente o governo federal 

e o ministro da economia, Paulo Guedes, sugeriram um auxílio mensal de R$ 200. Após 

muita pressão da sociedade civil organizada, o valor foi ajustado para R$ 600 mensais, e 

em março deste ano o auxílio emergencial voltado para trabalhadores de baixa renda e 

trabalhadores informais foi oficialmente aprovado. O governo federal anunciou que o 

auxílio será estendido até dezembro de 2020, mas com uma redução de R$ 600 para R$ 

300 mensais, e limitada apenas para quem recebeu a primeira parcela em abril. 

A renda básica emergencial tem beneficiado quem perdeu suas fontes de renda na 

pandemia, mas o cadastro e acesso ao auxílio, feitos através do aplicativo ou site Auxílio 

Emergencial, não se mostrou tão fácil para todos. O prazo final para inscrição foi dia 2 de 

julho, e o Em Movimento ouviu algumas narrativas das dificuldades sentidas por quem 

possui pouco ou nenhum acesso à internet mas têm direito ao auxílio. Pensando nisso, na 

primeira versão do nosso Manual, levantamos algumas informações muito importantes 

para compartilhar, como o Passo a Passo do Estadão, que além de informar do 

procedimento, tem todos os links necessários e traz também um compilado de notícias a 

respeito do Auxílio. Já nesta atualização, te informaremos sobre as principais novidades a 

respeito do auxílio.  
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COMO ACESSAR O AUXÍLIO 
EMERGENCIAL?

https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/QUAIS FORAM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O 
RECEBIMENTO DO AUXÍLIO?

Segundo a Caixa Econômica Federal, pôde solicitar o benefício o cidadão maior de 18 anos, ou 

mães com menos de 18 que atendiam esses requisitos:

ESTIVESSE DESEMPREGADO OU EXERCENDO ATIVIDADE NA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI), CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU TRABALHADOR INFORMAL;

FOSSE PERTENCENTE À FAMÍLIA CUJA RENDA MENSAL POR PESSOA NÃO PASSASSE DE MEIO SALÁRIO 
MÍNIMO (R$ 522,50), OU CUJA RENDA FAMILIAR TOTAL FOSSE DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS (R$ 
3.135,00);

https://benfeitoria.com/abracoquilombola

https://www.rendabasica.org.br/

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/09/governo-limita-pagamento-das-novas-parcelas-do-auxilio-emergencial.shtml

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,veja-passo-a-passo-de-como-pedir-o-auxilio-emergencial-de-r-600-,70003263272

http://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX



PLAYLIST DA NATH 
FINANÇAS

AS PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES 
SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL 

NESTE MOMENTO:

Como mencionamos no texto de introdução, o auxílio emergencial foi estendido até dezembro, mas 

nem todos os cadastrados acessarão as quatro últimas parcelas. Segundo o Ministério da 

Cidadania, somente quem recebeu a primeira parcela em abril terá direito às nove parcelas 

completas. Quer saber mais? Acesse aqui. 

Seguindo os meses de aniversário dos beneficiários, em setembro o cronograma de pagamentos 

está contemplando os que nasceram no mês de abril. É importante ficar atento, porém, pois o saque 

do auxílio só poderá ser realizada a partir do dia 1 de outubro. Antes disso, só será possível utilizar o 

valor por meio da poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem. Acompanhe aqui o cronograma de 

pagamento completo. 
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Além de várias dicas sobre Finanças e Economias, a Nath Finanças, uma 

jovem administradora e orientadora financeira para baixa renda, fez uma 

playlist especial Auxílio Emergencial, onde ela sempre traz as notícias 

sobre o assunto. Bora conhecer?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlxlCF-E-DeMMlm5EoFdM0xVlkqMT3xM https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/09/governo-limita-pagamento-das-novas-parcelas-do-auxilio-emergencial.shtml

https://fdr.com.br/2020/09/09/auxilio-emergencial-confira-calendario-completo-com-pagamentos-desta-semana/
https://fdr.com.br/2020/09/09/auxilio-emergencial-confira-calendario-completo-com-pagamentos-desta-semana/



15

TECNOLOGIAS E PLATAFORMAS 
PARA PROFESSORES 
E ESTUDANTES



Com a medida de isolamento social e fechamento das escolas para contenção da COVID-19, o 

ensino à distância passou a ser apresentado como o “novo normal”. As discussões, porém, são 

diversas, já que segundo o levantamento "TIC Domicílios 2019", formulado pelo Centro Regional 

de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), aproximadamente 

30% dos lares no Brasil não têm acesso à internet. A pergunta que fica então é: QUEM está 

conseguindo estudar remotamente, e seguir uma rotina de estudos que se assemelhe ao 

presencial? 

Mas não são apenas os alunos que têm pouco ou nenhum acesso à internet que sentem as 

dificuldades do ensino à distância. Quando se trata das dinâmicas dessas aulas 100% online, 

também é importante pensar quais adaptações precisam ser feitas, através de quais 

ferramentas existem e COMO. Você, estudante ou professor, o que tem achado da metodologia 

das aulas? Quais alternativas têm encontrado? Os novos tempos exigem novos métodos 

pensados pelos educadores, o que, para alguns, é um grande desafio. Com o objetivo de 

contribuir nessas construções e reflexões, pesquisamos e separamos alguns materiais voltados 

para formação de professores nessa linguagem digital. De novas estratégias de ensino, até 

como promover a aprendizagem ativa, esses conteúdos podem ajudar você ou seus 

professores a se adaptarem da melhor forma possível. Ah, não esqueça de compartilhar essas 

informações com o máximo de pessoas que puder :). Vem ver: 
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EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA JÁ É 
UM TEMA DIFÍCIL, 
E AGORA NA 
QUARENTENA?

https://www.cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2019_coletiva_imprensa.pdf
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CONTEÚDO PORVIR
PLATAFORMA 

APRENDENDO SEMPRE
O Porvir é uma organização autônoma e sem fins lucrativos, que possui a 

principal plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações 

educacionais do Brasil, e durante essa época de quarentena eles 

compartilharam algumas informações e dicas que podem contribuir 

nesse momento:

CURSOS ONLINE PARA PROFESSORES QUE BUSCAM NOVAS 

ESTRATÉGIAS PARA ENSINAR;

PORVIR E BETT EDUCAR LANÇAM VÍDEOS PARA APOIAR PROFESSORES 

DURANTE A QUARENTENA;

ESPECIAL TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO;

COMO PROMOVER A APRENDIZAGEM ATIVA DURANTE A QUARENTENA; 

Já ouviu falar na plataforma Aprendendo Sempre? Essa é uma iniciativa 

de várias organizações sociais para apoiar gestores educacionais, 

professores e famílias a garantir que todos os estudantes continuem 

aprendendo e se desenvolvendo durante a pandemia de Covid-19, que 

suspendeu as aulas em todo o Brasil. Lá você pode dizer qual seu perfil: 

aluno, gestor ou membro da família, como também procurar por 

ferramentas, experiências ou formações! É muito intuitiva e boa de 

explorar, confere lá (:

ACESSE

HTTPS://PORVIR.ORG/CURSOS-ONLINE-PARA-PROFESSORES-QUE-BUSCAM-NOVAS-ESTRATEGIAS-PARA-ENSINAR/

HTTPS://PORVIR.ORG/CURSOS-ONLINE-PARA-PROFESSORES-QUE-BUSCAM-NOVAS-ESTRATEGIAS-PARA-ENSINAR/

HTTPS://PORVIR.ORG/PORVIR-E-BETT-EDUCAR-LANCAM-VIDEOS-PARA-APOIAR-PROFESSORES-DURANTE-A-QUARENTENA/

HTTPS://PORVIR.ORG/PORVIR-E-BETT-EDUCAR-LANCAM-VIDEOS-PARA-APOIAR-PROFESSORES-DURANTE-A-QUARENTENA/

HTTPS://TECNOLOGIA.PORVIR.ORG/#APLICACAO-NA-PRATICA

HTTPS://PORVIR.ORG/COMO-PROMOVER-A-APRENDIZAGEM-ATIVA-DURANTE-A-QUARENTENA/

HTTPS://APRENDENDOSEMPRE.ORG/

https://porvir.org/



TODOS PELA EDUCAÇÃO 7 CANAIS INCRÍVEIS PARA 
ESTUDAR PELO YOUTUBE :)

ENEM 2020

Apesar de alguns retornos pontuais de aulas presenciais, 

muitas agendas seguem online. Assim, muitas estratégias 

de educação à distância têm sido construídas e muito 

disseminadas. Apesar disso, em um país tão grande e 

desigual quanto o Brasil, as estratégias precisam ser 

múltiplas e complementares para que sejam efetivas para a 

maior parte dos estudantes. Pensando nisso, o Todos Pela 

Educação lançou um documento chamado de Nota 

Técnica, ainda em construção, cujo objetivo é observar 

algumas destas metodologias, analisá-las e, assim, 

fomentar debates a respeito da educação básica no Brasil.  

Quer saber mais?  

Com a pandemia e o fechamento de diversas escolas e 

cursinhos, muitos estudantes que prestarão o ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) 2020, têm tido dificuldades em 

manter a rotina de estudos e preparação para a prova, que 

foi adiada. Neste momento de tantas incertezas as redes 

sociais têm se mostrado boas aliadas, pois é especialmente 

através delas que grupos de estudos que conectam quem 

quer repassar conhecimentos, à quem os busca, estão 

sendo criados. Conheça a Heloísa e o Juliano, que têm se 

juntado à muitos outros jovens para colaborar com quem 

mais precisa:

BIOLOGIA TOTAL COM PROF. JUBILUT

REVISÃO

MINUTO DA TERRA

REDAÇÃO E GRAMÁTICA ZICA 

NERCKIE

SE LIGA NESSA HISTÓRIA

DESCOMPLICA

ACESSEACESSE
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https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/enem-na-pandemia-voluntarios-oferecem-ajuda-nas-redes-sociais/

https://www.youtube.com/user/jubilut/videos

https://www.youtube.com/channel/UCiNq4OzZBFmlmERJrZdOHig/videos

https://www.youtube.com/user/MinutoDaTerra/videos

https://www.youtube.com/channel/UCeLQQcucUeqr9qsB1D8R12g

https://www.youtube.com/user/nerckie/videos

https://www.youtube.com/user/seliganessahistoria1/videos
https://www.youtube.com/user/sitedescomplica/videos

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Educacao-na-pandemia-Ensino-a-distancia-da-importante-solucao-emergencial_-mas-resposta-a-altura-exige-plano-para-volta-as-aulas

http://todospelaeducacao.org.br/
http://todospelaeducacao.org.br/
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O QUE AS ORGANIZAÇÕES 
TÊM FEITO



Sabemos que o momento exige mobilização de todos os setores da sociedade, e as 

organizações da sociedade civil têm um papel ainda mais importante nesse sentido. De 

acordo com o levantamento do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) “Perfil das 

Organizações da Sociedade Civil do Brasil”, divulgado em 2018, existem mais de 820 mil 

organizações no Brasil. Além do potencial de inspirar e influenciar na opinião pública, 

iniciativas sérias idealizadas por elas chegam em territórios que, por vezes, não contam com 

políticas governamentais. Os focos das atuações, que eram muitos, agora se voltam ao 

combate dos efeitos da pandemia, o que demanda de cada organização estratégias efetivas 

e urgentes. Desde a criação de fundos, passando por editais e muitas outras possibilidades, o 

objetivo é contribuir com a sociedade neste momento difícil. Você conhece ou já se 

beneficiou de alguma iniciativa idealizada por organizações do terceiro setor? 

O EM MOVIMENTO, ENQUANTO UMA ALIANÇA DE ORGANIZAÇÕES QUE 

TRABALHA EM PROL DAS JUVENTUDES BRASILEIRAS, TEM 

ACOMPANHADO DE PERTO E CO-CONSTRUÍDO ALGUMAS DESSAS 

INICIATIVAS COM NOSSOS PARCEIROS. OLHA SÓ:
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INICIATIVAS DO 
TERCEIRO SETOR

Um dos nossos parceiros, o GIFE criou uma plataforma com diversos 

conteúdos relacionados ao Covid-19, tanto com notícias como 

também com listas de organizações e iniciativas envolvidas com o 

combate. Além disso conta com conteúdos de outros países, 

importantes para refletirmos neste momento de crise global. Com a 

articulação e a colaboração entre as organizações de filantropia, 

respondendo ao atual momento de pandemia, o Emergência 

Covid-19 – Coordenação de ações da filantropia e do investimento 

social está no ar!

EMERGÊNCIA COVID-19 
COORDENAÇÃO DE AÇÕES DA 
FILANTROPIA E DO 
INVESTIMENTO SOCIAL

ACESSEhttps://emergenciacovid19.gife.org.br/#

http://ipea.gov.br/portal/
https://gife.org.br/pesquisa-traz-dados-ineditos-sobre-o-perfil-das-osc-do-brasil/

https://gife.org.br/pesquisa-traz-dados-ineditos-sobre-o-perfil-das-osc-do-brasil/
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Pra quem ainda não conhece a Cause, precisa conhecer! Essa turma 

multidisciplinar têm como objetivo organizar várias causas que unem 

pessoas e organizações que gostariam de transformar a realidade. Eles 

também são responsáveis pelo projeto Causas para Observar e este ano 

rolou um especial Covid-19, com conteúdos indispensáveis para entender a 

pandemia e as causas sociais pelo mundo nesse momento. Vamos 

CONHEÇA VÁRIAS CAUSAS
GRUPO +UNIDOS

O Grupo +Unidos lançou o Fundo de Suporte UNA+ com objetivo de mobilizar empresas privadas para 

combater à pandemia nas comunidades periféricas mais afetadas pela doença.

FUNDAÇÃO ARYMAX

A Fundação Arymax está apoiando diversas iniciativas como o Fundo Volta por Cima, o Canal Enfrente, o 

Fundo Éditodos e o Fundo Estímulo;

INSTITUTO ARAPYAÚ

O Instituto Arapyaú criou a plataforma CoronaCidades para apoiar gestões municipais, além de estar 

apoiando as gestões municipais do sul da Bahia no enfrentamento da crise do coronavírus; 

IMPACT HUB SÃO PAULO

O Impact Hub São Paulo junto com Firgun e o Desabafo Social, realizaram o 

Fundo Periferia Empreendedora, idealizado pelo Empreende Aí para auxiliar nano empreendedores 

periféricos no contexto da pandemia;

ASHOKA BRASIL

A Ashoka Brasil está realizando uma série de lives  no facebook, com o tema “Um mundo de pessoas que 

transformam”. A iniciativa tem o objetivo de impulsionar debates e tecer futuros possíveis, a partir de 

indivíduos engajados e pautas que precisam ser debatidas no agora.

INSTITUTO ELOS

O Instituto Elos está realizando ações emergenciais voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade 

na pandemia, através dos movimentos #FamíliaApóiaFamília, Nas Quebradas 013, Baixada Pela Vida e da 

campanha da Fundação Banco do Brasil.

E AS ORGANIZAÇÕES DA REDE DO EM MOVIMENTO?

ACESSE

ACESSE

http://www.cause.net.br/

http://www.cause.net.br/causas-para-observar-2020/#

https://maisunidos.org/ http://maisunidos.org/unamais/

http://impactosocial.artemisia.org.br/fundovoltaporcima https://benfeitoria.com/canal/enfrente

http://www.fundoeditodos.com.br/ https://apoiandonegocios.org/

https://arapyau.org.br/ https://coronacidades.org/

https://saopaulo.impacthub.net/

https://benfeitoria.com/fundoperiferia

QUER SE ENGAJAR COMO VOLUNTÁRIO? 

Você pode ajudar muita gente sem abrir mão da prevenção, direto da sua casa.  

Vem ver:

QUER APOIAR FINANCEIRAMENTE?

Escolha a iniciativa com a qual você mais se conecta e contribua com quanto puder. 

Não esqueça de compartilhar as campanhas, tá? :) 

https://www.atados.com.br/vagas?remoteOnly=true

https://benfeitoria.com/canal/enfrente

https://www.facebook.com/ashokabrasil/

https://www.facebook.com/InstitutoElos/

https://www.facebook.com/hashtag/fam%C3%ADliaap%C3%B3iafam%C3%ADlia?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4mGnAXtjPOoPPPls-8auKuy6h4IoOMLTe9qQTz3Ua1sedJROdEMJM5q6jE235R5bgQbagjU_bGcIeSEd3XTY0DJOkYFlepuheLWqIdcQ0clteSOCXT-wLOYU1E1Xc-WlkW7Nrl8ma8Xuh2hn7E_1a4coGaNBG4RofgMgb23cuw1N33oxs9gcPM4XzYq_Qout8mXM_l3IvYJr8spFtEq1i8XGqc1GtSiDNpgGbKBRZvna2j3P8vywJB-0mil9CfmK4pbJY8mXXZZCzs6kxMovgSFmH5KITnaW47eOwTeSHz2Sqx3VPZCuEl6k3b8FK9_jSZl2XSv-ZD-dKn5XuuGeZAg&__tn__=%2ANK-R https://www.facebook.com/baixadapelavida/?__tn__=K-R&eid=ARCG7ABjoYnBqoLMgXBKsoUH1AvNoamvoriBlOECDiXtU1D2dBQ1br5Eer9scSQLjVmxAGYqY7Q5zfTj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4mGnAXtjPOoPPPls-8auKuy6h4IoOMLTe9qQTz3Ua1sedJROdEMJM5q6jE235R5bgQbagjU_bGcIeSEd3XTY0DJOkYFlepuheLWqIdcQ0clteSOCXT-wLOYU1E1Xc-WlkW7Nrl8ma8Xuh2hn7E_1a4coGaNBG4RofgMgb23cuw1N33oxs9gcPM4XzYq_Qout8mXM_l3IvYJr8spFtEq1i8XGqc1GtSiDNpgGbKBRZvna2j3P8vywJB-0mil9CfmK4pbJY8mXXZZCzs6kxMovgSFmH5KITnaW47eOwTeSHz2Sqx3VPZCuEl6k3b8FK9_jSZl2XSv-ZD-dKn5XuuGeZAg

https://www.facebook.com/fundacaobb/?__tn__=K-R&eid=ARBFM8QDhIwg4btdtxhyS7Imj7zwUPYXuPNUe8qcCVlILcYEBYPJqS0i-efjgdDxpkVfyCMg-jdITnoD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4mGnAXtjPOoPPPls-8auKuy6h4IoOMLTe9qQTz3Ua1sedJROdEMJM5q6jE235R5bgQbagjU_bGcIeSEd3XTY0DJOkYFlepuheLWqIdcQ0clteSOCXT-wLOYU1E1Xc-WlkW7Nrl8ma8Xuh2hn7E_1a4coGaNBG4RofgMgb23cuw1N33oxs9gcPM4XzYq_Qout8mXM_l3IvYJr8spFtEq1i8XGqc1GtSiDNpgGbKBRZvna2j3P8vywJB-0mil9CfmK4pbJY8mXXZZCzs6kxMovgSFmH5KITnaW47eOwTeSHz2Sqx3VPZCuEl6k3b8FK9_jSZl2XSv-ZD-dKn5XuuGeZAg

https://www.facebook.com/ashokabrasil/photos/a.653746451382690/3283255365098439/
https://www.facebook.com/ashokabrasil/photos/a.653746451382690/3283255365098439/

https://www.instagram.com/fundacaoarymax/?hl=en
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#NAPRÁTICA: 
DIREITOS TRABALHISTAS 
NO NOVO CONTEXTO



Emprego e geração de renda são, com certeza, duas das principais preocupações dos 

brasileiros, e não é de agora. Com a explosão dos trabalhos informais e “uberização” da 

mão de obra, que atinge especialmente a camada mais vulnerável da sociedade, falar 

sobre e reivindicar direitos trabalhistas já era um desafio imenso. Entre março e maio de 

2020, por exemplo, 12,7 milhões de pessoas ficaram desempregadas no país. 

Nosso último LAB, que discutiu exatamente este assunto, nos trouxe questionamentos 

importantes sobre como ficam as juventudes diante deste contexto ainda mais complexo. 

Choques geracionais e percepções diferentes sobre o trabalho, como o ‘desejo de 

estabilidade sem precisar bater ponto’ e o desempenho de diferentes funções em 

trabalhos informais, muito comuns entre a geração Z, não fazem parte das realidades de 

gerações anteriores. Ainda assim, as condições de trabalho mudaram muito, e, de acordo 

com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua), a 

taxa de trabalhadores informais é de 39,9% no Brasil.

E durante uma pandemia, quais flexibilizações e mudanças estão acontecendo 

nos direitos dos trabalhadores do Brasil? 

É fato que as coisas estão mudando cada vez mais rápido, e encontrar fontes com 

informações completas e atualizadas é difícil. Ainda assim, queremos te atualizar tanto 

quanto possível sobre o que está acontecendo, e, por isso, selecionamos alguns pontos 

principais a respeito do assunto. Caso tenha mais informações que possam ser úteis para 

este manual, entre em contato conosco em comunicacao@emmovimento.org.br e 

vamos fomentar juntes este conteúdo que é nosso! Vamos lá?
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E OS DIREITOS TRABALHISTAS, 
COMO FICAM?

https://emergenciacovid19.gife.org.br/#

O QUE MUDOU ATÉ AGORA?
Muitas são as dúvidas nesse momento! Como o contratante pode reduzir o salário do 

empregado durante a pandemia? A suspensão de contrato é o mesmo que uma demissão? 

O que pode ocorrer com férias e feriados durante a pandemia? Como serão recolhidos INSS e 

FGTS nesse período? Essas e algumas outras perguntas, você pode conferir nessa matéria do 

Aos Fatos, que apresenta as mudanças a partir da pandemia.

No Nexo Jornal, a reportagem As mudanças trabalhistas na pandemia e o que pode ficar é um 

conteúdo mais atualizado que além de falar dessas mudanças, também conta até quando 

essa alteração pode continuar vigente. Afinal, como a situação segue se estendendo, é 

importante também compreendermos como e até quando dura estas adaptações. 

40 PERGUNTAS E RESPOSTAS DE DIREITO TRABALHISTA

ATÉ QUANDO?

A gente não tem hábito de se informar sobre isso até que algo aconteça e precisamos de fato, 

certo? Mas todo esse contexto só mostrou que precisamos mesmo ficar por dentro dos nossos 

direitos. O SEBRAE fez um compilado de 40 perguntas sobre o direitos trabalhistas nesse 

momento. Além disso, eles também disponibilizaram um vídeo de Como resolver questões 

trabalhistas! Vale a pena conhecer.

mailto:comunicacao@emmovimento.org.br

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/coronavirus-40-perguntas-e-respostas-de-direito-trabalhista,4c49098d60211710VgnVCM1000004c00210aRCRD

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/30/Como-ler-os-dados-do-desemprego-na-pandemia
https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/taxa-de-informalidade-cai-para-399-da-populacao-ocupada

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/07/19/As-mudan%C3%A7as-trabalhistas-na-pandemia.-E-o-que-pode-ficar



24

 MOBILIZAÇÃO DAS 
JUVENTUDES



PAPO DE QUEBRADA

Papo de Quebrada é um podcast criado pelo Max Maciel, morador da cidade de 

Ceilândia-DF, que há dezessete anos se dedica à militância juvenil. 

Empreendedor social, pedagogo de Formação e especialista em Gestão de 

Políticas públicas em gênero e raça pela UNB, Max elaborou esse canal para 

engajar as juventudes. Nesse período de pandemia, tem apresentado vários 

episódios que falam do contexto, como Covid-19 no Sistema Prisional, Violência 

doméstica em tempos de pandemia. Bora ouvir?

XEPA FESTIVAL

Xepa Festival, é um festival de impacto sócio-cultural, com foco em 

sustentabilidade, tecnologia, cultura, e empreendedorismo. Onde a arte, cultura 

e música são mecanismos de fomento para ações diretas de impacto social. A 

ideia é que esse festival continue colaborando com 10 empreendedores 

periféricos, selecionados através da pesquisa Coronavírus e Empreendedores, 

realizada pelo Desabafo Social e Afrotrampos. O festival mesmo já passou, e 

pode ser conferido aqui. Mas mais importante que isso, a arrecadação 

financeira segue! Ajude!

Durante nosso debate online realizado em abril, no qual levantamos as percepções de 

alguns jovens a respeito da COVID-19, ouvimos a seguinte frase do Lucas Veloso, 

co-fundador da Agência Mural: “aqui no meu bairro as principais mobilizações que estão 

acontecendo, são protagonizadas por jovens”. Isso nos diz muito sobre o papel central das 

juventudes em um momento que pede articulação social, especialmente em regiões 

periféricas do Brasil. 

Nessa pandemia que escancara as desigualdades, são muitos os coletivos jovens 

promovendo mobilização de pessoas e recursos, em prol de ajudas urgentes a quem mais 

precisa e mostrando quais são os seus papéis AGORA. E a sociedade, como pode contribuir 

com as juventudes? Foi justamente pensando em ouvi-las que o Em Movimento se uniu à 

outras organizações na co-realização da pesquisa “Juventudes e a pandemia do 

coronavírus (COVID-19)”, coordenada pelo Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE). 

Através desse mapeamento, entenderemos COMO fortalecer e apoiar as juventudes de 

forma mais efetiva. 

Mas e aí, quer conhecer algumas das ações idealizadas por jovens para impactar e ajudar 

outras pessoas nesta quarentena? A gente pesquisou e te mostra:
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E QUAL O MOVIMENTO DAS 
JUVENTUDES ? MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDES

https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/taxa-de-informalidade-cai-para-399-da-populacao-ocupada

mailto:comunicacao@emmovimento.org.br

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.juventudeseapandemia.com/
https://www.juventudeseapandemia.com/

https://www.spreaker.com/show/papo-de-quebrada

https://www.youtube.com/watch?v=IRErtp4Ibng https://benfeitoria.com/xepa-festival-apoiando-empreendedores-negros-e-perifericos-contra-a-covid19-f3c
https://benfeitoria.com/xepa-festival-apoiando-empreendedores-negros-e-perifericos-contra-a-covid19-f3c
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...E MAIS:

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela e 

divulgada pela Folha de São Paulo, 72% dos moradores de favelas, de 

todas as regiões do Brasil, estão sentindo diminuições no padrão de vida 

durante a quarentena. A importância e influência de jovens lideranças 

nestes territórios se mostram ainda maiores agora, e as tornam linhas de 

frente no combate à pandemia. Dá uma olhada:

Quais são as percepções de três jovens engajadas em causas sociais, 

nascidas em diferentes lugares do mundo, a respeito da COVID-19? 

ACESSE

ACESSE

HTTPS://APRENDENDOSEMPRE.ORG/

MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDES

FAVELA SEM CORONA

O projeto foi idealizado por Pedro Berto, de 29 anos, e visa firmar parceria com lideranças das 

comunidades com maior incidência de casos suspeitos e confirmados, e com laboratórios e clínicas 

particulares que realizam o teste de COVID-19. A partir destas parcerias e mediante pedidos médicos 

pré-solicitados, o projeto está custeando testes para moradores das periferias que fazem parte do 

grupo de risco. Com a ajuda de um financiamento coletivo, que já teve a primeira meta de R$ 30.000 

batida, os serviços da equipe de comunicação do Favela Sem Corona também estão sendo 

remunerados. E aí, curtiu? Então dá uma olhada no que já está sendo feito! 

CRIANÇAS NO ISOLAMENTO

Olha essa! Para ajudar crianças no isolamento, artistas do Grajaú fazem cartilha com desenhos 

para colorir. Pensando na importância de mantermos as crianças em isolamento social, jovens do 

Coletivo O Corre elaboraram um livro pra colorir, repintar, repensar e recriar, feito para as crianças e 

adolescentes  que estão em casa se cuidando devido ao COVID-19. Daora, não?

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 

Você sabia que o dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude? Sim, a data  foi criada pela 

ONU para celebrar o papel dos jovens como agentes de mudança, através de uma programação 

repleta de eventos criados por e para as juventudes de todo o mundo. Devido ao isolamento que 

estamos vivendo com a COVID-19, em 2020 os eventos aconteceram online. Mesmo com todos os 

desafios impostos pelo novo contexto, a equipe jovem que integra a organização do movimento no 

Brasil, conseguiu engajar outros jovens em todos os estados, e bater o recorde de mais 800 eventos. 

Conheça esse importante movimento, e fique de olho para a programação de 2021 ;)

https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/jovens-transformadoras-em-tempos-de-covid-19

https://www.ebc.com.br/instituto-data-favela
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/em-quarentena-72-dos-moradores-de-favelas-tem-padrao-de-vida-rebaixado.shtml

https://www.futura.org.br/nos-por-nos-juventudes-das-favelas-na-linha-de-frente-no-combate-a-covid-19/

https://www.instagram.com/favelasemcorona/

HTTPS://WWW.AGENCIAMURAL.ORG.BR/PARA-AJUDAR-CRIANCAS-NO-ISOLAMENTO-ARTISTAS-DO-GRAJAU-FAZEM-CARTILHA-COM-DESENHOS-PARA-COLORIR/

HTTPS://WWW.AGENCIAMURAL.ORG.BR/PARA-AJUDAR-CRIANCAS-NO-ISOLAMENTO-ARTISTAS-DO-GRAJAU-FAZEM-CARTILHA-COM-DESENHOS-PARA-COLORIR/

HTTPS://OCORRECOLETIVO.WIXSITE.COM/OCORRE/LIVRO-PRA-COLORIR-REPINTAR-REPENSAR

https://iydbrasil.com.br/
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 PRIVILÉGIOS E 
DIFERENTES CONTEXTOS



ACESSE

Essa reportagem do TAB UOL, colaboração da Juliana Sayuri, já aponta o que deveria ser 

evidente: com ou sem coronavírus, as problemáticas advindas das desigualdades sociais 

nunca foram “normais”. Como a covid-19 escancara velhas anomalias no Brasil fala de como 

“naturalizamos” a desigualdade antes da pandemia, e como é curioso que algumas bolhas 

estranhem os efeitos ainda mais alarmantes de pessoas com menores privilégios. 

Importante ler e refletir!

O Nexo Jornal também fez diversas matérias que revelam como esse momento não está 

mesmo sendo vivido do mesmo jeito por todas as pessoas. Segue umas sugestões de 

leitura para ampliar a visão:

POR QUE AS PERIFERIAS SÃO MAIS VULNERÁVEIS AO CORONAVIRUS 

COMO QUILOMBOLAS ESTÃO ATRAVESSANDO A PANDEMIA?

COMO PANDEMIA CRIA ‘NOVOS VULNERÁVEIS’ ENTRE TRABALHADORES

Todos nós vivemos em bolhas, que por vezes nos limitam de perceber e conhecer muitas 

outras realidades que existem ao nosso redor. Nossas referências, construções e as 

possibilidades que acessamos (ou não) dizem muito a respeito da forma que enxergamos 

o mundo. Algumas dessas bolhas ou grupos, possuem tantos privilégios ou mais acessos 

em relação à outros, que pode ser difícil exercitar a tão falada empatia, o ato de se colocar 

no lugar da outra pessoa. Ainda assim, desde que a COVID-19 ganhou repercussão ao 

redor do mundo, criou-se o discurso de que essa é uma doença que não escolhe quem vai 

afetar, e, logo, estamos no mesmo barco. Mas será que estamos MESMO? 

Através especialmente das mídias independentes de comunicação, é possível conhecer 

alguns contextos que nos mostram que não, não estamos. Quais serão as realidades, por 

exemplo, das pessoas encarceradas, quilombolas, indígenas e mães solo periféricas diante 

desta pandemia? As medidas de contenção da doença podem ser seguidas por toda a 

população? Já paramos para pensar a respeito? Um estudo realizado por  pesquisadores 

da PUC-Rio, por exemplo, mostra que pessoas sem escolaridade têm taxas três vezes 

maiores de óbito por COVID-19 (71,3%) comparado àqueles com nível superior (22,5%).

Se ainda não, é hora de irmos além de nossas bolhas e buscarmos informações 

aprofundadas a respeito das diferentes realidades. Já sabemos que o mundo 

pós-pandemia não será o mesmo, e essa pode ser nossa chance de torná-lo um pouco 

melhor para todos. Vem ver os conteúdos que pesquisamos e separamos para você:
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OS IMPACTOS DA COVID-19: 

MESMO MAR, BARCOS DIFERENTES

COMO A COVID-19 ESCANCARA VELHAS 
ANOMALIAS NO BRASIL

https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/taxa-de-informalidade-cai-para-399-da-populacao-ocupada

mailto:comunicacao@emmovimento.org.br

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/05/nada-disso-e-normal-como-a-covid-19-escancara-velhas-anomalias-do-brasil.htm

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/18/Por-que-as-periferias-s%C3%A3o-mais-vulner%C3%A1veis-ao-coronav%C3%ADrus

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Como-quilombolas-est%C3%A3o-atravessando-a-pandemia-no-Brasil

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/30/Como-a-pandemia-cria-%E2%80%98novos-vulner%C3%A1veis%E2%80%99-entre-trabalhadores

http://www.ctc.puc-rio.br/diferencas-sociais-confirmam-que-pretos-e-pardos-morrem-mais-de-covid-19-do-que-brancos-segundo-nt11-do-nois/



MÍDIA INDEPENDENTE
BORA LER JORNALISMO PERIFÉRICO?

A organização de mídia independente Gênero e Número destacou 

algumas narrativas nesse contexto a partir de entrevistas! Segue:

“O CORONAVÍRUS NÃO TEM NADA DE DEMOCRÁTICO. ELE TEM ‘PREFERÊNCIAS’, E OS 

NEGROS SÃO UM DOS GRUPOS PREFERIDOS DELE”;

“COM A ESCASSEZ DAS VISITAS E A INTERRUPÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, O IMPACTO NA 

SAÚDE MENTAL DAS PRESAS SERÁ ENORME”;

ISOLAMENTO SOCIAL LIMITA ACESSO DE POPULAÇÃO A TRATAMENTO 

TRANSEXUALIZADOR NO SUS;

E sobre tudo isso, é super importante a gente consumir mais e mais fontes jornalísticas 

independentes e periféricas! Se você ainda não faz isso segue aqui algumas fontes e matérias 

relevantes sobre o assunto:

PERIFERIA EM MOVIMENTO:

Pesquisa confirma: Risco de morrer de covid-19 é maior nas periferias

Covid-19 em São Paulo: A raça como fator de risco

SP: Para 85%, pandemia escancara que cidade precisa reduzir desigualdades

OUTRAS FONTES:

Periferia Em Movimento;

Embarque no Direito;

Desenrola e Não Me Enrola;

Alma Preta;

Voz das Comunidades;

Nós Mulheres da Periferia 
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HTTP://WWW.GENERONUMERO.MEDIA/ENTREVISTA-O-CORONAVIRUS-NAO-TEM-NADA-DE-DEMOCRATICO-ELE-TEM-PREFERENCIAS-E-OS-NEGROS-SAO-UM-DOS-GRUPOS-PREFERIDOS-DELE/

HTTP://WWW.GENERONUMERO.MEDIA/ENTREVISTA-O-CORONAVIRUS-NAO-TEM-NADA-DE-DEMOCRATICO-ELE-TEM-PREFERENCIAS-E-OS-NEGROS-SAO-UM-DOS-GRUPOS-PREFERIDOS-DELE/

HTTP://WWW.GENERONUMERO.MEDIA/ENTREVISTA-VISITAS-MULHERES-CARCERE-CORONAVIRUS/

HTTP://WWW.GENERONUMERO.MEDIA/ENTREVISTA-VISITAS-MULHERES-CARCERE-CORONAVIRUS/

HTTP://WWW.GENERONUMERO.MEDIA/ISOLAMENTO-ACESSO-TRANS-SAUDE/?FBCLID=IWAR3ZGSLY5YQYAZT9QZ9QLRBKK2RDZDQ94XRZRDLGCHZNNVBWNPSMJARVPVM

HTTP://WWW.GENERONUMERO.MEDIA/ISOLAMENTO-ACESSO-TRANS-SAUDE/?FBCLID=IWAR3ZGSLY5YQYAZT9QZ9QLRBKK2RDZDQ94XRZRDLGCHZNNVBWNPSMJARVPVM

http://periferiaemmovimento.com.br/

https://www.embarquenodireito.org/

https://www.desenrolaenaomenrola.com.br/

https://almapreta.com/

https://www.vozdascomunidades.com.br/

http://nosmulheresdaperiferia.com.br/

http://periferiaemmovimento.com.br/riscocovid19/

http://periferiaemmovimento.com.br/covidraca/

http://periferiaemmovimento.com.br/pandemiasppesquisa/
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ALIMENTAÇÃO



A gente costuma desconfiar que alguns maus hábitos alimentares costumam prejudicar 

nossa qualidade de vida, certo? Na correria do dia-a-dia, nas intensas jornadas de trabalho 

fora e dentro de casa, e ainda com o fator financeiro sempre em cheque, muitas vezes é 

difícil manter uma rotina de alimentação benéfica. E agora, com a quarentena como fica?

Se você acompanha algumas discussões a respeito dos impactos sociais da COVID-19 no 

Brasil, deve ter ouvido que a pandemia escancarou a desigualdade que já era latente. Um 

momento como esse pede ações ainda mais urgentes para que necessidades básicas 

(que também são DIREITOS), como o acesso à alimentação de qualidade e digna, sejam 

sanadas. De acordo com o relatório apresentado em 2019 pela FAO (Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), o Brasil tem, em média, 5 milhões de 

pessoas em situação de desnutrição. Qual será a dimensão deste problema diante de 

uma pandemia? 

Além disso, falar sobre alimentação neste contexto é abrir espaço para muitas outras 

questões, como o impacto do isolamento social (para quem tem a possibilidade) na forma 

com que estamos nos relacionando com a comida. Você já parou para pensar  como tem 

andado seus hábitos alimentares? Houve alguma mudança desde o início da pandemia? 

Acreditamos que comida também é política e, por isso, separamos conteúdos especiais 

sobre este tema para você, a partir de perspectivas e contextos diferentes. Vem ver:
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COMO ESTÃO SEUS HÁBITOS 
ALIMENTARES? QUEM PODE 
CUIDAR DELES?

HÁBITOS ALIMENTARES

https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/taxa-de-informalidade-cai-para-399-da-populacao-ocupada

mailto:comunicacao@emmovimento.org.br

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/18/Por-que-as-periferias-s%C3%A3o-mais-vulner%C3%A1veis-ao-coronav%C3%ADrus

COMER BEM COMO E POR QUÊ?

PODER FOCAR EM FRUTAS CÍTRICAS, TOMATE E IOGURTES, ALIMENTOS QUE AUMENTAM IMUNIDADE;

PEIXES, MESMO ENLATADOS COMO SARDINHA, É BOM POR SER RICO EM ÔMEGA E AJUDAR A 
EQUILIBRAR O COLESTEROL; 

VEGETAIS COM A COR VERDE ESCURA, COMO ESCAROLA, BRÓCOLIS, ESPINAFRE E AGRIÃO TAMBÉM 
AJUDAM;

SABE AQUELE PRATO COLORIDO? MASSA! ELE É BEM NUTRITIVO;









O QUE EVITAR? POR QUÊ?

DOCES E FRITURAS COSTUMAM SER O ESCAPE DA NOSSA ANSIEDADE, MAS É BOM EVITAR PORQUE 

ESSE EXCESSO COLABORA EM MAL ESTAR, DOR DE CABEÇA E FALTA DE SONO, E TUDO ISSO É INIMIGO 

DA IMUNIDADE, CERTO?

Achou difícil? Mas vale a tentativa, né? Para saber mais detalhes, confere na fonte: 

a Agência Mural conversou com nutricionistas e também destacou as dificuldades dessa 

alimentação balanceada para galera da periferia. Importante ler!



https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/apesar-de-menor-fome-ainda-afeta-o-brasil-aponta-orgao-da-onu.shtml

https://www.agenciamural.org.br/de-vicio-por-doces-a-feira-mais-cara-como-anda-a-alimentacao-em-tempos-de-quarentena/



PENSAR EM ALIMENTAÇÃO PARECE ÓBVIO, PRINCIPALMENTE QUANDO 

ESTAMOS FALANDO DE MANTER NOSSA SAÚDE E BEM-ESTAR.

GUIA PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM TEMPOS DE COVID-19

FIQUE POR DENTRO DAS 
INICIATIVAS ;) 

32

https://www.vozdascomunidades.com.br/

Por todo o Brasil, iniciativas de distribuição de marmitas estão acontecendo, com o objetivo 

de ajudar efetivamente milhares de pessoas em situações de vulnerabilidade. Separamos 

5 iniciativas, realizadas em diferentes regiões do Brasil, para você conhecer:

PROJETO “QUENTINHA DO BEM”: 

REDE SOLIDÁRIA BELO HORIZONTE:

REFETTORIO GASTROMOTIVA: 

PROJETO “AUÊ DO AMOR”:

 
MARMITA SOLIDÁRIA: Entretanto a realidade de muitos, mesmo antes da pandemia, sempre apresentou 

dificuldades ao se tratar de alimentação. 

Na matéria de Nós, mulheres da periferia se discute sobre “quem vai comer ou não”, e 

apresenta a iniciativa de uma moradora da Zona Sul em oferecer marmitex gratuitas para 

crianças. Já nessa reportagem da Agência Mural, ficamos conhecendo a realidade 

daqueles que não tinham nem R$1 para comer no Bom Prato.

http://nosmulheresdaperiferia.com.br/noticias/covide-19-moradora-da-zona-sul-oferece-marmitex-gratuita-para-criancas/

https://www.agenciamural.org.br/nem-todo-dia-a-gente-tem-r-1-para-comer-no-bom-prato-diz-desempregado-na-periferia-de-sp/

https://www.agenciamural.org.br/nem-todo-dia-a-gente-tem-r-1-para-comer-no-bom-prato-diz-desempregado-na-periferia-de-sp/

A Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) lançou o Guia para uma Alimentação 

Saudável em tempos de Covid-19, com diversas informações de como cuidar dos hábitos 

alimentares nessa quarentena. Destacamos algumas dicas:

 Olhe para sua rotina alimentar;

 Planeje suas compras;

 Evite o desperdício;

 Cuidado redobrado com a higiene dos alimentos;

 Cozinhar é preciso;

 Pratique o comer consciente;

 Respeite suas vontades, mas atente-se aos exageros;

 Prefira alimentos in natura e minimamente processados;

 Evite o consumo de alimentos ultraprocessados

https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdf
https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdf

https://www.ingresse.com/quentinhadobem
https://www.instagram.com/redesolidariabh/

https://www.instagram.com/refettoriogastromotiva/

https://www.instagram.com/auedoamor/

https://www.instagram.com/marmitasolidariape/



#NAPRÁTICA: 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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No contexto no qual muitos trabalhadores não têm a opção de ficar em casa durante a 

pandemia, o isolamento pode ser considerado um privilégio para alguns. Acontece que 

para muitas mulheres espalhadas pelo Brasil, estar em casa não significa poder trabalhar 

e viver cotidianamente com segurança. 

De acordo com o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgado em 

abril, a violência contra a mulher cresceu 44,9% só no estado de São Paulo durante a 

pandemia. 

É importante pontuar que embora os dados registrem casos de violência física, qualquer 

atitude de ameaça, humilhação e coação TAMBÉM são formas de violências. Você sabe 

como identificar e denunciar casos de violência contra a mulher durante a pandemia? 

Para te ajudar, nós preparamos alguns links pra você se munir de informações e também 

oferecer ajudar mulheres próximas à você. Não estamos sozinhas.
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COMO DENUNCIAR CASOS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE 
A QUARENTENA?

https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/taxa-de-informalidade-cai-para-399-da-populacao-ocupada

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

IMPORTANTE: COMO DENUNCIAR?

Os mais conhecidos canais são os números 180 e 100. O primeiro deve ser utilizado para casos 

de violência contra a mulher acima de 18 anos. Para menores de idade, idosos e outros 

vulneráveis, o número utilizado deve ser o 100. O serviço deve funcionar 24 horas por dia. As 

denúncias feitas por esses canais são encaminhadas para os órgãos competentes em cada 

caso, como delegacias da mulher, do idoso, regionais, Conselho Tutelar e Ministério Público. 

AGORA, SE VOCÊ ESTÁ PRESENCIANDO OU ESCUTANDO UMA 

CENA DE VIOLÊNCIA, LIGUE IMEDIATAMENTE PARA 190 E FAÇA 

UMA DENÚNCIA!

Fonte: maria [lab] - hacker feminista. Neste link você pode acessar um texto em colaboração 

com o Mapa do Acolhimento, com muitas informações precisas e necessárias!

https://benfeitoria.com/abracoquilombola

https://benfeitoria.com/solidariedaderibeirinha

https://benfeitoria.com/xoklengcontraocorona

https://www.agenciamural.org.br/contra-o-coronavirus-veja-7-iniciativas-para-doacoes-nas-periferias-de-sp/

http://periferiaemmovimento.com.br/vaquinha-covid/

https://www.marialab.org/cuidados-durante-a-pandemia-como-denunciar-uma-violencia-domestica/

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-04/sp-violencia-contra-mulher-aumenta-449-durante-pandemia



COMO AJUDAR UMA MULHER EM 
RISCO NA QUARENTENA

TAMBÉM É URGENTE!
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Às vezes desconfiamos que alguém próximo está passando por uma situação assim, e 

queremos colaborar para tirar a pessoa da situação de risco. Especialistas sugerem algumas 

opções:

(Pontuamos que é preciso muito cuidado pra não acabar se colocando em risco também!)

SE MANTENHA PRÓXIMA DELA E FAÇA CONTATOS FREQUENTES PARA SABER COMO ESTÁ;

NÃO CRITIQUE, NEM FAÇA JULGAMENTOS. APENAS SE MOSTRE DISPONÍVEL PARA AJUDAR CASO ELA 

PRECISA;

SÓ OFEREÇA SUA CASA SE VOCÊ PUDER GARANTIR QUE VAI SER UMA OPÇÃO SEGURA PARA ELA;

CASO ELA VÁ PARA SUA CASA, NÃO DIVULGUE ESSA INFORMAÇÃO, PARA QUE O(A) AGRESSOR(A) NÃO POSSA 

COLOCAR AS DUAS EM RISCO;

ORIENTE E INFORME SOBRE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS, SOBRE COMO FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA E 

PEDIR MEDIDA PROTETIVA;

SE SUA CIDADE TEM UMA CASA ABRIGO OU CASA DE PASSAGEM, PODE SER UMA OPÇÃO PARA ELA FICAR 

PROTEGIDA DURANTE O PERÍODO. LEVANTE ESSA INFORMAÇÃO E PASSE PARA ELA;

SE VIR OU OUVIR OU SOUBER DE UMA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CHAME A POLÍCIA IMEDIATAMENTE;

Fonte: data_labe. Confira no link mais informações sobre o assunto!















https://datalabe.org/atendimento-a-violencia-domestica-muda-em-meio-a-pandemia/

Infelizmente existem outros grupos de riscos de violência doméstica durante esse período de 

isolamento social: crianças e adolescentes, que, segundo o Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (Conanda) já representam 70% das vítimas dos casos de exploração (quando o 

crime envolve dinheiro ou troca) e abuso sexual. Na reportagem da Periferia Em Movimento há 

recomendações do que fazer em caso de violência sexual, além de apresentar a lista de Conselhos 

Tutelares em São Paulo. Se informe e divulgue!

EMENDA GARANTE DIREITO ÀS MULHERES TRANS E 
TRAVESTIS

Segundo esta matéria do Nós, mulheres da periferia, Erica Malunguinho, deputada estadual e 

educadora, apresentou emendas para a última versão do texto pro Projeto de Lei 350/2020, série de 

medidas de combate ao coronavírus. Dentre as cinco propostas da deputada Malunguinho, duas foram 

aprovadas. Uma delas tem a função de garantir que o auxílio emergencial também seja destinado às 

mulheres trans e travestis. 

COMO PEDIR AJUDA EM SÃO PAULO
Para as mulheres residentes em São Paulo, a reportagem Você não está sozinha do Nós, mulheres da 

periferia, pode ser muito útil! Explica os tipos de violência contra mulher que existem, e apresenta 

também um compilado de serviços públicos por região do município. Conteúdo importante para 

divulgar!

ACESSEhttp://periferiaemmovimento.com.br/18vozes/

http://nosmulheresdaperiferia.com.br/servicos/voce-nao-esta-sozinha-como-pedir-ajuda-em-caso-de-violencia-domestica-em-sp/

http://nosmulheresdaperiferia.com.br/noticias/auxilio-para-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-e-aprovado-pela-alesp/
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000324166
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INICIATIVAS NOS 
TERRITÓRIOS



ABRAÇO QUILOMBOLA

O projeto “Abraço Quilombola” existe para ajudar 520 famílias quilombolas de Tabuleiro da 

Vitória, na Bahia, que estão sendo definidas de maneira participativa, por critérios de 

vulnerabilidade e de maior risco social frente à pandemia da COVID-19. Para custear a 

iniciativa, foi realizada uma campanha de arrecadação, e a partir das contribuições muitas 

famílias já estão sendo beneficiadas com cestas básicas contendo alimentos, produtos de 

limpeza e higiene. Acompanhe aqui o projeto! 

SOLIDARIEDADE RIBEIRINHA 

Em parceria com a Livroteca Brincante do Pina e o coletivo Pão e Tinta, o projeto “Solidariedade 

Como nós vimos, cada contexto é um contexto diante da pandemia, e o território no qual se 

vive tem impacto direto no cotidiano. Já parou para pensar na importância de ações 

específicas para cada território? Sim, mesmo medidas para suprir necessidades básicas 

como alimentação e higiene pessoal podem diferir em alguns aspectos, dependendo de 

onde se atua. Para quem quer apoiar algumas destas iniciativas, entender todo esse 

contexto é muito importante. Nesta atualização do Manual, trouxemos novidades sobre 

iniciativas que foram realizadas a partir de financiamentos coletivos para você conhecer e 

compartilhar.
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ACOMPANHE AS INICIATIVAS QUE 
JÁ ESTÃO ROLANDO!

INICIATIVAS

https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

Ribeirinha” está mapeando e distribuindo 100 vale gás e 100 cestas básicas com crustáceos 

locais para as famílias que moram nas palafitas da comunidade do Bode. Os itens serão 

adquiridos com o dinheiro arrecadado através de um financiamento coletivo, e comprados na 

própria comunidade, com o intuito de fomentar a economia local. Dá uma olhada ;)

POVO INDÍGENA XOKLENG CONTRA O COVID

Pensando na importância da disseminação de informações a respeito do Coronavírus e no 

resgate à cultura e tradição do povo Xokleng, localizados em Santa Catarina, este projeto 

trabalha em três frentes principais: produção de conteúdos gráficos e audiovisuais abordando 

formas de prevenção à COVID-19 na língua materna local, para serem compartilhados; 

desenvolvimento de uma horta comunitária e distribuição de álcool em gel para cada família 

Xokleng Laklano. Falta pouco para o valor estipulado ser batido, e você ainda pode contribuir 

com a iniciativa aqui :) 

QUER CONHECER INICIATIVAS QUE AINDA PRECISAM SER APOIADAS? 
SACA ESSA!

A galera da Agência Mural fez um compilado de iniciativas de doações nas periferias de São 

Paulo, e o pessoal do Periferia Em Movimento reuniu 28 redes de apoio e vaquinhas online 

para contribuir. São diversas causas para conferir e colaborar!

https://benfeitoria.com/abracoquilombola

https://www.instagram.com/amqtva/

https://www.instagram.com/p/CAOOYkun5Y3/

https://benfeitoria.com/xoklengcontraocorona

https://www.agenciamural.org.br/contra-o-coronavirus-veja-7-iniciativas-para-doacoes-nas-periferias-de-sp/
http://periferiaemmovimento.com.br/vaquinha-covid/



#NAPRÁTICA: 
COMO ADMINISTRAR O $ 
NA PANDEMIA?
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Estamos vivendo tempos incertos em todos os aspectos da vida. O jeito que enxergamos 

nosso bairro, nossa cidade, nossos trabalhos e nosso dinheiro já está mudando, e, com isso, 

muitas iniciativas voltadas para administração financeira estão surgindo ou sendo 

fortalecidas. 

Durante muito tempo falar sobre gestão do dinheiro que entra e que sai da conta, era algo 

restrito às pessoas mais privilegiadas. Projetos como o Finanças com a Nath e NoFront- 

Empoderamento Financeiro, porém, têm trazido de forma potente outras narrativas, 

contribuindo na democratização da informação para que grupos sociais marginalizados 

também a acesse. 

Diante de tantas incertezas, precisamos falar sobre dinheiro sem medo, mas com 

consciência do contexto em que vivemos. Para fecharmos este Manual, compartilhamos 

com você algumas notícias e informações relacionadas ao dinheiro em tempos de 

pandemia. Olha só:
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COMO ADMINISTRAR SEU 
DINHEIRO DURANTE A PANDEMIA? 

https://www.emmovimento.org.br/labgret

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/taxa-de-informalidade-cai-para-399-da-populacao-ocupada

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-mudou-ate-agora-na-lei-trabalhista-por-conta-da-pandemia-de-covid-19/

DICAS DA NATH!

A gente já citou, mas vale sempre a pena repetir que Finanças com a Nath é um projeto muito 

empoderador! E quando se trata de administração do dinheirinho nessa crise, a gente precisa 

exaltar algumas dicas delas. Aqui, destacamos a playlist de Controle Financeiro e o vídeo 

Como se organizar com pouco dinheiro! Pra conferir e compartilhar ;)

SACA O CONTEXTO!

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e o Data Favela, divulgada em 8 de abril, mostrou que 

quase 60% dos moradores das favelas não tinham renda para se manter por mais uma 

semana de quarentena. Os dados apontaram que, sem auxílio do governo e sem trabalho, a 

falta de alimento também era uma preocupação. Assunto sério, né? Por isso a Agência Mural 

fez a reportagem Como lidar com dinheiro em época de quarentena nas periferias com 

algumas dicas importantíssimas para galera das quebradas, além de um podcast pesado 

chamado “Os boletos e a pandemia”.

https://benfeitoria.com/abracoquilombola

https://benfeitoria.com/solidariedaderibeirinha

https://benfeitoria.com/xoklengcontraocorona

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-04/sp-violencia-contra-mulher-aumenta-449-durante-pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=1lQRNyiMZNY&list=PLDlxlCF-E-DdJTN2C3qVB8FvxGo31kipD

https://www.youtube.com/watch?v=1vGVHGyqg0U

https://www.agenciamural.org.br/como-lidar-com-dinheiro-em-epoca-de-quarentena-nas-periferias-veja-dicas/https://www.youtube.com/channel/UCmhzmQBdXP9TeRtpQ-iWSPg
https://nofront.com.br/

https://nofront.com.br/

ESPERAMOS QUE O MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA TENHA SIDO ÚTIL , E QUE AS 

INFORMAÇÕES REUNIDAS AQUI TAMBÉM SEJAM COMPARTILHADAS COM MUITAS OUTRAS 

PESSOAS ATRAVÉS DE VOCÊ. SEGUIMOS JUNTES, NOS CUIDANDO E PENSANDO 

ESTRATÉGIAS PARA PASSARMOS POR ESSA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL, NOS 

COLOCANDO À DISPOSIÇÃO EM CASO DE DÚVIDAS E SUGESTÕES. ATÉ LOGO :) 



W W W . E M M O V I M E N T O . O R G . B R

@T O E M M O V I M E N T O

@ E M M O V I M E N T O . O R G


