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No mês de abril completamos 100 dias de existência da JUVRio, e esse é apenas o início 
da nossa trajetória. Ao longo desse período construímos, junto à juventude carioca, projetos e 
políticas públicas voltados para a construção de uma cidade mais participativa, respeitosa, justa 
e diversa, onde a voz dos jovens seja ouvida e valorizada. Entendemos que a centralidade do 
debate sobre a juventude e seu potencial transformador é uma pauta fundamental quando 
buscamos a garantia de direitos para grupos historicamente marginalizados. E visando essa 
transformação, o empenho voltado para olhar e atender as demandas da juventude carioca foi 
proporcional à dimensão do desafio em ser a primeira secretaria municipal do Rio voltada exclu-
sivamente para os jovens.

 
Reconhecemos os quase 1,5 milhão de jovens cariocas como um grupo social com 

interesses e necessidades particulares, e buscamos potencializar sua força de transformação 
compreendendo as diversas e distintas juventudes da nossa cidade. Nossas ações iniciais priori-
zaram a valorização das diversas juventudes que compõem a cidade, compreendendo a 
diversidade como um direito fundamental para a construção de políticas públicas mais inclusivas. 
Através da criação de espaços de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, de progra-
mas que promovem a inclusão profissional, e de iniciativas que fomentam a participação social 
do jovem na construção de seu futuro, a JUVRio não mediu esforços para começar o processo de 
transformação que nossa cidade precisa. Acreditamos que a emancipação dos jovens é o 
pontapé inicial para que seu protagonismo na sociedade seja reconhecido e valorizado, e 
nossas ações têm justamente esse comprometimento.

Assim, neste relatório, elencamos as principais atividades realizadas pela JUVRio nos 
primeiros 100 dias desta gestão, iniciada no dia 1º de janeiro de 2021. Vamos juntos?

1.

Apresentação
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Com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia junto às populações em favelas e 
periferias da cidade, a Rio Contra a Fome apresenta ações capazes de ampliar e organizar 
doações direcionadas aos territórios mais afetados. Em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e com a Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), todos os pontos munici-
pais de vacinação passaram a receber doações de itens da cesta básica.

Em apenas sete dias foram arrecadadas 8 toneladas de doações feitas por pessoas que 
foram se vacinar contra Covid-19 nos mais de 250 pontos espalhados por toda a cidade. Os 
itens são diretamente encaminhados para 80 coletivos e organizações da sociedade civil que 
vão distribuir às famílias que estão passando por insegurança alimentar nas favelas e periferias 
em função da pandemia.

2.

Rio Contra a Fome
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3.

Portfólio de Projetos

Fala Juventude

Com o objetivo de orientar a atuação da JUVRio nos próximos anos, nosso portfólio 
conta com programas de geração de oportunidades voltados para a inserção dos jovens no 
mundo de trabalho. Através da criação de oportunidades educacionais e de qualificação, 
acreditamos que a juventude carioca se tornará mais capacitada para ser inserida no mercado 
de trabalho, contribuindo para a geração de renda dessa parcela da população. Além disso, 
nossos projetos também contam com o olhar para a promoção do bem-estar e para o estímulo 
à participação e protagonismo da juventude.

Criando um espaço propício para a troca e diálogo entre o jovem e o poder público, este 
projeto conta com oficinas para auxiliar e incentivar os jovens na busca de uma colocação no 
mercado de trabalho e capacitação. O primeiro ciclo do Fala Juventude traz o audiovisual, 
através de oficinas de drone, fotografia, edição de vídeo, produção de eventos e formalização 
e institucionalização de empreendimentos. Foram abertas inscrições e selecionados 120 jovens 
da Cidade de Deus, Rocinha e Complexo do Lins para participar do piloto deste projeto.

a.
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Diverso Universo
A iniciativa é uma parceria da JUVRio com o Departamento Geral de Ações Socioedu-

cativas (Degase RJ) e com a Fundação Planetário. A exposição virtual Diverso Universo é 
composta por obras produzidas pelos internos do Degase feminino em oficinas de fotografia e 
colagem organizadas pela JUVRio em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Também 
foram realizadas rodas de conversa sobre desigualdade de gênero, evidenciando a arte como 
maneira de expressar suas realidades, projetando seus sonhos e anseios. 

b.



8

Relatório dos 100 dias

Emprega JUV

Este programa promove a inclusão profissional e a emancipação de jovens cariocas em 
situação de vulnerabilidade social por meio de orientação profissional, oferta de oportunidades 
de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Seu lançamento oficial contou com a oferta 
de uma capacitação voltada para a promoção da saúde mental, em parceria com o UNICEF 
Brasil e o Movimento Saber Lidar.

c.
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Em parceria com o Pólen, Polo de Inovação da UNISUAM, o Edital Favela Inova incenti-
va os jovens de comunidades, favelas e bairros periféricos da cidade a investir em uma ideia 
inovadora ou no próprio projeto/negócio. Os participantes terão a oportunidade de desenvol-
ver seu empreendimento com o apoio de especialistas na área e, as equipes finalistas, vão 
receber uma bolsa de estudos integral de graduação na UNISUAM. Foram mais de 80 projetos 
e ideias cadastrados e 29 deles foram selecionados para ser impulsionados pelo Pólen.

4.

Favela Inova
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5.

Luneta na Laje

Fechamos parceria com o Planetário do Rio para levar o projeto Luneta na Laje para 
favelas e periferias da cidade. O projeto leva até os locais um moderno telescópio para a obser-
vação do céu noturno, promovendo conhecimento, lazer e interesse pelo tema da ciência. O 
objetivo é diminuir a atual distância entre a astronomia e a população em geral, principalmente a 
periférica. O Luneta na Laje vai garantir o acesso dos jovens cariocas à educação científica.

Será feita a observação do céu, sempre atrelada a algum conteúdo, com um moderno 
telescópio e astrônomos do Planetário, que vão ajudar os participantes a identificar planetas e 
constelações e esclarecer dúvidas e curiosidades durante a atividade. O Luneta na Laje vai 
começar assim que for possível pelo boletim epidemiológico do Coronavírus na cidade. A 
previsão é que sejam realizadas duas atividades por mês do projeto nas lajes das favelas e 
periferias do Rio.
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6.

Articulação nos Territórios

Nossa equipe atuou ativamente nos territórios na articulação com lideranças e organiza-
ções locais com o objetivo de aproximar a população das atividades da secretaria e compreen-
der as demandas nessas localidades. Alguns desdobramentos dessa mobilização nos territórios, 
principalmente periféricos e em favelas, foram o Memorial da Luta da Juventude no Enfrentamen-
to da Covid-19, o Reage Juventude e a Casa da Juventude. 

As Casas da Juventude têm a proposta de funcionarem como um centro intersetorial 
responsável por aproximar a máquina pública e a juventude carioca através da realização de 
projetos da JUVRio nesses espaços. A articulação realizada ao longo desses 100 dias vai resultar 
na inauguração da nossa primeira Casa da Juventude, na Pavuna. 

Casa da Juventudea.
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Memorial da Luta da
Juventude no Enfrentamento
da Covid-19

Foram inaugurados nove memoriais em diferentes territórios da cidade (Cidade de Deus, 
Vila Kennedy, Santa Cruz, Complexo do Alemão, Jacarezinho, Vila do João, Nova Holanda, 
Ilha do Governador e Rocinha) em homenagem à juventude carioca que assumiu o protagonis-
mo nas favelas e territórios periféricos para enfrentamento dos efeitos gerados pela crise da 
pandemia. 

b.
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Reage Juventude

A ação foi voltada para a orientação da juventude sobre a mitigação da Covid-19, 
apresentando seus impactos para a população nos territórios onde foram instalados os memo-
riais. Esta iniciativa contou com rodas de conversa e encontros entre coletivos, projetos e lideran-
ças comunitárias e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos e das subprefeituras e assistentes sociais. 

c.
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Boletim Juventude
em Dados

Todo o planejamento estratégico de ações, programas e projetos da JUVRio leva em 
conta um diagnóstico da juventude carioca. O Boletim Juventude em Dados é uma produção 
que traduz esse diagnóstico da população jovem carioca de maneira ilustrativa e com lingua-
gem acessível.

A missão de conhecer a juventude carioca a partir dos dados deu origem ao boletim 
mensal que vai trazer uma temática diferente a cada edição. O primeiro boletim trouxe um olhar 
para o perfil dos jovens a partir da apresentação de números, dados e informações, olhando 
para a distribuição no território, cor, raça e gênero.

7.
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Recrutamos mais de 100 jovens para fazerem parte de um banco de voluntários da 
secretaria. Eles já atuam em ações da prefeitura, como no apoio das filas de vacinação contra a 
Covid-19 e auxiliando nas doações da campanha Rio Contra a Fome nos pontos de vacinação, 
em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e vão poder fazer parte das ações e 
iniciativas de diversas secretarias, sempre em parceria com a JUVRio. 

Voluntariado JUVRio

8.
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Protocolado junto à coordenadoria de processos legislativos da Câmara dos Vereado-
res, o Conselho Municipal da Juventude Carioca, enquanto instância consultiva associada à 
JUVRio, busca ser um espaço de diálogo entre a juventude e o poder público, onde serão discuti-
das políticas públicas pautadas nos interesses desse recorte da sociedade civil carioca. O Projeto 
de Lei 777/18, responsável por criar o conselho, se encontra em processo de homologação no 
Legislativo, e logo a juventude já poderá ocupar esse espaço!

Conselho Municipal
da Juventude Carioca

9.
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A JUVRio está fazendo parte do Grupo de Trabalho responsável por discutir e elaborar o 
primeiro conselho de favelas e territórios periféricos do Brasil. Foram realizadas plenárias para 
criação de seu formato e metodologia, culminando no lançamento de uma consulta pública 
para entender as expectativas da população para esse órgão. Também fazem parte dessa 
iniciativa as Secretarias de Governo e Integridade, de Políticas e Promoção da Mulher e de Ação 
Comunitária. 

Conselho de Favelasa.
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Também estamos participando do Grupo de Trabalho que discute as iniciativas que vão 
fazer parte do Plano Estratégico carioca, e temos como principal objetivo inserir a visão da juven-
tude nesse cenário e contribuir com o pensamento das problemáticas da cidade a partir da 
vivência dos jovens. 

Plano Estratégico da Cidadeb.
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Comunicação

10.

Criação das redes sociaisa.

Foram criados perfis da JUVRio nas principais redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, 
TikTok e Youtube. As páginas (@juvrio em todas as redes) são alimentadas com regularidade, 
divulgando as oportunidades, ações, projetos e políticas criados pela secretaria e trazendo 
convidados em posts, vídeos e lives com temáticas de interesse da juventude carioca, principal-
mente periférica. 
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Em nossos 100 dias de existência, fomos destaque em 119 matérias na imprensa - média 
de mais de uma por dia! Foram reportagens nos principais veículos de comunicação do Rio de 
Janeiro sobre as nossas ações e projetos nesse período. TVs, rádios, jornais, portais, revistas e 
podcasts falaram sobre a gente de forma positiva ajudando a espalhar nossa missão. 

Um reflexo disso é a nossa presença digital. Partimos do 0 na criação da JUVRio e já 
temos mais de 15 mil resultados na busca do Google em apenas 100 dias de existência. A nossa 
rede está crescendo e a secretaria chegando a cada vez mais jovens da cidade do Rio.

JUVRio na imprensab.

Google
JUVRio



21

Relatório dos 100 dias

Linha do Tempo

10.01.2021 | Globo Comunidade

10.01.2021 | Meia Hora - Memorial da Juventude

09.01.2021 | O Dia - Memorial da Juventude

28.01.2021 | Desenrola Rio G1
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02.02.2021 | Informe do Dia - O Dia
05.02.2021 | G1

04.03.2021 | Folha de S.Paulo

12.03.2021 | Extra Extra - Favela Inova

16.03.21 | O Dia - Fala Juventude
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17.03.2021 | O Dia - Favela Inova

18.03.2021 Expresso - Favela Inova

21.03.2021 | Globo Comunidade - Favela Inova

23.03.2021 | Pense Grande O Globo - Emprega JUV

31.03.2021 | O Dia - Emprega JUV
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01.04.2021 | O Dia - Diverso Universo

03.04.2021 | O Globo - Rio Contra a Fome

04.04.2021 | Meia Hora - Rio Contra a Fome

05.04.2021 | Bom Dia Rio - Rio Contra a Fome
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05.04.2021 | RJ1 - Rio Contra a Fome

05.04.2021 | Veja Rio - Rio Contra a Fome

06.04.2021 | Balanço Geral TV Record - Rio Contra a Fome

09.04.2021 | Extra - Rio Contra a Fome
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09.04.2021 | Bandnews FM - Rio Contra a Fome

09.04.2021 | G1 - Rio Contra a Fome

09.04.2021 | O Globo - Rio Contra a Fome

10.04.2021 | JB FM - Rio Contra a Fome
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Para onde vamos?

11.

A juventude carioca é o futuro da nossa cidade, e nossa motivação é aumentar suas 
expectativas quanto ao seu destino. Ainda temos muito caminho pela frente para transformar os 
jovens em protagonistas de suas próprias vidas e comunidades, e seguiremos criando projetos e 
políticas para que a juventude atue como agente do desenvolvimento do Rio. Esse é o nosso 
comprometimento! 

Levando em consideração a importância da democratização do acesso à atuação do 
setor público, este relatório tem como principal objetivo conferir uma prestação de contas das 
atividades realizadas pela JUVRio. Entendemos que o conhecimento é uma ferramenta 
fundamental para o engajamento político não somente da juventude, mas também da popula-
ção carioca como um todo. Pensando nisso, esperamos construir melhores caminhos para o 
futuro da juventude, pautados na inovação, participação e respeito à diversidade, compreen-
dendo as diferentes necessidades dos diferentes jovens em cada um dos cantos do Rio. 

Hoje, a JUVRio representa os 24% da população carioca, e com muito entusiasmo 
seguiremos trabalhando para promover mais oportunidades à nossa juventude, historicamente 
marginalizada dos processos políticos. Os jovens de hoje são aqueles responsáveis por 
transformar o amanhã naquilo que acreditamos, um futuro comprometido com a construção de 
uma sociedade mais participativa, respeitosa, justa e diversa, reconhecendo a importância da 
juventude, em especial preta e periférica, nesse processo.

Juntos podemos construir o futuro que sonhamos, e esses são apenas os primeiros 100 
dias de muito trabalho da JUVRio para alcançarmos esse objetivo!

Salvino Oliveira
Secretário Especial da Juventude Carioca 


