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CHAMA NA SOL.UÇÃO 

Fortnlecer ndole:-.centes e joven!'. 
moradores de íavela!; � periíeria!; 
do Rio de J,:inc·ro n:-. busc� de 
soluções p�r.:i g�r.Jnti.J cc 
direitoi; em 5,;u�5,; comunid�dli'�. 

E::e é o no:$0 obj�tivo!@) 

unicef� 
Atravós de uma parceria potonto 

entre UNICEF e CEOAPS, q..1eremos 
envolver ,1 9,1ler,1 jovem n,1 mud.1nç,1 

para melhorar suas comunidades. 
pois só quem vivo que sabo o quo 
precisa ser rc ·to e tem o gãs para 

revol ucion.1r ess,, re.1lid,1de. 

CHAMA NA TRANSFORMAÇÃO 

M<"I primeir;-i ediç;io, que ,1conteceu 
em 20-i!I, o grupo teceu na reducao 
da� de�igualdades para incl u;ao 
P '"0dutiva de adolcsccnt�s e jovens� -

J
For.:im 69 p.:irticip.:intes na

ediç.:io de 2019, que p.:issou por 
34 com.1nid.:ide� ê bAirro$li do Rio 

. .., 
-1

- E O QUE BROTOU DESSA
IDEIA?

Várias soluções. inovações e 
alternativas'

Os participantes criaram 5
projetos para colocar a mão na
massa:

........ Empresa Poétka 1 •�j:empresapoetlca 
� ,,,------

tv:l:,- O� pr-u<.:1:Sli·O� �f:i'lellvos
� V µred�arn ser humi.mi..::<.Ktos: 

.-S)J.---: �mpr,:141,1c�Uu1 ...,.. é- e-.:1:a a band-eirs do grupo, que busca 
('.ônfe::t<"r o mundo d-n trr.halho .::om t�mi'I::: 

;";E'!n�;vP.ir. r,arn;; ju'✓<"!ntu:1?.. c:om,; tn,n,fobi.:J, 
HI\� o v;;l-nr .:o jow,m t;;,,e!ano, E'!ntre rmtm;";. 

�11;; :'lrindn;;I ?.;;tr.=.tegi;; tor;;m ;;� ive;";, 
tran&ml&&ÕC-S ao VIVO �r, r,)1.1cs. �<•CldlS. 

De Dentro Pt> Fora 1 '!'d•.d•ntropr>foral� 

0 :,:,e::., -:.10 OíCJe.o lo -:.; l-:.;,rl.:lg,:;u-1e11L-:.;, � 
:::.;,c:i-:.;,en-:..::.:i-:.m-.:1 -:.te:: -:.;,•1e11� -::e ·.:.i,� .:.,:: E: :: / 
per f.e� ::is,,:, p::irtir d� oe:;quisos S·�b•e suos /� 
n�::�'."õ;";i:1;;oE:i � <":riE:i.:;� li9<"::"i.:;;0;..,:; ...-.. noc-: V 
:1c-: tr<":c.�l'"n . O çn.p:; r��I 7,-, .. ;;l:iv o,:;:"1�;0. .:-:nl ni!"! 
v1;lta,::a:. ::ia·.�.;, a•.1tc�cr,h,;d11,;nt,; o o 
r<;c,,,..1· �: rror,::, e� 1;ot�n,:.i,:1li:1a,::�:. � dcs,; ,:is 
prd1:.:.1or,a1� 

Pontes para Mudanca 

Con,:-c.t:1dos. �om o rni..11·,10 virtual,-::. 
Pont•:is para a Mudar-�a pr�p.arcu •:or10 
f,JIVJ,.X)t..él um -.:-1l•.: (.jU!.' •JÍi.:n.•1..:,; d() 
u:;u;.i1u.> ;.1 �o.s:; b1 11d�1<.h,• d"' <,;<.:lnbn1;.1r 
s@u P@1fd com Vi.lQJ!: d@ lruln1lho;; 
l<.nnb@m UUI 1cpo qu;,, J. UCiJ lôO 
r.,l<l11;.o1<.1rne11Lo de obJ,,..livo� 
r.,rofl�� �m:ns. 

SE ll(,A 
NCPj>MII 

d 
rvk._;: JovenS, Podem 1 ,:Ç,!:.jovenS,podem

V Tré� públ ico.c; em e�peci.11 
for,1m o foco do projêto: jovens 

cumprindo mecida socioecucativa, 
jo•Jt::Hl':i mft�� u�.,�mpr��::Jc'ld<:1� � jov1::m� 

�111 Uu�çc:t t.Jo µrirm::!ir<; �mµrE::iyo. 
O objetivo foi levar a eles informações 

qualificadas e oportunidades 
de etrprego e renda. 

Conecta Jovom 1 (ji°,conocta_.jov<>m 

�b 
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� Com o apoio de uma instituic�o 
parct:ira. que oícreccJ seu e!:ipaço 
cm U'Yla comunidade da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro. o Conecta Jovem 
u�ou o .. ecurso do Ch,1m.1 n.1 Soluç:io
p.1r., in\'e�ti r em comput.,dore� e ,1ce�so
à internet. para que os adolescentes e
j:>Vens da região pudessem �studar e
realizar as atividad�� escola'es online 
durante a pande'Ylia. 

E EM 2022, O QUE FIZEMOS? __ _

Na edição de 2022, foram selecionados 50 jovens de

14 a 24 anos no Rio de Janeiro. 

Ele5 participaram de debate5, formaçôe5 e açôe5 que 
serviram de base para a criação de soluções práticas 
e que possaM ser ap ,cadas no cot1d1ano. 

Se liga: a gente não quer 5Ó debater, a gente quer 

FAZER ACONTECER. 

Nc1 St='gundct edic;ao, íl='âliLctdâ !=111 
2022, o foco foi a: 

Juventude unida pela prevenção 

,,., ,, 
das violências! 

Abordando diversas formas 
de violencia que afetam a 

vida em sociedade: 
Física, psicológica, de gênero, sexual, doméstica, 

online e LGBTQIAP+. 

COMO ISSO FOI FEITO? � 

Passo a passo a gente viu a #transformação acontecer'

f Primeiro teve a formação online do grupo: 

2 Em seguida. a construção de soluções coletivas 
e mentoria propostas; 

:S Com soluções definidas, chegou a hora da 
concretização: 

4 E para fechar. trabalhamos na sistematização 
e c1vulgaçao da expenênc,a. 

� E O QUE BROTOU DESSA IDEIA? 

VArla$ soluÇÕé$, Inovações e alternatfvas! 
A galera criou OS profetos para colocar a 

mio na ma$$a; 

Jovens Revoluclo"ârlos 

lnterdmblo de Cria 

;\dolescento?! e j❖vo?r,s de 
:'!1f1m�me:. re,;1(1�t. d?! f.ld,sJr/e do 
f(i1.> :.1,.- J:.111<.'irr.> '.lPtr.''.'·�\nl;.1rvm 
� pr-:>p(l%!1 da Web s4rie: Papo 
<IO Cri•• Uuu.i './•/1.':) '.'Ólit.' qu:,; 
rE-trata as ._.iol�rdas cio cctidiano . 
C(':nl .,m *fM.údlú p11,1tú M)hrP. 
•;iol'7'rci.:'I r�-.r.ü. q1. r. �st,:'4 
:'!11,p<:'livt1:I cllc:ando aqui. 

),t) 

Ajudando & Apoiando 

l 

. � Entr.ando (Om A Sôluç:.1io 
�·-1 

• .•L_ A.-.l:>l�'.i<:1.srk•; � j:,;v:,;11:; 11\Vl'.ldV 1;•; 
• •  

Ó(: 1;;i·rr,:-i e� Pr.·:un;i .:J<:; :-J� 
J :11't� r�>, ac1•'.!�-cr.ta·em �1 1:-mo<•l)ta 
(.k ;)\.'d•::iJ-;I.: Pod$ol11ção Jrn 
p<:<"knr,t p,Ari't r;,flt'rlf i:. r.r·11-: 1;;r \; 
Cel:are/:�•ir,bat� à \•fo- éncié
d<.;111C�l.1<. d 11(. 1-',:r: ,Ili<. O 1_u•.11A: J :i 
wu•/cu '-' primeiio eoi:ócic, cu;., 
l:!St6. di�ponf .. ,t-1 <:11<:ando ac:1ul.
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Ado!1.".:<..:::11l1:-; (.\ j<,;\•c11•.:. :.::.• b��i;r:.• :..l..:1 PVVUll..l 
(ni❖óe J�.ne,iro! pr,:,p1.S�ram é C'iacâo d.e 
110' mrNmH:'l7ú d.=! r<>:-:.;i;, d� c,:-inv�r$a ";i;. 
:.·:,;,;.:,;!.;•; <J:,; o;r;,1 :,;;.1i"<J i.:;Jr;.1 divh.•9;.u -;ot>r-:.: ;;-; 
1lih�1<!11I :::. viol:":nci;i:: <� rn: 1:<�1;1; i1r,p,:i:lon ua:. 
·.·idéi o? !al!d-? n·e-ntél d.s.s PE-!SOH. Com o 
:-,b.eil'.''ú do'! mulr1r1li.:.;ir il ll'Íúfl"l�ÇAr> l)M�
:.•ulr<,;.-; ;,1:J:.•l-:,; •;1:<.'lll�o; C io•/(.'ll'i d�l rc9i0-:,;,
:1:r:1·ás d,:- d1'l.!11rnca; reflo:">:1·.-·al-=' 1mê'rti!,,e;
p111:::o;)i:; A p1i·11<1i-.; l(;c:i d<1 <:<:11\1<u1,a, u111a 
prop(-:;,r;i r.• nf!"), .'l<".<'il't���t':L O-:": f!Vt':nt<> dP. 
:.·nc,;:,;rrmw:nlo :J:.• pmi·:.:l:.• Churrw r;,i 
Soluçãi•�.<om a i3,,:ifüaçà❖ �-ª piicó oga 
Ad• õ.-10,1 n<:w10•:.�1 t� 

lt 

Palavra por Palavra 

Advl;.>::t.:<ctíll<ct:: � JOYl.\11:i do l;,;1 rru
d.:i r�vun� {Rio de J.:ineiro}. 
;ip�;:;;,ntaram um;:; hat� h� CP. 
Slam no evento ele encerramento 
do projeto :::hama na Sok1ç.ão. 
Com mull.:i µo@s1<.l@ 1-'<-llJlha� e@ 
rima. o Lernu dJ uatõJlhu íoi o
combate,;, violêrtdi'.1 verbal. 
qu() rnpr<>d!J7 di .. -nr�r-t,n;. tip<>r. 
de- violôncias . 

E QUAL A DIFERENÇA QUE TUDO ISSO FAZ NO 
PEDAÇO? 

As soluções pcnsadRs pela qr1lcri1 sf.lo 
imolementadas nos territórios, e os jovens que 

integraram o projeto atuam como promotores do 
conhecimento <1dquirico em su<1s comunidíldes 

gernndo imoDcto ulinhuco tis políticus 
públicns, cm seus territórios!'. 

Mais do que falar, nosso lance é 
#FAZER e #TRANSFORMAR. 

POR ISSO SOMOS O CHAMA NA SOLUÇÃO! 

p,; 

Se liga e não perca os resultados da nossa juventude! 

Chama na Solu�ão 2022 
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https://www.instagram.com/empresapoetica/
https://www.instagram.com/de.dentroprafora19/
https://www.instagram.com/jovenspodem/
https://www.instagram.com/conecta_.jovem/
https://www.instagram.com/intercambiodecria/
https://www.instagram.com/ecsolucao/
https://www.instagram.com/ajudandoeapoiando/
https://www.unicef.org/brazil/chama-na-solucao-2022



