
    
                                                                                                   

CONCURSO DE IDEIAS E PRÁTICAS: CIDADE, MORADIA E SAÚDE 
 

Lista dos trabalhos selecionados 
 

 
 

Proposta 09 - Programa Social Sim! Eu Sou do Meio  
Título do trabalho: Pias para todos - Vidas Periféricas Importam! 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 
 
Proposta 17 - OPHUS e Rocinha Sem Fronteiras  
Título do trabalho: Intervenções no âmbito da Assistência Técnica para a promoção de 
melhorias habitacionais em assentamentos informais. 
Categoria: Defesa da moradia como promoção de saúde 
 
Proposta 18 – EMAU Abricó  
Título do trabalho:  Ponto de Apoio de Higienização Comunitária. 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 
 
Proposta 19 - Casa Amarela Providência  
Título do trabalho:  Lave as Mãos - Pias e Sabão Ecológico no Morro da Providência. 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 
 
Proposta 22 – Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas  
Título do trabalho: O MLB e a luta pelo direito à moradia, à reforma urbana e à saúde 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 
 
Proposta 28 – Rede Ecológica campo e cidade se dando as mãos  
Título do trabalho: Campo, favela, baixada e a rua de mão dadas contra o Corona e a Fome 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 
 
Proposta 29 – Associação de Apoio à Moradia  
Título do trabalho: Manoel Congo Viva! 
Categoria: Defesa da moradia como promoção de saúde 
 
Proposta 32 – Um Teto para o Meu País  
Título do trabalho: Mitigação dos Impactos da COVID-19 nas comunidades mais precárias e 
invisíveis com apoio da TETO Brasil - Rio de Janeiro 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 
 
Proposta 35 – FAFERJ  
Título do trabalho: Centro Comunitário - Comunidade da FICAP (Pavuna, RJ) 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 



    
                                                                                                   

 
Proposta 36 – União por Moradia Popular  
Título do trabalho: Fortalecendo a Rede de Solidariedade da UMP-RJ Contra a Covid-19 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social 
 
Menções honrosas:   
 
Proposta 6 - G.R.E.S. Grupo dos 15 
Título do trabalho: Casa da Lídia 
Categoria: defesa da moradia como promoção de saúde. 
 
Proposta 34 - SOS Providência 
Título do trabalho: Morador Monitor 
Categoria: Defesa do território como promoção de saúde e bem-estar social. 
 
*Atenção: Esta lista, após eventuais mudanças decorrentes do prazo regimental para recursos e da 
análise documental das propostas pré-selecionadas, será consolidada em uma Lista Definitiva, no 
dia 14 de agosto. 


