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Objetivos  e  Metas

• Finalizar a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adoles-

cência mais próximas ao nosso público alvo: adolescentes.

• Divulgar o trabalho do Nosso Instituto através de contato 

interpessoal.

• Distribuir preservativos externos como forma de prevenção à 

infecções sexualmente transmissíveis - ISTs.

Objetivos e metas realizadas

A ação realizada teve como objetivo a distribuição de flyers do 

Nosso Instituto que continham preservativos externos da 

marca Prudence, com prazo de validade abril/2023.

Susana Lacevitz, Erica Tucherman e a colaboradora do Nosso 

Instituto Clarissa O’Neill estiveram de 10:00 às 14:00 na frente 

do elevador da Favela Hub, do Viva Rio, em contato direto com 

os passantes.

Público

Foram atingidas 150 pessoas, entre adolescentes e jovens de 

todos os gêneros.

Dificuldades e/ou soluções encontradas

Nosso objetivo de divulgar o trabalho do Nosso Instituto para 

os adolescentes encontrou dificuldades pois com a crise da 

água no Rio de Janeiro, as escolas não abriram, conforme data 

prevista e assim precisamos nos adaptar.

Estratégias de Ação

O contato com o VIVA RIO e Nosso Instituto se deu por Susana 

Lacevitz e Marília Rocha, coordenadora do equipamento.

Encontro presencial entre Susana Lacevitz e Erica Tucherman 

para produzir os flyers com preservativos.

Ana Carolina nos recebeu no Favela Hub.

Captação de Recursos

Preservativos externos Prudence foram doados por DKT do 

Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda.

Parcerias

Para esta ação tivemos a parceria do VIVA RIO, que deu apoio 

para essa ação, possibilitando que pudéssemos usar o espaço 

FAVELA HUB.

Informações adicionais

15 flyers preparados com preservativos ficaram na mesa do 

FAVELA HUB para quem tenha interesse.

Material anexo

Fotos da ação.

Material de divulgação

Preservativos externos.

Flyers Nosso Instituto
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