
 

 

Um guia dos recursos da Tearfund 
Bem-vindo aos recursos da Tearfund para auxiliar na prevenção, na mitigação e na resposta a 

possíveis surtos da doença do coronavírus (Covid-19). 

A Tearfund produziu estes recursos para auxiliar: 

● organizações nacionais e locais da sociedade civil  

● igrejas e outras comunidades religiosas 

● movimentos e grupos comunitários  

● indivíduos locais 

 

Esses recursos visam a complementar e auxiliar os recursos já disponíveis de fontes oficiais, tais como 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), governos nacionais e secretarias/ministérios da saúde e 

outras organizações da sociedade civil e não-governamentais respeitáveis. 

 

Os recursos da Tearfund foram criados para prevenir e/ou responder: 

 

● aos impactos diretos da Covid-19, tais como a doença e a perda de vidas, a introdução de 

medidas de distanciamento físico (social), bem como 

● aos impactos indiretos da Covid-19, tais como a redução nos cuidados de saúde e em outros 

serviços vitais prestados às comunidades, a perda de meios de vida e o aumento do risco de 

danos e violência. 

Recursos disponíveis e como usá-los: 

 

Gráficos e recursos informativos curtos: 

Esses recursos visam ao compartilhamento de 

informações e ao envio de mensagens através 

das redes sociais, de grupos de WhatsApp, de 

mensagens de SMS e de outras formas de 

comunicação em massa. 

A Tearfund também recomenda a utilização de 

vários gráficos da OMS, disponíveis aqui (em 

inglês). 

Cartazes: 

Os exemplos de cartazes podem ser usados 

diretamente (ou adaptados ao seu contexto) 

para afixação em prédios e espaços públicos. 

Os cartazes permitem o compartilhamento de 

informações cruciais com as comunidades. 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Estudos bíblicos para líderes de igrejas, 

membros de igrejas e comunidades 

Orientações essenciais para a igreja local 

Documentos de orientação e vídeos de 

aprendizagem para funcionários, organizações 

da sociedade civil e líderes comunitários  

Foram criados documentos de orientação para 

informar e orientar programas e atividades. 

Eles contêm informações a serem levadas em 

consideração pelos usuários ao elaborarem, 

planejarem e implementarem projetos e 

atividades. 

Os documentos também oferecem conselhos 

práticos e ideias de ações que podem ser 

realizadas por comunidades, famílias e 

indivíduos. 

Alguns documentos contêm orientações 

cotidianas simples, enquanto outros oferecem 

orientações técnicas mais detalhadas. 

Áreas temáticas disponíveis: 

- água, saneamento e higiene 

- gênero e proteção 

- programas de transferência de 

dinheiro, meios de vida e grupos de 

autoajuda 

- assentamentos urbanos 

- inclusão, combate ao estigma e 

combate às informações incorretas 

Webinars ao vivo e gravados com alguns dos 

assessores técnicos da Tearfund 

Sessões de vídeo semi-interativas para ajudar 

funcionários e pessoas a aprofundar sua 

compreensão das informações e dos princípios 

fornecidos nos documentos de orientação. 

Áreas temáticas disponíveis: 

- água, saneamento e higiene 

- programas de transferência de dinheiro 

- gênero e proteção 

 

 
Essas informações estão disponíveis para serem usadas da forma que for adequada ao seu contexto, 
como, por exemplo, para desenvolver suas próprias mensagens, cartazes, folhetos e orientações 
sobre a Covid-19 para sua comunidade e igreja. 

No entanto, observe que qualquer adaptação feita para o contexto local deverá utilizar somente as 
informações contidas nesses recursos ou informações provenientes de outras fontes verificáveis, tais 
como a Organização Mundial da Saúde. Se tiver alguma dúvida sobre como usar esses recursos ou 
como usá-los para desenvolver seu próprio material, entre em contato com o escritório da Tearfund 
em seu país. 

 


