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saiba mais

ONU anuncia fundo de US$ 40 bi
para a saúde de mulheres e
crianças
Objetivo do plano é salvar 16 milhões de vidas até 2015.
ONU diz que investir na saúde de mulheres e crianças reduz a pobreza.

O secretário-geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon,
anunciou a criação de um fundo de US$
40 bilhões para melhorar a saúde de 16
milhões de mulheres e crianças nos
próximos cinco anos.

A declaração foi feita nesta quarta-feira
(22), último dia da reunião mundial
contra a pobreza. O plano seria aprovado
pelos 192 países integrantes da ONU.

O secretário-geral estimou que o plano
estratégico global permitirá salvar 16
milhões de vida até 2015, e ajudará a
reduzir a mortalidade feminina durante a

gravidez e parto e a mortalidade de crianças com menos de 5 anos.

De acordo com a ONU, investir na saúde de mulheres e crianças reduz a pobreza e
estimula o crescimento econômico. “Nós sabemos o que funciona para salvar as vidas de
mulheres e crianças”, disse Ban Ki-moon em comunicado.

Promessas
A ONU afirmou que mais de US $ 40 bilhões
foram prometidos por governos, fundações,
empresas e organizações não-
governamentais. Desse total, segundo
funcionários da organização, US$ 27 bilhões
fazem parte de novas promessas, e cerca de
US$ 8,6 bilhões são provenientes de países

de baixa renda.

Entre os países que participam da iniciativa estão Afeganistão, Zâmbia, Austrália, Grã-
Bretanha, China, França, Alemanha, Índia, Japão, Rússia e Estados Unidos, diz a ONU.
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Ricos
Fundação dos homens mais ricos do mundo, como o norte-americano Bill Gates e o
mexicano Carlos Slim, ONG humanitárias como a Anistia Internacional e multinacionais
como The Body Shop, LG e Pfizer figuram entre os doadores.

(*) Com informações das agências de notícias Associated Press, France Presse e Reuters
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