
t 
I 

A 

, ! 

CLIPPING ELETRÔNICO PASTORAL DA CRIANÇA 
Edição 26 de Janeiro, 2005. 

Reconhecimento: Zida Arns recebe Rei de Espanha 

O rei Juan Carlos I beija a mão da fundadora da . 
1° Premio de Direitos Humanos Rei da Espanha, em solenidade ocorrida ontem (24/01) na 
Universidade de Alcalá, perto de Madri. "Apostar nas crianças, na sua saúde e desenvolvimento 
pleno, é a apostar sempre na vida, no futuro e na esperança", destacou o rei , elogiando a 
dedicação de Zilda Arns às crianças brasileiras. 
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Humanos Rei da Espanha: apostar nas crianças 
O rei Juan Carlos da Espanha elogiou a "destacada e intensa atividade" da organização 
brasileira "Pastoral da Criança", dedicada a melhorar as condições de vida dos menores de seu 
país, ao conceder-lhe ontem o Prêmio de Direitos Humanos Rei da Espanha. 
"Apostar nas crianças, em sua saúde e pleno desenvolvimento, é apostar sempre na vida, no 
futuro e na esperança", afirmou o monarca ao fazer a entrega do prêmio à fundadora da 
organização, Zilda Arns Neumann, em uma cerimônia na Universidade de Alcalá de Henares, 
perto de Madri. 
o júri que concedeu o prêmio destacou "as dimensões extraordinárias de sua rede solidária, 
composta por mais de 240.000 voluntários dedicados a combater a desnutrição e mortalidade 
infantil e melhorar as condições de vida das crianças brasileiras" para conceder o prêmio à 
Pastoral em novembro passado. 
"A Pastoral diminui pela metade a mortalidade infantil e a má nutrição, e onde atua há sinais 
sensíveis de redução da violência familiar e comunitária", afirmou Ams Neumann ao receber o 
prêmio. 
Criada em 1983 com o amparo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Pastoral 
da Criança atende atualmente quase dois milhões de criançé;!s e mães pobres e mais de 1 ,3 
milhão de famílias em todo o Brasil. 
Folha de Londrina(Londrina/PR) - Mundo - 2510112005- Online 

Estado de SP terá Pastoral do Idoso 
Voluntários estão sendo capacitados pela Igreja e por fiéis para criar, nas paróquias, grupos que 
ajudem carentes a exigir os direitos assegurados em lei 
Representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e fiéis da Igreja Católica 
querem capacitar pelo menos 600 voluntários no estado de São Paulo neste semestre para 
participar da implantação da Pastoral da Pessoa Idosa. O grupo vai auxiliar idosos carentes na 
busca de assistência médica adequada e orientá-los a exigir direitos assegurados em lei, como 
garantia de vida digna na família e vantagens em atividades de lazer. 
Diário de S. Paulo (São Paulo/SP) - São Paulo - 26101/2005- Pág. A-6 

Campanha da Fraternidade aborda "Solidariedade e Paz" 
Com o desafio de ajudar a superar a violência, um dos maiores problemas da atualidade, 
promover a solidariedade e construir uma cultura de paz, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
do Brasil (CONIC) em parceira com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) traz 
como tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2005 "Solidariedade e Paz" e o lema 
"Felizes os que promovem a Paz". O lançamento oficial da CF é na Quarta-Feira de Cinzas, com 
o início da Quaresma. 
Este ano, a novidade está na realização da segunda Campanha Ecumênica, que une cristãos e 
cristãs de diferentes igrejas do país. A primeira aconteceu no ano de 2000 com o tema 
"Dignidade humana e paz" e o lema "Novo milênio sem exclusões" e mobilizou fiéis das sete 
igrejas pertencentes ao CONIC. 
Uma das ações concretas da CF-2005 é a Coleta Ecumênica da Solidariedade, que destinará 
recursos para projetos ligados a temas como paz, cidadania, direitos humanos, combate à 
violência e inclusão social. A coleta é sempre realizada no Domingo de Ramos, que este ano 
será no dia 20 de março. Além das atividades programadas para a CF em todo o país, está 
previsto o fortalecimento de iniciativas solidárias já existentes como o Viva Rio, os trabalhos da 
R~$,1P.ritil1i.i~O:rf@ô.~=, a Semana Social Brasileira, entre outras. 
A campanha também garantirá a forte atuação da Igreja em datas importantes no calendário 
nacional como o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Saúde e o Dia Internacional dos Povos 
Indígenas. 
Do total arrecadado 60°/o vão para o Fundo Diocesano de Solidariedade, para serem utilizados 
pelas dioceses em iniciativas locais e os outros 40°/o serão enviados para o Fundo Ecumênico de 
Solidariedade Nacional, administrados por três entidades: a Cáritas Brasileira, organismo da 
CNBB, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) e o CONIC. 
A Cáritas Brasileira está na coordenação da Comissão Permanente da CF no Regional NE 2 
(PB, AI, PE e RN), que tem como finalidade a articulação da campanha. A Comissão é formada 
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por representantes das igrejas dos quatro estados. No Regional NE 2, o lançamento da CF-2005 
acontecerá no dia 19 de fevereiro, na cidade de Caruaru (PE). Na ocasião, será realizado um 
painel, uma caminhada e uma celebração, todos refletindo sobre o tema proposto. 
Tribuna do Norte (Natai/RN) - Local- 2510112005- Online 

Cresce mortalidade infantil indígena 
Dados da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) apontam que, nas aldeias de Mato Grosso do 
Sul, 27% das crianças índias, de até cinco anos de idade, estão desnutridas e que em 2004 a 
mortalidade infantil chegou a 60 por mil nascidos vivos, quase o triplo do índice verificado entre a 
população brasileira (24,3 por mil, segundo o Ministério da Saúde). 
A mortalidade infantil nas aldeias em 2003 foi de 48 por mil nascidos vivos. A mesma marca 
ocorreu em 2002. No ano passado, porém, houve aumento de 25% no índice, que vinha caindo 
desde 1999 quando atingia 140 por mil nascidos. 
O· novo avanço da mortalidade infantil ocorreu apesar de o governo federal ter lançado, em abril 
de 2003, o programa Fome Zero para índios na região de Dourados (219 km de Campo Grande), 
onde vivem cerca de 27 mil das etnias guarani e caiuá. 
As aldeias deles são conhecidas pelos casos de suicídio que ocorrem principalmente devido à 
falta de terra. Em Dourados, 11 mil índios vivem numa aldeia de apenas 3.500 hectares {em uma 
área desse tamanho podem ser assentados no máximo 200 sem-terra). Nos últimos cinco anos,· 
234 guaranis e caiuás se mataram. · 
Aldeias desses índios chegam a ter 37o/o das crianças desnutridas. 
Desde 2003, uma equipe da Funasa visita aldeias verificando se o peso das crianças índias, com 
até cinco anos, está compatível com a idade delas. 
Naquele ano, o resultado apontou que 32o/o estavam desnutridas. O índice caiu para 27% em 
2004, mas ainda é considerado alto pelos técnicos. 
A desnutrição e mortalidade infantil estão relacionadas à falta de terra e os casos de alcoolismo 
entre os índios, afirmou o coordenador-regional da Funasa, Gaspar Hickmann. 
"Os pais bebem e abandonam os filhos em casa. As crianças ficam até três dias sem comer'', 
afirma a nutricionista Cíntia Naito que coordenada o programa de vigilância nutricional nas 
aldeias. 
Na avaliação dela, os índios se entregam ao álcool devido à falta de terra e ao conflito cultural. 
·A desnutrição é uma das causas da mortalidade infantil. A maioria das criança que passam fome 
tem menos de dois de idade, segundo a Funasa. 
Mato Grosso do Sul possui cerca de 50 mil índios. É a segunda maior população indígena no 
Brasil, atrás do Amazonas. 
Cestas básicas 
O governo de Mato Grosso do Sul foi encarregado de implantar o Fome Zero nas aldeias da 
região de Dourados. Em 2003, o então ministro da Segurança Alimentar José Graziano assinou 
um convênio com o governador Zeca do PT para repassar R$ 5,5 milhões ao projeto. 
Ontem o governo estadual divulgou que investiu R$ 3,8 milhões no projeto durante 2004. O 
Estado diz que distribui por mês 1. 782 cestas com 32 quilos de alimentos nas aldeias da região 
de Dourados. 
Folha de S. Paulo- Cotidiano- 2510112005- Pág. A-4 

Nova lei fecha comércio ligado à prostituição infantil em Salvador 
O prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro {PDT), 45, sancionou ontem uma lei que pune 
os estabelecimentos comerciais que tenham qualquer tipo de ligação com prostituição infantil 
com penas que vão da multa (valor mínimo de R$ 1.193) à cassação do alvará de 
funcionamento. 
Mesmo tendo um prazo de dois meses para regulamentar a lei, o prefeito resolveu antecipar a 
sua publicação no "Diário Oficial" do município. O objetivo é combater a prostituição infantil 
durante o Carnaval, quando cerca de 1 ,8 milhão de pessoas vão às ruas diariamente, segundo 
estimativas da Empresa de Turismo de Salvador. · 
Turismo sexual 
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De acordo com a nova lei, hotéis, motéis, pensões, bares, restaurantes, casas noturnas e 
similares destinadas à realização e promoção de eventos artísticos musicais serão sumariamente 
fechados se fizerem apologia ou incentivarem o turismo sexual. 
Antes da aplicação da pena máxima (fechamento do estabelecimento), é cobrada a multa. 
Na segunda vez em que for constatada a irregularidade, a multa sobe para R$ 2.386. 
Caso haja reincidência, a casa é interditada por 60 dias. No entanto, a lei também prevê o 
fechamento imediato dos estabelecimentos em casos mais graves de estímulo à prostituição 
infantil. 
Propaganda vetada 
Também está proibida a divulgação e a venda, em estabelecimentos comerciais e· locais 
públicos, de propaganda e comunicação audiovisual incentivando a prostituição infantil. 
O prefeito afirmou que espera contar com o apoio de toda a sociedade para o combate à 
prostituição infantil. "É uma maneira de garantirmos o cumprimento pleno da lei, porque essa é 
uma luta de todos os interessados no assunto", afirmou. 
"É uma luta do Poder Judiciário e do Ministério Público, além das polícias Civil e Militar, para 
identificar e denunciar esse tipo de crime", completou João Henrique. 
A lei obriga afixar em local visível na entrada dos estabelecimentos comerciais da advertência: 
"Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime! Denuncie! Ligue para 0800-71-3032". 
Na capital baiana, no ano passado, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente atendeu a 
195 crianças em situação de violência sexual e recebeu cerca de 800 denúncias de pornografia 
infanto-juvenil na internet. 
Folha de S. Paulo- Cotidiano- 2610112005- Pág. C-5 

À espera de uma nova epidemia 
A morte de uma criança de 11 anos e de sua mãe na Tailândia, no ano passado, é o primeiro 
caso documentado de transmissão entre humanos da gripe do frango - até então, eram 
registradas somente contaminações de animais para pessoas. 
O caso será detalhado na edição desta semana do periódico científico The New England Joumal 
of Medicine (www.nejm.org), mas foi adiantado ontem em sua versão digital. Os autores do artigo 
descrevem como a garota ficou doente três ou quatro dias depois de ter contato com galinhas 
contaminadas e morreu logo depois por complicações respiratórias. A mãe e a tia, que cuidaram 
da menina, apresentaram os mesmos sintomas mesmo sem ter tido contato com os animais. A 
mãe, de 26 anos, morreu. A outra mulher foi internada e, após tratamento, foi liberada. 

As três foram contaminadas pelo vírus H5N1, um subtipo do influenza, em cuja família estão os 
vírus que causam a gripe comum e o que provocou a maior pandemia da história, a gripe 
espanhola, em 1918. 
O problema, dizem os especialistas, é a capacidade de o influenza mudar e formar um subtipo 
mais resistente e perigoso. Ele pode tanto sofrer mutações como se recombinar com outros 
subtipos que normalmente o corpo humano carrega sem males maiores. Por isso, a gripe do 
frango é encarada hoje pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a mais provável 
pandemia causada pelo influenza que o mundo vai enfrentar. . 
Até o ano passado, o vírus H5N1 havia infectado 52 pessoas na Asia e matado 39. "Desde o 
surgimento da epidemia da gripe do frango na Ásia em 2002, as autoridades estão alertadas 
sobre o perigo que o vírus representa", afirma o pneumologista Ricardo Martins. "Ele pode ser 
considerado ainda mais perigoso do que o coronavírus (que causou a Sars)." 
"Por enquanto, não foi estabelecida uma cadeia de transmissão secundária, ou seja, a mãe e a 
tia infectadas não passaram o vírus adiante", diz o médico Otavio Oliva, da Organização Pan
Americana da Saúde. Para ele, o fato mostra que o H5N1 ainda não tem características 
genéticas que o mantenham vivo no corpo humano. Enquanto o vírus estiver restrito a animais, a 
doença pode ser controlada com a exterminação das aves infectadas e o isolamento dos 
doentes. 
Contudo, a mutação é esperada por médicos, órgãos sanitários e governos. Outro caso de 
contaminação entre humanos é atualmente investigado no Vietnã, onde dois irmãos foram 
infectados. "Eventualmente, o H5N1 vai mutar ou se recombinar e criar um subtipo resistente, 



que seja transmitido de pessoa para pessoa. Neste momento, não podemos fazer nada para 
controlar a epidemia, principalmente em um mundo de trânsito fácil como o nosso", explica Oliva. 
A consciência de que uma epidemia de influenza é iminente tem feito os países preparar planos 
de ação para diminuir os impactos. No Brasil, o Ministério da Saúde mantém um grupo de 
especialistas para monitorar os casos e controlar a entrada do vírus no País. 
Ontem, integrantes da OMS se reuniram com representantes dos Estados Unidos e da Tailândia 
para discutir a quebra de patentes de alguns remédios que seriam usados no caso de uma 
epidemia da gripe do frango. 
Em um artigo que acompanha o estudo no NEJM, Klaus StDhr: do Programa Global de Influenza da 
OMS, pede que ações preventivas sej~ adotadas imediatamente. "O surgimento de casos de infecção 
pelo vírus influenza A (H5N1) na Asia é um alerta sem precedentes e fornece ao mundo tempo 
para se preparar, de uma forma que ninguém esperava." 
o Estado de S. Paulo- Saúde- 25/0112005- Pág. A-16 
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