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Visão geral da situação
•
•
•

Estados com ações
diretas da Visão Mundial
em resposta à emergência
de COVID-19

Estados onde ações da
Visão Mundial chegam por
meio de parceiros diretos
do Juntos pelas Crianças

Atividades de Resposta
•
•

•

•

No dia 8 de agosto, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortos em
decorrência da COVID-19 e mais de 3 milhões de casos confirmados da
doença desde o início da pandemia.
Desde 22 de março, o Brasil ocupa a segunda posição mundial no total de
casos confirmados de COVID-19, atrás apenas dos EUA.
Em muitos estados, as medidas de distanciamento social começam a ser
relaxadas, inclusive com o retorno às aulas presenciais na rede pública de
ensino. É o caso do Amazonas, estado que chegou a ter os sistemas de
saúde e funerário em colapso, e que retomou as aulas em escolas públicas
no dia 10 de agosto.
Há quase três meses, o país segue sem um Ministro da Saúde, e o cargo é
assumido de forma interina.

Últimas
estatísticas da
COVID-19

A Visão Mundial Brasil respode diretamente à emergência causada
pelo novo coronavírus em 12 estados e, indiretamente, em outros 9,
por meio de parceiros do movimento Juntos pelas Crianças.
As ações prioritárias incluem transferências de recursos e
distribuição de alimentos. Ainda são distribuídos kits de higiene e
limpeza, materiais lúdicos e educativos e conteúdos informativos.
Novas parcerias também irão permitir a instalação de pias móveis e
o treinamnto de profissionais de saúde nos próximos meses.
Um novo projeto, iniciado em julho e em parceria com USAID/
OFDA irá permitirá que a Visão Mundial aumente a atuação contra
a COVID-19 em três cidades do Amazonas (Manaus, Manacapuru e
Novo Airão). Com duração de 6 meses, o projeto tem como meta
impactar 25 mil pessoas.

3.359.570
108.536

Casos confirmados
Mortes

Financiamento

ALCANCE DIRETO

pessoas

APOIO INDIRETO

DOADORES E PARCEIROS

229.827
crianças

Orçamento
US$ 6,6 Mi

1.818.848
pessoas

IMPACTO TOTAL

2.787.896
pessoas

A Visão Mundial está trabalhando
nessas áreas, concentrando-se na
redução dos efeitos colaterais da
propagação da COVID-19 com
suprimentos WASH, ferramentas
virtuais educacionais e de
proteção para crianças e suas
famílias, além de distribuição de
kits de alimentos que atingem os
mesmos objetivos do sistema da
ONU e o país em geral.

Dados de 17 de agosto de 2020

Alcance programático
969.048

A Visão Mundial apela à expansão
de programas sociais para os
grupos mais vulneráveis que
vivem em campos de refugiados,
ocupações informais de migrantes,
favelas e áreas periféricas com
maior probabilidade de sofrer os
efeitos de isolamento, retração
econômica e violência familiar.

Financiamento confirmado

US$ 6.634.447,53

Doadores:
XP Investimentos, Amgen, Uber,
Mastercard, Editora Moderna, Cacau
Show, Naturagua, Agropaulo, Fibra,
Lojas Americanas, Nivea, GuiaBolso,
Igreja Batista de Água Branca,
Iguatemi, União SP, Unicef e USAID.
Parceiros:
PicPay, AME Digital e Unicef

Destaques da Resposta à Emergência de COVID-19
OBJETIVO 1: Ampliar medidas preventivas para conter a disseminação da COVID-19
479.536

1.818.848

134.374

277.552

527.485

Pessoas alcançadas
DIRETAMENTE por
meio da promoção de
ações preventivas

Pessoas alcançadas
INDIRETAMENTE por
meio da promoção de
ações preventivas

Materiais de
informação, educação
e comunicação (IEC)
impressos e distribuídos

Membros da
comunidade alcançados
com materiais de
prevenção

Suprimentos para
lavagem das mãos
distribuídos

103.585

69.491

697

Kits de higiene
distribuídos

Kits de limpeza
distribuídos às
comunidades
vulneráveis

Líderes religiosos
disseminando medidas
preventivas
Dados consolidados em 10 de agosto de 2020

OBJETIVO 2: Fortalecer sistemas de saúde e trabalhadores

Dados consolidados em 10 de agosto de 2020

10.546

14.659

112.324

1.024

Máscaras distribuídas,
inclusive para
unidades de saúde,
profissionais de saúde
e comunidades

Pares de luvas
distribuídos, inclusive
para unidades de
saúde, profissionais de
saúde e comunidades

Kits de desinfetantes
distribuídos para
unidades de saúde

Pessoas apoiadas em
quarentena e / ou
espaços de isolamento
seguros

3

Espaços de quarentena
e isolamento apoiados,
reformados ou
montados

8

médicos assistidos
com EPI

OBJETIVO 3: Apoiar crianças afetadas pela COVID-19 com proteção, educação, segurança
alimentar e meios de subsistência
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117.711

61,747

179.278

56.563

289

Pessoas alcançadas
com materiais de
apoio psicossocial
de IEC

Materiais educacionais
fornecidos para
permitir ou apoiar o
aprendizado remoto

Pessoas que
receberam apoio
educacional ou
treinamento

Crianças alcançadas
com educação em
saúde direcionada e
específica para a idade

Professores com
treinamento e apoio
educacional

6.526

138.909

59,945

2.327

334

Pessoas alcançadas
com assistência de
segurança alimentar

Crianças apoiadas
por programa de
Proteção à Criança

Atores da linha de
frente alcançados ou
treinados em programa
de proteção à criança

Indivíduos apoiados
com treinamento de
meios de subsistência

Pessoas alcançadas com
assistência em dinheiro
e vale, com valor total
distribuído de

US$ 64.111

OBJETIVO 4: Colaborar e advogar para garantir que crianças vulneráveis sejam

protegidas
93%

Pessoas se declaram
satisfeitas com as
intervenções feitas

89%

100%

Pessoas declaram ter
recebido informações
sobre a Visão Mundial,
equipe, programas e
formas de contato

Reclamações e
feedbacks recebidos e
resolvidos

17

12

26

Compromissos
externos com partes
interessadas de Nível 1
e Nível 2 onde a Visão
Mundial está presidindo,
apresentando ou
liderando

Compromissos
externos com atores
religiosos onde a
Visão Mundial
está presidindo,
apresentando ou
liderando

Compromissos
externos em que a
Visão Mundial defende
prioridades, incluindo o
fim da violência contra
crianças no contexto
da COVID-19

10

Propostas de novas
políticas, ajuste de
produtos ou adoção de
desafios operacionais em
níveis nacional e local

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, ENTRE EM CONTATO COM:
Luis Enrique Corzo Gracia
Martha Yaneth Rodriguez
Diretor da Resposta à Emergência
Diretora Nacional
luis_corzo@wvi.org
martha_yaneth_rodriguez@wvi.org

45
Ações externas (como
petições e declarações)

Dados consolidados em 10 de agosto de 2020

Paola Bello
Gerente de Comunicação
paola_bello@wvi.org

