
Lions Clubs International e a GAVI Alliance 
se unem para proteger as crianças

Lions Clubs International e a GAVI Alliance anunciaram uma parceria única em 2013 

criada para proteger dezenas de milhões de crianças nos países mais pobres do

mundo contra o sarampo, uma doença altamente contagiosa que mata cerca de 335

pessoas todos os dias. 

n Lions Clubs International comprometeu-se em angariar US$ 30 milhões e mobilizar o

seu quadro de sócios para aumentar o acesso local às vacinas através da GAVI Alliance.

n Através dos Fundos Equiparados da GAVI, o Departamento do Reino Unido para o 

Desenvolvimento Internacional e a Fundação Bill e Melinda Gates irão equiparar o 

dinheiro angariado pelos Leões, elevando o total a US$ 60 milhões. 

n Mais de 114 milhões de crianças serão vacinadas através da parceria.

A luta contra o sarampo é global e local

A GAVI Alliance traz parceiros globais com ela para garantir um financiamento 

sustentável e seguro, além de um suprimento adequado de vacinas de qualidade,

enquanto Lions Clubs International oferece fundos e uma rede global de 1,35 milhão

de sócios que desempenham um papel-chave na mobilização social de muitas 

comunidades impactadas.   

n A GAVI e os Leões locais trabalham com os ministérios da saúde dos países 

em desenvolvimento para garantir que as crianças sejam vacinadas contra o 

sarampo e a rubéola.

n Os Leões trabalham com líderes locais, coordenam a publicidade em nível 

comunitário e servem como voluntários em centros de vacinação durante as 

campanhas de imunização.

n Os Leões locais tem sido atuantes durante as campanhas de imunização 

contra o sarampo e rubéola apoiadas pela GAVI em Gana, Nigéria, 

Senegal e em Bangladeche. Os Leões estarão atuantes nas campanhas 

contra o sarampo e rubéola na Tanzânia e Burkina Faso ainda este ano.

O sarampo pode matar, mas é evitável

A parceria GAVI-Lions Clubs International se concentra em aumentar o acesso à 

imunização por meio de esforços de mobilização social dos Leões e fortalecimento 

dos sistemas de saúde de rotina, incluindo a introdução de uma segunda dose da 

vacina contra o sarampo para a máxima proteção, a GAVI fornece a vacina contra o

sarampo e a rubéola em um única dose.

n O sarampo mata cerca de 122.000 pessoas anualmente, a maioria crianças com 

idade de até cinco anos.

n O sarampo e a rubéola podem ser evitados com uma vacina segura e de baixo custo.

n A vacina contra o sarampo e rubéola financiada pela GAVI custa em torno de 50 

centavos de dólar americano por dose.


