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PORTAL
ENTREGA
CARTÃO DO
CIDADÃO

O Portal do Alvorada de
Monte Alegre, no Rio
Grande do Norte, está entre
os que trabalham em estreita
parceria com a
administração municipal.
Desta forma, tem
contribuído para a
implementação dos
programas sociais do
Governo Federal no
município. No momento,
a equipe do Portal está
mobilizada para fazer a

entrega do Cartão do
Cidadão, que possibilita o
pagamento unificado dos
programas de transferência
direta de renda, como Bolsa-
Alimentação. �Estamos
trabalhando em parceria com
as secretarias de Saúde e
Ação Social desde a coleta de
dados para o cadastramento
das famílias que têm direito
aos benefícios�, afirma a
coordenadora do Portal,
Mary Enoy Bezerra de Sá.
�Fomos nós que revisamos,

digitamos e
enviamos todas

as informações
coletadas�,
acrescenta.
Ao todo,
foram feitos
3.300
cadastros e

até meados
de agosto já

haviam sido
distribuídos mais

de mil cartões do
Cidadão. �Atuamos em
total integração com a
administração municipal e
é muito gratificante ver que
a comunidade reconhece o
nosso trabalho. Hoje, as
pessoas vêm aqui buscar
informações que não
tinham antes porque se
acanhavam de ir à
Prefeitura�, assinala Mary. 

FEIRA DA CIDADANIA
Dia 15 de agosto, a Praça da Matriz de Rio
de Contas, na Bahia, foi palco da I Feira da
Cidadania do município. O evento foi
realizado pelo Portal do Alvorada,
juntamente com a ONG Centro de Educação
Ambiental São Bartolomeu (Ceasb), em
parceria com a Prefeitura Municipal e
organizações da sociedade civil. �O objetivo
foi resgatar a cultura local e
despertar a cidadania na
população de Rio de Contas�,
explica a coordenadora do
Portal, Mara Fernanda de
Souza Pau-Ferro. A
programação se estendeu
por todo o dia e
prosseguiu até o início da
madrugada. As atrações
incluíram apresentação de
danças folclóricas, teatro,
corais e gincana cultural, com
provas como a do bumba-meu-boi
mais bem-caracterizado. Entre os estandes
espalhados pela praça, havia aqueles
dedicados à saúde, como o que oferecia
orientações sobre saúde bucal. �Temos uma
parceria muito grande com a área de saúde e
realizamos sempre palestras com
ginecologista, clínico geral e odontólogo no
Portal�, conta Mara Fernanda. 

ESPORTE: UM ALIADO
NA PROMOÇÃO À SAÚDE
Em Jurema, Pernambuco, um grupo de 28
crianças e adolescentes com idade entre 10 e 15
anos tem encontro marcado toda terça-feira no
Ginásio de Esportes Ayrton Senna. Eles
participam da escolinha de futsal do Portal
do Alvorada do município e, além do
gosto pelo futebol, trazem em comum o

fato de pertencerem a famílias
carentes, a maioria do bairro

da Rua Nova, o mais pobre
de Jurema. O
coordenador do Portal,
Paulo Manoel da
Silva, conta que os
treinos semanais no
ginásio cedido pela

Secretaria de Educação
começaram há pouco mais de um

mês e já está sendo formado um time
para jogar com outras equipes. �Com a

escolinha, essas crianças não ficam nas ruas,
sem ter o que fazer. A prática de esportes
estimula a competitividade, o espírito de equipe,
sem contar o bem que faz à saúde�, observa.
Segundo Paulo Manoel, a idéia, agora, é
oferecer também aulas de capoeira para crianças
e adolescentes. �Já contamos com um professor
voluntário e estamos buscando apoio para
adquirir os uniformes�, afirma.

Lançado em setembro
de 2001, o programa Bolsa-Alimen-

tação já ultrapassou a marca de um milhão
de beneficiários. Em agosto, serão repassados
mais de R$ 15 milhões para cerca de 672 mil famí-
lias, em 3.032 municípios brasileiros. Destes, 1.639
fazem parte do Projeto Alvorada, com um total de
741.018 beneficiários do programa. A meta é atender

mais de 3,5 milhões de pessoas, entre gestantes, mães
que amamentam e crianças de até 6 anos, pertencentes a

famílias de baixa renda. Concebido com o objetivo de aperfei-
çoar as ações de combate às carências nutricionais e contribuir

para a redução da desnutrição e mortalidade infantil em
todo o Brasil, o programa atua em dois eixos: complemen-
tação da renda familiar para a melhoria da alimentação,

mediante o repasse de R$ 15 por mês para cada
beneficiário, até o limite de R$ 45 por famí-

lia, e incentivo à realização de ações
básicas de promoção à saúde. Os ges-

tores interessados em implantar o
programa no seu município devem
procurar a Secretaria Estadual de
Saúde ou entrar em contato com a
área técnica no Ministério da Saúde,
pelos telefones (61) 448-8235, 448-8237

e 448-8238. 

BOLSA-
ALIMENTAÇÃO
BENEFICIA UM

MILHÃO DE
PESSOAS

OUTROS
PROGRAMAS 
DO PROJETO 

ALVORADA - SAÚDE: 

!Programa Saúde da Família (PSF)
!Programa de Agentes

Comunitários de Saúde (PACS)
!Programa de Humanização no

Pré-Natal e Nascimento
!Programa de

Saneamento Básico



MÃE-CANGURU
RECEBE PRÊMIO RACINE

Um dos principais parceiros do Projeto Alvorada - Saúde, o
programa Saúde da Criança recebeu, em julho, o Prêmio Racine 2002

pelo trabalho realizado no Projeto Mãe-Canguru. Criado em 1998, o
prêmio representa um reconhecimento a iniciativas que transformam

as condições da saúde no Brasil. O juri responsável pela escolha dos
vencedores foi formado por especialistas em saúde e jornalistas dos

principais veículos de São Paulo. 
Difundido no País a partir de uma parceria entre o Ministério da

Saúde, Fundação Orsa e BNDES, o Método Mãe-Canguru é
voltado para recém-nascidos de baixo peso. O bebê fica a maior
parte do tempo aninhado no peito da mãe, na posição vertical,
sustentado por uma faixa de tecido. Esta posição junto ao corpo
da mãe é que o mantém aquecido. Embora não substitua a
incubadora ou elimine a necessidade de terapia intensiva
neonatal, o método intensifica a relação entre mãe e filho,
estimula a amamentação, reduz o risco de infecção hospitalar
e, em muitos casos, antecipa o momento da alta.

O Ministério da Saúde vêm expandindo o Método Mãe-
Canguru para todas as maternidades de alto risco do
Brasil, assim como para as unidades de saúde
credenciadas como Hospital Amigo da Criança.
Inicialmente, foram criados sete centros de referência
nacional e cinco regionais prontos a treinar
profissionais para aplicar o método em seus
hospitais de origem. Ao todo, já foram
capacitados dois mil profissionais de 230
maternidades do País. Mais
informações, na Área Técnica da
Saúde da Criança e Aleitamento
Materno, pelos telefones (61)
315-2866, 315-2407 e
224-4561.
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INCENTIVO AO
REGISTRO DE
NASCIMENTO

Desde julho, os hospitais que fazem
parte do Sistema Único de Saúde (SUS)
contam com um incentivo financeiro para
promover a realização do registro de
nascimento de recém-nascidos antes da sua
saída da maternidade. É o Incentivo ao Registro
Civil de Nascimento, criado pelo Ministério da
Saúde em maio deste ano. A maternidade recebe
R$ 5,00 quando informa, na Autorização de
Internação Hospitalar (AIH) do parto, os dados
relativos ao registro do bebê, como data de
emissão da certidão e razão social do cartório. 

A idéia é estimular o registro dos recém-nascidos
nas maternidades, responsáveis por mais de 95%
dos partos ocorridos no País. Desta forma, espera-se
reduzir o número de brasileiros que crescem no
anonimato, sem cidadania. A medida faz parte das
ações do Ministério da Saúde para promover o
Projeto de Registro Civil de Nascimento. Além de
incentivar o registro das crianças de 0 a 12 anos,
especialmente dos recém-nascidos, esse projeto
busca esclarecer a população sobre o
direito à certidão de nascimento
gratuita e divulgar, por meio de
folheto informativo, a relação
dos documentos necessários
aos pais. O objetivo principal
do projeto é a articulação
entre hospitais do SUS e
cartórios de registro civil
para a implantação de
Postos Avançados de
Registro nas maternidades.
Hoje, há cerca de 50 postos
funcionando em
maternidades públicas das
capitais e municípios do interior.
Essas unidades são fundamentais
para que se possa proporcionar a
certidão de nascimento antes que o bebê
receba alta do hospital. A criação do
posto é muito simples. Para obter
informações, basta entrar em contato
com a Área Técnica da Saúde da
Criança e Aleitamento Materno do
Ministério da Saúde, pelos
telefones (61) 315-2759, 315-2407
e 224-4561. O endereço na
Internet é
www.saude.gov.br/sps/
areastecnicas/scriança/
criança.htm. ?Você sabia

A Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, garante a todos os
brasileiros o registro civil gratuito. Ou seja, o cartório não
pode cobrar para fazer o registro de nascimento, nem para
emitir a primeira via da certidão. É bom lembrar que
somente com esse documento a pessoa passa a ter
existência legal. De acordo com estudo do Ministério da

Saúde, uma em cada três crianças nascidas no País
não possui certidão de nascimento. A

participação da sociedade  é fundamental
para mudar esse quadro. 




