
 
Carta aos Educadores do Brasil  

 

Caros educadores, 

 
Vamos juntos minimizar a situação de pobreza que vivem muitas meninas e mulheres no Brasil?  
Que tal juntarem-se a nós nesta campanha que tem início neste mês de junho? 

Venham, participem, vocês podem fazer a diferença na vida de outras mulheres. 
 
Vamos reunir todas as Educadoras do Brasil contra a pobreza menstrual no Projeto ADOTE 
UM CICLO!  

De acordo com o relatório da UNICEF e UNFPA, lançado no dia 28 de maio, 713 mil meninas 
vivem sem banheiro ou chuveiro em suas casas e mais de 4 milhões não têm acesso a itens 
mínimos de cuidados menstruais nas escolas, o que inclui absorventes e instalações básicas, 
como banheiros e sabonetes.  

   
O Instituto ELA, sensibilizado pela situação que afeta muitas meninas, principalmente das 
escolas das periferias, inicia no dia 07 de junho uma campanha de âmbito nacional. 

 
Você sabia que cerca de 1,8 bilhão de pessoas menstruam ao redor do mundo, e milhões delas 
enfrentam dificuldades de sequer terem acesso a absorventes e educação adequada para lidar 
com o período menstrual? 

Ficamos sabendo que muitas alunas faltam uma semana inteira em suas atividades escolares 
por não possuírem absorventes, prejudicando assim, o seu rendimento escolar e afetando a 
autoestima, bem como a qualidade de vida. Parece algo tão simples, tão da rotina da mulher, 
mas há muitas meninas da periferia que não têm dinheiro para adquirir os seus absorventes e 
não vão para escola por este motivo.  

O nosso objetivo é trazer à tona, este tema tão sensível que afeta as vidas das nossas meninas, 
interferindo inclusive no desempenho escolar de mulheres que por conta da precariedade 
higiênica, adquirem outras doenças, sensibilizando, conscientizando e sendo solidários por 
meio de algumas ações rápidas e significativas. E para isto contamos com vocês!  

 Vamos nutrir, educadores, meninas, mulheres e também homens sensíveis a este tema e 
desta forma juntos podemos transformar a vida de muitas meninas? 



 
A campanha ADOTE um CICLO terá o envolvimento de empresas, escolas e universidades 
privadas, em todo o Brasil, com o objetivo de arrecadar absorventes higiênicos para doar às 
alunas de escolas de comunidades vulneráveis das cidades que aderirem ao programa. 

 
A coleta dos absorventes ocorrerá no período de 07 de junho a 16 de julho de 2021. A 
distribuição se dará na semana de 19 a 23 de julho, onde as beneficiárias serão: 

 
I – Instituições de Ensino – entregaremos aos diretores das escolas municipais e estaduais 
que ficam dentro de comunidades. Os diretores encaminharão às suas respectivas alunas. 

 
II - Mulheres que vivem em periferia – entregaremos nas associações de bairros que ficam 
nas periferias e apoiam as mulheres. 

 
E para nutrir de conhecimento e informações importantes, a campanha contará com vários 
vídeos educativos sobre temáticas como menstruação, doenças provocadas pela falta de 
cuidados, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis entre outros assuntos importantes 
para a saúde das mulheres, produzidos pela equipe de saúde do Instituto. Os vídeos ficarão 
disponíveis na playlist do Canal do YouTube do Instituto ELA:  CONVERSANDO COM ELA 
https://www.youtube.com/channel/UC1VfiFfTaThBFf7KzDyai9w 
 
 
Venham! Juntem-se a nós!  Não fiquem de fora desta iniciativa, vamos transformar a vida por 
meio da conscientização, conhecimento e solidariedade. 

 
a) Doando absorventes, ou 

 
b) Doando recursos em espécie para que o Instituto ELA possa adquirir os itens necessários 
para a eficácia do propósito, ou 

 
c) Sendo um polo de arrecadação de absorventes. 

 
Agradecemos antecipadamente sua parceria e nos colocamos a disposição para demais 
informações. 

No site www.institutoela.org.br você encontrará alguns pontos de coleta.  

 
 

Juntas somos mais fortes  

 

Sonia Colombo e Sandra Garcia  

Presidente e Vice-presidente  
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