
Unifem e Avon anunciam parceria para avançar no fortalecimento das mulheres e 
acabar com a violência contra elas 
 

 
 
 
Reese Witherspoon e Suze Orman entre as palestrantes do Encontro Anual para um Amanhã 
Melhor, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Neste ano teve a maior contribuição 
corporativa já recebida pelo fundo. 
 
O Unifem, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, e a Avon Products, 
Inc. estão anunciando uma parceria público-privada para promover o fortalecimento das 
mulheres e acabar com a violência contra elas. Como resultado, a Avon está investindo US$ 1 
milhão no Fundo Fiduciário das Nações Unidas para Eliminar a Violência contra a Mulher, 
gerenciado pelo Unifem. A contribuição será feita por meio do Avon Empowerment Fund 
(Fundo de Fortalecimento da Avon), que está sendo lançado como parte da nova parceria 
Avon-Unifem . Estes recursos darão impulso ao trabalho fundamental do Fundo Fiduciário da 
ONU para a implementação de leis, políticas e planos governamentais com o objetivo de evitar 
e reduzir a prevalência da violência contra a mulher. 
 
Esta parceria público-privada, impulsionada pelo compromisso da Avon e do Unifem em prol do 
avanço do fortalecimento da mulher em todo o mundo, será anunciada no Encontro Anual para 
um Amanhã Melhor nas Nações Unidas. Co-patrocinado pelo Unifem e pela Avon, o Encontro 
terá foco nas ferramentas e recursos necessários para o fortalecimento da mulher em todo o 
mundo. O Encontro comemora o Dia Internacional da Mulher, que será celebrado 
internacionalmente no dia 8 de março de 2008. 
 
"Há mais de 120 anos a Avon fortalece mulheres em todo o mundo, proporcionando a elas a 
oportunidade de serem donas do seu próprio negócio e obterem independência econômica. 
Acreditamos que, fortalecendo a mulher, podemos ajudar a mudar o mundo, e este 
compromisso está impresso em tudo o que fazemos", disse Andréa Jung, presidente e CEO da 
Avon Products, Inc. "A Avon tem orgulho de ser parceira do Unifem, uma organização líder 
dedicada ao avanço das causas da mulher em todo o mundo. O trabalho em conjunto dará 
seguimento a esta importante agenda e criará um futuro ainda melhor para as mulheres, para 
as famílias e, principalmente, para a sociedade como um todo."  
 
Joanne Sandler, diretora executiva interina do Unifem, comentou a parceria. "O Unifem, fundo 
das Nações Unidas para a mulher, recebe a Avon, a Empresa para Mulheres, como uma 
parceira engajada e de longa data, ajudando o Unifem a cumprir com a sua missão de avançar 
no fortalecimento da mulher e na igualdade de gênero. Esta parceria público-privada nos traz 



uma forte líder global do setor privado como uma aliada de coragem nos nossos esforços 
comuns. Juntos, podemos alcançar um amplo público em todo o mundo, o que é essencial para 
que a mulher avance globalmente e para tornar uma prioridade o fim da violência contra a 
mulher." 
 
O Encontro Anual reúne algumas das líderes e defensoras mais influentes e bem-sucedidas na 
área de fortalecimento global da mulher. Entre elas estão Mallika Dutt, fundadora e diretora 
executiva da Breakthrough, uma organização internacional de direitos humanos que usa 
métodos inovadores e de alto impacto na educação, mídia e cultura popular para causar 
mudanças sociais na Índia e nos EUA; Liliana Rainero, coordenadora da organização de direitos 
da mulher CISCSA (Centro de Intercâmbio e Serviços do Cone Sul) e beneficiária do Fundo 
Fiduciário da ONU na Argentina, que trabalha para construir comunidades e bairros mais 
seguros; a diretora executiva interina do Unifem, Joanne Sandler; a presidente e CEO da Avon 
Products, Inc., Andrea Jung; a premiada atriz e Embaixadora Global da Avon Reese 
Witherspoon; e a especialista em finanças pessoais, apresentadora de TV e autora de best-
sellers Suze Orman.  
 
Para ajudar a aumentar a conscientização e angariar mais recursos, Witherspoon apresentará 
no Encontro o primeiro produto global de arrecadação de fundos da Avon, a Pulseira da Atitude 
("Women's Empowerment Bracelet"). Cada pulseira será vendida por US$ 3, e todo o lucro 
líquido será doado ao Avon Empowerment Fund. Em 2008, os primeiros US$ 500 mil obtidos 
com a venda de pulseiras serão complementados pela Avon Foundation com mais US$ 500 mil, 
totalizando uma doação de US$ 1 milhão para novas subvenções pelo Fundo Fiduciário da 
ONU.  
 
“Uma em cada três mulheres em todo o mundo é afetada pela violência doméstica. Tenho 
orgulho de fazer parte deste Encontro, e apóio a Avon e o Unifem com todo o meu coração nos 
seus esforços para acabar com esta epidemia global", disse Witherspoon. "Como presidente 
honorária da Avon Foundation, também estou muito animada por apresentar a Pulseira da 
Atitude da Avon. É difícil para cada um de nós fazer uma pausa no nosso dia-a-dia e pensar no 
que podemos fazer para melhorar a condição das mulheres em todos os lugares. 
Individualmente, é quase impossível conseguirmos algo, mas, juntas, podemos mudar o 
mundo. Eu adoro a pulseira, e é isto o que ela significa: o nosso poder coletivo, a nossa 
solidariedade, a nossa determinação e a nossa esperança." 
 
O Fundo Fiduciário da ONU está no seu 11º ano e, até agora, distribuiu quase US$ 18 milhões 
para 250 programas inovadores que tratam da violência contra a mulher em mais de 120 
países. O Fundo Fiduciário tem um foco especial em aumentar o conhecimento que as pessoas 
têm sobre as leis e trabalhar com órgãos e membros do poder judiciário, do sistema jurídico e 
de fiscalização, além de outras partes interessadas, para aumentar a conscientização, o 
entendimento e a eficácia das normas para frear a violência contra a mulher. 
 
Também entre as palestrantes e convidadas especiais do Encontro Anual estão algumas 
ganhadoras do Avon Hello Tomorrow Fund em todo o mundo, entre elas Alfa Demmellash, 
vencedora no estado americano de Nova Jersey, e Gursel Cilingiroglu da Turquia. O Hello 
Tomorrow Fund (Fundo Olá Amanhã) é um inédito programa de base lançado em mais de dez 
países pelo qual a Avon dá prêmios em dinheiro para indivíduos lançarem ou expandirem 
programas de fortalecimento da mulher. Nos EUA, o Hello Tomorrow Fund dá um prêmio de 
US$ 5 mil a cada ano a um indivíduo cuja iniciativa faça avançarem os interesses da mulher e 
principalmente melhore a sociedade.  
 
O Hello Tomorrow Fund está tendo um grande impacto em todo o mundo, com programas que 
vão da promoção de carreiras de estudantes universitárias em Xangai (China) à ajuda para 
vítimas de violência doméstica reconstruírem as suas vidas em Massachussets, Geórgia e 
Tennessee (EUA). O Hello Tomorrow Fund conclui o seu primeiro e bem-sucedido ano nesta 
semana e está chegando a um segundo ano.  
 
 



Suze Orman, jurada do Hello Tomorrow Fund nos EUA, observou que "fazer parte do Hello 
Tomorrow Fund é um lembrete constante para mim do quanto há de verdadeira grandeza nos 
corações de tantas pessoas". "O desejo de as mulheres serem verdadeiras arquitetas da 
mudança é muito óbvio em todas as propostas que leio", explica. Em cada país, um painel de 
especialistas e personalidades, como é o caso de Orman, analisa as candidaturas ao Hello 
Tomorrow Fund e seleciona os vencedores do prêmio.  
 
Perfil da Avon Products, Inc. e a Avon Foundation - A Avon, a empresa para mulheres, é líder 
global entre as empresas de beleza, com quase US$ 10 bilhões de receita anual. Maior 
vendedora direta do mundo, a Avon comercializa para mulheres em mais de 100 países por 
meio de 5,4 milhões de representantes de vendas autônomas Avon.  
 
Na linha de produtos da Avon há produtos de beleza, jóias e acessórios de moda, além de 
marcas reconhecidas como Avon Color, Anew, Skin-So-Soft, Advance Techniques, Avon 
Naturals e Mark. A Avon também é líder em responsabilidade corporativa e filantropia. Além do 
histórico de fortalecimento de mulher da Avon, a Avon Foundation, uma entidade beneficente 
pública estabelecida conforme a lei 501(c)(3) dos EUA, é a maior fundação corporativa para 
mulheres, com mais de US$ 580 milhões arrecadados em todo o mundo para câncer de mama, 
violência doméstica e combate emergencial a desastres. | www.avoncompany.com . 
 
Perfil do Unifem - O Unifem é o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. 
Ele presta assistência financeira e técnica a programas e estratégias inovadoras para fomentar 
o fortalecimento da mulher e a igualdade de gênero. Colocando o avanço dos direitos humanos 
da mulher no centro de todos os seus esforços, o UNIFEM concentra as suas atividades em 
reduzir a feminização da pobreza, acabar com a violência contra a mulher, reverter a 
propagação do HIV/AIDS entre mulheres e meninas e obter a igualdade de gênero na 
governança democrática em tempos de paz ou de guerra. | www.unifem.org . | Foto: Andréa 
Jung, presidente e CEO da Avon Products, Inc. e Reese Witherspoon, Embaixadora Global da 
Avon 
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