
Mauricio, o Campeão de Saúde das Américas 
 
Campanhas de criador da Mônica serão premiadas 
 
Cascão ensinou às crianças da América Central que é muito importante lavar as mãos antes das 
refeições e depois de usar o banheiro, o que ajudou a salvar a vida de muitas delas. Mônica, 
Cebolinha, Magali e outros personagens da simpática turminha também explicaram aos adultos 
dos países da América Latina e de alguns estados americanos que não se deve fumar perto dos 
pequenos e que é preciso tomar cuidado com a pele sensível das crianças ao expô-las ao sol.  
 
Eles foram ainda as estrelas de uma campanha cujo objetivo era incentivar pais e responsáveis a 
cuidar dos itens de segurança do carro na hora de viajar com a garotada. Foram essas ações — e 
seus resultados surpreendentes— que levaram a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) a 
homenagear Mauricio de Sousa, o criador da Turma da Mônica, com o título de Campeão de 
Saúde das Américas. A premiação será amanhã, durante as comemorações do Dia Mundial da 
Saúde em Washington, capital dos Estados Unidos.  
 
— Os personagens foram muito além do que eu pensava quando os criei. Eu não imaginava que 
pudessem se espalhar por atividades tão diferentes e apresentar tanto resultado, atingindo 
crianças, jovens e adultos sem distinção de idioma. Isso me deixa muito feliz—- disse.  
 
A atuação junto à Opas — que é a representação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para as 
Américas e o Caribe — começou há quatro anos, depois de uma reportagem que a rede americana 
de televisão CNN fez sobre a Mauricio de Sousa Produções. Nela, o desenhista falava dos 
trabalhos educacionais feitos pelo estúdio. A reportagem chamou a atenção da organização, que o 
convidou a colaborar com suas ações de prevenção e agora o homenageia por seus esforços na 
promoção da saúde das crianças.  
 
Primeiro longa da Turma da Mônica estréia em julho  
 
Na cerimônia em Washington também será lançada uma revista de história em quadrinhos, 
“Mônica — Ambientes Saudáveis para as Crianças”, que integra a campanha da Opas “Formação 
do Futuro da Vida — Ambientes Saudáveis para as Crianças”. Com versões em português, 
espanhol, inglês e francês, ela será distribuída gratuitamente em todos os países da América.  
 
Aos 67 anos, Mauricio de Sousa está cheio de planos. Em julho será lançado seu primeiro longa-
metragem, o “Cine Gibi da Turma da Mônica”, com várias histórias da turminha. No ano que vem, 
Horácio ganha a tela grande com um filme feito com recursos de computação gráfica.  
 
— Também voltamos a fazer desenhos animados para a televisão. Paramos de fazê-los no início 
dos anos 90, por dificuldades com a inflação e a importação de equipamentos — explica Mauricio.  
 
Naquela época, 20 países já exibiam as coelhadas de Mônica no Cascão e no Cebolinha. Agora, o 
objetivo é levar os desenhos a 40 países. Em setembro, Cebolinha, com o nome de Cipollina, 
estreará na RAI, a rede de televisão italiana.  
 
— A dublagem está muito boa, os personagens estão uma graça falando italiano — diz o 
desenhista.  
 
Outro projeto para este ano é uma temporada no interior do Acre, estudando as crianças 
indígenas e a convivência delas com o meio ambiente. A experiência será acompanhada pelo 
canal Futura e servirá para a criação de livros e pequenos desenhos para a TV abordando 
questões sobre meio ambiente e racismo.  
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