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Seção A – Mensagem da campanha de 2013
A mensagem de campanha abaixo pode ser usada em todas as suas atividades do Dia Mundial da
Hepatite 2013.
Frase
Isto é hepatite

Conheça. Confronte.

Uso
Lançada em 2010, “Isto é hepatite” permanece o nome da campanha global.
Deve ser usada em todas as comunicações, quando possível, junto à
mensagem “Conheça. Confronte.” .
Mensagem utilizada como submensagem em anos anteriores, que se tornou o
slogan principal da campanha. Isso incorpora o espírito da campanha: “você
não pode mudar o que se recusa a confrontar”

Seção B – Planejamento
Antes de começar a planejar sua campanha do Dia Mundial da Hepatite 2013, procure ler o
Relatório de política global da Aliança mundial contra a hepatite. É útil saber as estatísticas de
prevalência da hepatite viral em seu país, pois isso irá ajudá-lo a definir seus objetivos para a
campanha. O relatório de políticas pode ser encontrado em nosso website:
http://www.worldhepatitisalliance.org/Policy/2010PolicyReport.aspx.

Definindo seus próprios objetivos
A Aliança pode fornecer um modelo para o Dia Mundial da Hepatite, e oferecemos consultoria e
materiais essenciais para seu uso. No entanto, incentivamos você a desenvolver mensagens e
atividades locais que funcionem para o seu país/região. Você poderia pensar em seus objetivos
locais e adicionar mensagens ao tema “Isto é hepatite” . Pode ser mais fácil pensar nestes objetivos
locais em termos de metas de longo e curto prazo:

1. Definir seus objetivos de longo prazo: o que deseja conseguir até 2015? Por exemplo, “aumentar
o acesso a testes em 50%”.
2. Definir seus objetivos de curto prazo: o que deseja conseguir até 2013 para alcançar seus
objetivos de longo prazo? Por exemplo, “aumentar a conscientização sobre o número de pessoas
ainda não diagnosticadas por meio de conscientização política e da mídia”.
3. Como o tema “Isto é hepatite” e a mensagem da campanha de 2013 “Conheça. Confronte.”
podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos? Por exemplo, adapte os materiais da campanha para criar
cartazes, cartões postais, camisetas e outros materiais adicionando sua própria mensagem para
atender os objetivos do seu país (consulte a seção C).

Há várias atividades das quais você pode participar no Dia Mundial da Hepatite 2013. Consulte o Relatório
anual de 2012 para inspiração.







Pense em opções de destaque, que permitem obter visibilidade para as mensagens, como a criação de
adesivos para carros, arte de rua, cartazes iluminados em prédios públicos.
Anuncie na TV e no rádio – tente incluir a hepatite viral como tema em alguma novela, crie um anúncio
de TV, entre em contato com empresas de publicidade de cinema, inclua o Dia Mundial da Hepatite em
seu programa de notícias de rádio.
Use a arte para aumentar a conscientização. Você poderia escrever canções folclóricas, fazer shows de
marionetes ou criar um curta-metragem.
Negocie com as operadoras de SMS de seu país para enviar mensagens divulgando o evento a preços
promocionais .
Recrute formadores de opinião, como celebridades e líderes religiosos.

Seção C – Material de campanha
Cartazes
Estes são os cartazes oficiais para a campanha de 2013. É possível fazer o download do material
diretamente no website.

Banners da web
Anúncios digitais estáticos e animados para a campanha de 2013 também foram desenvolvidos para
uso em seus próprios recursos on-line. Estes também podem ser baixados do website.

Logotipos
Dois logotipos estão disponíveis no website. Ambos estão traduzidos em 39 línguas, incluindo os
idiomas centrais da Aliança: árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol.


“Isto é hepatite” – um logotipo universal, para ser usado em suas campanhas de
conscientização ao longo do ano.



Logotipo global do Dia Mundial da Hepatite – para ser usado especificamente no dia.

Utilização dos materiais
Ao usar os logotipos e materiais da campanha da Aliança, observe que as proporções originais
devem ser mantidas sempre que possível. Incentivamos que você use os arquivos de logotipos
disponíveis no website, sempre que possível, para garantir qualidade e consistência.
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Seção D – Ferramenta personalizada
Para adaptar estes materiais para que sirvam para as suas campanhas locais de promoção da
conscientização, é possível usar a ferramenta personalizada da campanha. Esta ferramenta permite
que você crie seus próprios materiais de campanha, como cartazes, postais e banners da web.
Quando impressos, é fácil usá-los para criar canecas, camisetas, adesivos ou outros materiais de
campanha. Atenção: esta ferramenta estará no ar em maio e você poderá acessá-la a partir do nosso
website.

Quando clicar na ferramenta, você encontrará todos os nossos cartazes de 2013. Você pode então
adicionar ou substituir imagens e logotipos, e até mesmo alterar o conteúdo e o idioma do texto.
Isto significa que você pode criar um cartaz totalmente personalizado e usar imagens e textos que
melhor se adaptem à sua campanha local.
Idiomas disponíveis: árabe, azerbaidjano, bengalês, bósnio, búlgaro, birmanês, chinês, croata,
dinamarquês, holandês, inglês, filipino, finlandês, francês, alemão, georgiano, hebraico, hindi,
húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, lituano, macedônio, malásio, nepalês, polonês,
português, romeno, russo, sérvio, eslovaco, espanhol, sueco, tailandês, turco, ucraniano e urdu.
Se o seu idioma não estiver nesta lista, entre em contato por e-mail com
contact@worldhepatitisalliance.org e tentaremos acomodar seus requisitos para campanhas
futuras.

Código QR
É possível criar um código QR para colocar nos seus materiais da campanha. Pessoas com
smartphone e um aplicativo de leitura QR poderão ler o código e serão direcionadas para uma
página web específica.
O código abaixo é um link para o website da Aliança mundial contra a hepatite:

É possível criar seu próprio código usando um gerador de código QR, como o seguinte:
http://qrcode.kaywa.com/. Cole o URL desejado na caixa indicada e clique “Gerar” [Generate].
Depois é possível “salvar” ou “copiar” a imagem. É possível usar a ferramenta de personalização
para incluir este código nos seus materiais da campanha.

Seção E – Campanhas globais do DMH: participe
A Aliança mundial contra a hepatite está organizando dois eventos globais para o Dia Mundial da
Hepatite este ano – por que não participar?

Os três macacos sábios
Estamos enviando conjuntos de nossos bichinhos de pelúcia dos três
macacos sábios. Através dos gestos dos macacos “não vejo, não ouço
e não falo”, esperamos passar a mensagem de como a hepatite viral

está sendo ignorada ao redor do mundo. Enviaremos gratuitamente os macacos para nossos
membros, e pedimos uma singela doação aos membros não associados.
Os macacos vêm personalizados com camisetas, incluindo os logotipos “Isto é hepatite”, o globo do
Dia Mundial da Hepatite e a bandeira do seu país. Eles também têm seu próprio site com uma
galeria de fotos e um mapa mundi, que vai exibir fotos que foram carregadas por usuários de todo o
mundo. O objetivo da campanha é obter imagens dos macacos em tantos países quanto possível.
Se você quiser participar da campanha, mande um e-mail para contact@worldhepatitisalliance.org
para saber como pedir os macacos ou mesmo como fazer o seu próprio macaco. Um guia está
disponível, que descreve como implementar a campanha com grandes ideias para usar os macacos e
obter o máximo de visibilidade para a causa da hepatite viral!
Acesse o website da Aliança mundial contra a hepatite:
http://www.worldhepatitisalliance.org/WorldHepatitisDay/3wisemonkeys.aspx.

Tentativa de quebra do Guinness World RecordTM
A tentativa de quebra do Guinness World RecordTM visa comemorar o
Dia Mundial da Hepatite 2013, reunindo pessoas ao redor do mundo
em uma ação unificada contra a hepatite viral. Muitas organizações ao
redor do mundo vão participar no mesmo dia, 28 de julho de 2013, e
quebrar o mesmo recorde que foi estabelecido em 2012.
Título do recorde: a maior quantidade de pessoas realizando ações “não vejo, não ouço e não falo”
durante 24 horas, em diversos locais, por todo o mundo.
Participar do recorde é fácil e requer poucos recursos, mas pode ter um grande impacto ao unir
comunidades locais e globais. Os eventos podem ser tão simples ou tão extravagantes quanto você
quiser, só precisa de um mínimo de 25 pessoas para participar, por isso vamos lá!
Para se inscrever e participar da quebra do recorde, envie um e-mail para
contact@worldhepatitisalliance.org. Diretrizes completas, orientações e declarações modelo de
testemunhas estão disponíveis para você usar.

Dia Mundial da Hepatite 2013
Não se esqueça de compartilhar conosco os detalhes das suas campanhas de conscientização ao
longo do ano, bem como planos, cobertura e fotos do Dia Mundial da Hepatite. Lembre-se também
que estamos no Facebook (http://www.facebook.com/worldhepatitisalliance) e no Twitter
(@WorldHepAlliance). Conte-nos sobre suas preparações, compartilhe fotos e tweets conosco para
nos ajudar a gerar expectativa e empolgação geral sobre o dia. Vamos fazer com que o Dia Mundial
da Hepatite 2013 seja um sucesso total!
Alguma pergunta? Entre em contato conosco: contact@worldhepatitisalliance.org

