
POR UMA VIDA DE 
OPORTUNIDADES 

PARA CADA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE

 • CANANÉIA • IGUAPE • ILHA COMPRIDA • ITANHAÉM 
• MONGAGUÁ • PERUÍBE • PRAIA GRANDE • SÃO VICENTE©
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POR QUÊ?
Crianças e adolescentes 
são duramente afetados  
por diferentes tipos de 
violência (sexual, física, 
letal, online e o trabalho 
infantil) ao longo da vida. 
Violências muitas vezes 
interligadas que podem  
e devem ser prevenidas  
e denunciadas  
pelo Disque 100.

A INICIATIVA
Crescer com Proteção  
é uma parceria entre o  
UNICEF e o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
que visa proteger crianças e 
adolescentes do litoral Sul da 
Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira contra  todas as 
formas de violência. Lançada 
em 2020, a iniciativa busca 
aperfeiçoar políticas públicas, 
fortalecer gestores, engajar 
adolescentes e sensibilizar 
os cidadãos das cidades de 
Cananéia, Ilha Comprida, 
Iguape, Peruíbe, Itanhaém, 
Mongaguá, Praia Grande 
e São Vicente. A iniciativa 
conta com a parceria técnica 
da Agenda Pública e do  
Instituto Camará Calunga.

➜	FAMÍLIAS E COMUNIDADES mobilizadas e sensibilizadas  
 para prevenir, detectar e responder a todas as  
 formas de violência contra crianças e adolescentes.

➜	POLÍTICAS PÚBLICAS, programas e protocolos  
 aprimorados de resposta à violência contra crianças  
 e adolescentes.

➜	SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS FORTALECIDOS  
 para a oferta de serviços especializados para crianças  
 e adolescentes vítimas de violências.

➜ Mobilização e engajamento de ADOLESCENTES  
 E JOVENS MULTIPLICADORES.

➜ Engajamento de PREFEITOS E 
 SECRETARIAS MUNICIPAIS.

➜		CICLOS DE FORMAÇÃO  
 com gestores municipais  
 e atores do Sistema de  
 Garantia de Direitos.

➜	ANÁLISE DE SITUAÇÃO  
 DE INDICADORES sobre   
 privações de direitos e  
 suas múltiplas dimensões,  
 bem como do Sistema  
 de Garantia de Direitos.

➜	REALIZAÇÃO  
 DE CAMPANHAS,  
 webinários e eventos.

OBJETIVOS

OCEANO
ATLÂNTICOCananéia

Iguape

Mongaguá

Peruíbe

Ilha Comprida

Itanhaém

São Vicente

Praia 
Grande

SÃO PAULO
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MUNICÍPIOS com 
planos e mecanismos 

multissetoriais de 
monitoramento 
e coordenação 
aperfeiçoados.

8
ADOLESCENTES E  

JOVENS ENGAJADOS,  
incluindo 32 adolescentes e jovens 

participando de formação, mobilizando  
outros 96 jovens e seus pares para  

criação de Núcleos de Cidadania.

128
PROFISSIONAIS 
DE EDUCAÇÃO, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E SAÚDE capacitados 

na estratégia de  
Busca Ativa Escolar.

300

MIL PESSOAS 
sensibilizadas  

sobre os  
impactos  

negativos das 
violências  

contra  
crianças e 

adolescentes.

PROFISSIONAIS  
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SAÚDE, POLÍCIAS  
CIVIL E MILITAR  
com ferramentas 
aprimoradas para 

identificar, encaminhar  
e atender crianças 
vítimas de todas as 
formas de violência  
de forma integrada  

e intersetorial.

240
PROFISSIONAIS 
DE EDUCAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E SAÚDE, 
DO GOVERNO E DA 
SOCIEDADE CIVIL 
capacitados para 
a construção de 

Planos Municipais 
da Primeira Infância, 

como forma de 
enfrentamento  
às violências.

80 50080
PROFISSIONAIS  
DO SISTEMA DE 
GARANTIA DE  

DIREITOS E DAS  
POLÍCIAS CIVIL E MILITAR 
capacitados na implantação 

dos mecanismos de  
Escuta Especializada e 

Depoimento Especial para 
toda criança ou adolescente 

testemunhas ou vítimas  
de violência, principalmente  

a violência sexual.

RESULTADOS ESPERADOS
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Prefeitura de Cananéia, Prefeitura de Ilha Comprida, Prefeitura de  
Iguape, Prefeitura de Peruíbe, Prefeitura de Itanhaém, Prefeitura de 
Mongaguá, Prefeitura de Praia Grande e Prefeitura de São Vicente.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha  
em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as  
crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios,  
o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, 
para construir um mundo melhor para todos. 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) tem como atribuição fiscalizar 
o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse 
público, procurando regularizar e mediar as relações entre empregados e 
empregadores, seja no âmbito judicial ou administrativo. Compete também 
ao MPT propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses 
dos menores, incapazes e índios, decorrentes de relações de trabalho.

O Instituto Camará Calunga foi fundado em 1997 na cidade de  
São Vicente e tem como principal objetivo defender e promover os direitos 
humanos, em especial de crianças e adolescentes. Atua em processos 
de formação a partir da realidade de seus participantes, desenvolvendo 
questões como coletividade, cidadania e pensamento crítico. É apoiado 
por organizações públicas e privadas, como a Fundação Itaú Social.

A Agenda Pública é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) com o propósito de tornar os serviços públicos brasileiros 
mais inteligentes, simples e humanos. Para isso, combina esforços de 
governos, iniciativa privada e sociedade civil para fortalecer equipes, 
instituições e territórios, ampliando capacidades, oportunidades e 
bem-estar para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. 

www.unicef.org.br

   saopaulo@unicef.org       /unicefbrasil      /company/unicef-brazil      @unicefbrasil      @unicefbrasil

QUEM FAZ O 
CRESCER COM 
PROTEÇÃO 
ACONTECER

REALIZAÇÃO

PARCERIAS TÉCNICAS

PARCERIAS LOCAIS
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https://www.facebook.com/UNICEFBrasil/
https://www.linkedin.com/company/unicef-brazil/
https://www.instagram.com/unicefbrasil/
https://twitter.com/unicefbrasil

