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 Mais alguém sente vontade  
 de entrar em uma história? 

A Mariana acabou entrando! Ela escreveu 
para o Deixa que Eu Conto, podcast do 
UNICEF, contando que sofria bullying 
na escola por conta do seu cabelo. Pensando 
nisso, fizemos um episódio especialmente 
só para ela, celebrando seu cabelo e sua 
cor. Além de ter se sentido representada, 
ela também acabou participando de um 
dos episódios depois!

O Deixa que Eu Conto é uma iniciativa 
voltada para crianças na pré-escola e em 
processo de alfabetização. Ele foi criado 
durante a pandemia de Covid-19.

Ingressar no mundo do trabalho é um desafio pelo qual 
todo adolescente irá passar, mais cedo ou mais tarde. Se 
esse adolescente viver na periferia, as dificuldades são 
ainda maiores. Por esse motivo, iniciativas como a Feira de 
Carreiras do projeto Engaja, realizada pelo UNICEF e parceiros 
no final de maio, servem como um estímulo e uma porta de 
entrada para que os jovens consigam o primeiro emprego.

O evento teve apoio da iniciativa 1MiO e reuniu profissionais 
de diversas áreas e adolescentes para uma conversa recheada 
de orientações sobre o mundo do trabalho, desenvolvimento 
profissional e carreiras. A Feira de Carreiras do projeto 
Engaja está transformando o futuro desses jovens, e você 
está com a gente nessa iniciativa!

Novos caminhos  
para o mundo do trabalho 
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Agora é oficial! Uma das mais bem-sucedidas estratégias de apoio a políticas 
públicas voltadas às crianças (e nosso xodó) está de volta. Isso mesmo, a edi-
ção 2021-2024 do Selo UNICEF foi lançada em junho, em um evento online, com 
diversas participações, inclusive de Renato Aragão e Thay OG – embaixadores 
do UNICEF. A gente também aproveitou para apresentar o novo logo do Selo 
UNICEF (esse que você está vendo acima). E aí, o que achou?

  Escaneie o código ao lado para  
  assistir ao lançamento da edição  
  2021-2024  do Selo UNICEF! 

Lançamos a edição 2021-2024 do Selo UNICEF! 

O Selo UNICEF estimula e reconhece avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes nos municípios do Semiárido e da Amazônia.  Na última 
edição, 472 municípios alcançaram os resultados propostos e receberam o Selo UNICEF.
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Graças a todo trabalho que é 
feito, crianças como o Ruan, de 
Campina Grande (PB), têm um 
motivo a mais para sorrir. Depois 
que uma agente municipal visitou 
a família e ofereceu orientações 
sobre atividades que promovem 
o desenvolvimento cognitivo na 
infância, todo banho é mais do 
que um motivo de alegria.  
É também uma oportunidade a 
mais de fortalecer vínculos entre 
mãe e filho.

Estamos muito felizes com 
as oportunidades e transfor-
mações que o Selo UNICEF 
possibilitou nesses 20 anos 
de existência, e queremos 
que essa edição quebre 
novos recordes. Lembre-se 
de que todas as conquistas 
que conseguimos até agora 
têm relação direta com o seu 
apoio a essa causa.  
MUITO OBRIGADO! 

Escaneie o código ao lado,  
ou acesse bit.ly/MarianaUnicef para ouvir a Mariana!

 
“O Engaja 

me deu muita força e 
me fez dar força para as 

pessoas. Eu não achava que 
tinha capacidade, mas agora eu 
sei que tenho e que todo mundo 

tem capacidade também.”
Tamires P., 17 anos, 

São Paulo (SP) 
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A crise humanitária provocada pela pandemia lançou 
uma série de desafios ao UNICEF e outras agências e 
órgãos parceiros. Temos atuado não apenas para reduzir 
os impactos da Covid-19, mas auxiliar na imunização de 
brasileiros e de populações vulneráveis nos mais diversos 
cantos do mundo. Por meio do Mecanismo Covax, quase 
6 milhões de vacinas chegaram ao Brasil até a metade 
do mês de junho. “Se cada um de nós fizer a sua parte, 
sairemos mais fortes desta pandemia”, avalia Florence 
Bauer, representante do UNICEF no Brasil.

 Mecanismo Covax: 
 6 milhões de vacinas contra a Covid-19 

O COVAX é coliderado pela Coalizão para Promoção de Inovações 
em prol da Preparação para Epidemias (CEPI); Aliança Mundial 
para Vacinas e Imunização (Gavi); e Organização Mundial da Saúde 
(OMS) – que trabalham em parceria com o UNICEF, parceiro-chave 
na execução. As vacinas do mecanismo COVAX destinadas ao Bra-
sil foram compradas pelo governo federal.

Estamos fazendo a nossa parte, mas você 
também deve fazer a sua: quando chegar  
sua vez na fila da vacinação, vacine-se!



Em Belém, Ananindeua e Santarém, no Pará, um pro-
jeto do UNICEF em parceria com a Agência Adventista 
de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) 
já realizou muito desde 2020. No total, foram feitas 
diversas avaliações nutricionais mensais com 500 crian-
ças, adolescentes e gestantes; entregues mais de 5 mil 
kits de higiene para as famílias; organizadas mais de  
30 oficinas sobre saúde e alimentação saudável; além 
de adaptar os abrigos para melhoria das condições de 
vida e prevenção e controle da Covid-19.

A primeira formação de mobilizadores voluntários 
Warao aconteceu em junho. Segundo Anyoli Sanabria 
Lopez, chefe do território Amazônico do UNICEF, a nova 
proposta “é contextualizar a equipe no cenário da 
resposta humanitária ao fluxo migratório da Venezuela 
no Brasil e no Pará, oferecendo informações sobre quem 
são as pessoas que compõem a comunidade Warao a 
partir do olhar dos próprios indígenas”. 

“Fico muito feliz de estar neste trabalho, poder crescer 
profissionalmente e oferecer condições de melhoria aos 
meus filhos em seus estudos.” Mariluz del Valle, moradora 
da comunidade Beira-Mar e monitora de saúde.

Pobreza menstrual no Brasil

Uma semana inteira dedicada à primeira infância

História de Vida –  
entrega de kits de higiene

A importância da vacinação 
infantil durante a pandemia

Espaço dos 
Amigos

Pensa numa semana inteirinha com a participação de 
diversos setores da sociedade, mais de 200 atividades 
e um único objetivo. Agora pensa em tudo isso junto, 
garantindo o desenvolvimento pleno da primeira 
infância. Essa é a Semana do Bebê, cuja edição mais 
recente aconteceu em maio, no Recife (PE). Promovida 
pela prefeitura municipal com a parceria do UNICEF, 
essa edição teve o tema “Recife: uma cidade com atitude 
desde a primeira infância” e contou com diversos vídeos, 
lives e uma série de posts nas redes sociais. 

Em 28 de maio foi celebrado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, mas 
um relatório lançado pelo UNICEF e pelo Fundo de População das Nações Unidas  
(UNFPA) mostra que ainda não há muito o que comemorar.         Com o nome “Pobreza  
Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, o relatório informa que 
713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. Só que 
outro dado chama ainda mais a atenção: 4 milhões de meninas não têm acesso a itens  
mínimos e cuidados menstruais nas escolas, como absorventes, banheiros e sabonetes.

 Obrigado por enviar a car-
ta de vocês com o sorriso 
lindo das crianças. Tenho 

a maior satisfação, alegria 
e gratidão em colaborar 
com essa causa nobre. 

Mário A. S. de A., doador 
desde novembro de 2020
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A Semana do Bebê é uma das principais estratégias do UNICEF 
para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de 
idade. O objetivo é tornar o direito à sobrevivência e ao desen-
volvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios.

Em 2020, por conta da 
pandemia, as semanas do 
bebê foram realizadas de 
forma online, mas ainda 
assim bateram um recorde: 
foram mais de 1 milhão de 
participantes. Iniciativas como 
essa ganham vida e podem 
decolar por meio do apoio de 
todos os Amigos da Criança!

QUER SABER COMO FOI? 
Confere aqui uma das lives 
com nossa superespecialista 
de Saúde e Primeira Infância, 
Cristina Albuquerque. 

A Jucirene dos Santos, indígena do povo kokama 
(com 2 de seus 11 filhos na foto), passou por 
momentos difíceis com a pandemia. Felizmente, 
em uma parceria com Águas de Manaus, o UNICEF 
doou kits de higiene – com sabonetes, sabão em 
pedra, água sanitária, detergente líquido, álcool em 
gel, absorventes e máscaras de tecido – para ajudar 
a família dela e outras famílias do Parque das Tribos, 
primeiro bairro indígena da capital amazonense. Os 
kits também trazem folhetos com orientações sobre 
a Covid-19 e cuidados com crianças e adolescentes 
neste momento.

No mês de abril, os embaixadores do UNICEF Bruno  
Gagliasso, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Renato Ara-
gão e Thaynara OG, além da atriz e apresentadora Maísa 
Silva e do cartunista Mauricio de Sousa, “pai” da Mônica 
uniram esforços em prol de um objetivo muito importante.

Cada um deles mobilizou as redes sociais para lembrar 
os seus seguidores da importância da vacinação infantil. 
A cada ano, 14 milhões de bebês e crianças não recebem 
vacinas contra doenças evitáveis, e a pandemia de  
Covid-19 tornou essa situação ainda mais terrível. 

Os vídeos com os embaixadores e apoiadores do  
UNICEF foram compartilhados durante a Semana  
Mundial de Imunização.

!

Escaneie o código ao 
lado, ou acesse

bit.ly/semanadobb  
para ouvir a Cris!

i LEMBRE-SE: a menstruação é uma condição perfeita-

mente natural que merece mais atenção nas políticas de saúde. 

Quando não permitimos que uma menina possa passar por esse 

período de forma adequada, estamos violando sua dignidade.

Em 29 de abril, a grife nacional de tricôs Cecilia Prado lançou uma 

coleção de patchwork com ponchos e xales em benefício do UNICEF. 

As peças foram produzidas por três jovens aprendizes que foram sele-

cionadas para fazer parte da equipe da malharia e puderam aprender o 

ofício da costura. A oportunidade, tão escassa para meninos e meninas 

hoje no Brasil, permitiu a elas ter uma renda e um primeiro emprego. 

As peças estão sendo comercializadas na plataforma online da marca e 

70% da receita será revertida ao UNICEF para ser aplicada em iniciati-

vas e projetos de saúde, educação e proteção contra a violência infantil 

voltados, principalmente, as crianças mais vulneráveis. Você já conhece 

vários desses projetos, afinal, eles acontecem por causa do seu apoio!

Grife Cecília Prado  
em benefício do UNICEF

Escaneie o código ao 
lado, ou acesse
bit.ly/pmenstrual 
para acessar o relatório.

Divulgue a campanha para 
seus amigos e familiares. Assim 
eles se mantêm quentinhos no 
inverno enquanto apoiam o 
UNICEF e ajudam Duda, Gabi, 
Kamilly e outros milhares de 
jovens que sonham com o 
primeiro emprego!

www.ceciliaprado.com.br/campanha-unicef

Com a sua ajuda, o UNICEF e a rede Via Varejo conseguiram levar 150 kits de higiene menstrual 
para adolescentes e famílias da comunidade quilombola do Abacatal, em Ananindeua, próximo a 
Belém (PA).  Além dos kits (que incluíam a cartilha Menstruação na pandemia e outras coisinhas +), 
as adolescentes de toda a comunidade também participaram de uma roda de conversa sobre 
saúde menstrual na qual puderam tirar dúvidas e falar sobre saúde das mulheres.

Agora que você 
viu o quanto 
conseguimos 
fazer, quer saber 
como ajudar um 
pouco mais?

Sabia que você 
pode escolher fazer 
uma doação extra a 
qualquer momento? Ou, 
quem sabe, mudar sua 
forma de pagamento 
para ajudar com um 
valor maior?

Se essa for a sua opção, 
ligue para 0800-605-2020 
ou envie um WhatsApp 
para 61 98124-0564 e a 
gente te explica como 
isso pode ser feito.

Temos muitas outras 
notícias para você, que 
chegam mensalmente 
pelo e-mail. Não está 
recebendo? Que tal 
atualizar seus dados? 
Escreva pra gente 
amigodacrianca@
unicef.org pedindo pra 
conferir seu endereço.

 Indígenas  
 no atendimento  
 de refugiados 

 
“Eu sempre 

vou me lembrar do 
que passamos. Eu peguei 
a Covid-19, mas, graças a 

Deus, estou aqui de pé, todos 
os meus filhos ficaram doentes, 

mas todos estão comigo na 
luta”, Jucirene dos Santos, 

Manaus (AM) 

Escaneie o código acima para assistir ao vídeo do Mauricio de Souza. 
Nos perfis do UNICEF no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok  
você pode ver todos os vídeos. 

Ah, lembre-se de manter a carteirinha  
de vacinação da sua criança em dia! 
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