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Se tem uma coisa que a tecnologia facilitou, e muito, foi 
comprar presentes no final do ano. Com apenas um clique 
(ou pouco mais que isso), adquirimos produtos que chegam 
em instantes aos nossos lares. O que isso tem a ver com o 
UNICEF, você pode se perguntar? A resposta é simples: TUDO!

Somos o líder mundial na entrega de suprimentos que 
salvam vidas, e graças a você chegamos a mais crianças 
e aos locais mais longínquos e inacessíveis do planeta, de 
forma rápida e segura.

Só que hoje, milhões de crianças como Freedom, no 
Zimbábue, ainda sofrem de desnutrição grave. Elas precisam 
urgentemente de alimentos que salvam vidas.
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A crise climática deve ser reconhecida como uma crise 
para as crianças e os seus direitos. Foi esse o recado que 
o UNICEF deixou na COP26 em Glasgow, na Escócia. A 
Conferência do Clima reuniu governos, iniciativa privada, 
sociedade civil e especialistas para discutir a diminuição 
na emissão de poluentes até 2030. 
 
O QUE PEDIMOS AOS GOVERNOS
• Que excedam a promessa de mobilizar 100 bilhões de dólares anuais 
para financiamento climático;
• Que cortem as emissões de gases estufa em pelo menos 45% até 
2030 para manter o aquecimento a não mais que 1,5 grau Celsius;
• E que forneçam educação climática para crianças, adolescentes e 
jovens para que eles possam participar de políticas e ações climáticas.

Continuaremos atentos aos desdobramentos da COP26 
por um motivo importantíssimo: o futuro de bilhões de 
meninas e meninos depende disso!  E você, tem algo pra 
dizer sobre esse tema? Acha importante? Pode escrever 
pra gente.

 O UNICEF  
 na COP26

 Envie agora.  
 Nós entregamos! 
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Saúde mental de  
adolescentes: é preciso agir!
Como anda a saúde mental dos adolescentes durante a 
pandemia? Essa pergunta motivou uma pesquisa feita pelo 
UNICEF, em parceria com o Ipec, e os resultados preocupam: 
56% dos entrevistados disseram que algum adolescente 
da casa apresentou um ou mais sintomas relacionados à 
saúde mental, como mudanças repentinas de humor, alte-
rações no sono ou preocupações exageradas com o futuro. 

A pergunta também deu início ao projeto Promover para 
Prevenir, realizado entre 2020 e 2021 pelo UNICEF e a ASEC 
Brasil/Movimento Saber Lidar. Mais de mil adolescentes 
e jovens participaram de rodas de conversa relacionadas 
à promoção da saúde mental. E cerca de 1,4 mil profissio-
nais de saúde, educação e assistência social do ES, RJ e SP 
receberam capacitação em saúde mental de adolescentes. 
“É essencial investirmos em ações e programas em que os 
adolescentes possam falar, ser ouvidos e sair fortalecidos”, 
aponta Joana Fontoura, especialista da área de Desenvol-
vimento e Participação de Adolescentes do UNICEF.

Topity: um chatbot 
para melhorar a 
autoestima 
 
Dandara ou Gabriel? Escolher um 
dos dois anfitriões faz parte de uma 
experiência interativa, segura e 
gratuita chamada TOPITY, desen-
volvido em parceria pelo UNICEF e a 
Dove. Numa mistura de game e con-
versa, os adolescentes participam 

de desafios criados por profissionais de saúde mental e refle-
tem sobre os impactos das mídias sociais e da publicidade em 
suas vidas. A ideia é que eles ampliem o repertório de recursos 
para uma relação saudável com seus corpos e sua imagem. O 
Topity pode ser acessado via Messenger ou pelo Whatsapp. 
Divulgue para seus amigos e familiares adolescentes.

... é possível, e foi o tema da IV Semana Munici-
pal da Primeira Infância, realizada em agosto, 
pela Prefeitura de São Paulo (SP), com o apoio do  
UNICEF. Para divulgar a pauta da primeira infância 
e sua importância nas estratégias dos governos 
(políticas públicas), a programação contou com 
inúmeras rodas de conversa, contação 
de histórias, oficinas e debates. Todo o 
evento foi transmitido de forma virtual 
e ficou gravado para você assistir pelo 
Youtube. É só escanear o código ao lado! 

 Uma cidade mais  
 acolhedora e protetiva  
 para TODAS as crianças...

Quem vê a foto do Ga-
briel não faz ideia do 
que ele passou nos pri-
meiros 4 meses de vida, 
tempo que levou para se 
recuperar de uma cirur-
gia no coração. Por cau-
sa da paralisia cerebral 
decorrente da parada 
cardíaca, o garoto tem 
sessões de fisioterapia 
numa Unidade Amiga 
da Primeira Infância 

em Fortaleza (CE), iniciativa do UNICEF com parcei-
ros locais. Aos 3 anos, Gabriel sorri para a câmera, e 
sua mãe Kathleen se sente cada vez mais confiante.

Sua doação EXTRA nesse final de 
ano pode dobrar nossos esforços 
contra a desnutrição nesse momento!

Acesse bit.ly/unicef-envie-agora e escolha o valor 
com qual deseja ajudar as crianças. A doação extra 
será debitada uma única vez na mesma forma de pa-
gamento já utilizada. LEMBRE-SE: esta é uma doação 
extra que não altera em nada sua doação mensal.
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Não ser discriminado simplesmente pelo local onde mora. 
Esse é um dos maiores desejos de Clebson Moura, que tem 15 
anos e mora no Ibura (Zona Sul do Recife), bairro que registra 
um dos maiores índices de homicídios de adolescentes e 
jovens da cidade. Sempre que diz onde vive, Clebson sente 
o peso desse indicador. 

Ao ingressar no projeto Proteger as Crianças e Adolescentes 
Impactados pela Violência Armada no Ibura/Recife, realizado 
pelo UNICEF em parceria com a ONG Etapas, o jovem percebeu 
que também podia agir para enfrentar esse preconceito e 
exigir seus direitos.

Você já refletiu sobre a qualidade da alimentação na 
primeira infância, principalmente num período de in-
segurança alimentar provocado pela pandemia? Pois 
foi a partir daí que lançamos um curso para que profis-
sionais da saúde, da educação e da assistência social 
possam promover uma alimentação de qualidade já nos 
primeiros anos de vida. O curso online “Amamentação 
e Alimentação Saudável na Primeira Infância” ficará 
disponível até março de 2022, e as inscrições podem ser 
feitas pelo link ead.unicef.faroseducacional.com.br. Ter 
uma amamentação e uma alimentação mais saudáveis 
é um direito das nossas crianças. Divulgue para quem 
possa querer conhecer!

Baixe agora os cadernos  
“Crescer sem violência”

 Eu enfrento o preconceito! 

A pandemia mudou radicalmente os estudos, com aulas 
online em casa para reduzir a transmissão do vírus. Só que 
muitas famílias, principalmente das regiões periféricas, 
ainda não possuem uma internet minimamente estável, 
resultando numa aprendizagem incompleta e que retira 
dos jovens inúmeras oportunidades de estudo e trabalho. 
Felizmente, uma parceria entre o UNICEF e a Oficina Escola 
de Lutheria da Amazônia (OELA) passou a entregar Kits 
Conectividade a estudantes da rede pública de ensino. 
Além da parceria com a OELA, o UNICEF também se uniu 
à Lenovo/Motorola para entregar kits conectividade para 
jovens de outras regiões do país. Ações como essas têm 
a assinatura dos Amigos da Criança. Não nos cansamos 
de agradecer por tudo o que você tem feito!

Foi logo no segundo dia de vida do Pedro que a mãe Juliana 
recebeu um convite especial: que tal promover uma alimenta-
ção saudável para seu filho? Ainda na maternidade, em Porto 
Alegre (RS), ela recebeu o guia Os 10 passos para uma alimen-
tação e hábitos saudáveis: Do nascimento até os 2 anos de 
idade, desenvolvido pelo UNICEF. Aceitou o convite sem pen-
sar duas vezes, e hoje, perto de completar 2 anos, Pedro segue 
recebendo leite materno e comendo alimentos naturais. 

5 O UNICEF invadiu o mundo dos 
games: na Game Without Borders 
– maior competição de e-sports do 
mundo –, os ganhadores doaram 
uma parte do prêmio ao UNICEF. 

5 Um novo recorde: 2.023 municí-
pios aderiram à edição 2021-2024 
do Selo UNICEF! A iniciativa ajuda 
municípios a fortalecer políticas 
públicas para garantir os direitos 
básicos de crianças e adolescentes, 
como o registro de nascimento de 
Gabriel, que mora no Maranhão 
com a família. A mãe Marineide 
exibe o documento com orgulho.

Desde 2009, uma iniciativa do Canal Futura, UNICEF e Childhood Brasil tem levado in-
formação de qualidade sobre prevenção e enfrentamento das múltiplas formas de vio-
lência contra crianças e adolescentes. Com o nome “Crescer sem violência”, o projeto já 
formou 750 profissionais e beneficiou diretamente mais de 170 mil pessoas. Só que a 
experiência, que já tinha sido positiva, ficou ainda melhor agora, com o lançamento dos 
novos cadernos pedagógicos do Crescer sem Violência. 

Divididos nos temas “Que exploração é essa?” ,“Que abuso é esse?” e “Que corpo é 
esse?”, os cadernos e as séries audiovisuais com o mesmo nome já podem ser acessa-
dos de qualquer lugar. 

Acesse os cadernos pelo link  futura.org.br/projetos/crescersemviolencia  
ou escaneando o código ao lado. Só não se esqueça de compartilhar com a 
família e os amigos.

Uma conquista 
das crianças 
venezuelanas!

Sua certidão de 
nascimento faz muito 
mais do que dizer quem 
é você. Ela também é o 
passaporte para uma 
série de benefícios 
a que todos temos 
direito. E foi justamente 
esse “passaporte” 
que algumas crianças 
conquistaram no 
dia 31 de julho. Um 
mutirão realizado pelo 
UNICEF no espaço 
da Aldeias Infantis 
SOS, em Manaus, 
emitiu o registro 
de nascimento de 
crianças venezuelanas 
– indígenas e não 
indígenas – e filhas 
de refugiados ou 
migrantes. 

 
O REGISTRO DE 
NASCIMENTO É 
IMPORTANTE: 
Para que a pessoa 
exista oficialmente para 
o estado e a sociedade; 
e para acessar direitos 
em saúde, educação e 
proteção (como fazer 
matrícula na escola).

Para Debora Nandja, 
chefe do escritório do 
UNICEF em Manaus, a 
ação foi um marco: “A 
certidão de nascimento 
é o primeiro e mais 
importante documento 
do cidadão”. Que esse 
novo documento seja a 
porta de entrada para 
uma vida em sociedade 
com a dignidade e 
o respeito que elas 
merecem.

Curso gratuito para 
profissionais da saúde,  
da educação e da 
assistência social 

“É 
muito com-

plicado estudar em 
casa sem os professores 

presentes. Às vezes, durante a 
aula online, a internet caía e eu 
ficava perdida nas atividades.”

Letícia Oliveira, 15 anos, morado-
ra da comunidade Real Parque 

(SP) que recebeu um dos 
Kits Conectividade do 

UNICEF.

Espaço dos 
Amigos

“Gostaria de dizer que 
nos sentimos muito 

orgulhosos por contribuir 
para um trabalho tão 

importante para crianças 
ao redor do mundo. E que 
ao incluir minha filha nas 

atualizações que vocês me 
enviam, contribuo para 
que ela tenha uma visão 
mais humana de mundo, 

onde a vida de todos é 
importante!”

Daniel Amaro Coelho,
doador desde 2019

Escaneie o 
código para 

baixar o Guia 
do UNICEF. 5

“Eu gosto de doces, mas sei o 
quanto é prejudicial. Queria ver se 
conseguia fazer diferente com ele.”
Juliana Machado, mãe do Pedro

 Conectividade para  
 adolescentes brasileiros 
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5 Uma oficina com 90 alunos 
venezuelanos e brasileiros 
resultou na exposição virtual 
“Explorando um novo olhar”. 
A parceria entre o UNICEF e 
o Instituto Pirilampo revelou 
artistas como o jovem Sérgio 
González, que clicou o colega 
pendurado numa árvore. Acesse 
expo.institutopirilampos.org.br

5 Já no Flakes Power Cup – 
campeonato do maior gamer 
brasileiro de Fortnite –, os 
espectadores puderam doar 
para o UNICEF via QR code.
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5 Para falar conosco ligue 
0800-605-2020 ou envie um 
WhatsApp: (61) 9 8124 0564


