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INSTITUIÇÕES APOIADAS PELO UNICEF NO BRASIL EM 2021

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) | Aldeias Infantis SOS Brasil | Associação Voluntários para o Serviço 
Internacional (AVSI Brasil) | Associação Casa da Árvore | Associação Cidade Escola Aprendiz | Associação de Defesa da Saúde Sexual, Saúde 
Reprodutiva, Educação e Cidadania (Asserte) | Associação Experimental de Mídia Comunitária Bem TV | Associação Luta pela Paz | Associação para 
o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE) | Associação pela Saúde Emocional de Crianças | Associação Programa Um Milhão 
de Cisternas para o Semiárido (AP1MC) | Associação Projeto Saúde e Alegria | Avante Educação e Mobilização Social | Caritas Arquidiocesana de 
Manaus | Centro Artístico Cultural Belém Amazônia | Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Pe. Marcos Passerini (CDMP) | 
Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária (Cedac) | Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec) | Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental | Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) | Centro Dom José Brandão 
de Castro (CDJBC) | Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds-RJ) | Centro Internacional de Cooperação 
para o Desenvolvimento (Cintercoop) | Comitê para Democratização da Informação | Comunidade Morada da Paz | Conselho Indígena de Roraima | 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) | Equipe Técnica de Assessoria Pesquisa e Ação Social (Etapas) | Escola de 
Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente | Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil) | Formação Centro 
de Apoio a Educação Básica | Fundação Apolônio Sales de Desenvolvimento Educacional | Fundação Justiça e Paz se Abraçarão | Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) | Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | Fundação Roberto Marinho | GESTOS – Soropositividade, 
Comunicação e Gênero | Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS | Grupo de Visitas e Ações Voluntárias de Roraima | Instituto Aliança | Instituto Avisa 
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Providência – Centro Educacional e Social São José Operário (Cesjo) | Instituto Rodrigo Mendes (IRM) | Instituto Tellus | Nossas Cidades | Oficina 
Escola de Lutheria da Amazônia (OELA) | PLAN International Brasil | Rádio Margarida | Sociedade Cearense de Pediatria (Socep) | União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime) | Viração Educomunicação | Visão Mundial Brasil – World Vision
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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
promove os direitos e o bem-estar de cada criança 
em tudo o que faz. Juntamente com seus parceiros, 
trabalha em 190 países para transformar essa 
missão em ações concretas que beneficiem as 
crianças, em qualquer parte do mundo, concentrando 
esforços especialmente para chegar às crianças mais 
vulneráveis e excluídas. No Brasil, o UNICEF trabalha 
com projetos e iniciativas que podem ser desenvolvidos 
nos níveis local e nacional, levando mais saúde, 
educação e proteção contra o HIV e a violência.

Cara Amiga e Amigo,
 
Começo agradecendo a você por tudo o que conseguimos realizar 
em 2021. Enfrentamos muitos desafios, em meio à pandemia da 
covid-19, e tenho o orgulho e a satisfação de dizer que você foi im-
prescindível para que o UNICEF ampliasse seu trabalho, com pro-
gramas e ações que chegam às crianças mais vulneráveis, 
aqui no Brasil, e também no resto do mundo.
 
Mais do que nunca, o trabalho do UNICEF não pode parar. Para isso, 
contamos com uma equipe dedicada e incansável – que come-
ça na ponta e chega até nossos embaixadores –, com um conjunto 
cada vez maior de parceiros comprometidos com a nossa causa 
e, claro, com pessoas como você. Sim, Amigo da Criança, sem você 
não chegaríamos tão longe!
 
Nas próximas páginas, você verá que conquistamos números recor-
des nas mais diversas áreas. Chegamos a mais de 2 mil municípios 
com o Selo UNICEF, com ações de saúde, educação e proteção 
de meninas e meninos contra a violência. Trabalhamos para levar 
água e higiene para escolas e comunidades vulneráveis. Apoia-
mos crianças migrantes e refugiadas. Lançamos a Agenda Cidade 
UNICEF, para trabalhar nos bairros mais vulneráveis de oito gran-
des capitais. E muito mais!
 
Mais do que números, nas próximas páginas, queremos te contar 
histórias de crianças, adolescentes e famílias cujas vidas 
você ajudou a transformar.
 
E esse relatório anual também tem um cantinho reservado para você 
dar seu recado ou fazer críticas, já que são elas que nos fazem me-
lhorar. Confira na seção Amigo da Criança.
 
Mais uma vez, obrigada, e seguimos juntos!
 
Um forte abraço, e muita saúde para você e toda sua família!

Florence Bauer
Representante do UNICEF no Brasil

 unicefbrasil
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E eles já começaram a trabalhar para isso. 
Estes são os resultados em 2021:

7 mil visualizações 
em capacitações online 
sobre metodologia do 
Selo UNICEF, educação, 
saúde, proteção, Wash 
entre outras.

4.034 escolas 
já fizeram a verificação 
das condições de água 
e saneamento em suas 
instalações.

1.413 participantes 
receberam certificação 
nos cursos de Saúde 
Mental.

129 municípios já 
possuem pelo menos 
1 profissional de cada 
área formado nos 
cursos EAD de WASH 
para escolas e WASH 
para postos de saúde.

6.555 adolescentes 
e 786 mobilizadores 
já se inscreveram no 
U-Report.

907 municípios (43% 
do total de inscritos)
já realizaram o primeiro 
acesso à Plataforma 
Crescendo Juntos.

2021 marcou o início da nova edição do Selo UNICEF, e ela 
já começou batendo recordes. Ao todo, 2023 municípios se 
inscreveram na iniciativa – 99 a mais que a edição 2017-2020. 
Ao se inscrever, cada município assume o compromisso de 
criar, manter e priorizar uma agenda de políticas públicas 
voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

A 
importância 

do NUCA é a de 
dar oportunidade aos 
jovens e um direito  

à voz e à ação.
Natasha Pereira, mãe 

da Bianca

SELO UNICEF

E em 2022 tem muito mais!
Primeiro Fórum Comunitário, Plano Municipal da Primeira Infância, 
Campanha de Prevenção à Violência e milhões de oportunidades para os 
jovens. A nova edição do Selo UNICEF chegou com força total, e você nos 
ajuda a fazer essa roda girar!

2023 municípios  
inscritos no Selo  
UNICEF 2021-2024:  
um recorde! 

Quando Natasha Pe-
reira, de 14 anos, sou-
be que estava grávida, 
sua vida mudou. "Eu não 
podia levar a bebê para 
a escola, então passei 
o ano todinho parada", 
conta ela. As duas 
moram em Marechal 
Thaumaturgo, município 
do Acre certificado 
com o Selo UNICEF na 
edição 2017-2020. E foi 
justamente o compro-
misso do município com 
os direitos de crianças 
e adolescentes que 
fez Natasha seguir em 
frente. Ao ingressar no 
Núcleo de Cidadania de 
Adolescentes (NUCA), 
ela recebeu a oportuni-
dade de estagiar como 
jovem aprendiz na pre-
feitura. Hoje a pequena 
Bianca tem 3 anos, com 
muita saúde, e Natasha 
finalmente pôde 
voltar para os estudos e 
concluir o ensino médio. 
Uma vitória!
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AGENDA  
CIDADE

ATÉ 2020 
A Plataforma dos Centros Urbanos (PCU) era a principal agenda do UNICEF para 
promover direitos de crianças, adolescentes e jovens vulneráveis das grandes cidades 
brasileiras. Importantes resultados foram alcançados, como a queda na taxa de 
abandono escolar em Fortaleza (CE) – de 2,76% para 0,50% – e a redução em 38% na 
taxa de mortalidade neonatal em Vitória (ES). 

Infelizmente, o crescimento da violência continua a gerar dados alarmantes. Para 
você ter uma ideia, dois terços de adolescentes assassinados em São Paulo estavam 
fora da escola há mais de um ano. Esses e outros indicativos fizeram com que o 
UNICEF reformulasse a sua estratégia.

A PARTIR DE AGORA
O novo programa #AgendaCidadeUNICEF facilitará a integração entre gestões 
municipais, comunidades, setor privado, sociedade civil, famílias e crianças para 
prevenir, reduzir e neutralizar os impactos negativos da violência.

Agenda Cidade UNICEF ©
 U
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EDUCAÇÃO: Busca Ativa Escolar e Trajetórias 
de Sucesso Escolar

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA: informação, capa-
citação e geração de oportunidades aos jovens (conhe-
ça a iniciativa 1MIO na página 10 para saber mais)

PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA: fortalecer o 
atendimento a crianças e adolescentes vítimas de 
violência e efetivar metodologias e mecanismos de 
informação sobre casos de violência

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL: Pode Falar! – pla-
taforma de ajuda em saúde mental para adolescen-
tes entre 13 e 24 anos

UNIDADES AMIGAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA 
(UAPI): estratégias de assistência técnica, capaci-
tação, monitoramento, acompanhamento e certifica-
ção, favorecendo o diálogo entre profissionais e 
famílias com crianças até 6 anos de idade.

ALGUMAS AÇÕES DA  
AGENDA CIDADE UNICEF:

O UNICEF 
oferece cooperação 
técnica, apoia a 
implementação de 
políticas públicas 
municipais e facilita 
a troca entre as 
cidades.

A PREFEITURA
levanta dados sobre 
violência em seus ter-
ritórios, firma compro-
misso com a iniciativa 
e desenvolve políticas 
públicas relacionadas 
aos temas prioritários.

OS PARCEIROS
mobilizam o públi-
co-alvo na ponta, 
responsabilizam-se 
pelas ações e comuni-
cam seu andamento.

A COMUNIDADE
engaja adolescen-
tes e jovens nas 
discussões, mobiliza 
a sociedade civil e a 
família e aciona em-
presas para gerar 
novas oportunida-
des aos jovens.

COMO?
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Resposta do UNICEF ao fluxo 
migratório em Roraima em 2021:

EMERGÊNCIA
RORAIMA

"Essa foto do Nené 
foi a que mais gos-
tei. A fotografia é 
muito interessante. 
Tudo ao nosso redor 
é belo, se podem 
fazer fotografias de 
tudo, e quando se 
olha bem, é belo.”

A foto que Julio 
Cesar Bastardo, 14 
anos, tirou do irmão 
está entre as 50 ima-
gens que compõem 
a exposição virtual 
“Explorando um novo 
lar”, fruto de uma 
oficina realizada pelo 
UNICEF em 2021 com 
grupos de adolescen-
tes refugiados e mi-
grantes da Venezuela 
que vivem em abrigos 
e de estudantes de 
escolas públicas de  
Boa Vista, Roraima.

5 Instalação de um 
Centro Cultural para a 
comunidade indígena 
de Ta’rau Paru, em Pa-
caraima, fronteira com a 
Venezuela. O novo espaço 
de integração atende 
principalmente crianças, 
adolescentes e jovens da 
comunidade brasileira de 
Ta’rau Paru.

5 Uma oficina foto-
gráfica realizada com 
grupos de adolescentes 
refugiados e migrantes da 
Venezuela e estudantes 
brasileiros resultou na 
exposição virtual “Explo-
rando um novo lar”. A 
iniciativa – fruto de uma 
parceria do UNICEF com 
o Instituto Pirilampos – 
pode ser conferida no site 
expo.institutopirilam-
pos.org.br.

5 Mais de 43 mil 
refugiados e migrantes 
foram alcançados com 
informações sobre os 
seus direitos e como 
acessar serviços 
básicos.

5 60 pessoas – entre 
educadores, membros 

5 Todas as ações 
ao lado, e outras 
que ainda virão, são 
possíveis graças ao 
comprometimento 
dos nossos Amigos 
da Criança. Você está 
ajudando a mudar 
esse cenário!
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da Defensoria Pública 
do estado de Roraima 
e representantes dos 
Conselhos Tutelares – 
participaram de um ciclo 
de capacitações para 
profissionais da rede 
de proteção e acolhi-
mento em Roraima. O 
conteúdo incluiu apoio 
técnico para fortalecer as 
capacidades dos serviços 
de acolhimento a crianças 
e adolescentes.

5 4.244 crianças que 
chegaram ao Brasil 
sem os responsáveis 
legais, sozinhas ou sem 
nenhum documento 
receberam apoio e tiveram 
seus casos encaminhados 
a partir do melhor interes-
se da criança.

5 6 milhões de litros 
de água segura foram 
distribuídos para mi-
grantes e refugiados em 
condição de vulnerabili-
dade em Boa Vista.

5 Atividades de 
promoção de higiene 
e educação sanitária 
para cerca de 15 mil 
migrantes e refugiados 

nos estados de Roraima, 
Amazonas e Amapá.

5 Mais de 6 mil crianças 
refugiadas e migrantes 
tiveram acesso a ativida-
des de promoção de hi-
giene nos Súper-Panas 
(espaços de educação e 
proteção).

5 Estações de 
lavagem de mãos e 
instalações sanitárias 
para cerca de 24 mil 
migrantes e refugiados 
nos estados de Roraima, 
Amazonas e Amapá.

5 120 mil litros de 
hipoclorito de sódio 
para limpeza e desin-
fecção de ambientes, 
entregues em abrigos 
e ocupações espontâ-
neas em Boa Vista e 
Pacaraima.

5 Acesso a água e 
coleta de lixo para 
aproximadamente 2 mil 
migrantes e refugiados 
em situação de rua.

5 Itens de higiene e 
suprimentos entregues 
para cerca de 24 mil 
pessoas. 
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SAÚDE  
E WASH

Em 2021, o UNICEF concentrou sua atuação em Saúde e WASH (água, saneamento 
e higiene) nas comunidades mais vulneráveis, mas também em escolas, centros 
de assistência social e unidades de saúde. O objetivo foi garantir ambientes mais 
seguros para crianças, adolescentes e famílias.

+5,5 mil escolas implementaram 
protocolos seguros de reabertura, com 
prevenção e controle de infecções. 

+129 mil crianças e 
adolescentes tiveram acesso 
a escolas e unidades de saúde mais 
seguras, com máscaras, álcool gel, lavatórios 
de mãos, sistemas de abastecimento de água 
e materiais de comunicação.

+4,5 mil profissionais e 
agentes comunitários de 
saúde foram capacitados em controle e 
prevenção de infecções.

“Já faz uns dois dias que 
eu voltei para a escola e já 
estou me sentindo com a 
cabeça nas alturas”, comenta 
empolgado o menino João, 
de 8 anos, morador da Ilha do 
Combu, em Belém no Pará. A 
escola de João, assim como 
outras 43 escolas de Belém 
e do Piauí, recebeu uma 
estação de lavagem de mãos 
e kits de higiene entregues 
pelo UNICEF em parceria com 
JOHNSON'S® Brasil. A ação 
de apoio à reabertura segura 
das escolas beneficiou mais 
de 4 mil crianças.©
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+787 mil pessoas receberam 
equipamentos essenciais, como kits de 
higiene (sabão, máscara e álcool gel) e de 
higiene menstrual.

1,5 milhão de pessoas foram 
impactadas pelo rádio com mensagens de 
hábitos seguros e desenvolvimento de uma 
nova cultura.

+3,8 mil unidades de saúde 
receberam máscaras, termômetros, 
oxímetros e outros equipamentos WASH.

+72 mil meninas alcançadas 
com kits de higiene menstrual.

Conheça alguns dos resultados alcançados: 
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Educação em emergência Ações 
humanitárias de educação e proteção para 
crianças e adolescentes refugiados e migran-
tes venezuelanos.
10 mil profissionais de educação capacitados.
18.402 crianças e adolescentes atendidos.
30 Súper Panas funcionando.

Trajetórias de sucesso escolar Apoia 
estados para o desenvolvimento de políticas e 
ações de superação da cultura de fracasso esco-
lar e enfrentamento da distorção idade-série.
2.973 professores e gestores participantes de 
atividades formativas.

Reabertura segura das escolas 
Orientações para a rede e a comunidade escolar 
sobre como promover e garantir o direito à edu-
cação durante a pandemia e o apoio à organi-
zação para a reabertura das escolas.
3 mil Checklists de protocolos seguros.
6 mil Autoavaliações de água, saneamento 
e higiene nas escolas.

EDUCAÇÃO

Como identificar as crianças que 
abandonaram a escola? Ao encontrá-
las, como criar condições para que 
mantivessem o vínculo com a educação, 
mesmo que de forma remota? E com a 
reabertura das escolas, como garantir 
que as crianças pudessem voltar à 
sala de aula com todos os protocolos 
de segurança assegurados? Perguntas 
como essas estimularam o UNICEF 
e seus parceiros a criar e fortalecer 
diversas iniciativas na área da 
educação no ano passado. 

“Ele é um dos alunos mais apaixonantes, e ele ama 
a escola”, diz Rosário Martins, professora do Pedro 
Gabriel, 16, um dos mais de 1,5 mil estudantes 
rematriculados no município de Petrolina (PE). Com 
déficit de atenção e autismo, o jovem abandonou 
os estudos por não se adaptar a nenhuma escola. 
A mãe Nélia Martins conta que a equipe da Busca 
Ativa Escolar bateu à sua porta e adotou como 
missão a busca de uma escola onde Pedro teria 
atendimento especial. E assim ele foi rematriculado!

Confira os resultados alcançados no ano de 2021:
Educação que protege 
Estratégia que visa contribuir para a promoção 
da intersetorialidade e ressignificação dos currí-
culos escolares numa perspectiva de prevenção 
da violência e de segurança dentro e fora do 
ambiente escolar.
435.307 pessoas alcançadas pelos materiais.
3 guias Conjunto de materiais para apoiar a 
ação integrada entre escolas e serviços territo-
riais no acolhimento protetivo e retorno às aulas 
presenciais.

Busca ativa escolar 
Identifica crianças e adolescentes fora da escola 
e/ou em risco de abandono, e articula a rede de 
proteção para a garantia de direitos e para que 
elas voltem a estudar.
329 mil crianças e adolescentes identificados 
de 2019 até final de 2021.
70.790 crianças e adolescentes sendo acompan-
hadas para a (re)matrícula.
19.647 crianças e adolescentes (re)matriculados 
em 2021. 95.595 desde o início da estratégia até 
final de 2021.
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PROTEÇÃO CONTRA 
AS VIOLÊNCIAS

Apoio psicossocial, atendimento nos abrigos 
de refugiados e migrantes, campanhas de 
combate à violência, mediações de conflitos. 
Essas e inúmeras outras ações do UNICEF são 
fundamentais para que cada vez menos meninas 
e meninos sejam vítimas da violência. E o apoio 
dos Amigos da Criança (como você) tem sido 
fundamental para que isso possa acontecer!

Em 2021, você e o UNICEF garantiram muitas ações 
de proteção contra a violência

280
Crianças e adolescentes 
participaram de atividades 
de mediação de conflito e 
comunicação não violenta 
no Ibura, em Recife.

500 mil
Pessoas alcançadas 
com mensagens sobre 
reabertura segura das 
escolas.

120
Profissionais do Pará com 
capacidades fortalecidas 
de acordo com a Lei 
13.431/2017 (Lei da 
Escuta Protegida)*.

* A Lei da Escuta Protegida estabelece o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. 

3.264
Atendimentos a 
crianças migrantes 
fora dos abrigos.

Canal exclusivo para 
crianças e adolescentes 
acessarem informações 
sobre seus direitos e 
buscarem ajuda.

4.282
Crianças e adolescentes 
acompanhadas no sistema 
de informação PRIMERO.

78 mi
Pessoas alcançadas 
pelas campanhas 
de prevenção das 
violências no litoral sul 
de São Paulo.

482 mil
Pessoas alcançadas com 
o “Kit Prefeito”, com 
materiais explicativos 
sobre os fluxos da Lei 
13.431/2017 (Lei da 
Escuta Protegida)*.

5.287
Crianças e adolescentes 
indocumentadas, 
desacompanhadas 
e separadas foram 
apoiadas.

481
Crianças e adolescentes 
apoiadas com benefício 
econômico e reunificações 
familiares em Roraima.

19 mil
Crianças, adolescentes 
e cuidadores receberam 
apoio psicossocial nos 
Súper Panas em Roraima, 
Amazonas e Pará.

180 mil
Pessoas alcançadas pela 
campanha de comunicação 
JUVENTUDES QUE Tem 
COR-AGEM.

239
Moradores e equipes 
técnicas e

1.200
Crianças e adolescentes 
alcançados com atividades 
de apoio psicossocial na 
Maré e na Pavuna (Rio de 
Janeiro).

3.330
Crianças, adolescentes e jovens alcançados 
no Projeto Àwúre, no Recôncavo Baiano, para 
prevenção e resposta às violências.

200
meninas participaram 
de atividades de 
enfrentamento à violência.
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1 oportunidade muda uma vida.
1 milhão delas muda um país!

E já estamos colhendo os 
frutos dessa inciativa:

ADOLESCENTES

Num país de dimensões 
continentais como 
o Brasil, garantir 
oportunidades de 
emprego à população 
mais vulnerável já era 
um desafio difícil, mas 
ele se tornou ainda 
mais complexo com o 
avanço da pandemia. 
Com isso em mente, 
visualize: 

Acesse 1mio.com.br 

Ousado?

Uma iniciativa liderada e 
mantida pelo UNICEF no 
Brasil, que reúne empresas, 
sociedade civil e governos

Vagas de 
aprendiz, 
estágio e 
emprego

Formação 
profissional e para o 
empreendedorismo

Garantia 
do direito à 
educação

Inclusão 
digital

Para garantir 1 milhão de 
oportunidades de formação e 
acesso ao mundo do trabalho

A jovens de 14 a 24 anos em 
situação de vulnerabilidade 
social.

158.245 oportunidades criadas

26 milhões de jovens alcançados

239.111 jovens acessaram a plataforma

19.907

22.152

825.337

104.603

621

1min 26seg

285

+50

vagas de aprendiz, 
estágio e emprego

jovens mobilizados 
nos territórios

páginas vistas

oportunidades de 
formação profissional

voluntários do 1MIO 
na comunidade 
virtual

gastos por sessão

cursos oferecidos 
pelo ecossistema

eventos e trilhas 
formativas

para conhecer as empresas participantes, baixar 
conteúdos grátis e divulgar as vagas e cursos 
em aberto para os jovens da sua família e círculo 
de amigos. 

Se essa foi a sua resposta, 
nós concordamos com você, 
mas é exatamente isso que a 
1 Milhão de Oportunidades, 
ou 1MIO, se propôs a fazer a 
partir de 2021. Já somos a maior 
articulação pela transição positiva 
de adolescentes e jovens para o 
mundo do trabalho, com mais de 
120 parceiros do setor privado, 
sociedade civil e governos.

Pilares de oportunidades do 1MIO:

1

2

3



Já a turminha do bairro do 
Limoeiro deu um importante 
recado para as crianças e 
famílias que começaram a 
ensaiar a volta às aulas. Um 
guia ilustrado pela Turma 
da Mônica apresenta os 
cuidados essenciais para que 
o retorno à sala de aula seja 
feito de forma segura e feliz. 
Acesse o guia completo em
bit.ly/cuidadosescola.

RELATÓRIO ANUAL UNI 2021 // 11 

ENGAJAMENTO E 
REDES SOCIAIS

2021 foi um ano de intensa movimentação nas redes sociais do UNICEF. 
Equipes, embaixadores e parceiros se mobilizaram para divulgar 
iniciativas e ações para crianças, adultos e público em geral.

Confira algumas das ações que tomaram conta das 
nossas redes em 2021:

Em setembro o embaixador 
do UNICEF David Beckham 
tomou conta de um dos 
centros mais movimentados 
do mundo. Em plena Times 
Square, em Nova York, ele deu 
um importante recado sobre a 
importância da vacinação para 
salvar vidas.

O UNICEF escolhe artistas e personalidades de diversas áreas 
para que sejam seus embaixadores e campeões para as crianças. 
Eles são escolhidos não apenas pelo reconhecimento perante 
o público, mas pelo respeito com o qual são vistos e por serem 
defensores dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 

Então o que está esperando? Em 
nossos perfis oficiais no Youtube, 
Instagram e Facebook você 
fica por dentro das nossas ações, 
conhece as últimas campanhas e se 
emociona com as histórias de vida 
que você ajudou a transformar. 

unicefbrasil unicefbrasil

unicefbrasil unicefbrasil

A Semana Mundial de Imunização 
trouxe o time de embaixadores do 
UNICEF Brasil para vários recados 
essenciais. Daniela Mercury, 
Bruno Gagliasso, Maurício de 
Sousa, Renato Aragão e Lázaro 
Ramos alertaram sobre a prevenção 
ao sarampo, a importância da 
vacinação de rotina, calendário 
vacinal e muito mais. Vacinar é um 
gesto de amor que pode salvar a vida 
das suas crianças!
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Ainda não segue o 
UNICEF nas redes 
sociais?

Acesse agora!

Você sabe o que faz um 
embaixador do UNICEF?
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A transparência continua sendo a 
base do nosso relacionamento

Quem apoia o UNICEF apoia as crianças

AMIGOS
DA CRIANÇA

Em 2021, o UNICEF investiu R$ 147.909.189,61 em projetos que beneficiaram 
milhares de crianças e adolescentes no Brasil. Os recursos do UNICEF vêm de 
doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, de organizações, de governos e 
de produtos licenciados.

Como uma agência das Nações Unidas, o UNICEF mantém um rigoroso controle 
e avaliação na gestão dos seus recursos: além de auditorias periódicas (internas 
e externas), do recibo anual que enviamos por e-mail com as suas doações e do 
Relatório Anual UNI (que você está acessando agora), todas as nossas iniciativas 
são divulgadas por e-mail, WhatsApp ou em nossas redes sociais. 

91% das doações são usadas nos projetos e nas intervenções diretas ao redor do 
mundo, como: vacinas, alimentos terapêuticos e tratamentos de saúde para as 
crianças que vivem na pobreza, expostas à guerra ou a maus-tratos.

9% das doações são usadas para despesas administrativas e para promover 
as campanhas de arrecadação de fundos, de forma que cada vez mais crianças 
recebam a ajuda de que necessitam, especialmente no caso de emergências 
humanitárias.

ORIGEM DE RECURSOS ONDE FORAM APLICADOS

Doações 
Individuais

Inclusão Social

Proteção contra 
violência e 
exploração

Saúde e 
Desenvolvimento 
Infantil

Educação

37,2%

25,6%

34,8%

2,4%

Alianças 
Corporativas

Sede NY
+ Comitês

Outras
organizações

R$ 20.467.773,47

R$ 28.721.982,55

R$ 32.077.854,66

R$ 66.641.578,93

R$
 1

47
,9
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,1

89
.6
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DEPOIMENTOS

Muito nos alegra o coração e nos enche de esperança 
poder ver ações como esta e poder contribuir, mesmo 
que seja com o pouco que podemos. Parabéns!

Joilson H. V., doador desde setembro de 2021 

Se conseguimos alegrar o coração do 
Joilson é porque estamos no caminho certo.

Com a palavra 
os amigos da 
criança!

Eu agradeço pelo trabalho sério e 
competente que vocês fazem para 
diminuir um pouco o sofrimento 
no mundo, pois crianças felizes 
significam um mundo melhor
para todos.

Eveline C. R., doadora desde janeiro de 2015

É tão bom ter você com a gente há 7 anos, 
Eveline. Até parece que foi ontem!

Olhar para a infância é enxergar o 
alicerce das coisas, a aurora do dia, 
a semente da esperança. Por isso 
sempre tive o desejo de investir (ainda 
que o mínimo) nas crianças. Receber o 

desenho de Huda com árvores, nuvens 
e sol acalenta a minha alma e me dá uma 

certeza de um belo arrebol.

Weslley M. de A., doador desde março de 2021

O desenho do Huda faz mesmo o maior 
sucesso, Weslley. E olha só, aprendi uma 
palavra nova. Nunca mais esqueço o que 
é arrebol.

São papéis produzidos 
com respeito ao meio 
ambiente e ao princípio da 
sustentabilidade, contribuindo 
para uma produção florestal 
controlada e responsável. 
Essa atitude também é parte 
do nosso compromisso com a 
transparência e com atitudes 
mais sustentáveis para a 

preservação do meio ambiente. 
Mas podemos ir além! Se 
você quer reduzir a quantidade 
de informativos impressos do 
UNICEF, pode optar por receber 
todos eles de forma digital por 
e-mail ou WhatsApp: basta fazer 
uma solicitação pelo e-mail 
amigodacrianca@unicef.org.  
A natureza agradece!

Toda nossa 
comunicação 
impressa (inclusive 
este UNI) usa papel 
certificado FSC OU 
CERFLOR

Cheguei em casa após um dia corrido e 
agitado de trabalho e fiquei imensamente 
feliz ao descobrir que recebi uma carta 
do UNICEF, organização que eu tanto 
admiro pelo trabalho sério e competente 

que realiza. Acredito que todos somos 
responsáveis pela mudança do mundo que 

desejamos, e contribuir com o UNICEF é a minha semente 
para que essa transformação aconteça. Fui uma dessas 
crianças que cresceu na periferia de uma grande capital, 
e hoje agradeço por todas as conquistas que a vida, por 
meio do estudo e do esforço, me concederam. 

Bruna J. F., doadora desde julho de 2021

A gente agradece pelo seu relato, Bruna. 
Crescer na periferia envolve vários desafios, 
e o UNICEF atua diariamente para que nossas 
crianças possam crescer e se desenvolver 
de forma plena e felizes. Com a sua ajuda nós 
estamos transformando realidades!
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Existem várias formas de 
entrar em contato conosco!

0800 605 2020

61 9 8124 0564 (WhatsApp)

amigodacrianca@unicef.org

Nos sentimos muito orgulhosos por 
contribuir para um trabalho tão 
importante para crianças ao redor do 
mundo. E 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 A. C., doador desde agosto de 2019

Sei da importância do carinho e apoio 
para os pequenos, e encontrei no 
UNICEF a forma mais correta e justa 
de contribuir. Sou pai da Bárbara, de 
8 anos, e do Heleno Jr., de 15 anos. 

Sempre passamos para eles o respeito 
pelo próximo e o altruísmo que devemos 

ter, sobretudo quando podemos. Já auxiliamos o MSF 
há algum tempo, mas sentíamos falta de auxiliar outra 
instituição forte e confiável como a UNICEF.

Heleno N., doador desde abril de 2021

Fico feliz em colaborar para a melhoria na vida destas 
crianças. Se cada um de nós doar um pouco, o pouco se 
torna muito por dias melhores. Parabéns, UNICEF!

Helenide da S. S., doadora desde julho de 2020

É isso aí, Helenide. Aproveitando, bora 
convidar a família e os amigos pra se 
tornarem Amigos da Criança? Tenho 
certeza de que eles vão curtir a ideia!

Você é prova de que a solidariedade é algo 
que a gente pode passar desde já pros nossos 
filhos, Daniel. Aliás, que sorriso lindo tem sua 
filha. Parabéns pra vocês dois!

Muito bom contar com vocês três, 
Heleno. Mas a gente aqui ficou doido foi 
pra conhecer a Bárbara e o Heleno Jr.! 
Da próxima vez já sabe, hein.

DEPOIMENTOS

Obrigada por me darem a oportunidade de poder ajudar 
tantas pessoas. Apesar de minha contribuição ser 
pequena, só o fato de saber que posso ajudar nem que 
seja só uma pessoa já me deixa feliz. No momento não 
posso ajudar com muito, mas o sorriso dessas crianças 
me faz ver que muitas vezes reclamamos do que temos 
para comer, enquanto milhares de crianças muitas 
vezes não conseguem fazer nem uma refeição.

Maria Helena A. B., doadora desde outubro de 2017

Imagina, Maria Helena. A gente é que 
agradece por essa amizade que ainda vai 
durar muitos anos!

Quer contar a sua história, escrever como se sente 
doando para o UNICEF ou deixar um recado para os 
outros Amigos da Criança? Aproveite que esse 
espaço é exclusivamente seu!

Será que faltou 
alguém? Sim, você!

unicefbrasil

Sua opinião vale muito!
Todos os anos queremos que 
nossos Amigos da Criança ajudem 
a escolher as imagens do nosso 
calendário anual. As três fotos mais 
votadas estão no calendário que 
enviamos no começo do ano como 
um brinde para você. Obrigada por 
nos ajudar com essa escolha.
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LEGADOS E FILANTROPIA

Algum dia alguém vai falar 
de você para as crianças.

E vai contar para elas que 
você foi responsável por 
melhorar suas vidas. 
E, quando você não estiver 
mais presente, sua ajuda 
permanecerá na vida delas 
para sempre. 

Quando você deixa uma 
doação em testamento, 
possibilita que, no futuro, 
o UNICEF receba sua 
herança para aplicá-la em 
projetos e ações que levam 
higiene, água potável 
e saneamento básico a 
milhões de famílias.

Temos uma especialista disponível
para tirar dúvidas sobre o tema.

Escreva para Carolina Santos no email 
futurocrianca@unicef.org ou ligue para 
(61) 99122-9128

É simples incluir o UNICEF 
em seu testamento ou 
seguro de vida.

Um gesto solidário 
realizado hoje fará toda 
a diferença no futuro das 
crianças mais vulneráveis.

Conte com a gente para 
saber mais sobre esse 
tipo de doação. 

Você pode acessar o
QR Code abaixo para 
saber mais.

FILANTROPIA: 
PARCERIAS 
TRANSFORMADORAS
Atos de bondade à 
humanidade contribuem 
para elevar o equilíbrio 
social. Pensando nisso o 
UNICEF criou uma área 
dedicada exclusivamente 
à filantropia e que 
trabalha com fundações, 
famílias e pessoas. Ao 
contribuir técnica e 
financeiramente, cada 
uma delas ajuda a 
garantir o trabalho do 
UNICEF no Brasil e passa 
a fazer parte de uma rede 
de filantropos nacionais 
e internacionais.

JUNTE-SE A NÓS!

Escreva para
Cássia Morghett 
(cmorghett@unicef.org)
e saiba como participar. 
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CORPOTATIVO E 
PARCERIAS

Parcerias: junto com as empresas pelas crianças

O UNICEF acredita firmemente no poder das parcerias, pois é na 
soma dos esforços com empresas e fundações que conseguimos 
levar muito mais educação, saúde e proteção às crianças. 
Conheça as empresas que aceitaram o compromisso de atuar 
junto com o UNICEF em 2021: 

3M · Accenture · Acelen · ADM · Águas de Manaus Americanas 
· Astrazeneca · AXA · B3 · Barça Foundation Bayer · BNDES · 
BTG Pactual · Carrefour · Cecilia Prado Colgate · Cumins · Dove 
· EDF · Energisa · Flakes · Fundação Mitsui · Grendene · Grupo 
Equatorial · Grupo Profarma Grupo Tigre · Hidrovias do Brasil 
· Hydro · IBRF · Imediato Comércio · Instituto Alok · Instituto 
Claro · Instituto Cyrela  Ipiranga · Itaú Social · Johnson & 
Johnson · Kimberly Clark Klabin · Lenovo · Livelo · L'Occitane 
Au Bresil Louis Vuitton  Malwee · Méliuz · Mercado Pago · 
MPT · Needs · Neoenergia Nivea · Omega · Oriba · Pfizer · PLKC 
Advogados · PME · RGE Roche · Saint Gobain · Samsung · Sempre 
Livre · Triya  Via Varejo · Wildlife Studios · Yara · Youtube · 
Zurich

Sua empresa também pode ser parceira do UNICEF!

Acesse www.unicef.org/brazil/seja-uma-empresa-parceira e junte-se 
ao nosso time!

Em 2021 os Espaços 
Solidários à Infância 
abriram as portas para a causa 
da Criança e permitiram que 
os times do UNICEF Brasil 
conquistassem os corações 
de mais de 7.700 novos 
doadores! Pelas muitas 
meninas e meninos no Brasil 
e no mundo que nossos 
novos doadores passaram a 
acolher, o UNICEF deixa um 
agradecimento enorme para:

E o time do UNICEF nas ruas segue com força total

• Aeroporto do Galeão
• Aquário De São Paulo
• Ayumi Supermercados
• Barbosa Supermercados
• C&C Casa e Construção
• Campinas Shopping
• Extra - Grupo GPA
• Leroy Merlin
• Mercado Das Flores
• Morumbi Town
• Shopping Bandeiras
• Shopping Internacional 
de Guarulhos

• Shopping Jaraguá 
Conceição
• Shopping Mais 
• Shopping Morumbi 
Town
• Shopping Prado
• Shopping SP 
Market
• Shopping Taubaté
• Shopping Top 
Center
• Shopping Unimart
• Supermercados BH
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CONTEÚDOS ESPECIAIS

Baixe nossos E-Books

Escolas dentro de uma caixa!

As publicações do UNICEF desempenham um 
papel fundamental no cumprimento do nosso 
mandato para defender os direitos das crianças 
e dos adolescentes. São um meio para participar 
do debate político e influenciar as tomadas de 
decisões; descrever as atividades do UNICEF e seus 
parceiros em prol da infância e adolescência; e 
mostrar a liderança e a experiência da organização 
no conhecimento dos temas e questões que afetam 
meninas, meninos e suas famílias.

VEJA UM POUCO DO QUE LANÇAMOS EM 2021:

Essa é a ideia do School-in-a-Box, um kit que faz 
parte da resposta do UNICEF a emergências em 
todo o planeta. A caixa de alumínio, cuja tampa pode 
ser usada como quadro negro, contém caderno, 
lápis, borrachas, cubos de madeira para contar e 
outros materiais didáticos básicos e culturalmente 
neutros. O School-in-a-Box atende turmas com um(a) 
professor(a) e até 40 alunos, garantindo a continuidade 
da educação das crianças nas primeiras 72 horas de 
uma emergência. É ou não é fantástico?

Escaneie o código abaixo para ver um unboxing 
feito pela Noemi, coordenadora do Programa de 
Especialistas em Educação do UNICEF Madagascar 
(áudio e legendas em inglês)

O treinamento de agentes locais é apenas uma parte 
do apoio dado pelo UNICEF e a USAID à Direção 
Provincial de Saúde em Cabo Delgado, Moçambique. 
A Laura comemora por não precisar mais atravessar 
quilômetros de barco para cuidar da saúde de Duli e 
Abduli: “Agora eles brincam bem, estão mais felizes e 
até o sono é mais tranquilo”.

ABC PARA A 
PRIMEIRA INFÂNCIA
O livro conta a história 
de um casal de cientistas 
que, ao descobrir que 
aguarda dar à luz uma 
criança, embarca em uma 
aventura para explorar 
os diversos mundos da 
primeira infância.

SAÚDE MENTAL DE 
ADOLESCENTES E 
JOVENS
E-book foi feito para quem 
está diante de tantos 
desafios e descobertas da 
adolescência, incluindo o 
contexto da pandemia e 
depois dele.

Procura outros assuntos? 
Acesse a nossa biblioteca:

DIÁRIO DE CAMPO, por Lídia Carvalho, Oficial de 
Marketing do UNICEF.

“Eu só quero que eles tenham saúde.” Quem me 
contou isso foi a Laura, mãe dos gêmeos Duli e Abduli, 
diagnosticados com desnutrição aguda grave aos 6 
meses. 1 ano depois eles ainda sofrem com o baixo 
peso. Uma das principais dificuldades dela era chegar 
até a unidade sanitária mais próxima de Mwaria, 
comunidade pequena de Moçambique onde vive a 
família. “É preciso dinheiro para apanhar uma canoa e 
atravessar por três quilômetros até a unidade sanitária 
do distrito”, conta.

Isso só começou a mudar depois que os irmãos 
foram rastreados pelo Agente Polivalente Elementar 
(APE) João Afidu, que iniciou o tratamento com os 
dois sem sair da comunidade. “Daqui a uns meses 
eu quero ver Duli e Abduli curados”, disse para mim 
um esperançoso João. A qualidade do acesso aos 
serviços de saúde – especialmente na área da nutrição 
– aumentou depois que ele e outros agentes receberam 
treinamento para rastrear e tratar as crianças desnutridas 
na própria comunidade.
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1 bilhão 
de doses 
entregues

MUNDO

Um marco na campanha de vacinação 
mais ambiciosa da história

Em fevereiro de 2021 o UNICEF e 
outros parceiros globais lançaram 
uma iniciativa para garantir acesso 
irrestrito às vacinas contra a COVID 
em todo o mundo. De lá para cá, a 
COVAX Facility – como é chamada 
a parceria – já salvou vidas em 144 
países, principalmente de baixa e 
média renda. Mas foi em janeiro 
de 2022 que atingimos um marco: 
no carregamento de 1,1 milhão 
de doses para Ruanda, estava a 
bilionésima dose. Ainda que seja 
um número animador, ele sinaliza 
apenas metade da meta de entrega 
de vacinas para 2021. 

Mesmo com os contratempos 
vivenciados em 2021, o UNICEF e seus 
parceiros da COVAX avançam contra 
o tempo para atingir uma meta ainda 
mais ambiciosa e sem precedentes. 
Queremos entregar 4 bilhões de 
doses até o final de 2022! Esse é um 
desafio monumental, mas que pode 
ser conquistado graças à experiência 
do UNICEF –maior comprador e 
distribuidor de vacinas do planeta 
– e ao seu apoio, indispensável para 
que isso aconteça. Vamos juntos 
garantir que todas as populações 
estejam protegidas contra o 
coronavírus!

Além das vacinas, o UNICEF também entregou:

816,9 milhões
de seringas para 102 países 

397,4 milhões
de máscaras cirúrgicas 

8,7 milhões
de kits de testes

Mais de 40.900
cilindros de oxigênio 
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Em agosto de 2021 um 
terremoto no Haiti vitimou 2,2 
mil pessoas, feriu mais de 12 
mil e deixou 650 mil pessoas 
(dentre elas 260 mil crianças)  
desalojadas. A resposta 
emergencial do UNICEF chegou 
poucas horas depois: um 
comboio entregou seis kits 

médicos a três hospitais em Les Cayes, com 
luvas, analgésicos, antibióticos e seringas 
suficientes para tratar 30 mil pessoas. Nos dias 
seguintes o UNICEF intensificou a ajuda humanitária à 
população haitiana.

Junto a alguns parceiros, o 
UNICEF vem trabalhando para 
erradicar a poliomielite no 
Paquistão e no mundo. Os 
esforços resultaram na primeira 
campanha de vacinação do 
país em janeiro de 2021, e a 
meta foi ambiciosa: vacinar 40 
milhões de crianças menores de 
5 anos contra a pólio em apenas 
cinco dias.

Um relatório sobre a situação 
humanitária da Síria em 
2021 mostrou que 1,9 milhão 
de pessoas viviam em 
assentamentos informais e 
acampamentos por todo o país. 
Mas é quando o inverno chega 
que a situação se agrava, já que 
os cortes diários de energia e a 

escassez de combustível dificultam o combate ao frio. 
Com o apoio de alguns parceiros, o UNICEF conseguiu 
entregar kits de inverno a mais de 81 mil crianças 
no nordeste da Síria, em Idlib e na área rural de 
Damasco. Cada kit contém jaqueta de inverno, suéter 
e gorro de lã, roupa térmica, pijama, cachecol, meias, 
luvas, calça quente e botas de inverno.

Para Luis Carlos Anchico em 
Santo Domingo, Equador, a 
melhor parte de ser professor 
é se conectar com seus alunos. 
"Você pode conhecê-los, ajudá-
los e ser um amigo", diz ele. 
Como essa conexão ficou mais 
difícil com o fechamento das 
escolas na pandemia, o UNICEF 
promoveu treinamento em apoio psicológico por 
telefone para 1,2 mil professores. A capacitação 
incluiu técnicas de escuta empática, apoio emocional 
e a identificação de situações de risco.

Um ano depois da explosão 
no porto de Beirute, Líbano, o 
UNICEF avaliou que 98% das 
famílias afetadas pela tragédia 
ainda precisavam de apoio, 
principalmente com a chegada 
da pandemia. Um plano de 
longo prazo com envolvimento 
do UNICEF previu a reparação 

de três unidades de saúde, a reabilitação de 13 
escolas públicas e privadas, novos equipamentos 
para outras 90 escolas e o reabastecimento de 
água para 1,3 mil edifícios, entre outras ações.

No dia 22 de março um grande 
incêndio devastou quatro campos 
de refugiados em Bangladesh, 
forçando dezenas de milhares 
de pessoas a deixarem suas 
casas. Nas primeiras 24 horas, a 
preocupação imediata do UNICEF 
foi garantir a segurança 
e proteção das crianças 
desaparecidas ou separadas de suas famílias. 
Durante a noite foram abrigadas mais de 70 crianças 
perdidas. No dia seguinte, ao meio-dia, quase metade delas 
já estava reunida com suas famílias.

A guerra civil do Iêmen está 
ameaçando o futuro de uma 
geração inteira, com mais de 2 
milhões de crianças em idade 
escolar fora da escola em 2021. 
Sem o apoio necessário, muitos 
podem nunca mais voltar. O 
conflito manteve Emtinan, de 
13 anos, e seu irmão fora da 

escola por um ano inteiro. "Eu não tinha nada para fazer 
quando estava sentada em casa", lembra ela. Graças 
ao apoio do UNICEF às escolas locais, ela pôde 
voltar à sala de aula e agora está determinada a 
recuperar o atraso.

Criar as filhas é uma alegria 
para Faustina e Peter Phiri, 
na vila de Kholowa, Zâmbia. 
Os dois participavam de 
sessões com outros pais num 
dos centros comunitários de 
desenvolvimento da primeira 
infância apoiados pelo UNICEF 
e LEGO Foundation. Quando a 
pandemia chegou, as práticas continuaram, só que de 
um jeito diferente: voluntários passaram a visitar 
as famílias uma por uma para levar brincadeiras 
às crianças e aconselhamento aos pais. Tudo 
com distanciamento físico, claro!
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Gabriel, Erika, Graziele, Helena, 
Kauã, Samuel, Letícia e Kayke 
têm algo em comum: uma história 
para contar a você! Escaneie cada 
um dos códigos com seu celular e 
conheça cada uma delas.

Samuel - Boa Vista Graziele - Lagoa dos Gatos

Helena - Careiro da Várzea Letícia - Rio de Janeiro

Gabriel - Fortaleza Kayke - Rio de Janeiro


