
É com grande satisfação que encaminho a você o relatório de atividades realizadas pelo UNICEF 
no Brasil em 2009 - um ano de fortalecimento da cooperação com os três níveis de governos, em-
presas e sociedade civil pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes.  Por meio dessa união 
de forças, o UNICEF participou de diversas conquistas para a infância e a adolescência, como a 
ampliação da escolaridade obrigatória e gratuita de 9 para 14 anos de estudo.
Também reforçamos nossa estratégia de atuação no País por meio do lançamento de duas no-
vas iniciativas. Com os bons resultados obtidos nos municípios do Semiárido, expandimos o Selo 
UNICEF Município Aprovado para a Amazônia Legal brasileira. Lançamos, ainda, a Plataforma 
dos Centros Urbanos, ajudando a unir os esforços dos diversos atores sociais pelos direitos de meninas e meninos que vivem nas 
comunidades populares das cidades brasileiras. 
Entre as diversas ações realizadas ao longo do ano, merece destaque o trabalho de apoio à população afetada pelas enchentes 
para assegurar que as crianças não tivessem seus estudos interrompidos e recebessem cuidados adequados. 
Estudos e publicações elaborados pelo UNICEF ajudaram a capacitar atores nacionais e a levar informações relevantes para os 
gestores públicos em áreas como educação e proteção.
O UNICEF ainda coordenou diversas ações como forma de mobilizar um número cada vez maior de brasileiros em favor dos 
direitos de crianças e adolescentes, como a campanha de doações “O que você fez hoje?”, que contou com participação de nossos 
doadores, e a nomeação do ator Lázaro Ramos como Embaixador do UNICEF no Brasil.
Em 2010, quando celebraremos os 60 anos de atuação no País, esperamos contar novamente com seu apoio para que, juntos, 
possamos reduzir as desigualdades que ainda afetam milhares de meninas e meninos e garantir os direitos a cada um deles.
Um cordial abraço,

Marie-Pierre Poirier

Instituições apoiadas pelo UNICEF em 2009 *
* Uma instituição pode ter diversos projetos apoiados pelo UNICEF

Ação Educativa - Assessoria em Pesquisa e Informação, Agência de Notícias dos Direitos da Infância 
- ANDI, Agência em Defesa da Criança e da Adolescência - Girassolidário, Associação Brasileira 
de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude - ABMP, Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO, Associação Cidade Escola Aprendiz, Associação Contas 
Abertas, Associação Curumins, Associação de Apoio às Meninas e Meninos da Região da Sé - AAMM, 
Associação dos Remanescentes de Quilombos do Alto Alegre e Adjacencias - ARQUA, Associação Encine, 
Associação Estação da Cultura, Associação Experimental de Mídia Comunitária - Bem TV, Associação 
para o Desenvolvimento dos Municípios - APDMCE, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, 
Associação Tempo de Crescer - TCER, AVANTE Educação e Mobilização Social, Casa Pequeno Davi, 
CEDECA Casa Renascer, Centro Criação de Imagem Popular - CECIP, Centro das Mulheres do Cabo, 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - CENPEC, Centro Dom José 
Brandão de Castro - CDJBC, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável 
- CIEDS, Centro Popular de Formação Padre Josímo Tavares, Centro Promoção Saúde - CEDAPS, CIPÓ 
Comunicação Interativa, Comunicação e Cultura, Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes dos Municípios do Estado do Ceará, Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, Conselhos Municipais dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes dos Municípios do Estado do Piauí, Escola Brasil, Fondation Terre des Hommes, 
Fundação ADM / CEAFRO - Educação e Profissionalização para a Igualdade Racial e de Gênero, Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte Minas - FADENOR, Fundação Instituto para o 
Desenvolvimento da Amazônia - FIDESA, Fundação São Martinho, Governo do Estado do Ceará, Grupo 
de Apoio Mútuo Pé no Chão, Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC, Instituto de Pesquisas da 
Mata Atlântica - IPEMA, Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade - IPREDE, Instituto 
Esporte e Educação - IEE, Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania - IIDAC, 
Instituto PAPAI, Instituto Stela Naspolini, Instituto Tribos Jovens - ITJ, Juspopuli Escritório de Direitos 
Humanos, Movimento Organização Comunitária - MOC, Movimento Pró-Desenvolvimento Comunitário, 
Observatório Negro, Oficina de Imagens - Comunicação e Educação, Oficina Escola Lutheria Amazônia 
- OELA, Organização dos Professores Indígenas Sateré-Mawé dos rios Andirá e Waikurapá - OPISMA, 
Revista Viração, Se Essa Rua Fosse Minha - SER, Serviço de Tecnologia Alternativa - SERTA, SESI-ORBIS, 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/PI.
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DOBRA DOBRAFRENTE

Origem dos recursos aplicados no Brasil

Onde e como foram aplicados os recursos

Em  2009,  o  UNICEF  apoiou  técnica  e financeiramente 59 instituições 
em várias  regiões  do  País.  Ao  todo,  R$  30,7 milhões foram aplicados 
nos projetos,  incluindo  a  assistência  técnica para execução das atividades. 
Todos os recursos do UNICEF provêm de contribuições voluntárias de pessoas 
físicas e jurídicas, de organizações e da venda de cartões e produtos.

Sobreviver e se desenvolver 

Aprender 

Proteger(-se) do HIV/aids 

Crescer sem violência

Ser prioridade nas políticas públicas

R$ 3.191.808,84

R$ 5.689.303,50

R$ 2.297.936,94

R$ 5.822.271,26

R$ 13.760.267,86

* Comitês do UNICEF instalados em diversos países desenvolvidos 
com o objetivo de arrecadar recursos para países em desenvolvimento

Prestando
contas

Doações individuais

Alianças Corporativas 
(empresas)

Sede (Nova Iorque) e  
Comitês do UNICEF  
no Exterior *

Outras organizações
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56,3% *

12,5%

18,5%12,7%

AçõEs EMERgENCIAIs E dE MoBIlIzAção
O UNICEF esteve também presente em situações emergenciais, priorizando os direitos das crianças e adoles-

centes em casos como o das enchentes em várias cidade brasileiras. O UNICEF teve como parceiro a Defesa Civil, 
ajudou a divulgar boletins sobre as cheias e manteve um acompanhamento constante de alguns abrigos para 
onde eram levadas as famílias e suas crianças. No Estado do Maranhão, por exemplo, fez parte do movimento da 
sociedade civil e governo “Faça uma boa AÇÃO pelo Maranhão”, participou da sensibilização da sociedade e 
arrecadou R$ 172 mil  para fortalecer a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

No Ceará, fizemos parte do movimento Força Solidária, coordenou um sub-grupo de saúde para discutir 
ações de prevenção a doenças causadas pelas enchentes, identificou a necessidade e negociou a compra de me-
dicamentos, fez um geo-referenciamento para definir as áreas prioritárias de ajuda e mobilizou estudantes de 
Medicina para o diagnóstico dos abrigos e arrecadação de donativos para as famílias.

Em Santa Catarina, o UNICEF acompanhou as iniciativas coordenadas pela Defesa Civil e prefeituras muni-
cipais,  manifestando solidariedade internacional e credibilidade para as ações emergenciais, concentrando esfor-
ços em manter as crianças estudando mesmo durante o período em que estavam desabrigadas. Foram entregues 
640 kits escolares às crianças dos municípios de Gaspar e Luís Alves, dois dos mais afetados pelas chuvas, com 
materiais arrecadados em campanha realizada do Parque da Mônica, em São Paulo.

Em 2009, foi lançada a campanha de doações “O que você fez hoje?” para que mais pessoas possam se 
juntar ao trabalho do UNICEF na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. A campanha trouxe relatos 
de doadores, entre eles a apresentadora de TV Ana Maria Braga.

Para interagir com as comunidades sociais, o UNICEF no Brasil inaugurou seu perfil no Youtube e Twitter 
(@unicefbrasil), divulgando notícias, campanhas e abrindo um canal direto com a sociedade.

UNICEF_relatorio2009.indd   1 9/2/2010   18:28:59



Veja algumas das principais ações apoiadas pelo UNICEF em 2009 para assegurar os direitos de crianças e adolescentes brasileiros.
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dIREIto dE soBREVIVER E sE dEsENVolVER

Em 2009, o UNICEF levou informações essenciais sobre a garantia dos direitos 
das mães e os cuidados necessários com crianças de até 6 anos para mais de 121.500 
famílias por meio do kit Família Brasileira Fortalecida (FBF). No ano passado, o  
UNICEF imprimiu e distribuiu 810 kits que serviram de apoio para o trabalho de 
profissionais devidamente capacitados das áreas de saúde e educação.

O Almanaque da Família Brasileira (história em quadrinhos baseada no con-
teúdo do kit FBF) passou por um importante processo de análise que verificou a 
aceitação pelas famílias. Agora, será revisado e lançado em grande escala para as 
famílias das regiões em que o UNICEF atua.

Além disso, com o apoio de parceiros, foi aprovado um importante programa para 
garantir a segurança alimentar e nutricional de crianças indígenas da região de Dourados (MS) e do Alto Solimões (AM). 
As ações começam este ano e envolvem diretamente a participação da comunidade e uma adaptação do kit FBF para 
línguas indígenas.

O UNICEF tem participado ativamente dos Comitês Nacional e Estaduais de Mobilização para o Registro Civil e 
de Combate ao Subregistro e, também, de várias ações de apoio ao Registro Civil Intinerante, essenciais em regiões de 
difícil acesso, dando prioridade para comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. No Amapá e Pará, por exemplo, 
participou da elaboração dos Planos Estaduais de erradicação do subregistro.

Em relação ao aleitamento materno, o UNICEF vem ajudando a construir o Projeto Renascer, cujo objetivo é criar 
postos de coleta para a promoção do aleitamento e a estocagem de leite humano a ser distribuído aos bebês prematuros 
internados na UTI neonatal da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Além disso, naquele mesmo Estado, parti-
cipa da Campanha “Amamentação em todos os momentos: mais saúde, carinho e proteção”.
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dIREIto dE APRENdER

O Programa de Educação 
do UNICEF visa garantir o direi-
to de aprender para todas e cada 
uma das crianças e adolescentes 
no Brasil. Para isso, o UNICEF 
concentrou esforços em apoiar 
instituições e atividades que asse-
gurassem o acesso, a permanência 
na escola, a aprendizagem e a conclusão na idade certa 
de cada etapa da educação básica, garantindo, também, 
que se observassem as questões de gênero, raça, etnia e 
as desigualdades regionais. 

Em 2009, a Constituição brasileira foi modificada com 
a ampliação da escolaridade obrigatória de 9 para 14 anos 
de estudo, abrangendo a faixa etária dos 4 aos 17 anos de 
idade. Essa mudança teve forte influência do trabalho de 
articulação do UNICEF com seus parceiros governamentais 
e da sociedade civil, o que fortaleceu o nosso papel de ajudar 

a construir e avaliar as políti-
cas educacionais para crianças 
e adolescentes, em especial da 
pré-escola ao ensino médio. 

O estudo “Redes de 
Aprendizagem: Boas prá-
ticas de municípios que 
garantem o direito de 
aprender”, coordenado pelo 
UNICEF, passou a ser utilizado 

como material de formação de gestores e educadores nos 
programas do Ministério da Educação (MEC) e será en-
viado para 40 mil escolas brasileiras. 

Outra boa notícia é que, no âmbito do projeto “Toda 
escola pública brasileira com água de qualidade, 
banheiro e cozinha”, os 11 Estados signatários do Pac-
to  “Um mundo para a criança e o adolescente do 
Semiárido” firmaram compromisso para implementar 
o projeto a partir de 2010. 2

dIREIto dE PRotEgER E sER 
PRotEgIdo do HIV/AIds

O trabalho de defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes realizado pelo UNICEF tem contribu-
ído para que o governo brasileiro reforce as ações 
em prol de adolescentes em situação de rua. Ajuda-
mos a desenvolver materiais e levar equipamentos 
para trabalhar temas como prevenção do HIV, DST, 
exploração sexual e gravidez precoce, bem como a 
fortalecer técnica e financeiramente duas ONGs que, 
juntas, atendem cerca de 3,3 mil crianças vivendo 
nas ruas – Pé no Chão (Recife, PE) e Se Essa Rua 
Fosse Minha (Rio de Janeiro, RJ). O UNICEF promo-
veu, ainda, vários encontros que resultaram na ca-
pacitação de mais de 100 profissionais, educadores 
e policiais que atuam nessa área.

Nas regiões Norte e Nordeste, onde as taxas de 
transmissão do HIV da mãe para o bebê são as maiores 
do País, o UNICEF vem desenvolvendo um papel estra-
tégico na capacitação dos municípios para assegurar a 
prevenção dessa forma de transmissão. Em sete anos, o 
Brasil reduziu em 41,7% a incidência de casos de aids 
em crianças menores de 5 anos como resultado dos 
cuidados no pré-natal e pós-parto.

No âmbito do Projeto Saúde e Prevenção nas 
Escolas (SPE), o UNICEF apoiou a capacitação de 100 
professores em cada Estado brasileiro para a metodolo-
gia do kit “Eu preciso fazer o teste do HIV/aids?”. 
Eles vão repassar esses conhecimentos para cerca de 2 
mil alunos e outros profissionais de educação.

O UNICEF também investiu na formação de jo-
vens líderes vivendo com HIV em temas como saúde, 
gestão pública e participação política: 22 moças e 
rapazes entre 16 e 24 anos tiveram suas carteiras de 
trabalho assinadas pela primeira vez e foram inseridos 
no mercado de trabalho por 11 meses com bolsas de 
iniciação profissional.

Além disso, o UNICEF continua facilitando a im-
portação de medicamentos anti-retrovirais, como Efa-
virenz, Abacavir, Nevirapina, e de 5 mil testes rápidos de 
sorologia para o HIV. Os medicamentos são utilizados 
no tratamento de 80 mil pessoas (adultos e crianças) 
vivendo com HIV/aids.

verso

dIREIto dE CREsCER sEM VIolêNCIA

O UNICEF vem desenvolvendo ações para que 
crianças e adolescentes cresçam sem violência, abu-
so, discriminação e exploração. Tem como foco ações 
de promoção da convivência familiar, de garantia de 
serviços especializados para lidar com as vítimas de 
violência e de responsabilização dos agressores e vio-
ladores. Dentro de um trabalho de parceria, o UNICEF 
mobiliza governos e sociedade para reduzir os homi-
cídios e exploração sexual de adolescentes.

Em 2009, o UNICEF e  seus parceiros desenvol-
veram o Índice de Homicídios na Adolescência 
(IHA), que tem sido fundamental no processo de ela-
boração de planos mu-
nicipais de prevenção e 
redução da violência em 
11 capitais, articulan-
do os setores de saúde, 
educação e segurança 
pública.

O UNICEF conti-
nua a dar o seu apoio 
ao governo brasileiro 
na implementação do 
Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (Sinase), vol-
tado para adolescentes em conflito com a lei. Atuou 
por meio de acompanhamento e apoio técnico para 
o desenvolvimento de uma legislação de medidas 
não privativas de liberdade e mobilização estadual 
visando a reforma das instituições que lidam com 
os adolescentes. Destaca-se o trabalho com 10 Esta-
dos brasileiros envolvendo diretamente a adminis-
tração pública no resgate da convivência familiar 
e comunitária desses adolescentes. Apoiou ainda a 
capacitação de 600 agentes em direitos da infância 
e proteção de crianças e adolescentes. E, no final de 
2009, o UNICEF iniciou um estudo sobre o infanticí-
dio indígena, buscando construir posicionamentos 
mais embasados jurídica e culturalmente no tema 
para os atores do Sistema de Garantia dos Direitos.
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DOBRA DOBRA

O UNICEF continua com seu importante trabalho de 
articulação entre governos, setor privado e sociedade para 
que os direitos das crianças estejam na agenda do País.

Lançamos a edição 2009-2012 do Selo UNICEF Mu-
nicípio Aprovado, que agora acontece não só no Semiári-
do, mas também na Amazônia. Nessa nova etapa, 1.824 
municípios se comprometeram a melhorar a qualidade 
de vida de suas crianças e serão avaliados e apoiados pelo 
UNICEF. Em 2010, o Selo ganha força total, ao capacitar  
profissionais e estimular a realização de diferentes ativi-
dades nos municípios. No total, serão beneficiadas mais 
de 20 milhões de crianças.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi lançada, pio-
neiramente, a Plataforma dos Centros Urbanos, que é 
uma iniciativa para reduzir as desigualdades sociais e ga-
rantir os direitos das crianças que vivem nas comunidades 
populares, favelas e conjuntos habitacionais das periferias. 

Nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Itaqua-
quecetuba, grupos foram formados em 126 comunidades, 
reunindo um total de 1,4 mil organizações governamentais 
e não governamentais que agora trabalham juntas para 
melhorar a qualidade de vida de meninas e meninos.

Elaborou e divulgou o relatório Situação da In-
fância e Adolescência Brasileira (SIAB 2009), com 
foco na educação, analisando avanços e desafios do Bra-
sil nessa área, cuja grande repercussão contribuiu para 
a mobilização pela garantia do direito de aprender das 
crianças brasileiras.

Na área de esportes, o UNICEF apoiou a equipe do 
projeto Caravana do Esporte na realização de ativida-

des esportivas para meninos e meninas, envolvendo  20 
mil crianças e 4 mil professores e voluntários em oito 
municípios.

Em parceria com a ONG Contas Abertas, o  
UNICEF contribuiu para aprimorar o acesso e produ-
ção de dados voltados para políticas de investimento 
social na infância. Para obter essas informações, acesse  
www.investimentocrianca.org.br

Pensando no melhor monitoramento nutricional da 
população, o UNICEF apoiou o Ministério da Saúde para 
aperfeiçoar o Sistema Informatizado de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (Sisvan).

Apoiou, ainda, o MEC no desenvolvimento e reprodu-
ção do “Guia de Identidade e Cultura Afro-brasilei-
ra e Indígena”, enviado para 1,2 mil secretarias munici-
pais de Educação, e no treinamento de 2 mil profissionais 
de escolas e municípios.

dIREIto dE sER PRIoRIdAdE NAs PolítICAs PúBlICAs
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NoVos AlIAdos
O UNICEF ganhou um novo aliado na defesa dos direitos das crianças. O ator 

Lázaro Ramos, conhecido por sua atuação nas novelas e no cinema nacional, foi 
nomeado Embaixador do UNICEF no Brasil para mobilizar a opinião pública para a 
defesa dos direitos da infância e adolescência e promover campanhas sobre o tema.  
O UNICEF teve ainda o apoio decisivo de parceiros corporativos e de doadores como você. 
Cada contribuição foi valiosa e ajudou a melhorar a qualidade de vida de meninas e 
meninos. Em nome de cada uma dessas crianças, o UNICEF agradece o seu apoio!
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Em 2009, o UNICEF levou informações essenciais sobre a garantia dos direitos 
das mães e os cuidados necessários com crianças de até 6 anos para mais de 121.500 
famílias por meio do kit Família Brasileira Fortalecida (FBF). No ano passado, o  
UNICEF imprimiu e distribuiu 810 kits que serviram de apoio para o trabalho de 
profissionais devidamente capacitados das áreas de saúde e educação.

O Almanaque da Família Brasileira (história em quadrinhos baseada no con-
teúdo do kit FBF) passou por um importante processo de análise que verificou a 
aceitação pelas famílias. Agora, será revisado e lançado em grande escala para as 
famílias das regiões em que o UNICEF atua.

Além disso, com o apoio de parceiros, foi aprovado um importante programa para 
garantir a segurança alimentar e nutricional de crianças indígenas da região de Dourados (MS) e do Alto Solimões (AM). 
As ações começam este ano e envolvem diretamente a participação da comunidade e uma adaptação do kit FBF para 
línguas indígenas.

O UNICEF tem participado ativamente dos Comitês Nacional e Estaduais de Mobilização para o Registro Civil e 
de Combate ao Subregistro e, também, de várias ações de apoio ao Registro Civil Intinerante, essenciais em regiões de 
difícil acesso, dando prioridade para comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. No Amapá e Pará, por exemplo, 
participou da elaboração dos Planos Estaduais de erradicação do subregistro.

Em relação ao aleitamento materno, o UNICEF vem ajudando a construir o Projeto Renascer, cujo objetivo é criar 
postos de coleta para a promoção do aleitamento e a estocagem de leite humano a ser distribuído aos bebês prematuros 
internados na UTI neonatal da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Além disso, naquele mesmo Estado, parti-
cipa da Campanha “Amamentação em todos os momentos: mais saúde, carinho e proteção”.
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dIREIto dE APRENdER

O Programa de Educação 
do UNICEF visa garantir o direi-
to de aprender para todas e cada 
uma das crianças e adolescentes 
no Brasil. Para isso, o UNICEF 
concentrou esforços em apoiar 
instituições e atividades que asse-
gurassem o acesso, a permanência 
na escola, a aprendizagem e a conclusão na idade certa 
de cada etapa da educação básica, garantindo, também, 
que se observassem as questões de gênero, raça, etnia e 
as desigualdades regionais. 

Em 2009, a Constituição brasileira foi modificada com 
a ampliação da escolaridade obrigatória de 9 para 14 anos 
de estudo, abrangendo a faixa etária dos 4 aos 17 anos de 
idade. Essa mudança teve forte influência do trabalho de 
articulação do UNICEF com seus parceiros governamentais 
e da sociedade civil, o que fortaleceu o nosso papel de ajudar 

a construir e avaliar as políti-
cas educacionais para crianças 
e adolescentes, em especial da 
pré-escola ao ensino médio. 

O estudo “Redes de 
Aprendizagem: Boas prá-
ticas de municípios que 
garantem o direito de 
aprender”, coordenado pelo 
UNICEF, passou a ser utilizado 

como material de formação de gestores e educadores nos 
programas do Ministério da Educação (MEC) e será en-
viado para 40 mil escolas brasileiras. 

Outra boa notícia é que, no âmbito do projeto “Toda 
escola pública brasileira com água de qualidade, 
banheiro e cozinha”, os 11 Estados signatários do Pac-
to  “Um mundo para a criança e o adolescente do 
Semiárido” firmaram compromisso para implementar 
o projeto a partir de 2010. 2

dIREIto dE PRotEgER E sER 
PRotEgIdo do HIV/AIds

O trabalho de defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes realizado pelo UNICEF tem contribu-
ído para que o governo brasileiro reforce as ações 
em prol de adolescentes em situação de rua. Ajuda-
mos a desenvolver materiais e levar equipamentos 
para trabalhar temas como prevenção do HIV, DST, 
exploração sexual e gravidez precoce, bem como a 
fortalecer técnica e financeiramente duas ONGs que, 
juntas, atendem cerca de 3,3 mil crianças vivendo 
nas ruas – Pé no Chão (Recife, PE) e Se Essa Rua 
Fosse Minha (Rio de Janeiro, RJ). O UNICEF promo-
veu, ainda, vários encontros que resultaram na ca-
pacitação de mais de 100 profissionais, educadores 
e policiais que atuam nessa área.

Nas regiões Norte e Nordeste, onde as taxas de 
transmissão do HIV da mãe para o bebê são as maiores 
do País, o UNICEF vem desenvolvendo um papel estra-
tégico na capacitação dos municípios para assegurar a 
prevenção dessa forma de transmissão. Em sete anos, o 
Brasil reduziu em 41,7% a incidência de casos de aids 
em crianças menores de 5 anos como resultado dos 
cuidados no pré-natal e pós-parto.

No âmbito do Projeto Saúde e Prevenção nas 
Escolas (SPE), o UNICEF apoiou a capacitação de 100 
professores em cada Estado brasileiro para a metodolo-
gia do kit “Eu preciso fazer o teste do HIV/aids?”. 
Eles vão repassar esses conhecimentos para cerca de 2 
mil alunos e outros profissionais de educação.

O UNICEF também investiu na formação de jo-
vens líderes vivendo com HIV em temas como saúde, 
gestão pública e participação política: 22 moças e 
rapazes entre 16 e 24 anos tiveram suas carteiras de 
trabalho assinadas pela primeira vez e foram inseridos 
no mercado de trabalho por 11 meses com bolsas de 
iniciação profissional.

Além disso, o UNICEF continua facilitando a im-
portação de medicamentos anti-retrovirais, como Efa-
virenz, Abacavir, Nevirapina, e de 5 mil testes rápidos de 
sorologia para o HIV. Os medicamentos são utilizados 
no tratamento de 80 mil pessoas (adultos e crianças) 
vivendo com HIV/aids.

verso

dIREIto dE CREsCER sEM VIolêNCIA

O UNICEF vem desenvolvendo ações para que 
crianças e adolescentes cresçam sem violência, abu-
so, discriminação e exploração. Tem como foco ações 
de promoção da convivência familiar, de garantia de 
serviços especializados para lidar com as vítimas de 
violência e de responsabilização dos agressores e vio-
ladores. Dentro de um trabalho de parceria, o UNICEF 
mobiliza governos e sociedade para reduzir os homi-
cídios e exploração sexual de adolescentes.

Em 2009, o UNICEF e  seus parceiros desenvol-
veram o Índice de Homicídios na Adolescência 
(IHA), que tem sido fundamental no processo de ela-
boração de planos mu-
nicipais de prevenção e 
redução da violência em 
11 capitais, articulan-
do os setores de saúde, 
educação e segurança 
pública.

O UNICEF conti-
nua a dar o seu apoio 
ao governo brasileiro 
na implementação do 
Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (Sinase), vol-
tado para adolescentes em conflito com a lei. Atuou 
por meio de acompanhamento e apoio técnico para 
o desenvolvimento de uma legislação de medidas 
não privativas de liberdade e mobilização estadual 
visando a reforma das instituições que lidam com 
os adolescentes. Destaca-se o trabalho com 10 Esta-
dos brasileiros envolvendo diretamente a adminis-
tração pública no resgate da convivência familiar 
e comunitária desses adolescentes. Apoiou ainda a 
capacitação de 600 agentes em direitos da infância 
e proteção de crianças e adolescentes. E, no final de 
2009, o UNICEF iniciou um estudo sobre o infanticí-
dio indígena, buscando construir posicionamentos 
mais embasados jurídica e culturalmente no tema 
para os atores do Sistema de Garantia dos Direitos.
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DOBRA DOBRA

O UNICEF continua com seu importante trabalho de 
articulação entre governos, setor privado e sociedade para 
que os direitos das crianças estejam na agenda do País.

Lançamos a edição 2009-2012 do Selo UNICEF Mu-
nicípio Aprovado, que agora acontece não só no Semiári-
do, mas também na Amazônia. Nessa nova etapa, 1.824 
municípios se comprometeram a melhorar a qualidade 
de vida de suas crianças e serão avaliados e apoiados pelo 
UNICEF. Em 2010, o Selo ganha força total, ao capacitar  
profissionais e estimular a realização de diferentes ativi-
dades nos municípios. No total, serão beneficiadas mais 
de 20 milhões de crianças.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi lançada, pio-
neiramente, a Plataforma dos Centros Urbanos, que é 
uma iniciativa para reduzir as desigualdades sociais e ga-
rantir os direitos das crianças que vivem nas comunidades 
populares, favelas e conjuntos habitacionais das periferias. 

Nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Itaqua-
quecetuba, grupos foram formados em 126 comunidades, 
reunindo um total de 1,4 mil organizações governamentais 
e não governamentais que agora trabalham juntas para 
melhorar a qualidade de vida de meninas e meninos.

Elaborou e divulgou o relatório Situação da In-
fância e Adolescência Brasileira (SIAB 2009), com 
foco na educação, analisando avanços e desafios do Bra-
sil nessa área, cuja grande repercussão contribuiu para 
a mobilização pela garantia do direito de aprender das 
crianças brasileiras.

Na área de esportes, o UNICEF apoiou a equipe do 
projeto Caravana do Esporte na realização de ativida-

des esportivas para meninos e meninas, envolvendo  20 
mil crianças e 4 mil professores e voluntários em oito 
municípios.

Em parceria com a ONG Contas Abertas, o  
UNICEF contribuiu para aprimorar o acesso e produ-
ção de dados voltados para políticas de investimento 
social na infância. Para obter essas informações, acesse  
www.investimentocrianca.org.br

Pensando no melhor monitoramento nutricional da 
população, o UNICEF apoiou o Ministério da Saúde para 
aperfeiçoar o Sistema Informatizado de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (Sisvan).

Apoiou, ainda, o MEC no desenvolvimento e reprodu-
ção do “Guia de Identidade e Cultura Afro-brasilei-
ra e Indígena”, enviado para 1,2 mil secretarias munici-
pais de Educação, e no treinamento de 2 mil profissionais 
de escolas e municípios.

dIREIto dE sER PRIoRIdAdE NAs PolítICAs PúBlICAs
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NoVos AlIAdos
O UNICEF ganhou um novo aliado na defesa dos direitos das crianças. O ator 

Lázaro Ramos, conhecido por sua atuação nas novelas e no cinema nacional, foi 
nomeado Embaixador do UNICEF no Brasil para mobilizar a opinião pública para a 
defesa dos direitos da infância e adolescência e promover campanhas sobre o tema.  
O UNICEF teve ainda o apoio decisivo de parceiros corporativos e de doadores como você. 
Cada contribuição foi valiosa e ajudou a melhorar a qualidade de vida de meninas e 
meninos. Em nome de cada uma dessas crianças, o UNICEF agradece o seu apoio!
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Veja algumas das principais ações apoiadas pelo UNICEF em 2009 para assegurar os direitos de crianças e adolescentes brasileiros.

4

dIREIto dE soBREVIVER E sE dEsENVolVER

Em 2009, o UNICEF levou informações essenciais sobre a garantia dos direitos 
das mães e os cuidados necessários com crianças de até 6 anos para mais de 121.500 
famílias por meio do kit Família Brasileira Fortalecida (FBF). No ano passado, o  
UNICEF imprimiu e distribuiu 810 kits que serviram de apoio para o trabalho de 
profissionais devidamente capacitados das áreas de saúde e educação.

O Almanaque da Família Brasileira (história em quadrinhos baseada no con-
teúdo do kit FBF) passou por um importante processo de análise que verificou a 
aceitação pelas famílias. Agora, será revisado e lançado em grande escala para as 
famílias das regiões em que o UNICEF atua.

Além disso, com o apoio de parceiros, foi aprovado um importante programa para 
garantir a segurança alimentar e nutricional de crianças indígenas da região de Dourados (MS) e do Alto Solimões (AM). 
As ações começam este ano e envolvem diretamente a participação da comunidade e uma adaptação do kit FBF para 
línguas indígenas.

O UNICEF tem participado ativamente dos Comitês Nacional e Estaduais de Mobilização para o Registro Civil e 
de Combate ao Subregistro e, também, de várias ações de apoio ao Registro Civil Intinerante, essenciais em regiões de 
difícil acesso, dando prioridade para comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. No Amapá e Pará, por exemplo, 
participou da elaboração dos Planos Estaduais de erradicação do subregistro.

Em relação ao aleitamento materno, o UNICEF vem ajudando a construir o Projeto Renascer, cujo objetivo é criar 
postos de coleta para a promoção do aleitamento e a estocagem de leite humano a ser distribuído aos bebês prematuros 
internados na UTI neonatal da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Além disso, naquele mesmo Estado, parti-
cipa da Campanha “Amamentação em todos os momentos: mais saúde, carinho e proteção”.
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dIREIto dE APRENdER

O Programa de Educação 
do UNICEF visa garantir o direi-
to de aprender para todas e cada 
uma das crianças e adolescentes 
no Brasil. Para isso, o UNICEF 
concentrou esforços em apoiar 
instituições e atividades que asse-
gurassem o acesso, a permanência 
na escola, a aprendizagem e a conclusão na idade certa 
de cada etapa da educação básica, garantindo, também, 
que se observassem as questões de gênero, raça, etnia e 
as desigualdades regionais. 

Em 2009, a Constituição brasileira foi modificada com 
a ampliação da escolaridade obrigatória de 9 para 14 anos 
de estudo, abrangendo a faixa etária dos 4 aos 17 anos de 
idade. Essa mudança teve forte influência do trabalho de 
articulação do UNICEF com seus parceiros governamentais 
e da sociedade civil, o que fortaleceu o nosso papel de ajudar 

a construir e avaliar as políti-
cas educacionais para crianças 
e adolescentes, em especial da 
pré-escola ao ensino médio. 

O estudo “Redes de 
Aprendizagem: Boas prá-
ticas de municípios que 
garantem o direito de 
aprender”, coordenado pelo 
UNICEF, passou a ser utilizado 

como material de formação de gestores e educadores nos 
programas do Ministério da Educação (MEC) e será en-
viado para 40 mil escolas brasileiras. 

Outra boa notícia é que, no âmbito do projeto “Toda 
escola pública brasileira com água de qualidade, 
banheiro e cozinha”, os 11 Estados signatários do Pac-
to  “Um mundo para a criança e o adolescente do 
Semiárido” firmaram compromisso para implementar 
o projeto a partir de 2010. 2

dIREIto dE PRotEgER E sER 
PRotEgIdo do HIV/AIds

O trabalho de defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes realizado pelo UNICEF tem contribu-
ído para que o governo brasileiro reforce as ações 
em prol de adolescentes em situação de rua. Ajuda-
mos a desenvolver materiais e levar equipamentos 
para trabalhar temas como prevenção do HIV, DST, 
exploração sexual e gravidez precoce, bem como a 
fortalecer técnica e financeiramente duas ONGs que, 
juntas, atendem cerca de 3,3 mil crianças vivendo 
nas ruas – Pé no Chão (Recife, PE) e Se Essa Rua 
Fosse Minha (Rio de Janeiro, RJ). O UNICEF promo-
veu, ainda, vários encontros que resultaram na ca-
pacitação de mais de 100 profissionais, educadores 
e policiais que atuam nessa área.

Nas regiões Norte e Nordeste, onde as taxas de 
transmissão do HIV da mãe para o bebê são as maiores 
do País, o UNICEF vem desenvolvendo um papel estra-
tégico na capacitação dos municípios para assegurar a 
prevenção dessa forma de transmissão. Em sete anos, o 
Brasil reduziu em 41,7% a incidência de casos de aids 
em crianças menores de 5 anos como resultado dos 
cuidados no pré-natal e pós-parto.

No âmbito do Projeto Saúde e Prevenção nas 
Escolas (SPE), o UNICEF apoiou a capacitação de 100 
professores em cada Estado brasileiro para a metodolo-
gia do kit “Eu preciso fazer o teste do HIV/aids?”. 
Eles vão repassar esses conhecimentos para cerca de 2 
mil alunos e outros profissionais de educação.

O UNICEF também investiu na formação de jo-
vens líderes vivendo com HIV em temas como saúde, 
gestão pública e participação política: 22 moças e 
rapazes entre 16 e 24 anos tiveram suas carteiras de 
trabalho assinadas pela primeira vez e foram inseridos 
no mercado de trabalho por 11 meses com bolsas de 
iniciação profissional.

Além disso, o UNICEF continua facilitando a im-
portação de medicamentos anti-retrovirais, como Efa-
virenz, Abacavir, Nevirapina, e de 5 mil testes rápidos de 
sorologia para o HIV. Os medicamentos são utilizados 
no tratamento de 80 mil pessoas (adultos e crianças) 
vivendo com HIV/aids.

verso

dIREIto dE CREsCER sEM VIolêNCIA

O UNICEF vem desenvolvendo ações para que 
crianças e adolescentes cresçam sem violência, abu-
so, discriminação e exploração. Tem como foco ações 
de promoção da convivência familiar, de garantia de 
serviços especializados para lidar com as vítimas de 
violência e de responsabilização dos agressores e vio-
ladores. Dentro de um trabalho de parceria, o UNICEF 
mobiliza governos e sociedade para reduzir os homi-
cídios e exploração sexual de adolescentes.

Em 2009, o UNICEF e  seus parceiros desenvol-
veram o Índice de Homicídios na Adolescência 
(IHA), que tem sido fundamental no processo de ela-
boração de planos mu-
nicipais de prevenção e 
redução da violência em 
11 capitais, articulan-
do os setores de saúde, 
educação e segurança 
pública.

O UNICEF conti-
nua a dar o seu apoio 
ao governo brasileiro 
na implementação do 
Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (Sinase), vol-
tado para adolescentes em conflito com a lei. Atuou 
por meio de acompanhamento e apoio técnico para 
o desenvolvimento de uma legislação de medidas 
não privativas de liberdade e mobilização estadual 
visando a reforma das instituições que lidam com 
os adolescentes. Destaca-se o trabalho com 10 Esta-
dos brasileiros envolvendo diretamente a adminis-
tração pública no resgate da convivência familiar 
e comunitária desses adolescentes. Apoiou ainda a 
capacitação de 600 agentes em direitos da infância 
e proteção de crianças e adolescentes. E, no final de 
2009, o UNICEF iniciou um estudo sobre o infanticí-
dio indígena, buscando construir posicionamentos 
mais embasados jurídica e culturalmente no tema 
para os atores do Sistema de Garantia dos Direitos.
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DOBRA DOBRA

O UNICEF continua com seu importante trabalho de 
articulação entre governos, setor privado e sociedade para 
que os direitos das crianças estejam na agenda do País.

Lançamos a edição 2009-2012 do Selo UNICEF Mu-
nicípio Aprovado, que agora acontece não só no Semiári-
do, mas também na Amazônia. Nessa nova etapa, 1.824 
municípios se comprometeram a melhorar a qualidade 
de vida de suas crianças e serão avaliados e apoiados pelo 
UNICEF. Em 2010, o Selo ganha força total, ao capacitar  
profissionais e estimular a realização de diferentes ativi-
dades nos municípios. No total, serão beneficiadas mais 
de 20 milhões de crianças.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi lançada, pio-
neiramente, a Plataforma dos Centros Urbanos, que é 
uma iniciativa para reduzir as desigualdades sociais e ga-
rantir os direitos das crianças que vivem nas comunidades 
populares, favelas e conjuntos habitacionais das periferias. 

Nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Itaqua-
quecetuba, grupos foram formados em 126 comunidades, 
reunindo um total de 1,4 mil organizações governamentais 
e não governamentais que agora trabalham juntas para 
melhorar a qualidade de vida de meninas e meninos.

Elaborou e divulgou o relatório Situação da In-
fância e Adolescência Brasileira (SIAB 2009), com 
foco na educação, analisando avanços e desafios do Bra-
sil nessa área, cuja grande repercussão contribuiu para 
a mobilização pela garantia do direito de aprender das 
crianças brasileiras.

Na área de esportes, o UNICEF apoiou a equipe do 
projeto Caravana do Esporte na realização de ativida-

des esportivas para meninos e meninas, envolvendo  20 
mil crianças e 4 mil professores e voluntários em oito 
municípios.

Em parceria com a ONG Contas Abertas, o  
UNICEF contribuiu para aprimorar o acesso e produ-
ção de dados voltados para políticas de investimento 
social na infância. Para obter essas informações, acesse  
www.investimentocrianca.org.br

Pensando no melhor monitoramento nutricional da 
população, o UNICEF apoiou o Ministério da Saúde para 
aperfeiçoar o Sistema Informatizado de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (Sisvan).

Apoiou, ainda, o MEC no desenvolvimento e reprodu-
ção do “Guia de Identidade e Cultura Afro-brasilei-
ra e Indígena”, enviado para 1,2 mil secretarias munici-
pais de Educação, e no treinamento de 2 mil profissionais 
de escolas e municípios.

dIREIto dE sER PRIoRIdAdE NAs PolítICAs PúBlICAs
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NoVos AlIAdos
O UNICEF ganhou um novo aliado na defesa dos direitos das crianças. O ator 

Lázaro Ramos, conhecido por sua atuação nas novelas e no cinema nacional, foi 
nomeado Embaixador do UNICEF no Brasil para mobilizar a opinião pública para a 
defesa dos direitos da infância e adolescência e promover campanhas sobre o tema.  
O UNICEF teve ainda o apoio decisivo de parceiros corporativos e de doadores como você. 
Cada contribuição foi valiosa e ajudou a melhorar a qualidade de vida de meninas e 
meninos. Em nome de cada uma dessas crianças, o UNICEF agradece o seu apoio!
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É com grande satisfação que encaminho a você o relatório de atividades realizadas pelo UNICEF 
no Brasil em 2009 - um ano de fortalecimento da cooperação com os três níveis de governos, em-
presas e sociedade civil pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes.  Por meio dessa união 
de forças, o UNICEF participou de diversas conquistas para a infância e a adolescência, como a 
ampliação da escolaridade obrigatória e gratuita de 9 para 14 anos de estudo.
Também reforçamos nossa estratégia de atuação no País por meio do lançamento de duas no-
vas iniciativas. Com os bons resultados obtidos nos municípios do Semiárido, expandimos o Selo 
UNICEF Município Aprovado para a Amazônia Legal brasileira. Lançamos, ainda, a Plataforma 
dos Centros Urbanos, ajudando a unir os esforços dos diversos atores sociais pelos direitos de meninas e meninos que vivem nas 
comunidades populares das cidades brasileiras. 
Entre as diversas ações realizadas ao longo do ano, merece destaque o trabalho de apoio à população afetada pelas enchentes 
para assegurar que as crianças não tivessem seus estudos interrompidos e recebessem cuidados adequados. 
Estudos e publicações elaborados pelo UNICEF ajudaram a capacitar atores nacionais e a levar informações relevantes para os 
gestores públicos em áreas como educação e proteção.
O UNICEF ainda coordenou diversas ações como forma de mobilizar um número cada vez maior de brasileiros em favor dos 
direitos de crianças e adolescentes, como a campanha de doações “O que você fez hoje?”, que contou com participação de nossos 
doadores, e a nomeação do ator Lázaro Ramos como Embaixador do UNICEF no Brasil.
Em 2010, quando celebraremos os 60 anos de atuação no País, esperamos contar novamente com seu apoio para que, juntos, 
possamos reduzir as desigualdades que ainda afetam milhares de meninas e meninos e garantir os direitos a cada um deles.
Um cordial abraço,

Marie-Pierre Poirier

Instituições apoiadas pelo UNICEF em 2009 *
* Uma instituição pode ter diversos projetos apoiados pelo UNICEF

Ação Educativa - Assessoria em Pesquisa e Informação, Agência de Notícias dos Direitos da Infância 
- ANDI, Agência em Defesa da Criança e da Adolescência - Girassolidário, Associação Brasileira 
de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude - ABMP, Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO, Associação Cidade Escola Aprendiz, Associação Contas 
Abertas, Associação Curumins, Associação de Apoio às Meninas e Meninos da Região da Sé - AAMM, 
Associação dos Remanescentes de Quilombos do Alto Alegre e Adjacencias - ARQUA, Associação Encine, 
Associação Estação da Cultura, Associação Experimental de Mídia Comunitária - Bem TV, Associação 
para o Desenvolvimento dos Municípios - APDMCE, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, 
Associação Tempo de Crescer - TCER, AVANTE Educação e Mobilização Social, Casa Pequeno Davi, 
CEDECA Casa Renascer, Centro Criação de Imagem Popular - CECIP, Centro das Mulheres do Cabo, 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - CENPEC, Centro Dom José 
Brandão de Castro - CDJBC, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável 
- CIEDS, Centro Popular de Formação Padre Josímo Tavares, Centro Promoção Saúde - CEDAPS, CIPÓ 
Comunicação Interativa, Comunicação e Cultura, Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes dos Municípios do Estado do Ceará, Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, Conselhos Municipais dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes dos Municípios do Estado do Piauí, Escola Brasil, Fondation Terre des Hommes, 
Fundação ADM / CEAFRO - Educação e Profissionalização para a Igualdade Racial e de Gênero, Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte Minas - FADENOR, Fundação Instituto para o 
Desenvolvimento da Amazônia - FIDESA, Fundação São Martinho, Governo do Estado do Ceará, Grupo 
de Apoio Mútuo Pé no Chão, Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC, Instituto de Pesquisas da 
Mata Atlântica - IPEMA, Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade - IPREDE, Instituto 
Esporte e Educação - IEE, Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania - IIDAC, 
Instituto PAPAI, Instituto Stela Naspolini, Instituto Tribos Jovens - ITJ, Juspopuli Escritório de Direitos 
Humanos, Movimento Organização Comunitária - MOC, Movimento Pró-Desenvolvimento Comunitário, 
Observatório Negro, Oficina de Imagens - Comunicação e Educação, Oficina Escola Lutheria Amazônia 
- OELA, Organização dos Professores Indígenas Sateré-Mawé dos rios Andirá e Waikurapá - OPISMA, 
Revista Viração, Se Essa Rua Fosse Minha - SER, Serviço de Tecnologia Alternativa - SERTA, SESI-ORBIS, 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/PI.
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DOBRA DOBRAFRENTE

Origem dos recursos aplicados no Brasil

Onde e como foram aplicados os recursos

Em  2009,  o  UNICEF  apoiou  técnica  e financeiramente 59 instituições 
em várias  regiões  do  País.  Ao  todo,  R$  30,7 milhões foram aplicados 
nos projetos,  incluindo  a  assistência  técnica para execução das atividades. 
Todos os recursos do UNICEF provêm de contribuições voluntárias de pessoas 
físicas e jurídicas, de organizações e da venda de cartões e produtos.

Sobreviver e se desenvolver 

Aprender 

Proteger(-se) do HIV/aids 

Crescer sem violência

Ser prioridade nas políticas públicas

R$ 3.191.808,84

R$ 5.689.303,50

R$ 2.297.936,94

R$ 5.822.271,26

R$ 13.760.267,86

* Comitês do UNICEF instalados em diversos países desenvolvidos 
com o objetivo de arrecadar recursos para países em desenvolvimento
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AçõEs EMERgENCIAIs E dE MoBIlIzAção
O UNICEF esteve também presente em situações emergenciais, priorizando os direitos das crianças e adoles-

centes em casos como o das enchentes em várias cidade brasileiras. O UNICEF teve como parceiro a Defesa Civil, 
ajudou a divulgar boletins sobre as cheias e manteve um acompanhamento constante de alguns abrigos para 
onde eram levadas as famílias e suas crianças. No Estado do Maranhão, por exemplo, fez parte do movimento da 
sociedade civil e governo “Faça uma boa AÇÃO pelo Maranhão”, participou da sensibilização da sociedade e 
arrecadou R$ 172 mil  para fortalecer a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

No Ceará, fizemos parte do movimento Força Solidária, coordenou um sub-grupo de saúde para discutir 
ações de prevenção a doenças causadas pelas enchentes, identificou a necessidade e negociou a compra de me-
dicamentos, fez um geo-referenciamento para definir as áreas prioritárias de ajuda e mobilizou estudantes de 
Medicina para o diagnóstico dos abrigos e arrecadação de donativos para as famílias.

Em Santa Catarina, o UNICEF acompanhou as iniciativas coordenadas pela Defesa Civil e prefeituras muni-
cipais,  manifestando solidariedade internacional e credibilidade para as ações emergenciais, concentrando esfor-
ços em manter as crianças estudando mesmo durante o período em que estavam desabrigadas. Foram entregues 
640 kits escolares às crianças dos municípios de Gaspar e Luís Alves, dois dos mais afetados pelas chuvas, com 
materiais arrecadados em campanha realizada do Parque da Mônica, em São Paulo.

Em 2009, foi lançada a campanha de doações “O que você fez hoje?” para que mais pessoas possam se 
juntar ao trabalho do UNICEF na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. A campanha trouxe relatos 
de doadores, entre eles a apresentadora de TV Ana Maria Braga.

Para interagir com as comunidades sociais, o UNICEF no Brasil inaugurou seu perfil no Youtube e Twitter 
(@unicefbrasil), divulgando notícias, campanhas e abrindo um canal direto com a sociedade.
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É com grande satisfação que encaminho a você o relatório de atividades realizadas pelo UNICEF 
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presas e sociedade civil pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes.  Por meio dessa união 
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Brandão de Castro - CDJBC, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável 
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Comunicação Interativa, Comunicação e Cultura, Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes dos Municípios do Estado do Ceará, Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, Conselhos Municipais dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes dos Municípios do Estado do Piauí, Escola Brasil, Fondation Terre des Hommes, 
Fundação ADM / CEAFRO - Educação e Profissionalização para a Igualdade Racial e de Gênero, Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte Minas - FADENOR, Fundação Instituto para o 
Desenvolvimento da Amazônia - FIDESA, Fundação São Martinho, Governo do Estado do Ceará, Grupo 
de Apoio Mútuo Pé no Chão, Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC, Instituto de Pesquisas da 
Mata Atlântica - IPEMA, Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade - IPREDE, Instituto 
Esporte e Educação - IEE, Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania - IIDAC, 
Instituto PAPAI, Instituto Stela Naspolini, Instituto Tribos Jovens - ITJ, Juspopuli Escritório de Direitos 
Humanos, Movimento Organização Comunitária - MOC, Movimento Pró-Desenvolvimento Comunitário, 
Observatório Negro, Oficina de Imagens - Comunicação e Educação, Oficina Escola Lutheria Amazônia 
- OELA, Organização dos Professores Indígenas Sateré-Mawé dos rios Andirá e Waikurapá - OPISMA, 
Revista Viração, Se Essa Rua Fosse Minha - SER, Serviço de Tecnologia Alternativa - SERTA, SESI-ORBIS, 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/PI.

As notícias do UNICEF para todos

2009Relatório 
Anual

Marie-Pierre Poirier

Representante do 
UNICEF no Brasil

6

Fundo das Nações Unidas para a Infância
SEPN 510, bloco A, 2º andar
Asa Norte 70750 521 Brasília, DFFa

le
Co

no
sC

o

U
N

IC
EF

/B
R
Z/

G
la

ub
er

 Q
ue

iro
z

www.unicef.org.br

0800 601 8407

futurocrianca@unicef.org

DOBRA DOBRAFRENTE

Origem dos recursos aplicados no Brasil

Onde e como foram aplicados os recursos

Em  2009,  o  UNICEF  apoiou  técnica  e financeiramente 59 instituições 
em várias  regiões  do  País.  Ao  todo,  R$  30,7 milhões foram aplicados 
nos projetos,  incluindo  a  assistência  técnica para execução das atividades. 
Todos os recursos do UNICEF provêm de contribuições voluntárias de pessoas 
físicas e jurídicas, de organizações e da venda de cartões e produtos.

Sobreviver e se desenvolver 

Aprender 

Proteger(-se) do HIV/aids 

Crescer sem violência

Ser prioridade nas políticas públicas

R$ 3.191.808,84

R$ 5.689.303,50

R$ 2.297.936,94

R$ 5.822.271,26

R$ 13.760.267,86

* Comitês do UNICEF instalados em diversos países desenvolvidos 
com o objetivo de arrecadar recursos para países em desenvolvimento

Prestando
contas

Doações individuais

Alianças Corporativas 
(empresas)

Sede (Nova Iorque) e  
Comitês do UNICEF  
no Exterior *

Outras organizações

U
N

IC
EF

/B
R
Z/

Li
lo

 C
la

re
to

uni é um boletim informativo
do UNICEF no Brasil

Ano 6  •  nº 18  •  janeiro 2010
www.unicef.org.br
Twitter: @unicefbrasil

Fundo das Nações Unidas para a Infância - SEPN 510 - Bloco A - 2º andar - 70750-521 - Brasília/DF
Telefone: 0800 601 8407  -  Fax: (61) 3340 8293  -  futurocrianca@unicef.org5

56,3% *

12,5%

18,5%12,7%

AçõEs EMERgENCIAIs E dE MoBIlIzAção
O UNICEF esteve também presente em situações emergenciais, priorizando os direitos das crianças e adoles-

centes em casos como o das enchentes em várias cidade brasileiras. O UNICEF teve como parceiro a Defesa Civil, 
ajudou a divulgar boletins sobre as cheias e manteve um acompanhamento constante de alguns abrigos para 
onde eram levadas as famílias e suas crianças. No Estado do Maranhão, por exemplo, fez parte do movimento da 
sociedade civil e governo “Faça uma boa AÇÃO pelo Maranhão”, participou da sensibilização da sociedade e 
arrecadou R$ 172 mil  para fortalecer a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

No Ceará, fizemos parte do movimento Força Solidária, coordenou um sub-grupo de saúde para discutir 
ações de prevenção a doenças causadas pelas enchentes, identificou a necessidade e negociou a compra de me-
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Medicina para o diagnóstico dos abrigos e arrecadação de donativos para as famílias.

Em Santa Catarina, o UNICEF acompanhou as iniciativas coordenadas pela Defesa Civil e prefeituras muni-
cipais,  manifestando solidariedade internacional e credibilidade para as ações emergenciais, concentrando esfor-
ços em manter as crianças estudando mesmo durante o período em que estavam desabrigadas. Foram entregues 
640 kits escolares às crianças dos municípios de Gaspar e Luís Alves, dois dos mais afetados pelas chuvas, com 
materiais arrecadados em campanha realizada do Parque da Mônica, em São Paulo.

Em 2009, foi lançada a campanha de doações “O que você fez hoje?” para que mais pessoas possam se 
juntar ao trabalho do UNICEF na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. A campanha trouxe relatos 
de doadores, entre eles a apresentadora de TV Ana Maria Braga.
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