
UNI é 
do UNI

As notícias do UNICEF para todos

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

Em janeiro deste ano, devido ao grande terremoto que devastou o Haiti, aproximadamente 3 mi-
lhões de pessoas foram gravemente afetadas pela catástrofe, entre elas, cerca de 1,5 milhão de crian-
ças. Muitas vidas foram salvas em razão da coragem do povo haitiano e da generosidade de pessoas, 
governos, setor privado e organizações. O UNICEF vem trabalhando no Haiti com seus parceiros para 
garantir que cada criança e cada adolescente tenham seus direitos assegurados. O UNICEF no Brasil 
participou ativamente do esforço de arrecadação de recursos para as crianças vítimas do terremoto e 
contou com o apoio de milhares de brasileiros.

UNICEF: emergência no Haiti 
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Veja o que já foi feito pelo uNiCef No Haiti:

Saúde: A campanha de vacinação em massa contra sarampo, rubéola, 
difteria, coqueluche e tétano contou com o apoio técnico e financeiro do 
UNICEF. Mais de 340 mil crianças e adultos já foram vacinados até agora.

água, SaNeameNto e HigieNe: Mais de 1,3 milhão de desabrigados 
estão recebendo água potável. Foram distribuídos 180 mil kits de higiene 
e construídas mais de 5.600 latrinas. 

eduCação: O UNICEF, junto com seus parceiros governamentais e não 
governamentais, já montou mais de 600 tendas, que estão servindo de 
escolas temporárias. Também distribuiu 875 kits escolares, 1.500 kits 
de  desenvolvimento infantil e 2.226 kits de recreação nas áreas afetadas 
pelo terremoto. Além disso, o UNICEF identifica professores e fornece 
treinamentos para garantir o direito a aprender.

proteção à iNfâNCia: Para evitar o tráfico de crianças haitianas, o 
UNICEF implementou no país um sistema para localizar pais e familiares 
de crianças que estão desacompanhadas.
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Desde seu lançamento, em 1999, 
o projeto Baú de Leitura já garantiu o 
direito de aprender a mais de 30 mil 
crianças e adolescentes na Bahia. O 
sucesso da experiência nesse Estado 
garantiu ao projeto o Prêmio ODM 
Brasil, iniciativa do governo federal e 
do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud) que reco-
nhece as ações que mais contribuíram 
para o alcance dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio (ODMs). Na 
Bahia, a iniciativa é desenvolvida pelo 
Movimento de Organização Comunitá-
ria (MOC) e há vários anos conta com o 
apoio técnico e financeiro do UNICEF. 

O projeto contribui para o desenvolvimento e a capacidade de escrita e de interpretação de textos de 
crianças que estudam em escolas públicas da zona rural da Bahia, Alagoas e Sergipe. Monitores capacitados 
desenvolvem atividades com meninas e meninos, utilizando o conteúdo do Baú, que dispõe de material 
didático, dicionário e dezenas de livros de histórias infanto-juvenis. A ideia é contribuir para que essas crian-
ças melhorem seu desempenho escolar e estimular sua capacidade crítica. A iniciativa também promove 
a capacitação continuada de técnicos municipais, professores e educadores sociais, o fortalecimento da 
gestão da educação e a participação das crianças e dos adolescentes na comunidade e no município, por 
meio de sua atuação em conselhos, associações e sindicatos. Atualmente, cerca de 1.200 baús transitam 
por escolas municipais e espaços alternativos de aprendizagem baianos. São mais de 50 mil livros infanto-
juvenis em circulação no Estado. A iniciativa do Baú, que virou política pública e passou a ser aplicada em 
98 municípios da Bahia, já chegou também a outros Estados, como Sergipe e Alagoas.

Baú de Leitura é premiado

UNICEF e Celtins juntos pelas crianças
Desde novembro de 2009, os consumidores 

residenciais da Companhia de Energia Elétrica 
do Estado do Tocantins (Celtins) podem partici-
par com o UNICEF dos esforços pela garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes da Amazônia. 
Graças a uma parceira entre UNICEF e Celtins, 
eles podem doar por meio de sua conta de ener-

gia R$ 2,00, de forma voluntária, para ações e 
projetos do UNICEF realizados nessa região. 
Dessa forma, podem contribuir para um am-
plo processo de articulação de organizações da 
sociedade civil, setor corporativo e de governos 
na promoção de mudanças positivas na vida das 
crianças e dos adolescentes por 
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UNICEF e Celtins juntos pelas crianças meio da gestão pública municipal, da partici-
pação e do controle social. Como parte desse tra-
balho, o UNICEF vai monitorar, avaliar e outorgar 
um reconhecimento internacional, o Selo UNICEF 
Município Aprovado, àqueles municípios que con-
seguirem avanços importantes no alcance de me-
tas relacionadas à promoção, proteção e garantia 
de direitos com a efetiva participação das crianças 
e dos adolescentes.
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Mudando a justiça juvenil no Maranhão
Quando um adolescente comete um ato 

infracional, a sociedade tem o desafio de apoiar 
esse menino ou menina para que reorganize a 
sua vida. Na maioria dos casos, a melhor opção 
são as medidas socioeducativas em meio aberto, 
que evitam uma internação desnecessária. Essa 
possibilidade é garantida por lei, mas ainda não 
é adotada na maior parte do País. No Maranhão, 
estima-se que cerca de 20% de seus 217 municí-
pios ofereçam medidas em meio aberto. Mesmo 
assim, os meninos acabam nas delegacias ou em 
unidades de internação da capital. 

Para mudar essa situação, o UNICEF apoia o 
trabalho da Rede Maranhense de Justiça Juvenil. 
Criada em 2009, a rede é formada por represen-
tantes da sociedade civil e do poder público que, 
juntos, atuam para encontrar soluções para essa 
questão. O grupo já realizou diversas ações, como 
a organização do primeiro grupo maranhense de 
familiares de adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas. A iniciativa tem como 
objetivo fortalecer as famílias na busca da garantia 
dos direitos dos seus filhos. Também foi elaborado 
um modelo de ação para qualificar o atendimen-
to oferecido em quatro municípios (Açailândia, 
Imperatriz, São Luís e São José de Ribamar), que 
poderá ser adotado em todo Estado.
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Veja oS NúmeroS da plataforma para aS Cidade do rio de jaNeiro, São paulo e itaquaqueCetuba:

mobilização SoCial: 126 comunidades inscritas para participar da Plataforma.

artiCulação polítiCa: 16 oportunidades foram geradas para as comunidades participantes, como a instalação de 
centros de inclusão digital, a participação em curso de engenharia comunitária, capacitação em esporte educacional, 
tratamento odontológico para crianças e adolescentes, entre outras.

deSeNVolVimeNto de CapaCidadeS: Aconteceram 286 atividades de capacitação e três encontros intercomunitários.

partiCipação de CriaNçaS e adoleSCeNteS: 240 bolsas-trabalho foram fornecidas para os Adolescentes Comuni-
cadores  e seis oficinas de formação com adolescentes comunicadores.

moNitorameNto e aValiação: Em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram realizados 100 mapeamentos e 3.635 pessoas 
residentes ou atuantes nas comunidades foram ouvidas a respeito de sua percepção sobre a garantia dos direitos de seus 
meninos e meninas.

Raquel e a busca de uma vida melhor
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Raquel Maciel, de 15 anos, mora com os 
dois irmãos mais novos em uma casa improvi-
sada, construída numa colina próxima à rodovia 
Ayrton Senna, no município de Itaquaquecetuba 
(SP). Ela não conheceu o pai, e sua mãe, que 
trabalha em outra cidade, encontra-se com os 
filhos a cada 15 dias. As crianças ficam sob a 
responsabilidade dos avós e do tio, que vivem 
na casa ao lado. Mas Raquel é quem cuida de 
todo o trabalho da casa. Mesmo diante dessas di-
ficuldades, a menina ainda encontra tempo para 
participar ativamente de um dos Grupos Arti-
culadores da Plataforma dos Centros Urbanos, 
iniciativa do UNICEF e parceiros para melhorar 
as condições de vida das crianças e adolescentes 
daquelas localidades.

“Vejo muitos colegas fazendo coisa errada por 

aí. Acho que isso é sinal de acomodação, de falta 
de vontade de lutar. Eu acredito muito que nós 
podemos mudar as coisas se quisermos”, afirma 
a adolescente, que se preocupa especialmente 
com as crianças que sofrem violência doméstica. 
“Precisamos informar essas crianças que elas 
podem procurar ajuda! É para isso que existe o 
Estatuto da Criança e do Adolescente!”, defende. 

A participação de adolescentes como Raquel é 
um dos diferenciais da Plataforma. Muitos atuam 
como Adolescentes Comunicadores e recebem 
auxílio para desenvolver a função de mobilizado-
res sociais em suas comunidades. Outros, como 
Raquel, são voluntários, interessados em partici-
par do processo de mudança social proposto pela 
iniciativa. Para ela, esse mérito está ao alcance de 
todos. Basta se esforçar para obtê-lo.
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Crianças quilombolas  
e a valorização da  
cultura tradicional

Governo do Ceará assume 
compromisso de garantir 
exames de HIV para gestantes

As crianças da comunidade qui-
lombola de Conceição das Criolas, lo-
calizada a 550 km do Recife (PE), no 
município de Salgueiro, participaram 
de um projeto especial: elaborar uma 
publicação sobre o uso tradicional das 
plantas na promoção da saúde. O livro 
é um dos resultados das atividades 
desenvolvidas no projeto Mulonga 
Kiambe, apoiado diretamente pelo 
UNICEF e que atua na capacitação de 
equipes de saúde e educação e líderes 
comunitários para promover a diver-
sidade cultural e valorizar as tradições 
preservadas pelos quilombolas. A ONG 
Observatório Negro coordena o proje-
to no qual as escolas são convidadas 
a promover visitas à comunidade, ca-
bendo às crianças entrevistar os adul-
tos mais experientes em práticas de 
convivência com a região semiárida. O 
livro “Kiambe Kiatunda” é um álbum 
de saberes que está sendo distribuído 
no município e comunidades vizinhas 
como apoio à mobilização de outras 
comunidades quilombolas brasileiras 
para fortalecer a identidade cultural 
na área de saúde e educação. Salguei-
ro foi reconhecido com o Selo UNICEF 
Município Aprovado nas edições 2006 
e 2008 e sua prefeitura tem apoiado 
constantemente as atividades com a 
comunidade quilombola. A publica-
ção Kiambe Kiatunda está disponível 
na Biblioteca virtual do UNICEF em 
www.unicef.org.br

Durante uma vi-
sita da Representante 
do UNICEF no Brasil, 
Marie-Pierre Poirier, ao 
governador do Ceará, Cid 
Gomes, foi lançado um 
desafio: o Estado refor-
çaria diversas ações em 
andamento para ser o primeiro  a 
garantir o teste de HIV para todas as gestantes.  Menos de uma 
semana depois, ocorreu um novo encontro entre o governa-
dor, as equipes do UNICEF, da Secretaria de Saúde do Estado 
e de entidades parceiras com o objetivo de apresentar uma 
primeira versão do plano necessário para a universalização do 
teste de HIV para as gestantes. Na mesma ocasião, o governa-
dor Cid Gomes liberou R$ 1,9 milhão para implementação do 
plano apresentado. O resultado veio no dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher: foi lançada a estrutura necessária 
para garantir esse exame a todas as gestantes do Ceará. 

A universalização do exame será possível graças à aquisi-
ção de equipamentos para os Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública (Lacen), unidades da rede estadual de Saúde que fa-
rão os exames. Também está sendo realizada a capacitação 
de pessoal para aconselhar e realizar o teste rápido e para o 
tratamento adequado das crianças e adolescentes vivendo ou 
convivendo com o HIV. Com a medida, pretende-se reduzir a 
transmissão vertical do vírus (da mãe para o filho) por meio 
do diagnóstico precoce, tratamento e outros procedimentos 
adequados. A transmissão pode acontecer durante a gestação, 
o parto ou a amamentação.

Fo
to

: 
R
ui

 N
or

õe
s



Adolescentes se encontram com prefeito do Rio
No final de 2009, 

cerca de 60 adolescen-
tes comunicadores da 
Plataforma dos Cen-
tros Urbanos, progra-
ma desenvolvido pelo 
UNICEF nas cidades 
de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Itaquaquece-
tuba, se encontraram 
com o prefeito do Rio 
de Janeiro, Eduardo 
Paes, para apresentar 
algumas das princi-
pais demandas apon-
tadas pela consulta 
que realizaram com 
crianças e adolescentes de suas comunidades e propor alternativas para uma cidade melhor.

Indagado sobre a baixa cobertura do Programa Médico da Família, o prefeito alegou que o Rio de 
Janeiro tem uma das mais críticas do Brasil, de apenas 3,5%, e se comprometeu em aumentá-la para 
40% até o final de seu mandato.

Sobre os cursos profissionalizantes, Artur Menezes, um dos adolescentes, perguntou ao prefeito 
qual o esforço do governo para qualificação dos cursos profissionalizantes e sugeriu um investimento 
em cursos de Gás e Petróleo, uma vez que a cidade tem forte potencial no ramo. Eduardo Paes reco-
nheceu que, ainda que exista oferta de vagas, muitos cursos profissionalizantes não têm a qualidade 
adequada, e afirmou que seu esforço está na qualificação das escolas municipais. Sobre educação, o 
prefeito disse que pretende dobrar o número de vagas em creches e que a grande aposta do governo 
está nas 150 Escolas do Futuro. Segundo ele, todas essas escolas terão aulas de inglês focadas na 
conversação até 2016, como parte dos esforços relacionados à preparação para as Olimpíadas.

Os adolescentes cariocas sugeriram também, ao prefeito da cidade, que o RioCard - que garante 
transporte gratuito para os alunos da rede pública de educação, no caminhho de ida e volta à esco-
la - passe a ter validade também durante os fins de semana, para que os meninos e meninas das 
comunidades populares possam ter acesso à programação cultural gratuita oferecida por diferentes 
instituições no centro da cidade.

O prefeito pediu a colaboração da Plataforma para ajudar o poder público a cumprir suas tarefas. 
Sugeriu que os adolescentes levantem em suas comunidades os principais problemas e os encami-
nhem uma vez por mês para o seu secretário de Assistência Social, Fernando Willian, que também é 
Articulador do Comitê Municipal da Plataforma. 6


