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UNICEF e adolescentes atuam para 
garantir que meninas e meninos 
brasileiros sejam prioridade na agenda 
dos novos governantes

Lideranças  adolescentes do Semiárido que 
participam do Pacto Nacional Um Mundo para a 
Criança e o Adolescente do Semiárido se reuniram 
para elaborar a Carta dos Adolescentes do Semiári-
do aos Candidatos das Eleições 2010. No documento, eles chamam atenção, entre outros pontos, 
para a necessidade de garantir  o direito de aprender a cada menino e menina no Semiárido. “Ainda 
é comum  termos que andar muito para conseguir pegar o transporte para a escola”, diz Lauanes 
dos Santos Saminez, do município de Belágua (MA). Outra recomendação é assegurar uma melhor 
infraestrutura, incluindo bibliotecas, salas de internet, além da garantia de merenda e água nas 
escolas. “Com o Pacto, tivemos a oportunidade de participar das discussões no nosso  município, 
de buscar ações de melhoria para as nossas vidas. Mas também deixamos claro que, apesar dos 
avanços, nas comunidades quilombolas, por exemplo, a situação continua muito difícil”, infor-
mam os adolescentes no documento. Confira a íntegra da carta em www.unicef.org.br

Eleições 2010: pelos direitos 
de crianças e adolescentes
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A Plataforma dos Centros Urbanos é uma iniciativa desenvolvida pelo UNICEF nas cidades de 
São Paulo, Itaquaquecetuba e Rio de Janeiro que articula diversos setores da sociedade com 
o objetivo de garantir os direitos de cada criança e cada adolescente que vivem nas comuni-
dades populares das cidades. Veja as últimas notícias desse projeto:

ACEssIbIlIdAdE – Pesquisa realizada pelas comunidades participantes da Plataforma com suas 
crianças e adolescentes e lideranças comunitárias revelou que, para 38% dessas comunidades, uma 
das prioridades é ampliar a acessibilidade para meninos e meninas com deficiência. Para aprofundar 
o debate sobre o tema, o Grupo Articulador Jardim Vera Cruz, da zona sul de São Paulo, já promoveu 
o Fórum de Acessibilidade que teve palestra com o tema “Derrubando barreiras para uma cidade me-
lhor para todos”. O evento teve a participação de 83 pessoas, inclusive dos próprios adolescentes com 
deficiência, para que fossem ouvidos quanto às suas necessidades. O evento resultou em demandas 
a ser direcionadas para o poder público, por meio do plano de metas do prefeito. Entre elas, a cons-
trução de mais rampas de acesso aos cadeirantes, salas apropriadas para os deficientes, um centro de 
reabilitação. Muito em breve, já será instalado um Centro de Especialidades.

EsportE –  O bairro do Capão Redondo (SP) recebeu, nos dias 9, 10 e 11 de junho, a Caravana 
do Esporte, um projeto realizado pela ESPN Brasil em parceria com o UNICEF e Instituto Esporte 
e Educação, de Ana Moser. A ação aconteceu no CEU Feitiço da Vila, em uma comunidade do 
Capão Redondo, subprefeitura do Campo Limpo, que está participando ativamente da Plataforma 
dos Centros Urbanos. A Caravana atendeu em torno de 2 mil crianças, de 6 a 14 anos, de escolas 
públicas da região.

proFIssIoNAlIzAção – Em negociação com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econô-
mico e do Trabalho de São Paulo, o Grupo Articulador Cidade Restaurada (Cires) levou até a comu-
nidade Fazenda da Juta (Vila Prudente, Zona Leste), cinco cursos de formação do Programa Jovens 
Paulistanos: Auxiliar de Departamento Pessoal, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Débito e Cobran-
ça, Operador de Caixa e Organizador de Eventos, dos quais participaram 200 adolescentes e jovens. 
“Os cursos foram realizados e concluídos com êxito e já encontramos uma nova oportunidade com 
a Secretaria, agora com cursos de Operador de Telemarketing, Auxiliar de Escritório, Vendedor de 
Comércio Varejista e Atendente de Lanchonete”, conta Juliana Rodrigues Caldas de Souza, do Grupo 
Articulador Cires.
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UNICEF Nos CENtros UrbANos
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No mês de junho, o UNICEF 
promoveu um concurso por 
meio da rede social e ser-
vidor para microblogging 
Twitter para mobilizar os in-
ternautas pela causa da 

Conheça a vencedora
do concurso do

UNICEF no Twitter
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Aprendendo também durante as férias

As férias de centenas de 
crianças do interior do Ceará 
foram de muita animação, com 
brincadeiras e jogos educativos. 
Isso porque os educadores so-
ciais do projeto Espaço de Refe-
rência do Brincar – Brinquedote-
cas planejaram as atividades com muito cuidado 
durante uma capacitação realizada em junho. O 
objetivo foi promover brincadeiras, esporte e la-
zer entre crianças e adolescentes que têm poucas 
oportunidades de viver a experiência de estar em 
contatos com jogos e brincadeiras modernas e 
tradicionais de todo o mundo.

Os educadores participantes são representan-
tes dos seis municípios que foram selecionados 
por meio de um edital público para a instalação 
de Espaços de Referência do Brincar: Beberibe, 
Brejo Santo, Horizonte, Itarema, Quixeramobim e 
Sobral. As inaugurações desses espaços estão pre-
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vistas para os meses de setembro 
e outubro de 2010, mas as ativi-
dades com as crianças tiveram 
início em maio.

A partir da doação feita na 
conta de energia elétrica, o pro-
jeto executado pelo ISN já ins-

talou oito Espaços de Referência do Brincar nos 
municípios de Assaré, Cruz, Hidrolândia, Pedra 
Branca, Porteiras, Tejuçuoca, Viçosa do Ceará e 
Fortaleza. O da capital está localizado em um 
centro de atendimento a crianças desnutridas, o 
Iprede. Todos esses espaços vêm desenvolvendo 
ações sistematizadas nas brinquedotecas, esco-
las, praças e comunidades. Cada espaço atende 
cerca de 5 mil crianças e adolescentes por ano 
e conta com acervo diversificado de brinquedos, 
jogos, livros e materiais esportivos, além de edu-
cadores sociais capacitados para o trato com o 
público em foco.
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s “A paz e a segurança são o alicerce de um mundo para as crianças. Guerras não somente 
matam as crianças – elas provocam doenças e destroem a esperança econômica. E, no 
final, a verdadeira paz não é encontrada em um pedaço de papel diplomático. Pode ser 
encontrada na vida segura e saudável de meninas e meninos. Se melhorarmos a vida 
deles hoje, ajudaremos para que herdem um futuro melhor”. 
Anthony Lake, novo Diretor Executivo do UNICEF, nomeado em maio passado pelo  
Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon.

infância. Os internautas foram convidados a 
responder a pergunta “O que eu fiz hoje pelos 
direitos das crianças?” no site do Twitter. A Co-
missão Julgadora, formada por especialistas do 
UNICEF, escolheu a mensagem que demons-
trou o maior comprometimento do autor com 

os direitos da infância. A vencedora foi a inter-
nauta Cristiane Parente de Sá Barreto com a 
frase “Levantar a mão, só se for para brincar 
junto; elevar o tom de voz, só pra cantar. Não 
bato. Converso, educo!” Cristiane recebeu um 
kit de produtos do UNICEF.

A ação faz parte do Programa de Brinquedotecas PúblicasMunicipais,  
do Instituto Stela Naspolini e UNICEF



Secretário-Geral da ONU visita projeto no Rio
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O Secretário-Geral das 
Nações Unidas, Ban Ki-moon, 
esteve no Brasil, no final de 
maio, para um encontro com 
adolescentes que vivem nas 
comunidades populares do 
Rio de Janeiro. Ele subiu o 
morro para conhecer o traba-
lho social que é realizado na comunidade Babi-
lônia, no Chapéu Mangueira. Ban Ki-moon teve 
a oportunidade de conversar com adolescentes 
que fazem parte da Plataforma dos Centros Ur-
banos, iniciativa desenvolvida pelo UNICEF e seus 
parceiros. Eles conversaram sobre os desafios 
enfrentados diariamente pelos adolescentes que 
vivem nas comunidades populares e, também, o 
trabalho realizado por eles para tornar os Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio uma reali-

dade para a comunidade onde 
vivem. Para isso, contam com o 
apoio do UNICEF, que tem con-
tribuído para aproximá-los dos 
gestores públicos e, ao mesmo 
tempo, para que exerçam sua 
cidadania. São 100 adolescentes 
das mais diferentes comunida-

des da cidade que estão sendo capacitados em 
Comunicação, para que possam atuar em suas 
comunidades, mobilizando para a participação 
de todos na solução dos problemas de crianças e 
adolescentes. Eles recebem uma bolsa da Secre-
taria Municipal de Saúde e atuam também como 
agentes de promoção da saúde dos adolescentes.

Ban Ki-moon recebeu dos adolescentes uma 
carta com suas reivindicações para que o mundo 
se torne melhor.
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Adolescentes aprendendo mais e melhor
“Se você vir que o mundo não está mudando, cabe a você mudá-lo”, disse a adolescente Maria da Silva, 

12 anos, de Fortaleza, durante o lançamento do programa de participação jovem criado em parceria entre 
o UNICEF e a BT Global Services. O programa tem foco na educação e comunicação para jovens de comu-
nidades populares do Brasil. Ele dá apoio e capacitação para adolescentes brasileiros quanto à utilização de 
uma grande variedade de ferramentas de comunicação para melhorar a qualidade da educação em suas 
escolas e comunidades. Cerca de dez mil adolescentes de 10 escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Salvador e Fortaleza estão sendo mobilizados nas sua respectivas comunidades. “Nos últimos 
anos, tive a chance de aprender como entrevistar, fazer reportagens e escrever artigos para meu jornal da 
escola e, agora, estamos começando a nos comunicar por meio de novas mídas, como os blogs.

“Já escrevi sobre temas como a gravidez na adolescência e a violência nas escolas. Eu já aprendi 
muita coisa e  agora meus colegas até me fazem perguntas sobre esses assuntos. É muito importante 
para os jovens aprenderem a se comunicar, porque isso facilita o diálogo com outros adolescentes”, 
completa a menina. O Brasil tem o enorme desafio de assegurar que cada criança permaneça na escola. 
Apenas quatro em cada 10 estudantes que começam a educação fundamental completam o ensino 
médio”. Uma pesquisa realizada pelo UNICEF, em 2006, revelou que adolescentes brasileiros que par-
ticiparam de atividades comunitárias aparentam ser menos suscetíveis ao abandono escolar, à gravidez 
precoce e ao envolvimento com a violência.
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EducAmazônia já  
chegou a 10 mil escolas

Rede Laços Sul-Sul Jovem 
promove troca de experiências 
entre jovens de vários países

Criado em 2005 pelo UNICEF, como um 
projeto, o EducAmazônia hoje se transformou 
em um programa que articula diferentes seto-
res, desenvolve e propõe ações que contribuem 
para o acesso, o regresso, a permanência e o 
sucesso escolar de crianças e adolescentes da 
Amazônia, assegurando e garantindo a prote-
ção de seus direitos fundamentais.

De 2006 para cá, o EducAmazônia já be-
neficiou 10 mil escolas do ensino fundamental 
e mais de 500 mil estudantes. Conquistou esse 
feito por meio de capacitação de professores, 
gestores e técnicos da educação, visando pro-
mover uma educação de qualidade. Há dois 
anos, o programa está monitorando de perto 
70 municípios, onde desenvolveu várias ações. 
Mais de 90% melhoraram os indicadores! 

Em Abaetetuba, por exemplo, em 2005, 
o Índice de Desenvolvimento da Educação 
(Ideb) da 4ª série do ensino fundamental es-
tava em 2,8. A meta para 2009 era chegar a 
3,2. De acordo com o recente resultado, Abae-
tetuba superou a meta, chegando a 3,6. Outra 
cidade, Santarém, tinha Ideb de 3,5. A meta 
para 2009 era chegar a 3,9 e o município foi 
além, chegando a 4,2.

As atividades do EducAmazônia em 2009 
e 2010:

• 900 pessoas participando de oficinas 
para treinamento e qualificação de educado-
res, gestores e técnicos de educação;

• 100 municípios com dados educacio-
nais organizados, com definição de metas; 

• 100 adolescentes da Rede de Juventu-
de de Meio Ambiente apoiados

• Sistema de boas práticas de educação 
municipal pronto e em fase de coleta de infor-
mações via web.

Quinze 
adolescen-
tes e jovens 
represen-
tando seus 
países (Bolí-
via, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Paraguai, São Tomé 
e Príncipe e Timor Leste) entregaram, no dia 15 de junho, 
uma carta que oficializa a criação da rede Laços Sul-Sul 
Jovem – uma iniciativa que visa à troca de experiências e de 
disseminação de boas práticas sobre a prevenção de DST/
aids, atitudes sexuais seguras, protagonismo juvenil e pre-
conceito relativo ao HIV.

A carta foi um dos resultados do primeiro Encontro 
Laços Sul-Sul Jovem, evento promovido pelo UNICEF no 
Brasil, em que os jovens discutiram a formação da rede 
juvenil e receberam a visita do ator Lázaro Ramos, embai-
xador do UNICEF no Brasil, e da atriz Taís Araújo. Lázaro 
trabalhou com os participantes uma dinâmica que facilitou 
a integração e a troca de experiências entre todos.

Laços Sul-Sul (LSS) é uma rede de cooperação para enfrenta-
mento do HIV/aids desenvolvida em conjunto pelos governos 
do Brasil, Bolívia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Nicarágua, Pa-
raguai, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, tendo como par-
ceiros UNAIDS, UNICEF, UNFPA e Centro Internacional para 
Cooperação Técnica em HIV/aids do Ministério da Saúde do 
Brasil (CICT). Lançada pelo Brasil em 2004, a iniciativa tem 
como objetivo promover o acesso universal à prevenção, ao 
tratamento e aos cuidados na área de HIV e aids, mobilizar a 
sociedade e criar um ambiente de apoio para diminuir o es-
tigma associado à questão e aumentar a eficácia das ações 
implementadas nos países participantes.
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Selo UNICEF: 159 municípios baianos são capacitados
Quase 80% dos municípios do Semiárido 

baiano inscritos no Selo UNICEF Município Apro-
vado Edição 2009-2012 receberam orientações 
para produzir um diagnóstico da situação de 
suas crianças e adolescentes e um plano de ação 
voltado para a garantia dos direitos da infância e 
adolescência. Dos 204 municípios participantes 
da iniciativa no Estado, 159 enviaram represen-
tantes para o II Ciclo de Capacitação do progra-
ma. Mais de 400 pessoas, sendo 19% adolescen-
tes, conheceram o passo a passo da preparação, realização e comprovação do 1º Fórum Comunitário do 
Selo – etapa fundamental na caminhada pela conquista da certificação do UNICEF.

Lideranças locais, atuantes em organizações governamentais e da sociedade civil deverão ser 
mobilizadas para contribuir na elaboração de dois importantes instrumentos de garantia de direitos 
da infância e adolescência: uma análise da situação das crianças e adolescentes do município, feita 
a partir do levantamento de indicadores sociais e do mapeamento dos serviços de atendimento à po-
pulação de até 17 anos; e um Plano de Ação Municipal, com o detalhamento do que precisa ser feito 
para melhorar a qualidade de vida das meninas e dos meninos.

“Estamos felizes pela oportunidade de participar do Selo. Na edição passada, eu fiz parte do grupo 
que pesquisou o orçamento público do município. Nesta edição, criamos o Pacto Municipal e estamos 
vendo uma forma diferente de trabalhar o Selo”, conta Gabriele Silva, 17 anos, de Valente.

Os municípios que não conseguiram participar a tempo podem procurar o escritório do UNICEF 
em Salvador para agendar uma reunião e receber as orientações.
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O esporte como educação em Flexeiras, AL
De 30 de maio a 1º de junho, a Caravana do 

Esporte capacitou 150 professores de educação 
física, professores de outras disciplinas, agentes 
comunitários de saúde, lideranças comunitárias 
e adolescentes sobre o esporte como ferramen-
ta de educação no município de Flexeiras (AL), 
que é um dos participantes do Selo UNICEF Mu-
nicípio Aprovado.

Com a participação de mais de mil crian-
ças, aconteceram também os Jogos Estudantis 
Intercolegiais - pelo Colégio Municipal e escolas 
da zona rural, com ampla divulgação pela rede 

municipal de comunicação, sistema de som 
local, carro de som, rádio comunitária, sites e 
comunicados feitos pela Prefeitura Municipal, 
sempre com o envolvimento de jovens estu-
dantes da rede municipal de ensino. Ao final, 
a equipe da Caravana reuniu-se com membros 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente para avaliação e discussão da 
implementação do Plano Político Pedagógico, e 
construção do Núcleo de Esporte, como parte 
das ações de sustentabilidade para a continuida-
de das atividades.


