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Olá, eu sou Gary Stahl e estou muito feliz por ter sido nomeado Representante do UNI-
CEF neste grande país, que possui uma riqueza de valores e cultura incomparáveis. É um 
orgulho fazer parte deste time que, juntamente com você, nossos demais doadores e parcei-
ros, está ajudando a mudar a vida daquelas crianças que mais precisam onde quer que elas 
estejam.

E começo trazendo boas notícias. Em 2011, consolidamos programas  importantes. En-
tre eles, o Palavra de Criança, que garante a alfabetização na idade certa de milhares de crianças, é de fácil repodução 
e que já está sendo realizado em várias partes do País.

Na área de Saúde, tivemos a Semana do Bebê, que chegou a 127 municípios, mobilizando poder público e socie-
dade para cuidar melhor de suas crianças de até 6 anos.

Preocupados com os adolescentes, lançamos o Relatório Situação da Adolescência Brasileira 2011 e acompanhamos 
de perto o Índice de Homicídios na Adolescência, buscando medidas efetivas de garantir seus direitos e, em especial, 
reduzir os casos de violência nessa faixa etária.

Com as metodologias do Selo UNICEF Município Aprovado e da Plataforma dos Centros Urbanos, estamos con-
seguindo oferecer a comunidades do Semiárido e de grandes cidades uma ferramenta para acompanhar e avaliar a 
qualidade das políticas públicas, propor melhorias e transformar a realidade.

A solidariedade dos brasileiros com as crianças que mais precisam vai além das fronteiras. No ano passado, muitos 
nos ajudaram, por meio de doações, a adquirir e distribuir água potável, alimentos terapêuticos e vacinas, evitando a 
morte de milhares de crianças do Chifre da África.

Mas nada disso seria possível sem o seu apoio e de parceiros que acreditam no nosso trabalho e na importância de 
levar uma vida melhor para as crianças e os adolescentes.

Renovo o compromisso de manter a transparência de nossas ações e conto com você para os desafios que nos 
esperam em 2012.

Um abraço, 

 
Gary Stahl



Veja algumas das principais atividades de 2011
Você é parte do nosso trabalho. Sua doação está fazendo
a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes.
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TodA CRIANçA TEm o dIREITo 
dE CRESCER SEm VIolêNCIA

PlANoS dE AçÃo – No Ceará, Piauí 
e Rio Grande do Norte, 1.368 prefeitos e se-
cretários de 395 municípios participantes do 
Selo UNICEF foram capacitados para realizar 
seus planos de ação e enfrentar a violência em 
suas localidades. Além disso, no Ceará, 6.800 
famílias de 68 municípios com os maiores 
índices de vulnerabilidade social receberam 
atenção para assegurar proteção integral a 
suas crianças.

Com base no Índice de Homicídios 

TodA CRIANçA TEm o dIREITo dE SoBREVIVER E SE dESENVolVER

GUIA doS dIREIToS dA GESTANTE E do BEBê – Livro especialmente desenvolvido 
para capacitar as famílias, as comunidades e vários profissionais para exigir serviços de qualida-

de de cuidados de saúde para mamães e seus bebês. Muito bem aceito pela sua linguagem aces-
sível, ele foi incorporado à Rede Cegonha – estratégia nacional do Ministério da Saúde. 

Em seu trabalho no Semiárido, Amazônia e centros urbanos, o UNICEF e seus parceiros 
capacitaram 2.460 multiplicadores em 475 municípios, que já estão usando o guia e 
contribuindo para uma vida melhor para os bebês. 

AlmANAqUE dA FAmílIA BRASIlEIRA – O que começou apenas como uma 
publicação, agora se tornou política pública no Estado de Pernambuco, ajudando 54 
mil famílias de lá, e de Alagoas também, a cuidar melhor de suas 23 mil crianças de até 

6 anos de idade. 

moRTAlIdAdE INFANTIl – Em Alagoas, mais de 1 mil profissionais de Saúde, Edu-
cação e Assistência Social receberam materiais do UNICEF e foram capacitados, em 102 mu-
nicípios do Semiárido, para trabalhar com as famílias da região e reduzir a mortalidade 
infantil entre suas 280 mil crianças de até 6 anos.

SEmANA do BEBê – Em 2011, com a participação do UNICEF, 127 municípios re-
alizaram o evento, mobilizando a sociedade e governos para garantir a sobrevivência, o 
desenvolvimento e uma vida melhor para as crianças menores de 6 anos.

NUTRIçÃo – Preocupados com a situação nutricional das crianças indígenas, apoia-
mos atividades específicas e adquirimos equipamentos antropométricos para postos de Saú-
de que atendem, por exemplo, a etnia Xavante, no Mato Grosso. Essas ações estão beneficiando aproximadamente 3 
mil famílias com 4.350 mulheres gestantes e 5.347 crianças. Esse esforço faz parte do nosso trabalho para fortalecer o 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), em especial nas localidades mais isoladas do Brasil.
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TodA CRIANçA TEm o dIREITo dE SER PRoTEGIdA E PRoTEGER-SE do HIV/AIdS

TESTES dE HIV PARA GESTANTES – No Ceará, primeiro lugar a capacitar gestores de Saúde para a implan-
tação da estratégia de redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita, houve um aumento de 300% no 
número de gestantes que fizeram o teste de HIV entre 2009 e 2011. Em Pernambuco, foram capacitados 500 gestores e 
técnicos de 46 municípios, buscando garantir a prevenção, testagem, aconselhamento e tratamento para gestantes, seus 
parceiros e suas crianças.

Na Amazônia, 58 agentes comunitários de Saúde indígena foram capacitados no aconselhamento da população e 
na aplicação da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite viral, beneficiando mais de 13 mil mulheres em idade fértil 
de 11 grupos étnicos.

PREVENçÃo ENTRE oS AdolESCENTES – Com 
foco no público adolescente, o Programa Saúde e Preven-
ção nas Escolas capacitou 1 mil profissionais de Educação 
e agentes de Saúde a fim de prevenir as doenças sexualmente 
transmissíveis no ambiente escolar. Essas pessoas já estão re-
passando esse conhecimento para 10 mil profissionais e até 
50 mil estudantes em todas as partes do País.  No Pará, Ceará 
e Rio de Janeiro, foram treinados 40 jovens multiplicadores 
para levar informações aos seus pares, beneficiando 3.500 
estudantes.

ComPRA dE mEdICAmENToS – Em 2011, o 
UNICEF continuou apoiando o governo brasileiro na 
aquisição de medicamentos antirretrovirais, beneficiando 
215.676 pessoas em tratamento, das quais 3.750 são crianças. Essa compra assegurou uma economia para o Brasil de 
US$ 414 mil dólares.
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na Adolescência, que cobre 256 cidades com população acima de 100 mil habitantes, apoiado pelo UNICEF, o 
Estado do Rio de Janeiro desenvolveu uma metodologia para monitorar os homicídios e formular planos de 
ação voltados para as diferenças raciais entre os adolescentes, visando à redução dos homicídios de adolescen-
tes e jovens.

dIREITo Ao REGISTRo CIVIl – Em Pernambuco, apoiamos a implementação de um sistema online de registro 
de nascimentos, conectando cartórios de registro civil aos departamentos das maternidades para que as crianças já 
tenham sua certidão de nascimento no dia em que nascem. A experiência é um modelo e envolve 217 hospitais que 
são responsáveis por 70% de todos os nascimentos naquele Estado. Também apoiamos uma campanha de mobilização 
chamada Seja o herói do seu filho, que resultou em 3 mil reconhecimentos de paternidade para crianças de Alagoas, 
Paraíba e Pernambuco.

IGUAldAdE RACIAl – Pelo menos 400 professores, de 20 municípios 
da região metropolitana do Rio de Janeiro foram capacitados para lidar com a 
discriminação e o racismo nas escolas e educar seus alunos para a iguadade 
racial e de direitos. Ainda no Rio, vem sendo monitorada a aplicação da lei 
10.639 (que insere a cultura e história afro-brasileiras no currículo escolar) 
por meio de metologia que envolve 4.350 professores, 674 diretores, 2.591 
funcionários de escolas, 3.065 estudantes e 2.191 pais de alunos. Lançamos, 
ainda, a campanha nacional Por uma infância sem racismo, fazendo um 
alerta sobre os impactos do racismo na infância e adolescência, o respeito e a 
igualdade étnico-racial.



TodA CRIANçA TEm o dIREITo dE APRENdER

dEFICIêNCIA – Frequentar a escola pode ser um pouco mais difícil 
para as crianças com algum tipo de necessidade especial ou deficiência. 
Pensando nelas, foram desenvolvidas várias ações nos 1.300 municípios 
participantes do Selo UNICEF Município Aprovado no Semiárido e na Ama-
zônia, para facilitar seu acesso à educação, permanência na sala de aula 
e aprendizagem. 

ACESSo E TRANSPoRTE – Na Amazônia, onde as grandes dis-
tâncias são um dos maiores desafios para garantir o acesso à educação, 
a permanência na escola e a aprendizagem de meninos e meninas, as 
ações do EducAmazônia, entre outras, buscam estimular metodologias 
educacionais que utilizem a educação a distância como referência para a 
garantia do direito de aprender na região.

PAlAVRA dE CRIANçA – Em 2011, o Programa Palavra de Crian-
ça, que visa garantir que toda criança esteja plenamente alfabetizada aos 8 
anos de idade, com forte participação da família, se consolidou como uma prática de sucesso. Ele começou o ano 
em 10 municípios do Piauí e em Sobral (CE) e foi ampliado no segundo semestre para mais 74 municípios. Os 
resultados são tão animadores que o governo do Piauí vai ampliá-lo para 150 municípios, com apoio do UNICEF 

e parceiros, beneficiando quase 130 mil crianças. O Pala-
vra de Criança é inspirado no Programa Alfabetização na 
Idade Certa, desenvolvido pelo Ceará com apoio do UNICEF 
e outros parceiros, que conseguiu reduzir o percentual de 
crianças de 10 anos analfabetas de 42,25%, em 2006, para 
18,5% em 2009.

o CEARá CRESCE BRINCANdo – O projeto chegou 
a 40 municípios do Estado, em 2011, onde capacitou 160 
educadores sociais. Sua metodologia já permitiu que 60% das 
crianças de 4 a 12 anos desses municípios do Ceará tivessem 
acesso a, pelo menos, uma hora semanal de atividades lú-
dicas e esportivas, reforçando o processo de aprendizagem.

EdUCANdo PARA A CoNVIVêNCIA Com o SEmIáRIdo – Em Pernambuco e Paraíba, cerca de 4 mil 
crianças em 16 escolas de 12 municípios foram beneficiadas com ações do UNICEF que fortaleceram a política 
pública de educação contextualizada.

áGUA NA ESColA – Nos nove Es-
tados do Semiárido, onde a falta de água 
de boa qualidade ainda é um problema 
para milhares de crianças, o UNICEF es-
teve presente junto com o projeto Água 
na Escola. Em parceria com a Articulação 
no Semiárido Brasileiro –ASA, o UNICEF 
produziu materiais de capacitação para 
que os atores educacionais de 843 escolas 
em 146 municípios desenvolvessem ações 
que propiciassem um debate sobre água 
de qualidade, sustentabilidade e educação 
contextualizada.
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AjUdANdo AS CRIANçAS qUE mAIS PRECISAm

áFRICA URGENTE – A solidariedade dos brasileiros para com as crianças que mais precisam vai além de frontei-
ras ou territórios. Em 2011, doadores e amigos ajudaram as crianças do Chifre da África por meio de doações.  Graças a 
eles, o UNICEF no Brasil pode enviar para aquela região R$ 59 mil, que, junto com as demais doações feitas em outros 
países, garantiram:

• Mais de 4 mil toneladas de suprimentos para áreas do sul da Somália, com alimentos terapêuticos suficientes para 
tratar 33.360 crianças e mais 78.900 famílias que se encontravam em situação de desnutrição grave;

• Kits de tratamento de cólera, água potável e melhores condições sanitárias para aquelas crianças e suas famílias, 
abastecendo mais de meio milhão de pessoas só na capital Mogadíscio;

• Apoio a 500 centros de alimentação no sul da Somália, que atendiam 33.500 crianças por mês com desnutrição 
aguda moderada ou grave, melhorando suas chances de sobrevivência;

• Vacinação em caráter de urgência para 260 mil crianças de 6 meses a 15 anos de idade contra o sarampo e outras 
doenças proporcionadas pelas condições de aglomeração;

• Suprimentos de saúde para os hospitais da região beneficiando mais de 130 mil pessoas.

EVENToS ESPECIAIS – Em seu aniversário de 50 anos, Eric van der Zalm organizou 
uma festa, juntamente com a esposa Sandra,  e convidou os amigos para seguirem a tradição 
do casal de fazer do presente uma doação para o UNICEF.  É isso aí, Eric, parabéns e muito 
obrigado por lembrar das nossas crianças!

Em dezembro de 2011,  a Procter&Gamble (Pampers) organizou um chá de fraldas 
para a cantora Wanessa Camargo – que preparava a chegada de seu primeiro filho - e 
aproveitou para  promover uma ação pelas crianças brasileiras, doando, por ocasião do 
evento, R$ 100 mil ao UNICEF.

A CRIANçA Como PRIoRIdAdE NAS PolíTICAS PúBlICAS

SElo UNICEF mUNICíPIo APRoVAdo –  Ao longo desta edição, que começou em 2009, 
os municípios da Amazônia Legal e do Semiárido realizaram seus fóruns comunitários e elaboraram 
planos de ação para promover melhorias nas áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e Proteção. 
Cerca de 5 mil pessoas, entre gestores públicos, conselheiros de direitos, adolescentes e profissionais de 
comunicação, foram capacitadas. Em 2012, é chegado o momento de avaliar os indicadores sociais, pois 
eles refletem a melhoria das condições de vida das crianças e adolescentes.

PlATAFoRmA doS CENTRoS URBANoS – Em 2011, a Plataforma foi consolidada no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Monitoramos os governos municipais para impulsionar a garantia de direitos de todas as crianças e adolescentes, 
especialmente os que estão em situação de vulnerabilidade devido a sua raça/etnia, renda, condição física ou seu local 

de moradia. Ao mesmo tempo, fortalecemos 80 comunidades populares, que realizaram ações para 
promoção dos direitos de mais de 320 mil meninos e meninas.  Adultos e adolescentes também 
se reuniram em mais de 60 fóruns nas comunidades, para analisar as mudanças reais que 
ocorreram e contribuir com o  planejamento de  novas ações pelos direitos da infância e da 

adolescência. 

CoPA do mUNdo dE 2014 E joGoS olímPICoS E PARAolímPICoS dE 2016 – 
Participamos das grandes discussões sobre os megaeventos que o País vai sediar nos próximos anos 
com foco na prevenção dos impactos negativos que a sua preparação pode trazer para a segurança 
das crianças e adolescentes. Também estimulamos a participação dos adolescentes no processo de 
preparação desses eventos por meio da criação da Rede de Adolescentes e Jovens pelo Direito ao Esporte 

(Rejupe), de jovens das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 para discutir o legado social dos 
eventos, riscos e oportunidades e propor ações para os governos.
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Instituições apoiadas pelo UNICEF em 2011 *
* Uma instituição pode ter diversos projetos apoiados pelo UNICEF

Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude – ABMP; Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa e 
Informação; Ação Social Arquidiocesana – ASA ; ANDI – Comunicação e Direitos; Associação Brasileira Terra dos Homens – ABTH; Associação 
dos Magistrados Brasileiros – AMB; Associação ENCINE; Associação Experimental de Mídia Comunitária – Bem TV; Associação Maranhense 
de Formação de Governantes – AMFG; Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente – ANCED; Associação Tempo 
de Crescer – TCER; Associção para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará – APDMCE; Casa Pequeno Davi; Centro Brasileiro 
de Informação e Orientação em Saúde Social – CEBRAIOS/Casa Renascer; Centro de Defesa da Criança e do Adolescente “Glória de Ivone” – 
CEDECA/TO; Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS ; Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável – CIEDS 
Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação – COMSAUDE; Escola Brasil; Escola de Dança e Integração Social Crianças e Adolescentes 
– EDISCA; Escola Nacional de Magistrados – ENM; Formação Centro de Apoio à Educação Básica; Fórum Nacional Permanente de Entidades 
Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA; Fundação Instituto para o Desenvolvimento da 
Amazônia – FIDESA; Fundação Terre des Hommes; Grupo de Apoio às Comunidades Carentes do Maranhão – GACC/MA; Grupo de Apoio 
Mútuo Pé no Chão; Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC; Instituto de Pesquisa e Educação do Campo – Ipê-Campo; Instituto de 
Pesquisas da Mata Atlântica – IPEMA; Instituto Dom Adalberto Marzi; Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania – IIDAC
Instituto Juventude Contemporâne; Instituto Probem; Instituto Saber e Ser Amazônia Ribeirinha – ISSAR; Instituto Stela Naspolini; Instituto 
Steve Biko; Juspopuli Escritório de Direitos Humanos; Movimento de Organização Comunitária – MOC; Observatório de Favelas do Rio de 
Janeiro; Oficina de Imagens; Oficina Escola Lutheria Amazônia – OELA; Organização dos Professores Indígenas Sateré-Mawé dos Rios Andirá 
e Waikurapá – OPISMA; Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA; Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia – SODIREITOS; 
União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME/PI; Viração.
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Origem dos recursos aplicados no Brasil

Onde e como foram aplicados os recursos

Em 2011, o UNICEF investiu R$ 29 milhões em seu programa de cooperação 
no Brasil. Todos os recursos do UNICEF provêm de contribuições voluntárias de 
pessoas físicas e jurídicas, de organizações e da venda de produtos licenciados.

Sobreviver e se desenvolver 

Aprender 

Proteger(-se) do HIV/aids 

Crescer sem violência

Ser prioridade nas políticas públicas

                          R$ 3.132.662,06

                                             R$ 5.200.877,59

       R$ 858.761,46

             R$ 2.159.887,28

R$ 17.657.452,79

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

Prestando
contas

Doações individuais

Alianças corporativas

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

Outras organizações

32,8%

21,9%
27,5%

17,8%
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