
Cerca de 700 mil crianças, só num primeiro 
momento, serão beneficiadas por medida confir-
mada pela presidente Dilma Rousseff. O Ministé-
rio da Saúde vai adotar uma nova solução já utili-
zada pelo UNICEF com muito sucesso em outros 
países para prevenir a anemia ferropriva (que 
ocorre por deficiência de ferro no organismo).

Há quase dois anos, o UNICEF está traba-
lhando com o Governo Brasileiro para trazer ao País uma solução mais eficaz contra a desnutrição. 
Apesar de todos os avanços, o Brasil ainda tem crianças desnutridas, sendo a anemia ferropriva uma das 
principais carências em termos de micronutrientes, em especial em localidades da Amazônia Legal, no 
Semiárido e entre as populações indígena e afrobrasileira.

Tradicionalmente o problema é enfrentado com administração de ferro via oral. Entretanto, existe 
uma solução mais moderna, eficiente e eficaz, que tem sido usada em outros países, e que agora será 
adotada para ajudar as crianças brasileiras também. Trata-se de um produto específico para essa finali-
dade chamado “Sprinkles”- um sachê composto de 15 micronutrientes, desenvolvido pela Universidade 
de Toronto. É uma terapia mais completa, de fácil aceitação e utilização pelas famílias pobres. Os sachês 
serão distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Saúde, para 2.700 creches, chegando a 700 mil 
crianças inicialmente. Os planos são de ampliar a distribuição gratuita para a população em 2013 e 
passar a ter uma produção local do produto nos próximos anos.
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Nossas crianças sem anemia
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Wella para profissionais vem sendo revertida 
para os projetos do UNICEF no Semiárido que 
oferecem treinamentos para desenvolver capa-
citação dos adolescentes brasileiros no uso de 
novas tecnologias de comunicação, participa-
ção social, cidadania e direitos. As capacitações 
são realizadas em sete centros de comunicação 
criados em municípios do Semiárido para Jo-
vens Comunicadores. A expectativa é de que o 
número de adolescentes seja pelo menos du-
plicado, porque eles levarão esse conhecimen-
to aos seus pares.
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Wella e UNICEF construindo oportunidades para 
adolescentes em situação de vulnerabilidade

Pelo menos 2 mil adolescentes de 800 mu-
nicípios do Semiárido brasileiro já estão sendo 
beneficiados pela parceria Wella-UNICEF Making 
Waves. Iniciativa global que no Brasil tem como 
objetivo contribuir para a garantia de direitos de 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabi-
lidade, por meio  da capacitação em competên-
cias-chave para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, para que eles tenham mais oportu-
nidades e façam melhores escolhas na constru-
ção do seus projetos de vida.

Parte da renda de alguns produtos da linha 
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Pensando nas meninas que são as maiores vítimas dos 
acidentes com escalpelamento (quando o couro cabeludo 
é arrancado pelo eixo do motor das pequenas embarca-
ções) na Amazônia, o UNICEF está investindo na preven-
ção com as comunidades ribeirinhas e também no aten-
dimento às vitimas após o acidente. No Pará, desde 2010, 
foi montada uma brinquedoteca com o apoio do UNICEF 
dentro da Santa Casa de Misericórdia – referência no tra-

Cuidados com 
as vítimas de 

escalpelamento 
no Pará



O UNICEF está apoiando a aquisição de materiais especia-
lizados e a capacitação de profissionais que realizam partos em 
maternidades e unidades de terapia intensiva neonatal em várias 
cidades da Amazônia. Isso faz parte do trabalho para reduzir a in-
cidência e o agravamento de doenças que atingem os recém-nas-
cidos e diminuir a ocorrência de sequelas ou complicações que 
podem afetar a saúde da criança e levar à mortalidade infantil.

Recentemente, o UNICEF proveu kits para capacitação dos 
municípios inscritos no Selo UNICEF e na Rede Cegonha no Es-
tado do Tocantins. Os kits têm bonecos de simulação de bebês de 
até 3 meses, para o ensino e prática de entubação infantil e capa-
citação em ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Foram capaci-
tados 91 médicos e enfermeiros de 26 municípios tocantinenses 
para melhorar a atenção prestada à saúde infantil neonatal e re-
duzir a mortalidade infantil. Eles são multiplicadores e vão levar o conhecimento a outros profissionais de 
saúde, que agora podem detectar e classificar precocemente as principais doenças e fatores de risco que 
afetam crianças de até 2 meses de idade.

A Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins vem promovendo oficinas em todo o Estado usando os 
bonecos simuladores, principalmente com hospitais de 13 municípios considerados prioritários devido aos 
índices elevados de mortalidade neonatal precoce.

Reduzindo a mortalidade e melhorando a saúde infantil 
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Havaianas apoia UNICEF e celebra seus 50 anos
Para a comemoração dos seus 50 anos, Havaianas lançou uma edição especial 
de 50 mil pares de sandálias, com 100% da renda líquida com a venda revertida 
para o programa do UNICEF no Brasil. O novo modelo já está disponível ao preço 
de R$ 50,00. Para encontrar uma Loja Havaianas, acesse: www.havaianas.com.br 
ou ligue para o SAC (11) 2505-7405 e outros Estados: 0800 70 70 566.
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de escalpelados – para que crianças e adolescentes 
vítimas dos acidentes de escalpelamento permane-
çam com atividades especiais durante o tratamento 
em Belém. Eles recebem atendimento psicossocial, 
fisioterápico, terapia ocupacional e terapia de grupo, 
medidas que estão ajudando as crianças a superar as 
dificuldades na readaptação ao seu meio social e os 
traumas pós-acidente.
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ANthoNy LAkE E DANIELA MErCUry NA rIo+SoCIAL

O diretor executivo do UNICEF, Anthony Lake, encontrou-se- com a 
cantora Daniela Mercury, embaixadora do UNICEF no Brasil, durante 
a Rio+Social. “O UNICEF está usando as mídias sociais de diversas 
maneiras. Tradicionalmente, temos usado-as para chamar a atenção 
de questões que, de outra forma, não teriam atenção suficiente, para 
tentar promover mudanças de comportamento e, claro, para levantar 
fundos para nossas ações e projetos”, disse Anthony Lake.
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Semana do Bebê
rEForço EM PErNAMbUCo – As ações 

pela garantia dos direitos das crianças na primeira 
infância ganharam um importante reforço. Graças 
a uma parceria entre o UNICEF e a empresa Sa-
nofi (multinacional de medicamentos), será pos-
sível levar a Semana do Bebê a  20 municípios de 
Pernambuco inscritos no Selo UNICEF Município 
Aprovado e integrantes do Programa Mãe Coruja.

A Semana do Bebê, iniciativa apoiada pelo UNICEF, mobiliza sociedade e autoridades municipais 
de áreas como saúde, educação e desenvolvimento social para a promoção de mudanças de compor-
tamento e criação de políticas públicas integradas com o objetivo de garantir os direitos das gestantes, 
mães e seus bebês, com foco no desenvolvimento da criança em seus primeiros anos de vida.

A parceria também contribuirá com apoio técnico ao monitoramento de indicadores sociais em 
103  municípios participantes do Programa Mãe Coruja, ajudando a fortalecer as atividades direciona-
das para as mães e bebês nesses municípios.

MAMãES E bEbêS qUE vIvEM EM CárCErE – A partir da Semana do Bebê, que vem se 
tornando um marco na primeira infância de diversas localidades brasileiras, já está sendo possível 
ampliar o alcance das ações desse maravilhoso evento de mobilização da sociedade. O evento ganhou 
novas perspectivas e chegou até mesmo ao ambiente prisional, onde vivem muitas gestantes e bebês 
de até 1 ano de idade. A iniciativa pioneira é do Governo do Ceará e do Instituto da Infância (Ifan), 
que realizaram a I Semana do Bebê no Instituto Penal Feminino Desembargadora Airu Moura Costa 
(IPF), que abriga mais de 500 presidiárias, sendo 2,6%, gestantes e 13 bebês de até 1 ano de idade.

Além da mobilização pela garantia dos direitos básicos como amamentação e cuidados com a 
gestante e o bebê, o evento prisional levantou temas como novas políticas públicas para a primeira 
infância dos filhos de pais e mães presidiários e melhores condições de desenvolvimento integral para 
a criança que permanece no cárcere com a mãe presidiária.
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Cidades não conseguem 
atender às necessidades 
das crianças

Reta final do Selo UNICEF: 
1.054 municípios mobilizados

“A urbanização é um fato e temos que 
investir mais nas cidades, dando mais 
atenção à oferta de serviços para as crian-
ças que são menos favorecidas”. Com 
essa frase, o diretor executivo do UNICEF, 
Anthony Lake, resumiu a problemática 
apontada pelo relatório Situação Mundial 
da Infância 2012: Crianças em um Mundo 
Urbano, lançado pelo UNICEF neste ano.

O relatório alerta que o processo de 
urbanização exclui dos serviços essenciais 
centenas de milhões de crianças que vi-
vem nas cidades e que, em poucos anos, a 
maioria das crianças crescerá em cidades 
e não em zonas rurais. 

“As crianças vivendo em favelas e 
periferias estão entre os grupos mais 
desfavorecidos e vulneráveis no mundo. 
São privadas do acesso aos serviços mais 
básicos e têm negado o seu direito de se 
desenvolver”, disse Lake. 

O relatório aponta que é preciso reco-
nhecer os esforços das comunidades para 
lidar com a pobreza urbana e apresenta 
exemplos de parcerias com as comunida-
des, principalmente, envolvendo crianças e 
adolescentes. A publicação mostra que essas 
parcerias têm alcançado resultados concre-
tos, como a melhoria de infraestrutura pú-
blica no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O 2º Fórum Comunitário do Selo UNICEF Mu-
nicípio Aprovado foi realizado em 1.054 municí-
pios preparando o encerramento de mais um ciclo 
de ações para obtenção da premiação concedida 
pelo UNICEF para aqueles que atingirem as metas 
de melhoria da qualidade de vida de suas crianças 
e adolescentes.

No Fórum, a comunidade avalia os resulta-
dos do trabalho desenvolvido pelo município para 
avançar na garantia dos direitos de cada menina 
e menino. As ações desta edição do Selo UNICEF 
começaram em 2009, quando os gestores munici-
pais aderiram ao Selo e, junto com a comunidade, 
prepararam um plano de trabalho com o objetivos 
claros e mensuráveis.

Em cada município, o evento foi acompanha-
do por um profissional capacitado pelo UNICEF 
como parte do processo de avaliação do município. 

Até o final do ano, o UNICEF vai monitorar o 
desempenho de 33 indicadores sociais desses mu-
nicípios,  ligados à Saúde, Educação e Proteção So-
cial. Também contam pontos as atividades de Par-
ticipação Social, como os Fóruns Comunitários. O 
resultado final será anunciado em novembro, com 
o reconhecimento internacional dos municípios 
ganhadores do Selo UNICEF.
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Plataforma: melhorando a vida  
das crianças nas grandes cidades

A Plataforma dos Centros Ur-
banos acaba de divulgar os resul-
tados do trabalho realizado nas 
cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Temos muito o que come-
morar: já foram desenvolvidas, 
por exemplo, políticas públicas 
para melhorar o atendimento a 
casos de violação dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, apri-
morar a qualidade da educação e 
ampliar o atendimento à gestante 
e ao bebê. E, ainda, nas  comuni-
dades populares, observa-se uma maior integração entre alunos, professores e pais, a revitalização 
de espaços públicos, a melhoria de serviços de saúde e assistência social, a criação e o fortalecimento 
de redes locais.

Em São Paulo, entre os maiores avanços, estão a ampliação da cobertura de pré-natal, passando 
de 73% das gestantes em 2008 para 77% em 2011; o crescimento no número de matrículas na escola 
regular de crianças e adolescentes com deficiência, passando de 11.365 estudantes em 2008 para 
12.501 em 2011; e o aumento de 38% no número de Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) no período. 

No Rio de Janeiro, foi possível ampliar para 62% a cobertura dos programas de atendimento à 
saúde da família; reduzir em 8% a taxa de homicídios entre adolescentes; ampliar para 52% o acesso 
à escola regular de crianças e adolescentes com deficiência e reduzir a distorção idade-série no ensino 
fundamental, entre outros.

Saiba mais visitando www.unicef.org.br
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A Plataforma dos Centros Urbanos é uma estratégia criada pelo UNICEF e 
envolve autoridades municipais, estaduais, as próprias comunidades e o setor 
privado para trabalhar juntos e fazer com que crianças e adolescentes que 
vivem em comunidades populares (favelas ou periferias) sejam prioridade nas 
políticas públicas, reduzindo as desigualdades que afetam sua vida.
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