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Palestras sobre aleitamento materno, campanha de conscientização para o 
controle da dengue, aulas para profissionais de saúde, educadores e assistentes 
sociais com orientações sobre diferentes temas (como importância do teste do 
pezinho e da vacinação, humanização do parto, direitos da criança), além de 
saraus de poesia, apresentação de peças de teatro, exercícios físicos para as 
gestantes e um café da manhã com orientações de nutricionistas para assegu-
rar uma alimentação saudável durante a gestação. Tudo isso e muito mais fez 
parte da 1ª Semana do Bebê de Arcoverde (PE), promovida pela parceria entre 
o UNICEF e a Sanofi em favor da primeira infância.

Mobilizando a sociedade, as autoridades municipais de saúde, educação e assistência social para asse-
gurar o desenvolvimento saudável da criança em seus primeiros anos de vida, o evento ainda será realizado 
em mais 19 municípios pernambucanos inscritos no Selo UNICEF Município Aprovado e integrantes do 
Programa Mãe Coruja, que envolve sete secretarias estaduais de Pernambuco. “É impressionante ver a 
receptividade e mobilização (...) A proposta de união pelos direitos da primeira infância foi completamente 
aceita tanto pelas autoridades, quanto por empresários, que, como cidadãos se sentem corresponsáveis 
pela garantia desses direitos”, diz Jane Santos, coordenadora dos programas do UNICEF no Recife.

A programação do evento ainda teve uma parte científica, com a participação de reconhecidos espe-
cialistas na área de desenvolvimento infantil e humanização da assistência, foi direcionada a gestores e 
profissionais de saúde, educação e assistência social, como oportunidade de atualização de conhecimentos 
e reflexão sobre as práticas das equipes para assegurar o cuidado integral e integrado à família e à criança.

20 Semanas do Bebê em Pernambuco
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Novo site reforça ação de jovens 
pelo esporte seguro e inclusivo

Com a palavra, 
os Amigos 
da Criança

A Rede de Adolescentes e Jovens pelo Direito 
ao Esporte Seguro e Inclusivo (Rejupe), iniciativa 
do UNICEF no Brasil, ganhou um novo portal web 
para centralizar a divulgação das principais ações 
desenvolvidas nas 12 capitais que sediarão a Copa 
do Mundo de 2014. 

Agora, além das novidades sobre as redes locais, 
o público terá acesso às principais reivindicações 
dos adolescentes para a garantia do direito ao espor-
te em suas cidades, assim como às propostas ela-
boradas pelos jovens para garantir um legado social 
positivo após os megaeventos realizados no Brasil. 

Concentrando as informações em um só local, 
vai ser possível fortalecer uma atuação nacional 
mais coordenada e visível que possibilite um mo-
vimento de sensibilização nacional em torno da 
temática. 

A comunidade terá também acesso às últimas 
notícias sobre programas esportivos, projetos de 
capacitação, editais, concursos e premiações, en-
tre outros. A plataforma disponibiliza ainda uma 
área de bate-papo para incentivar a troca de ex-
periências entre redes e fomentar o debate com o 
público em geral. Acesse o site da Rejupe pelo link 
www.rejupe.org.br
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“O sofrimento das crianças desamparadas tem dimensão global. Contribuo 
para o Programa Amigo da Criança há anos, pois entendo que somente uma 
organização do porte do UNICEF  é capaz de utilizar toda a sua experiência 
e dar a abrangência adequada às iniciativas para eliminar um problema 
recorrente e tão grande quanto este. A ação do UNICEF procura assegurar 
um futuro mais consciente às novas gerações e equilíbrio ao nosso planeta”.

Mário Pezzi Filho, doador do UNICEF desde 1991.

“Ao redor do mundo, de escolas a campos de 
refugiados, um jogo de futebol une crianças e co-
munidades para jogar e esquecer traumas ou pre-
ocupações (...) Portanto, de um amante do futebol 
para outro, vamos garantir o direito das crianças.”

 
David Beckham 
Jogador de futebol e embaixador do UNICEF

UNICEF lança aplicativo InfoCriança
Agora os gestores municipais, líderes comunitários ou mesmo cidadãos interessados em conhe-

cer a realidade de seus municípios podem consultar os principais indicadores sociais sempre que 
precisarem tomar decisões ou planejar ações. E tudo de maneira prática, sem necessitar de conhe-
cimentos especiais. 

Já está à disposição de todos uma base de dados pública, gratuita, on-line e de fácil utilização com 
as principais estatísticas sociais relacionadas à situação da infância e adolescência no Brasil. Assim é o 
aplicativo UNICEF InfoCriança, que o UNICEF lança agora com base nos dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

O sistema desenvolvido pelo UNICEF com apoio da KPMG oferece dados desagregados por faixa 
de idade, regiões e Estado, gênero da situação, entre outros, e mostra estatísticas nacionais, estaduais 
e municipais. Além disso, ele gera mapas interativos que comparam a realidade brasileira com a de 
outros países, com base na população de crianças e adolescentes, na taxa de mortalidades entre me-
nores de 5 anos e taxa de alfabetização de 15 a 24 anos. Para conhecer, acesse www.infocrianca.org.br
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“O sofrimento das crianças desamparadas tem dimensão global. Contribuo 
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por meio de seus perfis nas redes 
sociais, plataforma e novo site.

“O problema, enraizado na 
cultura brasileira, tornou-se invi-
sível para a sociedade. A mudança 
cultural é gradativa, e é nossa fun-
ção levar mais informações sobre 
o assunto para que a discussão 
atinja toda a família”, diz Adriana 

Alvarenga, assessora de comunicação do UNI-
CEF em São Paulo.

A Lei brasileira proíbe o trabalho de crianças 
e adolescentes com menos de 16 anos que não 
seja na condição de aprendiz. E o trabalho para 
adolescentes entre os 16 e 18 anos só é permitido 
mediante restrições legais, como, por exemplo, não 
poder ser executado em horário noturno ou em pe-
ríodos que comprometam a frequência escolar.
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Atendimento às crianças durante os 
desastres naturais será avaliado

Conhecer as condições do atendimento oferecido pelos ór-
gãos públicos às crianças e aos adolescentes em desastres na-
turais e situações de emergência: essa é a meta do diagnóstico 
que começa a ser conduzido pelo UNICEF e pelo governo federal 
junto aos Estados e municípios. “A ideia é saber se essas crianças 
são priorizadas no atendimento, se ficam junto com a família 
quando vão para um abrigo temporário, se há proteção para que 
não sofram nenhum abuso sexual ou negligência”, explicou a 
especialista em programas do UNICEFFrancisca Maria Andrade. 
As condições dos abrigos temporários e o apoio às famílias também serão observadas na avaliação.

Os resultados serão divulgados no começo de 2013 e servirão para avaliar o cumprimento do Pro-
tocolo Nacional para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, lançado em julho pelo governo fe-
deral. O documento prevê prioridade a crianças e adolescentes no planejamento de ações de proteção 
humana. O UNICEF também vai contribuir com a avaliação das condições e com o desenvolvimento 
de propostas com base na experiência de seis décadas de atuação em grandes emergências, como a 
do terremoto no Haiti, em 2010, por exemplo.

O trabalho infantil é um pro-
blema muito sério que ainda atinge 
mais de 3,6 milhões de meninas e 
meninos no Brasil. Para sensibilizar 
a sociedade sobre o tema e buscar 
ações para combatê-lo, a campanha 
“É da nossa conta – Trabalho Infan-
til e Adolescente” disseminou nos 
últimos meses a estratégia de propor 
aos cidadãos que se tornem agentes multiplicado-
res, produzindo e compartilhando informações do 
tema nas redes sociais.

A campanha é uma iniciativa da Fundação 
Telefônica Vivo, do UNICEF e da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), estruturada a partir da 
Rede Promenino www.promenino.org.br (portal de 
notícias e rede social da Fundação Telefônica que 
discute o tema do trabalho infantil e adolescente), 

Trabalho infantil é da nossa conta

Fundo das Nações Unidas para a Infância
SEPN 510, bloco A, 2º andar - Brasília/DF  -  70750 521
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Jovens indígenas expõem 
produções sobre  
direitos humanos

“A oficina 
de comunicação 
me ajudou a me 
comunicar mais 
com as outras 
pessoas, e trocar 
ideias que nun-
ca tinha feito ou 
praticado. Essa 
oficina foi muito 
divertida e emocionante. E esses três módulos 
de jornal, fotografia, rádio e vídeo foram as me-
lhores coisas que aprendi a praticar”. Com essa 
frase, o jovem ticuna Marcos Jhollyfer definiu sua 
participação nas Oficinas de Comunicação pro-
movidas pelo UNICEF como parte do Programa 
Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional 
de Mulheres e Crianças Indígenas (Pcsan).

Por meio de exposição fotográfica, desenhos, 
jornais, programas de rádio e vídeos, Marcos e 
outras 41 crianças e jovens ticunas e kokamas de 
Tabatinga, Benjamin Constant e São Paulo de Oli-
vença (AM) aprenderam a usar as diversas ferra-
mentas de comunicação com o objetivo de regis-
trar e disseminar direitos humanos, em especial, 
dos povos indígenas, com atenção para crianças 
e jovens. A ação já é reconhecida como uma boa 
prática, cuja metodologia o UNICEF disseminará 
com o propósito de incentivar outras crianças e 
jovens indígenas a participar.
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UNICEF e Zankyou:
unidos pela família 

e pelas crianças
Ah, você vai se casar? Que bom! Além de 

lhe desejar toda a felicidade do mundo e de 
lhe presentear com um mimo para sua casa 
nova, agora seus convidados poderão celebrar 
a nova fase da sua vida com um lindo presente 
carregado de solidariedade, e que vai ajudar 
milhares de crianças que precisam de apoio a 
ter mais saúde, educação e proteção. 

Graças a uma parceria que já é sucesso em 
outros países, agora noivos e noivas brasileiros 
poderão acrescentar vários itens solidários às 
suas listas de presente de casamento. O Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
e o portal de casamentos Zankyou estão jun-
tos com o projeto Presente Azul para garantir 
uma vida melhor para as crianças do Brasil e 
do mundo. 

A iniciativa conta com o apoio de noivos, 
seus amigos e familiares que desejarem apro-
veitar o site do casamento para ajudar a causa 
da infância fazendo uma doação ao UNICEF 
em substituição aos tradicionais presentes de 
casamento.

Saiba mais acessando www.zankyou.com/br



Adolescentes preparados  
para o mundo do trabalho 

O projeto Raízes do Futuro será realizado pelos próximos dois anos em São Paulo, em aliança 
com o Banco Barclays O objetivo é apoiar 500 adolescentes que vivem em comunidades populares 
da cidade para que desenvolvam e aprimorem competências para a vida e para o mundo do trabalho. 

Para isso, cinco organizações não governamentais receberão acompanhamento e capacitação 
para aperfeiçoar sua atuação, permitindo que os adolescentes que participam de seus programas 
profissionalizantes conquistem melhores condições de se inserir no mundo do trabalho. Os jovens 
terão a oportunidade de aprimorar as habilidades que têm, desenvolver as que não têm, participar 
de oficinas e palestras sobre elaboração de currículo, dicas para entrevistas de trabalho, programas 
dirigidos à empregabilidade, oportunidades de mais cursos profissionalizantes e educação financeira. 

“Um dos diferenciais do Raízes do Futuro é que os participantes terão apoio para construir seus 
portfólios de competências, que reunirão informações sobre sua trajetória, como cursos realizados, 
experiência profissional, participação em eventos, participação política, trajetória escolar, cursos pro-
fissionalizantes, entre outras. Isso deve ajudar a superar a barreira da falta de experiência muitas 
vezes apontada pelas empresas para não contratar os mais jovens”, explica Silvio Kaloustian, coorde-
nador do escritório do UNICEF em São Paulo. 

“Aos 15 anos me envolvi diretamente (...) com a Agenda 
21 Jabaquara, em que tive grandes oportunidades de apren-
der e conhecer muito sobre nossa cidade. Nessa mesma 
época, iniciei uma das melhores experiências da minha vida:  
participar da Plataforma dos Centros Urbanos, uma iniciati-
va do UNICEF em defesa dos direitos das crianças e adoles-
centes. Em três anos de projeto, tive experiências inesquecí-
veis e pude ter certeza absoluta que queria e quero trabalhar 
com pessoas por toda a minha vida. Projetos como esse 
colaboraram diretamente na escolha da minha faculdade.

Decidi cursar Ciências Sociais, plenamente conscien-
te disso. E mais do que isso, com minhas vivências na 
Plataforma, tive a certeza de que não podia ficar parado 
enquanto diversas injustiças sociais estavam acontecen-
do. Compreendi que a educação é a base para uma vida 
melhor e que por meio dela podemos mudar o mundo.  
Decidi então ser professor!”

 
Carlos Lima, 19 anos, que desde os 15 participa  

da Plataforma dos Centros Urbanos em São Paulo.
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