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Com muito orgulho compartilho nosso Re-
latório Anual, que traz as principais ações 
desenvolvidas e instituições apoiadas fi -

nanceiramente em 2012 no Brasil. Espero que 
sinta o mesmo orgulho que estou sentindo 
enquanto escrevo esta mensagem, pois você 
participou de cada ação, ajudou cada uma das 
crianças benefi ciadas ao longo do ano passa-
do. Levar a oportunidade de uma vida melhor, 
participar de transformações sociais que con-
duzem a um país mais igualitário é uma atitude 
que demonstra sua preocupação com os direi-
tos humanos, e estamos muito felizes e agra-
decidos por ter você na nossa família UNICEF.

É muito bom ver que o Selo UNICEF Município Aprovado e a Plataforma dos Centros Urbanos gera-
ram a conscientização sobre o poder de mobilização social e do diálogo público sobre os direitos 
de crianças e adolescentes. Mas o maior êxito foi a melhoria das condições de vida das crianças 
das áreas geográfi cas mais vulneráveis (Amazônia, Semiárido e as comunidades populares dos 
centros urbanos). Posso dizer, com certeza, que estamos ajudando concretamente a reduzir as 
disparidades. Os indicadores sociais comprovam a melhoria.

Nossos programas e ações não se dedicam apenas às crianças do Norte e Nordeste. Nós trabalha-
mos fortemente com os governos para que boas práticas sejam reproduzidas no nível nacional. Por 
isso, considero uma grande conquista, não apenas para o UNICEF, mas para todos os brasileiros, 
o lançamento feito pelo governo federal de um programa nacional de alfabetização para crianças 
seguindo a mesma mecânica das iniciativas que vêm sendo aplicadas pelo UNICEF e parceiros na 
região do Semiárido e que serviram de inspiração para a União.

Ainda com o governo federal, o UNICEF assinou um protocolo importante para empreender ações 
que assegurem água, condições de higiene e instalações sanitárias para todas as 14 mil escolas 
do Semiárido.

Relatar sucessos e conquistas enche-nos da sensação de dever cumprido. Também inspira-nos a 
continuar a trabalhar com perseverança e dedicação, movidos pela energia de saber que, com seu 
apoio, somos capazes de realizar sonhos e alcançar objetivos.

Compartilhe as boas notícias com seus amigos e familiares. Eles gostarão de saber que você par-
ticipa de iniciativas importantes que estão melhorando a vida de crianças, adolescentes e suas 
comunidades. Você faz parte de um esforço grande, que reúne sociedade, empresas e diferentes 
esferas administrativas para que, juntos, possamos mudar as políticas públicas em favor das crian-
ças. Dessa maneira, trabalhando todos juntos, e não isoladamente, conseguimos ajudar um número 
muito maior de crianças e adolescentes e garantir que as mudanças se perpetuem.

Boa leitura e uma vez mais muito obrigado por caminhar conosco. Não teríamos conseguido fazer 
tanto sem seu apoio. Conto com você para continuar o nosso esforço de reduzir as desigualdades 
e levar oportunidades para as crianças e adolescentes que mais precisam, no Brasil e no mundo.

Gary Stahl
Representante do UNICEF no Brasil
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O contexto brasileiro
Cerca de 191 milhões de pessoas vivem no Brasil, sendo 60 milhões 
de crianças e adolescentes (51% de meninos e 49% de meninas), e 
um pouco mais da metade delas é afro-brasileira. Já a população 
indígena brasileira hoje é de 500 mil pessoas, sendo 140 mil crianças 
e adolescentes. Os afro-brasileiros estão concentrados no Norte e 
Nordeste e representam 71% da população dessas regiões, enquanto 
no Sul eles representam 20% do total de pessoas.

Seguindo a defi nição nacional de pobreza 
defi nida pelo governo federal, estima-se 
que 29% da população (55 milhões de pes-
soas) viva em famílias pobres e 16,2 milhões 
vivam em extrema pobreza. A desigualdade 
de renda é medida pelo coefi ciente de Gini, 
que caiu de 0,6 em 2001 para 0,55 em 2009, 
conforme dados mais recentes disponíveis.

Embora o País já tenha atingido a meta 1 
do primeiro Objetivo de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM1), que é reduzir a pobre-
za extrema em 75%, ainda é preciso muito 
trabalho para alcançar outra grande e im-
portantíssima conquista que é a redução da 
mortalidade na infância (ODM4). Enquanto 
a média nacional da taxa de mortalidade 
de crianças com menos de 5 anos caiu de 
58 mortes para cada mil nascidos vivos, em 
1990, para 16, em 2011, os dados desagre-
gados indicam que esse progresso foi de-
sigual. Entre as populações indígenas, por 
exemplo, a taxa de mortalidade infantil está 
em 42 mortes por mil nascidos vivos, ou seja, 
mais do que duas vezes a taxa nacional.

A taxa de mortalidade materna caiu mais 
da metade, entre 1990 e 2010, de 140 para 
68 mortes por 100 mil bebês nascidos vivos, 
mas ainda permanece elevada entre as po-
pulações mais vulneráveis.

Na educação, embora 97% das crianças de 
7 a 14 anos estejam matriculadas, mais de 
820 mil meninas e meninos nessa faixa etá-
ria continuam fora da escolar. Importante 
notar que, desse total, 62% são afro-bra-
sileiros e, destes, 50% vivem nas regiões 
Norte e Nordeste. Na faixa etária seguinte, 
dos 15 aos 17, somente 83% estão matricu-
lados na escola e, destes, 49% estão com 
defasagem idade-série.

O número de adolescentes entre 14 e 17 
anos que trabalham caiu de 3,2 milhões 
para 2,6 milhões, mas aumentou na faixa 
etária de 10 a 13 anos, chegando a 710 mil 
em 2010, com destaque para o trabalho no 
setor agrícola, frequentemente sem salário.

O Brasil é o quinto maior país do mundo, 
pela população e área geográfi ca, e desem-
penha um papel cada vez maior com o seu 
poder econômico e infl uência política reco-
nhecida internacionalmente. Mas enfrenta 
grandes desafi os para chegar a poder or-
gulhar-se de garantir igualdade de direitos 
para todos os seus cidadãos. A missão do 
UNICEF é contribuir para que a igualdade 
de direitos seja uma realidade para todas 
as crianças e adolescentes. Por isso, traba-
lhamos no Brasil e no mundo, sem distinção 
e com a mesma dedicação. Acreditamos na 
união de esforços entre governos, socieda-
de e iniciativa privada como a maneira de 
avançar em direção às políticas públicas 
universais, integrais e inclusivas, promo-
vendo transformações de longo prazo que 
melhorem as condições de vida de cada 
criança, cada adolescente e suas famílias. 

No Brasil, o UNICEF trabalha em sistema 
de plataformas geográfi cas, priorizando 
ações nas áreas mais vulneráveis como o 
Semiárido, a Amazônia e as comunidades 
populares dos centros urbanos. Os proje-
tos e as iniciativas podem ser realizados 
em nível local e nacional, levando em conta 
a transversalidade de temas como saúde, 
educação, proteção contra o HIV e contra 
a violência.

UNICEF/BRZ/Manuela Cavadas
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SOBREVIVER
e se DESENVOLVER

Com o apoio técnico do UNICEF, o Ministé-
rio da Saúde lançou um projeto-piloto para 
utilização de micronutrientes no combate 
à anemia ferropriva em crianças. Essa te-
rapia utiliza um sachê com vários minerais 
em pó que é comprovadamente mais efi caz 
e efi ciente do que a administração oral de 
ferro e é adicionado às refeições. Apenas na 
primeira etapa, a mistura foi enviada para 
2.700 creches públicas, beneficiando 700 
mil crianças.

Com a mobilização do programa Selo UNICEF 
Município Aprovado no Semiárido e na Ama-
zônia, foi possível alcançar vários resultados 
(veja mais ao longo dos outros temas deste 
relatório), com grande destaque para a que-
da na taxa de mortalidade infantil entre os 
municípios que participaram dessa inicia-
tiva. Entre as crianças de até 5 anos, pelo 
menos 2.347 crianças deixaram de morrer 
nessas regiões. O acesso ao pré-natal nes-
sas duas regiões também melhorou 19,4%, 
bem como a qualidade do acompanhamen-
to das gestantes, uma vez que cresceu em 
quase 8% o número de mulheres com sete 
ou mais visitas ao serviço de saúde durante 
a gravidez. 

O programa do UNICEF que atuou nas ca-
pitais do Rio de Janeiro e de São Paulo 
também contribuiu para um aumento na 
cobertura pré-natal. Apenas na cidade de 
São Paulo a cobertura aumentou para 77%, 

ou seja, mais de 8.600 mulheres foram devi-
damente acompanhadas durante a gravidez, 
garantindo o direito de todo bebê nascer 
com saúde e conseguir sobreviver. Já na 
cidade do Rio de Janeiro, os programas de 
saúde da família cresceram de 22,6% para 
62,3%, benefi ciando milhares de crianças de 
várias faixas etárias, que antes não conta-
vam com os serviços de tais programas.

Ainda visando reduzir a mortalidade infantil, 
o UNICEF fi rmou uma parceria com o Gover-
no de Alagoas, para que a tecnologia e o ma-
terial do kit Família Brasileira Fortalecida, de-
senvolvido pelo UNICEF e parceiros, fossem 

usados para enriquecer o conhecimento dos 
6 mil agentes comunitários de saúde e me-
lhorar o trabalho que eles desenvolvem com 
pelo menos 90 mil famílias e suas crianças.

O UNICEF proveu kits para capacitação dos 
municípios do Selo UNICEF e Rede Cegonha 
no Tocantins. Os kits têm bonecos de simula-
ção de bebês de até 3 meses, para o ensino e 
prática de entubação infantil e capacitação 
em ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Fo-
ram capacitados 91 médicos e enfermeiros 
de 26 municípios para melhorar a atenção 
prestada à saúde infantil neonatal e reduzir 
a mortalidade infantil.

Já o Estado de Minas Gerais adotou o Guia 
dos Direitos da Gestante e do Bebê, produzi-
do pelo UNICEF, como parte de materiais de 
mobilização, além de São Paulo e Rio de Ja-
neiro que o utilizam para suas políticas mu-
nicipais. No Semiárido e na Amazônia, 281 
municípios adotaram o Guia e capacitaram 
centenas de profissionais. O material é mui-
to abrangente e visa capacitar às famílias, 
comunidades e mulheres acerca dos direi-
tos das gestantes e da melhoria da atenção 

Além de ajudar a construir uma Política Nacional voltada para os cuidados com a Primeira 
Infância, o UNICEF realizou ações para reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição 
crônica e a gravidez precoce no Brasil, em especial entre as populações indígenas e 
quilombolas que vivem nas regiões da Amazônia e do Semiárido.

“Eventos como a Semana do Bebê são essenciais para a capacitação 
dos pro issionais envolvidos, mas muitas soluções não dependem só 
deles. É preciso que os gestores modi iquem muitas de suas ações, 
passem a escutar verdadeiramente as nossas críticas e, sobretudo, 
ajam de forma estrutural. Os caminhos corretos e as sugestões 
podem ser vistas e ouvidas em cada canto da cidade.” – Maria José da 

Silva, diretora regional do centro de saúde da VI Gerência Regional de Saúde.
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à saúde e qualidade de serviços para mães 
e seus bebês. 

Em 2012, 135 municípios aderiram à mobili-
zação do UNICEF e realizaram suas Sema-
nas do Bebê, iniciativa que reúne socieda-
de e governo municipal com o objetivo de 
melhorar os serviços e políticas públicas 
para crianças de até 6 anos. Cerca de 25 
mil crianças foram registradas e receberam 
certidão de nascimento na Semana do Bebê 
do Pará. 

Ainda no Pará, com o apoio do UNICEF, a 
Universidade da Amazônia, de Belém, rea-
lizou também uma semana para seus pro-
fessores e mais de 500 alunos, que foram 
a campo para trabalhar com mais de mil 
adolescentes difundindo informações sobre 
temas variados como direitos sexuais e re-
produtivos.

No Ceará, a Semana do Bebê foi realizada 
pela primeira vez em um presídio feminino, 
contando, na ocasião, com 13 bebês com 
menos de 1 ano de idade e 13 gestantes. 
Além da mobilização pela garantia de direi-

tos básicos como amamentação e pré-natal, 
o evento levantou temas como novas polí-
ticas públicas para a primeira infância dos 
fi lhos de pais e mães presidiários e melhores 
condições de desenvolvimento integral para 
a criança que permanece no cárcere com a 
mãe presidiária. 

No Sul, o UNICEF realizou a I Mostra Interna-
cional das Semanas do Bebê, com o objetivo 
de disseminar boas práticas desenvolvidas 
no município de Canela para os demais mu-
nicípios do País e do mundo. 

O UNICEF está apoiando os 10 mais vulne-
ráveis Distritos Sanitários Especiais Indí-
genas (DSEIs) com oficinas de capacitação 

para implementação do Sistema de Vigi-
lância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e 
com entrega de kits antropométricos que 
serão usados pelas equipes de saúde para 
melhorar a cobertura de acompanhamento 
do estado nutricional e o cuidado para as 
crianças com défi cit de peso. 

O UNICEF também está ajudando a imple-
mentar nos DSEIs a estratégia de Atenção 
Integrada às Doenças Prevalentes na In-
fância (AIDPI) que visa identifi car sinais 
clínicos que permitam a avaliação e classifi -
cação adequada da atenção requerida pela 
criança para reduzir a mortalidade infantil 
por meio do treinamento das equipes multi-
disciplinares de saúde indígena.

“Mais importante que o evento em si é a troca de experiências 
e a possibilidade de se trabalhar em rede. Essa integração pode 
garantir que a Semana do Bebê dure 365 dias por ano.” – Cristina 

Albuquerque, coordenadora do Programa de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil e 

HIV/aids do UNICEF no Brasil.

Um grande destaque da 

mobilização do programa Selo 

UNICEF Município Aprovado no 

Semiárido e na Amazônia foi a 

queda na taxa de mortalidade 

infantil. Pelo menos

2.347 crianças
deixaram de morrer

nessas regiões.
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Crianças com deficiência
matriculadas na escola regular

APRENDER
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Ações para garantir que, até 2016, cada criança de 4 a 17 anos possa exercer o seu 
direito constitucional à educação básica e frequentar a escola, diminuindo as taxas de 
abandono e repetência escolar, melhorando a aprendizagem e as taxas de conclusão.

Em 2012, o UNICEF lançou um relatório que 
indica que pelo menos 3,7 milhões de crian-
ças e adolescentes brasileiros estão fora 
da escola. Segundo o estudo, a situação é 
ainda mais preocupante porque foram reve-
lados outros 3,7 milhões de crianças e ado-
lescentes que correm risco de abandonar os 
estudos por motivos como trabalho infantil, 
problemas familiares, difi culdades fi nancei-
ras ou defi ciência. Temos muito a relatar 
sobre as ações desenvolvidas para reverter 
essa preocupante realidade. 

Graças ao trabalho realizado pelos articula-
dores e demais envolvidos na metodologia 
do Selo UNICEF Município Aprovado, na 
região do Semiárido, a taxa de abandono 
no ensino fundamental nos municípios ins-
critos no programa do UNICEF caiu de 7,0% 
para 4,0%. E a distorção idade-série caiu 
de 50,5% em 2007 para 42,9% em 2011. Na 
Região Amazônica, também nos municípios 
participantes do Selo UNICEF, o abandono 
escolar caiu de 6,5% em 2007 para 3,4% 
em 2011 e a distorção idade-série diminuiu 
signifi cativamente: de 47,0% em 2007 para 
37,9% em 2011.

Outro resultado do Selo UNICEF é o cres-
cimento do número de crianças com de-
ficiência matriculadas na escola regular. 
A porcentagem dessas crianças que estão 
na escola na região do Semiárido cresceu 
de 23,2% em 2007 para 61,3% em 2011 e, na 
Amazônia, cresceu de 21,9% em 2008 para 
59,7% em 2011.

Para contribuir para a permanência das 
crianças na escola e permitir que tenham 
a estrutura básica mínima necessária, o 
UNICEF assinou um protocolo com os Mi-
nistérios da Integração Nacional e do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome 
para estabelecer ações e estratégias para 
garantir o acesso à água e às instalações 
sanitárias nas escolas do Semiárido. Ainda 

com esse objetivo, os governos estaduais 
de Pernambuco e da Bahia, com apoio do 
UNICEF, já iniciaram ações visando à me-
lhoria das instalações de água e sanea-
mento das escolas. 

Em Pernambuco e Alagoas, foi possível im-
plementar 11 Núcleos Territoriais de Educa-
ção Contextualizada, envolvendo 13 esco-
las, 260 professores, 120 gestores públicos e 
sociedade civil de municípios participantes 
do Selo UNICEF, integrados para fortalecer a 
implementação de políticas públicas que as-
segurem o direito à educação de qualidade.

Pelo menos 40 municípios do Ceará par-
ticiparam do programa “O Ceará cresce 
brincando”, que busca garantir o direito de 
brincar e contou com a parceria dos per-
sonagens da Vila Sésamo, com mensagens 
de inclusão voltadas para as crianças com 
defi ciência.

O UNICEF ajudou a desenvolver uma série 
de publicações que foram distribuídas para 
5.565 Secretarias Municipais de Educação, 
visando melhorar a qualidade da educação, 

tendo como desafi o vencer as desigualda-
des e garantir a permanência na escola e 
aprendizagem.

O programa Alfabetização na Idade Certa, 
que vem sendo desenvolvido com enorme 
sucesso desde 2005 no Ceará, em parceria 
com o UNICEF, inspirou o Ministério da Edu-
cação a lançar, em 2012, o Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 
No Piauí, a parceria do UNICEF com o go-
verno do Estado, que envolve 89 municípios 
participantes do Programa Palavra de Crian-
ça, contribuiu para que 224 municípios parti-
cipassem do PNAIC.

 23,2%  21,9%

61,3% 59,7%

2007 20072011 2011

SEMIÁRIDO AMAZÔNIA
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Com o objetivo de assegurar o acesso uni-
versal ao tratamento da aids, e em especial 
para mulheres grávidas, crianças, ado-
lescentes e jovens do Brasil e de países 
membros da Rede Laços Sul-Sul (Bolívia, 
Paraguai, Nicarágua, Cabo Verde, Guiné 
Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste), 
o UNICEF intermediou parte da demanda de 
compra de medicamentos antirretrovirais 
(ARV) e 100% das doações aos países men-
cionados feita pelo governo brasileiro. Isso 
signifi ca uma redução importante de custos 
aos cofres públicos.

Pelo menos 1.500 municípios do Semiárido 
e da Amazônia vão se beneficiar em 2013 de 
um guia elaborado pelo UNICEF em parce-
ria com o Ministério da Saúde, para orientar 
gestores e profi ssionais de saúde na orga-
nização das ações e atendimento às ges-
tantes e seus bebês nos vários níveis dos 
serviços de atenção especializada e das 
maternidades.

Mais de 24 mil mulheres grávidas melho-
raram os seus conhecimentos sobre a pre-
venção e os cuidados com a transmissão 
vertical do HIV – a transmissão da mãe para 
o bebê –, graças ao apoio técnico do UNICEF 
ao Estado de Pernambuco, no âmbito do pro-
grama “Mãe Coruja”. 

O UNICEF também apoiou tecnicamente o 
Grupo de Gestão de Saúde do Ceará. Os 
exames de HIV estão agora disponíveis em 
90% das maternidades de todos os seus 
municípios.

Para conseguir o reforço dos serviços de 
saúde, o UNICEF, em parceria com o Go-
verno do Estado do Amazonas, melhorou 
o desenvolvimento das capacidades de 70 
profissionais de saúde sobre diagnóstico e 
tratamento da sífilis, HIV e hepatite viral por 
meio do teste rápido nos Distritos Sanitários 
Indígenas dos Rios Solimões e Purus.

O Programa Saúde e Prevenção nas Escolas 
(SPE) aumentou sua abrangência e promo-
veu mais ações de capacitação dos profis-
sionais de educação e melhoria dos conhe-
cimentos para adolescentes e jovens sobre 
a prevenção do HIV e doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) em Alagoas, Pernam-
buco, São Paulo e Rio de Janeiro. No Ama-
zonas, o SPE foi implantado entre os adoles-
centes privados de liberdade, comunidades 
indígenas e quilombolas.

O SPE apoiado pelo UNICEF no município de 
Canela (RS), por exemplo, teve o aval do Mi-
nistério da Educação e foi identifi cado como 
melhor prática para ser difundido em escala 
nacional.

Em relação ao fortalecimento do poder dos 
jovens e a multiplicação de melhores prá-
ticas de prevenção, o UNICEF conseguiu 
assegurar a participação nos encontros da 
iniciativa da Rede Laços Sul-Sul (LSS), pro-
movendo a integração por meio da repre-
sentação jovem desses países.

PROTEGER
e Ser Protegido do HIV/aids

Em 2012, o UNICEF trabalhou para apoiar a redução das taxas de transmissão de HIV e sífi lis da mãe para o bebê, e 
deu apoio a várias atividades e projetos em prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e aids entre 
adolescentes e jovens. Apoiou o compartilhamento de experiências de sucesso e boas práticas no combate ao 
HIV com países da América Latina e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

“Abracei com tudo essa 
oportunidade. Comecei como 
participante, ouvindo os 
outros adolescentes e jovens 
que realizavam atividades em 
Curitiba, onde eu moro. Depois, 
fui a uma capacitação em 
Brasília e virei multiplicadora. 
Faço palestras, organizo 
jogos, debato com eles sobre 
sexualidade, drogas, gravidez. 
É maravilhoso, porque falo com 
eles de igual para igual.” – Relato 

de Ainoan Arlindo que, aos 14 anos, já 

compartilhava seus conhecimentos com 

outros adolescentes e jovens por meio 

do Saúde e Prevenção nas Escolas em 

Curitiba (PR).
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Em 2012 foram capacitados

145 assistentes sociais

e psicólogos, que atendem

um total de 2.900 crianças no 

SeSeSeSemimimimiárárárárididididoooo eeee nananana AAAAmamamamazôzôzôzôninininiaaa.a.

O programa vem atuando para reduzir a violência contra crianças e adolescentes, 
em especial as indígenas e quilombolas, fortalecer nacional e localmente o Sistema 
de Garantia de Direitos para assegurar o cumprimento equitativo dos direitos das 
crianças, inclusive das com defi ciência, levando em conta as questões de gênero, raça 
e dimensões étnicas.

Liderados pela Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República (SDH/PR), 
o UNICEF e parceiros estão implementando 
diretrizes para o correto encaminhamento 
dos casos de adolescentes que precisam de 
medidas socioeducativas. Dessa forma, não 
somente os profi ssionais envolvidos, como 
também a sociedade poderá saber como de-
tectar, encaminhar e responder apropriada-
mente ao caso de cada adolescente.

Capacitações específi cas em justiça restau-
rativa (que usa medidas educativas em lugar 
da pena punitiva) foram ministradas a 600 
juízes, promotores da infância, advogados, 
assistentes sociais e psicólogos para asse-
gurar a implementação do sistema nacional 
de medidas socioeducativas.

Em 2012 foi concluído um ciclo de visitas 
monitoradas a 820 Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente no Se-
miárido e 232 na Amazônia para verifi car se 
sua estrutura está compatível com as neces-
sidades e com o trabalho que precisam de-
sempenhar. Também foram capacitados 145 
assistentes sociais e psicólogos, que aten-
dem um total de 2.900 crianças, para identifi -
car, cuidar, elevar a consciência e monitorar 
famílias e crianças que enfrentam situações 
de vulnerabilidade ou de violência.

Na Bahia, para melhorar a atenção às víti-
mas de trabalho infantil, abandono, tráfico, 
exploração sexual, drogas e álcool, o UNICEF 
apoiou a capacitação de 651 profissionais 
entre policiais rodoviários e militares e até 
funcionários de postos de gasolina, para 
ampliar sua capacidade de detectar casos 
de violência e abuso contra crianças, em 
especial em épocas de megaeventos como 
carnaval e festas regionais.

O UNICEF lançou uma campanha nacional 
de mobilização para prevenção dos homicí-
dios entre adolescentes e garantiu assistên-

cia técnica ao Plano de Prevenção à Violên-
cia contra a Juventude Negra.

Em Belo Monte (PA), onde está sendo cons-
truída a terceira maior hidrelétrica do mun-
do, foi assinado um pacto entre o governo 
federal, o UNICEF, o Governo do Pará, o 
Ministério Público e o Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) para que sejam implementadas 
políticas públicas diferenciadas de prote-
ção dos direitos das crianças no contexto 
de grandes obras civis, evitando-se, assim, 
a geração de situações de violência, abuso 
e exploração nessas localidades.

Até novembro de 2012, pelo menos 436 postos 
avançados de registro civil tinham sido im-
plantados dentro dos hospitais localizados 
no Semiárido e Amazônia. Graças aos esfor-
ços do UNICEF e parceiros, em 2012 foi apro-

vada uma resolução do Conselho Nacional de 
Justiça confi rmando o direito dos povos indí-
genas de registrar seus fi lhos com seu nome 
indígena na certidão de nascimento.

CRESCER sem violência
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Em 2012, o UNICEF contratou o Ibope para fa-
zer uma pesquisa com dois mil adolescentes 
em todo o Brasil para identifi car seus hábitos 
e comportamentos no uso da internet. O es-
tudo será a base para criar, neste ano, uma 
campanha nacional de uso seguro da inter-
net entre os adolescentes.

O UNICEF iniciou outra pesquisa qualitati-
va entre os adolescentes para entender os 
motivos de estarem fora da escola. Os resul-
tados vão contribuir para o aprimoramento e 
ampliação do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O UNICEF facilitou a participação de 5.300 
estudantes em processos de avaliação para 
a melhoria da educação pública de nível 
médio nas áreas rurais mais necessitadas 
em 1.799 municípios do Semiárido e Amazô-
nia por meio da iniciativa do Selo UNICEF.

Para ajudar a fortalecer a participação social dos adolescentes, o UNICEF vem apoiando os 
trabalhos das seguintes redes:

REDE DE JOVENS INDÍGENAS – que discute 
regionalmente e nacionalmente uma agenda 
inclusiva desse grupo e suas necessidades 
que envolvem também os fatores culturais 
e os casos alarmantes de suicídio juvenil.

REDE NACIONAL DE JOVENS COMUNICADO-
RES (RENAJOC) – atuou fortemente na co-
bertura jornalística da Conferência Rio+20, 
ampliou sua atuação para outros fóruns de 
debates políticos. Esta rede acaba de rece-
ber um prêmio internacional da Fundação 
Alexander Bodini, de San Marino, por ser 
uma iniciativa de sucesso entre os grupos 
de liderança juvenil.

PARLAMENTO JUVENIL DO MERCOSUL – 
com representantes de Argentina, Brasil, 
Colômbia e Uruguai, produziu uma decla-
ração solicitando que o Mercosul trans-
cenda aspectos econômicos e avance 
também em termos sociais, culturais e 
educativos. 

REDE DE ADOLESCENTES E JOVENS PELO 
DIREITO AO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO 
(REJUPE) – formada pelos adolescentes 
que vivem nas cidades-sede da Copa do 
Mundo de 2014, para discutir a infl uência 
dos megaeventos em sua vida.

ser ADOLESCENTE
Os adolescentes são o segundo grupo mais afetado pela pobreza, depois das crianças. Por isso, em 
2012, o UNICEF registrou progresso signifi cativo no fortalecimento das políticas públicas voltadas para a 
melhoria de vida dos adolescentes. O UNICEF vem ainda participando ativamente de grupos de discussão 
multidisciplinares, envolvendo os próprios adolescentes e fomentando a criação de redes de mobilização 
sobre vários temas que os afetam, como saúde, educação, esporte e doenças sexualmente transmissíveis 
e meios de comunicação.UN
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O UNICEF mobiliza governos estaduais, mu-
nicipais e a comunidade para fortalecer po-
líticas públicas municipais que garantam os 
direitos das crianças e dos adolescentes. O 
Selo busca contribuir para a superação das 
desigualdades e o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) nas 
regiões do Semiárido e da Amazônia Legal 
Brasileira. São vários indicadores relaciona-
dos aos ODM e coletados em fontes ofi ciais de 
dados como o IBGE, por exemplo. O UNICEF 
também disponibiliza a metodologia a ser 
trabalhada e capacita os articuladores (ato-
res sociais que mobilizam a comunidade no 
município). Assim, a comunidade elabora um 
diagnóstico da situação da criança e do ado-
lescente e prepara um Plano Municipal de 
Ação para enfrentar os principais desafi os. 
O UNICEF mantém a mobilização, capacita 
os municípios, monitora os indicadores e ao 
fi nal do ciclo avalia os resultados. Os muni-
cípios que alcançam os melhores resultados 
conquistam o reconhecimento internacional 
com o Selo UNICEF Município Aprovado.

Na Edição 2009-2012, foram 405 municípios 
do Semiárido e da Amazônia que conquis-
taram o Selo UNICEF como reconhecimento 
dos seus esforços na melhoria de vida de 
suas crianças e adolescentes. Por se tratar 
de uma estratégia prioritária, você já viu ou-
tros resultados ao longo deste relatório, com 
destaque para a redução da mortalidade na 
infância, a queda do abandono escolar e da 
distorção idade-série, assim como a inclusão 
de crianças com defi ciência na escola, com-
provando o sucesso da iniciativa.

ser PRIORIDADE ABSOLUTA
nas POLÍTICAS PÚBLICAS
O UNICEF está junto às diferentes esferas gestão para garantir que as políticas públicas existentes cheguem 
a cada criança e adolescente, sem distinção de cor, credo, condição social, localidade de nascimento ou 
condição pessoal. Como a Constituição Brasileira determina que o nível municipal é o principal responsável 
pelos serviços de atendimento às crianças e adolescentes, o UNICEF desenvolveu uma estratégia para mobilizar 
e catalisar as ações no nível municipal dirigidas a essa população e suas famílias. Essa metodologia pioneira 
deu origem ao Selo UNICEF Município Aprovado e tem inspirado programas sociais de outros países.

O ciclo do Selo UNICEF em cada um dosO ciclo do Selo UNICEF em cada um dos
1.799 municípios inscritos na edição 2009-20121.799 municípios inscritos na edição 2009-2012
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“O UNICEF é o anjo da guarda das crianças. No peito do UNICEF, bate um 
coração de criança.” – Renato Vivacqua, doador desde janeiro de 1993.
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Veja as principais conquistas:

 Mais crianças e adolescentes nas escolas. O abandono escolar caiu 
41,2% entre os municípios inscritos no Selo no Semiárido e 47,2% entre 
os da Amazônia; 

 Mais meninas e meninos com defi ciência frequentando as escolas 
regulares. Só no Semiárido, 46,6 mil ingressaram na escola; na 
Amazônia, foram 25,9 mil;

 Mais de 2.347 crianças sobreviveram; 

 Mais gestantes realizando os exames de pré-natal, para que elas e seus bebês tenham 
a saúde e o desenvolvimento acompanhados adequadamente. O acesso a sete ou mais 
consultas aumentou em mais de 19% no Semiárido e 16% na Amazônia.

Conheça a relação dos municípios ganhadores do Selo ao fi nal desta edição. Para mais 
resultados e o trabalho completo do Selo, acesse www.unicef.org.br

Igualmente bem-sucedido foi o encerramento da Plataforma dos Cen-
tros Urbanos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A iniciativa do UNICEF 
ajudou os municípios a repensarem sua atuação para reduzir as desi-
gualdades que marcam a vida de milhares de crianças e adolescentes 
que moram nas grandes cidades.

Confi ra alguns dos resultados dos municípios:

 Ampliação da cobertura de pré-natal em São Paulo. Mais de 8,7 mil 
mulheres passaram a receber atendimento; 

 Crescimento no número de matrículas na escola regular de crianças e adolescentes com 
defi ciência em São Paulo e no Rio de Janeiro; 

 Redução da taxa de homicídios entre adolescentes no Rio de Janeiro, passando de 38 
mortes por 100 mil habitantes em 2008 para 30,9 óbitos por 100 mil habitantes em 2010;

 Ampliação da cobertura dos programas de atendimento à saúde da família, subindo de 
22,6% em 2008 para 62,3% em 2011 no Rio de Janeiro.

“Vi muitas mudanças na área 
da Educação em meu município. 

O horário de aula passou 
a ser integral, com a grade 

normal pela manhã e outras 
atividades à tarde, valorizando 
a cultura e a identidade étnica 
e racial da minha região. Peço 

às autoridades presentes a 
continuidade das ações, porque, 

se o município se desenvolve, 
a gente se desenvolve. Daqui 

em diante, meu município será 
reconhecido e visto com bons 

olhos por todos.” – Gabrieli Martins, 

14 anos, estudante do 9º ano do ensino 

fundamental em Manaquiri (AM), em 

discurso durante cerimônia de anúncio 

dos municípios ganhadores do Selo 

UNICEF, novembro de 2012.

O UNICEF deu continuidade em 2012 aos 
esforços de inserir na agenda nacional 
dos assuntos que refletem nos direitos das 
crianças a garantia de um legado social 
positivo da Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de 2016. Várias ações 
foram tomadas para utilização de espor-
tes e educação física como estratégia de 
inclusão escolar de crianças com defi ci-
ência. UNICEF e parceiros vão desenvolver 
atividades de formação e acompanhar os 
projetos escolares nas 12 cidades que se-
diarão os jogos da Copa do Mundo no pró-
ximo ano.

Em 2012, o Protocolo Nacional para a Pro-
teção Integral de Crianças e Adolescentes 

em Emergências foi lançado pelo governo 
federal para garantir prioridade a crianças 
e adolescentes no planejamento de ações 
de proteção humana em catástrofes, levan-
do em consideração a ampla experiência 
do UNICEF em complexas emergências em 
todo o mundo.

O UNICEF fi rmou parceria com a Fundação 
Telefônica e a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) na campanha É da Nos-
sa Conta! Trabalho Infantil e Adolescente, 
com o objetivo de dar visibilidade ao tema e 
conquistar novos aliados no enfrentamento 
do problema. A campanha alcançou mais 
de 21 milhões de pessoas pelas redes so-
ciais e ações presenciais.

“Amparar, educar e dar 
melhores condições à criança 

para o seu desenvolvimento 
integral é de fundamental 

importância para a formação 
de homens mais comprometidos 

na construção de um mundo 
melhor e com paz. O UNICEF 

já faz esse trabalho, portanto, 
ajudemo-lo na grande visão. Eu 
faço a minha parte. Ajude você 

também.” – Ruy Barbosa Meireles, 

doador desde janeiro de 2007.

Todas essas conquistas só 

foram possíveis graças ao 

apoio de Grandes Parceiros.
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Alianças Corporativas
Somando esforços com empresas
socialmente responsáveis

Ao longo de 2012, contamos com o apoio 
de empresas socialmente responsáveis 
que tanto fi zeram contribuições direta-
mente para apoiar nossos projetos quanto 
realizaram grandes eventos e, em alguns 
casos, envolveram seus próprios funcioná-
rios e clientes na garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes por meio de 
campanhas de mobilização social e adesão 
voluntária. Nossa expressão de profundo 
agradecimento a cada Aliado Corporativo, 
que nos ajuda a fazer ecoar a mensagem de 
proteção e promoção dos direitos das crian-
ças cada vez mais longe e mais forte.

PARCEIROS CORPORATIVOS

Alpargatas

American Express 

Carrefour

Celpa

Celtins 

Coelce

Fundação Itaú Social

Fundação Telefônica

Google Brasil

ING Bank

Itaú 

KPMG

Meliá Hotels International 

Petrobras

P&G

RGE 

Samsung

Sanofi 

Tupperware

Programa Empresa Solidária à Infância
Há cinco anos, o UNICEF lançou um programa especial para reconhecer as parcerias com as 
pequenas e médias empresas que passaram a fazer parte do Programa Empresa Solidária à 
Infância. Por meio de uma contribuição mensal, a empresa ajuda as crianças e participa de 
todos os resultados conquistados pelo programa do UNICEF no Brasil, expressando assim sua 
responsabilidade social e agregando um valor especial para clientes, funcionários, fornece-
dores e comunidade. Nossa expressão de profundo agradecimento a cada Empresa Solidária 
à Infância. São elas:

Clube Diamante
Construtora Coveg  Indústria e Comércio Copas Ltda.  Inst. Cardios de Ens. e Pesq. em 
Eletrocardiologia  Ipog – Instituto de Pós Graduação  Libercon Engenharia Ltda.  Novum 
Distribuidora de Peças Industriais e Automotivas  Secovi Rio  Viação Pássaro Verde  
Working Associação de Integração Profi ssional

Clube Ouro
Fermazon Ferro e Aço do Amazonas Ltda.  Poliprint Indústria e Comércio de Embalagens 
Plásticas Ltda.  Visão Administração e Construção Ltda.

Clube Prata
Academia Studio Corpo Livre  Akad Computação Gráfi ca Ltda.  Ananias Junqueira Ferraz 
Advogados  Comercial Costa Gomes Ltda.  Consciência Comércio Suprimento Botucatu 
Ltda.  Daler Comercial de Utensílios Ltda.  Damaceno Produções Ltda.  Design Indús-
tria e Comércio de Móveis Ltda.  Dimensional Engenharia Ltda.  DPS Industrial Ltda.  
Etick Indústria de Etiquetas Ltda.  Gerastar Geradores Comércio e Serviço Ltda.  Indústria 
e Comércio Hidromar  IQBC Produtos Químicos Ltda.  JL Alexandrino  Laboratório São 
Paulo Análises Clínicas Ltda.  Luiette Ornellas Produções de Eventos  Marinas Nacionais 
Comercial Ltda.  MCM Matsuda Construções Metálicas Ltda.  Midia View Comunicação e 
Marketing Ltda.  MVR Industrial Ltda.  Nuno Ferreira Cargas Internacionais Ltda.  Orense 
Assessoria em Comércio Exterior Ltda.  Percon Engenharia de Fundações  Rodarte No-
gueira Consultoria em Estatística e Atuária  Sunplay Indústria e Comércio Ltda.  Tanquímica 
Indústria e Comércio Ltda.  Vision Comunicação e Marketing Ltda.
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Outras parcerias pela infância
CHÁ DE BEBÊ – O ator e apresentador Rodri-
go Faro e sua esposa, Vera Viel, aceitaram 
o convite da marca Pampers, da P&G, para 
fazer o chá de bebê de sua fi lha Helena com 
uma ação benefi cente. Além da doação 
de fraldas dos convidados que a empresa 
enviou para projetos sociais que atendem 
crianças, a P&G doou R$ 150 mil ao UNICEF.

NATAL DOS AMIGOS – Em 2012, os internau-
tas puderam novamente escolher um cartão 
de Natal especial on-line personalizado com 
fotos e mensagens para compartilhar nas re-
des sociais e via e-mail. Parceria do UNICEF 
com a Pepper Interativa, a campanha foi uma 
maneira divertida de desejar boas festas e 
ajudar na realização dos direitos de crianças 
e adolescentes com sete modelos de cartões 
exclusivos, sendo cinco deles vinculados a 
uma doação de qualquer valor para o UNICEF.

ZANKYOU – O UNICEF e o portal de casamen-
tos Zankyou se uniram no projeto Presente 
Azul. Desde o ano passado, noivos brasilei-
ros, seus amigos e familiares que desejarem 
aproveitar o site do casamento para ajudar 
a causa da infância podem fazer uma doa-
ção ao UNICEF em substituição aos tradicio-
nais presentes de casamento. É só acessar 
www.zankyou.com/br

TURMA DA MÔNICA – Página mensal da revis-
tinha da Mônica, Embaixadora do UNICEF no 
Brasil, que fala sobre os direitos de meninas e 
meninos de maneira divertida. A parceria do 
UNICEF com a Mauricio de Sousa Produções 
completou sete anos em 2012.

Amigos da Criança
O UNICEF tem a honra de contar com a confi ança e a colabo-
ração de pessoas generosas e solidárias, homens e mu-
lheres que compartilham de nosso sonho de uma socie-
dade justa e igualitária, na qual os direitos das crianças 
e dos adolescentes sejam respeitados e todos, sem ex-
ceção, tenham as mesmas oportunidades de uma vida 
digna, saudável e feliz. Nossa expressão de profundo 
agradecimento a cada Amigo da Criança, e em especial 
a você, que recebe este Relatório Anual porque esteve 
conosco em cada uma dessas conquistas. Muito obrigado!

Produtos e Cartões do UNICEF
Desde 2011, os produtos UNICEF estão sendo produzidos e distribuídos 
por empresas líderes em suas áreas de atuação, para as quais o UNICEF 
licenciou sua marca. 

Em 2012, o UNICEF alcançou a marca de 1 milhão de produtos licenciados 
vendidos e parte da renda gerada foi destinada para projetos desenvolvi-
dos pelo UNICEF em todo o Brasil. 

A parceria com a Tilibra, líder no segmento de papelaria, engloba os tradicionais cartões 
de Natal, agendas e cadernos, mochilas, bolsas, canetas, borrachas, tesouras, entre ou-

tros materiais escolares, consolidando-se como uma das maiores 
parcerias em licenciamento de produtos realizada por uma orga-
nização sem fi ns lucrativos no Brasil. 

Os produtos do UNICEF chegaram a mais de mil pontos de venda 
em papelarias, supermercados, livrarias e lojas de departamento 
em todo o Brasil, sendo mais uma opção para as pessoas con-
tribuírem com a causa das crianças e adolescentes em várias 
partes do País. Nossa expressão de profundo agradecimento 
às empresas licenciadas, Tilibra e Pombo Leidberg.
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Prestando 
contas

Em 2012, o UNICEF investiu R$ 29,3 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.

ORIGEM DOS RECURSOS

ONDE OS RECURSOS FORAM APLICADOS

4.040.408,56

 Adolescentes

1.476.911,21

 HIV/aids

2.740.897,27

 Violência

3.4
64

.90
1,0

5

 Sobreviver

13.646.116,20

 Políticas Públicas

3.934.974,89

 Aprender

18,7%

23,7%

23,5%

 Sede NY + Comitês

 Alianças Corporativas

 Outras organizações

 Doações Individuais

34,1% Fizemos muito, mas precisamos de você
para fazer muito mais!

O UNICEF lançou o apelo Ação Humanitária para Crianças 2013 
para arrecadar cerca de US$ 1,4 bilhão para atender às neces-
sidades imediatas e cruciais de crianças em 45 países e regiões 
atingidos por conflitos de grande dimensão, desastres naturais e 
outras emergências complexas, como Chade, Colômbia, Etiópia, 
Filipinas, Iêmen, Síria e Somália. Contribuições para esse apelo 
permitirão à organização continuar o trabalho realizado em 2012. 
Veja alguns dos resultados obtidos com o apoio de nossos doado-
res em 2012, direcionados para áreas críticas para a sobrevivên-
cia, desenvolvimento e proteção das crianças e dos adolescentes:

 Saúde: 38,3 milhões de crianças imunizadas;

 Água, Saneamento e Higiene: 12,4 milhões de pessoas 
com acesso à água potável para beber, cozinhar e 
tomar banho;

 Educação: 3 milhões de crianças com acesso à 
educação de melhor qualidade;

 Proteção de crianças: 2,4 milhões de crianças 
benefi ciadas com serviços de proteção;

 Nutrição: 2 milhões de crianças tratadas contra a 
desnutrição severa e aguda;

 HIV/aids: 1 milhão de pessoas com acesso a testes, 
aconselhamento e enviadas para tratamento.
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Filipinas – Crianças afetadas pelo tufão Bopha sorriem durante atividade de arte-terapia em 
barraca montada no centro de ajuda, na cidade de Compostela. Junto com crianças de co-
munidades vizinhas, participaram de atividades para se recuperar do trauma. O tufão causou 
inundações e deslizamentos que devastaram casas, infraestrutura e terras agrícolas. O apoio 
do UNICEF garantiu mais de 4.000 kits de água, com recipientes e itens de purifi cação de 
água, equipamentos para a criação de latrinas.

Burquina Fasso – Com o apoio do UNICEF e da ONG local Solidariedade e Associação 
Mútua no Sahel, uma cooperativa de 54 mulheres produz hortaliças o ano todo, supe-
rando o problema de sazonalidade local. A região participa do programa de segurança 
alimentar do UNICEF que começou no país em julho de 2012, para reduzir permanen-
temente as taxas de subnutrição materna e de crianças com menos de 5 anos. A ne-
cessidade é urgente: na África ao sul do Saara, a prevalência de nanismo – causando 
comprometimento cognitivo permanente devido à defi ciência nutricional crônica – entre 
crianças menores de 5 anos de idade é de 42%.

Síria – Campanha de imunização contra sarampo apoiada pelo UNICEF em Damasco, 
em dezembro de 2012. Mais de 710 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite, e 
cerca de 580 mil contra o sarampo. Cerca de 4.400 profi ssionais de saúde e voluntários 
participaram da campanha, em cerca de 1.200 centros de saúde de 13 províncias. Mais 
de 100 equipes móveis também administraram vacinas para crianças que vivem em 
abrigos temporários. Crianças com idade superior a 1 ano receberam vitamina A para 
aumentar a imunidade.

Mali – Mães de crianças com desnutrição grave ou malária recebem informações sobre como 
cuidar de seus fi lhos em espaço apoiado pelo UNICEF no município rural de Ouélessébou-
gou, na Região Koulikoro ocidental. O UNICEF e seus parceiros locais fi zeram aliança para 
combater a mortalidade infantil e materna e desnutrição na região do Sahel, que enfrenta 
uma crise alimentar grave. As condições melhoraram, mas ainda há 10,3 milhões de pessoas 
– sendo cinco milhões de mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos de idade – que 
sofrem com a insegurança alimentar.

Mauritânia – Dr. Wague Diango examina Habi Kane, de 13 meses de idade, no centro de 
nutrição apoiado pelo UNICEF em Kaédi, na Região Sul de Gorgol. Em maio de 2012, a 
Mauritânia passou a integrar o grupo dos oito países da região do Sahel a enfrentar uma crise 
nutricional. A assistência do UNICEF em campos de refugiados e comunidades de acolhi-
mento incluiu: rastreamento de crianças desnutridas, distribuição de alimentos terapêuticos, 
fornecimento de água potável e equipamentos de saneamento e abastecimento, apoio à va-
cinação contra sarampo e outros esforços de saúde, além de suprimento de materiais para 
lazer e educação.

Azerbaijão – A Embaixadora do UNICEF e cantora Shakira promoveu a conscientização 
sobre a necessidade de ampliar a oferta e melhorar a educação das crianças menos 
favorecidas ou que sofrem discriminação em alguns países, como as meninas. Uma 
parceria entre o UNICEF e a Associação de Futebol Federações do Azerbaijão (AFFA) 
está promovendo ambientes esportivos inclusivos e com a participação das meninas no 
esporte. Elas aprendem ainda sobre como ter uma vida saudável e como desenvolver 
competências que as ajudarão ao longo de sua vida.
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RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES APOIADAS PELO UNICEF NO BRASIL EM 2012

Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará – APDMCE  Ação 
Social Arquidiocesana – ASAAssociação Maranhense de Formação de Governantes – AMFG 
Associação Brasileira Terra dos Homens – ABTHAssociação Brasileira de Saúde Coletiva 
– ABRASCOANDI – Comunicação e DireitosAssessoria, Pesquisa e Informação – Acao 
EducativaBem-estar Familiar no Brasil – Maranhão – BemfamAssociação Experimental 
de Mídia Comunitária – Bem TVCentro Brasileiro de Informação e Orientação em Saúde Social 
– Casa Renascer/CEBRAIOSCasa Pequeno DaviCentro de Apoio à Educação Básica – 
FormaçãoCentro de Assessoria e Serviço aos Trabalhadores da Terra – Dom José Brandão de 
Castro – CDJBCCentro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável 
– CIEDSCentro de Promoção da Saúde – CEDAPSCipó Comunicação Interativa – CIPO
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan – CEDECA/BACentro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CEDECA/DFCentro de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Pará – CEDECA-EmaúsGrupo de Apoio às 
Comunidades Carentes do Maranhão – GACC-MAGrupo de Apoio Mútuo Pé no ChãoInsti-
tuto de Pesquisas da Mata Atlântica – IPEMAInstituto de Estudos Socioeconomicos – INESC
Instituto Dom Adalberto MarziInstituto Tribos Jovens – ITJInstituto de Pesquisa e Educação 
do Campo – Ipê-Campo Instituto Internacional de Desenvolvimento da Cidadania – IIDAC
Instituto de Juventude Contemporânea – IJCInstituto Rodrigo MendesInstituto Campanha 
Nacional pelo Direito à EducaçãoInstituto Saber e Ser Amazônia Ribeirinha – ISSARInstitu-
to Avisa Lá de Formação Continuada de EducadoresEscritório de Direitos Humanos – Juspopuli
Ofi cina de ImagemObservatório de Favelas do Rio de JaneiroOfi cina de Imagem
PROBEMViração Educomunicação – ViraçãoServico de Tecnologia Alternativa – SERTA
União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME/PI

RELAÇÃO DOS GANHADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 2009-2012 

ACRE Cruzeiro do SulMâncio LimaPlácido de CastroRio BrancoRodrigues 
AlvesSanta Rosa do Purus

ALAGOAS ArapiracaCoité do NoiaCoruripeDelmiro Gouveia IgaciJun-
queiroPalmeira dos ÍndiosQuebranguloTaquaranaTeotônio VilelaUnião 
dos Palmares Viçosa

AMAPÁ MacapáCalçoeneSerra do NavioMazagão

AMAZONAS Amaturá Autazes Atalaia do Norte Benjamin Constant Humaitá
ItapirangaJapuráManaquiriManicoréMaraãNova Olinda do Norte
Presidente FigueiredoSão Gabriel da CachoeiraTonantins

BAHIA BanzaêBarra da EstivaBarrocasBrejolândiaCaetitéCampo Formoso
CaturamaIaçuIpupiaraIraráItiúbaJoão DouradoJuazeiroLagoa 
RealLicínio de AlmeidaLivramento de Nossa SenhoraMarcionílio SouzaMorpará
Morro do ChapéuMortugabaMuquém de São FranciscoNova FátimaParamirim
Paulo AfonsoPé de SerraPindobaçuPintadasPresidente DutraSão 
DomingosSerra DouradaSouto SoaresTanhaçuUibaíValente

CEARÁ AcopiaraAlto SantoAraripeAratubaAssaréBarreiraBeberi-
beBela CruzBrejo SantoCariréCatundaCroatáCruzDeputado 
Irapuan PinheiroEusébioFarias BritoForquilhaFortimGeneral Sampaio
Guaraciaba do NorteHorizonteIguatuIracemaItaiçabaItaitingaItapagé
 Itapiúna Itarema Itatira Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Jucás
Limoeiro do NorteMarcoMauritiMiraímaMorada NovaMorrinhosOcara
OrósPacatubaPacotiPalhanoPalmáciaParacuruPenaforte
PindoretamaPiquet CarneiroPorteirasPotiretamaQuixeramobimRedenção
RussasSaboeiroSalitreSão BeneditoSão Gonçalo do AmaranteSão João 
do JaguaribeSão Luís do CuruSobralTamborilTauáTejuçuocaVárzea 
AlegreViçosa do Ceará

ESPÍRITO SANTO ColatinaMontanhaMucuriciPancasPonto BeloSão 
Gabriel da PalhaVila Valério

MARANHÃO AçailândiaAlto Alegre do MaranhãoArariAxixáBacabalBacu-
ritubaBom JardimBuriti BravoBuritiranaCachoeira Grande CodóCoelho 
NetoCoroatáDuque BacelarGodofredo VianaGuimarães Imperatriz
Lago da PedraLagoa do MatoMatinhaMatões do NorteMiradorPastos 
Bons Paulo Ramos Pedreiras Pinheiro Porto Franco Presidente Vargas
RosárioSanta Luzia do ParuáSão BentoSão Domingos do MaranhãoSão 
João dos PatosSão José de RibamarSão Raimundo das MangabeirasSítio Novo
Vargem GrandeZé Doca

MATO GROSSO Alta FlorestaGlória D’OesteJuínaMatupáMirassol d’Oeste
Nova MutumParanaítaPrimavera do LesteSorrisoTapurah

MINAS GERAIS CapelinhaCapitão EnéasClaro dos PoçõesCônego Marinho
EspinosaFrancisco BadaróFranciscópolisGameleirasItacarambiJordânia
LontraMata VerdeMinas NovasMontalvâniaMonte AzulMontes Claros
MontezumaNinheiraNovorizontePadre ParaísoPai PedroPedra Azul
 Pedras de Maria da Cruz Pirapora Ponto dos Volantes São João da Ponte
TaiobeirasTurmalina

PARÁ AbaetetubaAltamiraAnanindeuaAugusto CorrêaAveiroBenevides
CastanhalLimoeiro do AjuruMãe do RioMarabáOriximináParauapebas
PiçarraSanta Bárbara do ParáSantarémTucumãTucuruíXinguara

PARAÍBA AparecidaBananeirasCabaceirasCabedeloCampina GrandeCuité
DamiãoMonteiroPicuíPrincesa IsabelJoca ClaudinoSoledadeTaperoá

PERNABUCO AfrânioAgrestinaAliançaArcoverdeBezerrosCaruaru
CorrentesGlória do GoitáGranitoGravatá ItacurubaJucatiJupi
LimoeiroPedraPetrolândiaPetrolinaRiacho das AlmasSalgueiroSanta 
TerezinhaSão CaitanoSão José do EgitoSerra TalhadaSertâniaTabira
TacaratuTriunfoAlagoinhaItapetimCabrobóAngelim

PIAUÍ Alegrete do PiauíAroazesBela Vista do PiauíBelém do PiauíBocaina
Cajazeiras do PiauíCaldeirão Grande do PiauíCampinas do PiauíCampo Grande do 
PiauíCastelo do PiauíConceição do CanindéFloresta do PiauíFrancisco Santos
InhumaIpiranga do PiauíJacobina do PiauíJaicósMassapê do PiauíNossa 
Senhora de NazaréPaes LandimPaquetáPiripiriPortoRegeneração
Santa Cruz dos MilagresSantana do PiauíSanta Rosa do PiauíSão Félix do Piauí
São João da VarjotaSão JuliãoSimõesSussuaparaTanque do PiauíVárzea 
BrancaVila Nova do PiauíWall Ferraz

RIO GRANDE DO NORTE AcariAlto do RodriguesAngicosAreia BrancaCampo 
Grande (ex-Augusto Severo) BaraúnaBodóCarnaúba dos DantasCeará-Mirim
Cerro CoráCruzetaDoutor SeverianoEncantoFlorâniaFrutuoso Gomes
Ielmo MarinhoIpanguaçuIpueiraItaúJardim do SeridóJucurutuLucrécia
Major SalesMartinsMossoróOlho-d’Água do BorgesParazinhoParelhas
PendênciasRafael GodeiroRiacho da CruzRiacho de SantanaRodolfo Fernandes
Santa CruzSanto AntônioSão João do SabugiSão José do CampestreSão 
José do SeridóSão MiguelSão Paulo do PotengiSão ToméSerra Negra do Norte
Tenente Laurentino CruzVenha-VerVera CruzViçosa

RONDÔNIA AriquemesCabixiCacoalCerejeirasColorado do OesteCorum-
biaraEspigão d’OesteJaruJi-ParanáPresidente MédiciRolim de Moura
VilhenaSão Miguel do GuaporéNovaMamoréAlto Alegre dos ParecisBuritis
CacaulândiaCujubimGovernador Jorge TeixeiraMinistro AndreazzaNova União
SeringueirasVale do Paraíso

RORAIMA Boa VistaUiramutã

SERGIPE Campo do BritoCumbeFrei PauloItabaianaLagarto

TOCANTINS Aliança do TocantinsAngicoArapoemaBarrolândiaBrasilândia do 
TocantinsFátimaFormoso do AraguaiaParaíso do TocantinsPorto Nacional
Rio SonoSão Salvador do TocantinsPalmasTocantinópolis

As suas contribuições e de tantas outras pessoas são investimentos 
sólidos para crianças e seu futuro. O UNICEF precisa do seu 

apoio para poder responder de forma consistente às emergências 
subfi nanciadas ou àquelas em que as necessidades são maiores, 

para aplicar soluções inovadoras para situações complexas e integrar 
processos de recuperações rápidas para emergências em grande 
escala – muitas das quais afetam vários países ao mesmo tempo.


