
Relatório divulgado no final de setembro, pelo UNICEF, aponta que se per-
manecerem as atuais tendências, o mundo não atingirá o Objetivo de Desenvol-
vimento do Milênio 4 (diminuir em dois terços a taxa de mortalidade de crianças 
menores de 5 anos até 2015). Pior ainda: essa meta só seria alcançada em 2028.

O custo disso é assustadoramente alto: 35 milhões de crianças podem morrer 
entre 2015 e 2028, caso a comunidade global não acelere e intensifique as ações de 
prevenção e tratamento das crianças, principalmente com relação à redução das 
mortes evitáveis. Das crianças que morrem antes dos 5 anos, 40% dos óbitos poderiam ser evitados.

Ainda assim, há algumas boas notícias: em termos globais, o número anual de mortes de menores de 
5 anos caiu de  12,6 milhões em 1990 para 6,6 milhões em 2012. O Relatório de Progresso 2013 sobre o 
Compromisso com a Sobrevivência Infantil: Uma Promessa Renovada revela que as conquistas alcançadas 
até agora são resultado dos esforços coletivos realizados por governos, sociedade civil e setor privado e ao 
aumento das intervenções de baixo custo.

Na Etiópia, por exemplo, o apoio do UNICEF com a provisão de equipamentos para armazenagem de 
vacina, camas e medicamentos para parto e para capacitação de agentes de saúde colaborou para o sucesso 
do programa que reduziu em 67% os casos de mortalidade infantil.

Outras ações de sucesso, pelo mundo, contam diretamente com a colaboração do UNICEF que distribui 
gratuitamente vários itens para as comunidades como mosquiteiros impregnados com inseticidas, remé-
dios, vacinas e suplementos nutricionais.
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Os resultados da edição 2009-2012 do Selo continuam 
dando frutos para os municípios: não somente estão se orga-
nizando melhor, como estão se equipando melhor também. 
No mês de junho, o governador do Ceará, Cid Gomes, entregou 

Para além das 
premiações

Começa mais 
uma edição do Selo 
UNICEF Município 
Aprovado, o progra-
ma do UNICEF que 
tem ajudado a mudar 
a vida dos 13 milhões 
de crianças e adoles-
centes do Semiárido 
Brasileiro e dos 9 mi-
lhões da Amazônia Legal Brasileira. É tempo de 
mobilizar a sociedade e os municípios para ade-
rir ao programa, fazer um diagnóstico da situa-
ção, elaborar um plano de ação, executar esse 
plano e avaliar os resultados. Tudo acompanha-
do pela comunidade, envolvendo adolescentes, 
líderes comunitários e demais agentes sociais do 
município. Nessa dinâmica virtuosa, o UNICEF 
tem o papel de mobilizar, capacitar e monitorar. 

O Selo está sendo lançado em 19 Estados, 
ao longo dos meses de outubro e novembro. 
Todos os municípios que englobam a região da 
Amazônia Legal e do Semiárido são convidados a 
participar, e o UNICEF estará lá, junto com cada 
um deles, trabalhando para que esta edição te-
nha tanto sucesso quanto a anterior. Para aderir, 
é preciso que o prefeito do município convidado 
faça a inscrição no Selo UNICEF, conforme o re-
gulamento recebido.

Na última edição do programa (2009-
2012), 1.799 municípios participaram, dos 
quais 407 receberam o Selo UNICEF. Um tra-
balho em conjunto que gerou excelentes resul-
tados, como a queda da mortalidade infantil 
entre os municípios participantes do Selo, que 
foi 53% maior do que nos demais municípios 
brasileiros. De 2007 a 2011, a queda desse in-
dicador foi de 18,4%. 

Em torno de 1.800 crianças deixaram de mor-
rer no primeiro ano de vida. Estes próximos três 
anos trazem novos desafios para os municípios, 
para a sociedade e para todos nós. Vamos acom-
panhar os municípios reconhecidos para que 
avancem ainda mais e vamos trabalhar fortemen-
te com aqueles que ainda não alcançaram o Selo 
para que desenvolvam as capacidades necessárias.  
 
Saiba mais www.selounicef.org.br

Vem aí o Selo UNICEF 2013-2016
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60 carros novos para os 20 municípios que mais avançaram nos indicadores previstos no Selo 
UNICEF Edição 2009-2012. Os carros doados pelo governo somam R$ 1 milhão e se destinam ao 
Conselho Tutelar, ao Conselho de Direitos e à Secretaria da área de Assistência Social. Parabéns 
a todos que fizeram acontecer!

Quando descobrimos tudo o que André Rafael, 
16 anos, já viveu, é impossível não ficar impressio-
nado e feliz pela maneira como sua vida está sendo 
transformada e como ele está usando as oportuni-
dades para ajudar outras pessoas.

Até poucos anos atrás, André relutava em ir 
para a escola. Além de 
faltar às aulas, não tinha 
incentivos para aprender. 
Um dia, na escola, ele 
soube que vários adoles-
centes e crianças estavam 
sendo convidados a parti-
cipar do Mapeamento 
Cultural, uma atividade 
de participação social do 
Selo UNICEF Município 
Aprovado.

Muito curioso, ele 
quis conhecer o grupo, 
do qual se tornou inte-
grante. O interesse pela 
cultura surgiu de forma 
espontânea e seu envolvimento e a facilidade para 
se comunicar fizeram com que ele fosse convidado 
a se tornar radialista em sua cidade. O alcance de 
suas notícias fez com que ele passasse a ser consi-
derado um defensor das crianças e dos adolescen-
tes do município.

Desafios, aliás, nunca faltaram para André. 

Ele é filho de uma família formada por pai e mãe 
agricultores, e mais três irmãos, que enfrenta di-
ficuldades financeiras para viver com uma renda 
mensal de pouco mais de R$ 300,00. Um dos ir-
mãos teve que abandonar a escola para trabalhar 
na roça e ajudar no sustento da família.

O menino relata com 
satisfação as mudanças 
que passaram a acontecer 
em sua vida. “As ações do 
Selo UNICEF foram mos-
trando oportunidades que 
antes eu não conseguia 
ver. Foi tudo muito rápi-
do”. A história de vida de 
André agora segue repleta 
de boas notícias e novos 
desafios. Suas notas na 
escola melhoraram e ele 
está liderando um projeto 
de criação de bibliotecas 
em todas as comunidades 
do seu município para a 

promoção do hábito da leitura.

 Mas não foi apenas André que teve sua vida 
transformada pelo Selo UNICEF. Em Doutor 
Severiano, seu município, outros milhares de 
crianças passaram a ter mais saúde, educação 
e proteção graças à mobilização social e ao tra-
balho do UNICEF.

O Selo UNICEF mudando a vida de André Rafael

G
la

ub
er

 Q
ue

iro
z/

Fo
to

gr
afi

a/
84

81
84

81



O UNICEF no Brasil realizou nos últimos meses uma 
campanha extraordinária para arrecadar recursos para 
ajudar no apoio humanitário às crianças e suas famílias 
atingidas pelos conflitos na Síria. Mais de três milhões 
de crianças sírias vivem uma situação terrível causada 
pelo conflito armado e que resulta em extrema pobreza, excessivos deslocamentos da população e 
exposição direta à linha de fogo.

As doações estão sendo usadas para dar continuidade às ações do UNICEF na região. Por exemplo, mais 
de 1,3 milhão de crianças em campos de refugiados e comunidades de acolhimento em países vizinhos 
foram vacinadas contra o sarampo neste ano com o apoio do UNICEF e seus parceiros. Quase 167 mil 
meninas e meninos refugiados receberam assistência psicossocial; mais de 118 mil crianças foram capazes 
de manter sua educação dentro e fora das escolas formais; e, ainda, mais de 222 mil pessoas foram benefi-
ciadas com abastecimento de água. Essa é apenas parte das necessidades. O UNICEF e seus parceiros ainda 
procuram dar apoio psicológico devido ao estresse e trauma vividos pelas crianças e chamam a atenção 
para as ameaças de trabalho infantil e do potencial de exploração e tráfico sexual sofrido pelos refugiados.
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Emergência na Síria

Saneamento e água nas escolas do Semiárido
Hoje, mais de 450 mil meninas e meninos 

não têm acesso à água de qualidade ou sanea-
mento adequado nas escolas de educação básica 
do Semiárido brasileiro.

Para ajudar a garantir esse direito, Vim, a 
marca de cloro em gel da Unilever, e UNICEF lan-
çaram juntos a campanha Vim para UNICEF - To-
dos juntos na luta pelo Saneamento, que promo-
ve a mobilização social e de recursos para apoiar 
a garantia do saneamento e da água de qualidade.

Além do apoio direto da Unilever às ações do 
UNICEF junto aos municípios e governos federal 
e estaduais, a campanha permite que qualquer 
internauta possa se juntar à iniciativa acessando 
www.vimparaunicef.com.br para conhecer a reali-
dade das crianças e fazer uma doação. A Unilever 
também levará a campanha digital aos seus clien-
tes, conscientizando e engajando os consumido-
res da marca VIM a se unirem pela causa.

“Quando uma criança tem acesso à água de 
qualidade e saneamento adequado em sua esco-

la, criamos condições para que outros direitos 
fundamentais sejam assegurados. Ela será uma 
criança com mais saúde, dignidade e melhores 
condições de aprender”, afirma Gary Stahl, repre-
sentante do UNICEF no Brasil.

As pessoas conhecerão histórias reais de crian-
ças que vivem na região,  poderão compartilhar a 
campanha em redes sociais e doar ao UNICEF. 

A atuação do UNICEF nessa área está integra-
da ao Protocolo de Intenções com os ministérios 
da Integração Nacional e do Desenvolvimento So-
cial, assim como às ações programáticas do Selo 
UNICEF Município Aprovado.

D
iv

ul
ga

çã
o

R
ep

ro
du

çã
o



Fundo das Nações Unidas para a Infância
SEPN 510, bloco A, 2º andar - Brasília/DF  -  70750 521

Fa
le

Co
no

sC
o futurocrianca@unicef.org

www.unicef.org.br
@unicefbrasil
unicef.no.brasil

e-mail
web

twitter
facebook 0800 605 2020

5

Parceria pelo 
direito ao Esporte 

Em outubro, durante uma partida no Estádio 
Nacional de Brasília Mané Garrincha, crianças ves-
tidas com o azul do UNICEF entraram em campo 
de mãos dadas com jogadores do Flamengo.

A ação simbólica entre UNICEF, Flamengo e 
estádio convocou a torcida local e a sociedade bra-
sileira para torcer e vibrar pelos direitos da infância 
por meio do esporte – que é um direito por si só e 
um meio poderoso de mobilizar todos pela infância 
e adolescência.

Em novembro de 2011, o UNICEF e o Fla-
mengo firmaram parceria para desenvolver ações 
conjuntas em prol dos direitos das crianças e ado-
lescentes no Brasil, envolvendo seus atletas, técni-
cos e torcedores. Da mesma maneira, em 2013, o 
UNICEF e a Secretaria Extraordinária da Copa do 
Distrito Federal, responsável pelo Estádio Nacional 
de Brasília Mané Garrincha, estabeleceram par-
ceria pela promoção dos direitos das crianças no 
contexto da Copa do Mundo. Desde o início de se-
tembro, um vídeo sobre o direito ao esporte seguro 
e inclusivo está sendo exibido no telão do estádio 
antes dos jogos.

Você já baixou o app 
Proteja Brasil?

O Proteja Brasil é um aplicativo para 
smartphones e tablets criado para facilitar de-
núncias de violência contra crianças e adoles-
centes. Por meio dele, é possível obter os te-
lefones e endereços de delegacias, conselhos 
tutelares e outras instituições do sistema de 
garantia de direitos mais próximos de você. 

Na fase de lançamento, o app apresenta 
informações para usuários localizados nas 
capitais brasileiras. Para os usuários que es-
tão no exterior são oferecidas informações 
sobre as Embaixadas brasileiras. 

O Proteja Brasil foi idealizado em uma 
parceria entre UNICEF, Secretaria de Direitos 
Humanos (SDH) e CEDECA-Bahia e desen-
volvido pela Ilhasoft. Já está disponível para 
Android e iOS (iPhone, iPad, etc.) em portu-
guês, inglês e espanhol e pode ser baixado na 
loja de aplicativos de sua preferência. Procure 
pelo nome ‘Proteja Brasil’, faça o download e 
denuncie! Ajude a proteger nossas crianças e 
adolescentes.
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Aqui no Brasil, 
a Semana do Bebê é 
uma iniciativa apoia-
da pelo UNICEF, em 
parceria também 
com a Pampers, a 
Sanofi e a companhia 
de energia RGE, para 
ajudar a garantir a 
sobrevivência das 
crianças e o seu pleno 
desenvolvimento, ao 
promover os direitos 
de gestantes, mães 
e crianças de até 6 
anos. 

Veja, abaixo, 
como esse projeto está engajando os municí-
pios e seus moradores: 

RIo dE JANEIRo – O Parque de Madu-
reira, Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu 
em agosto, cerca de duas mil pessoas na ati-
vidade que inaugurou a 3ª Semana do Bebê 
Carioca e a 2ª Semana da Educação Infantil. 
Com muita música, danças, brincadeiras e 
informações, as crianças, famílias e profissio-
nais da saúde e educação puderam comparti-
lhar experiências e interagir em uma grande 
confraternização.

Ao redor de toda a praça, exposições mos-
traram os trabalhos desenvolvidos pelas uni-
dades de saúde e educação. 

As 11 Coordenadorias Regionais de Edu-
cação da capital fluminense, com as creches, 
Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) e 
escolas, estiveram presentes expondo e repro-
duzindo um pouco de suas iniciativas. 6

Cuidando com carinho 
da primeira infância

Para mamãe Ta-
tiana Matos Batista, 
de 29 anos, as ati-
vidades foram uma 
oportunidade de in-
tegrar a família: “es-
tou podendo passar 
um domingo com 
meu filho e meu 
marido, com diver-
são, brincadeira e 
música”.

INdígENA – A 
comunidade Ticuna 
de Tabatinga (AM), 
considerada a mais 

numerosa etnia indígena do País, realizou, 
em junho deste ano, a I Semana do Bebê Indí-
gena com palestras, campanhas de vacinação, 
oficinas para profissionais de saúde, mutirão 
de registro civil de nascimento e atividades 
culturais inéditas no evento, como a noite do 
ninar com cantigas Ticuna.

A Amazônia concentra 60% da população 
indígena brasileira. A taxa de mortalidade 
infantil da população indígena é quase três 
vezes maior do que a da população em geral. 

Na Região Norte, 41% das crianças indíge-
nas menores de 5 anos sofrem de desnutrição 
crônica; oito entre 10 crianças indígenas de 6 
a 11 meses de idade sofrem de anemia, e 35% 
das gestantes são anêmicas.

Você pode conferir essas notícias e muito 
mais sobre a Semana do Bebê no site oficial 
www.semanadobebe.org.br. Pode também en-
viar pelo site a sua colaboração sobre o tema.
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