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Cara amiga, caro amigo,

O ano de 2013 foi muito importante para os 
direitos humanos, em especial para crian-
ças e adolescentes. Foram tantos desafios e 

realizações que tive a sensação de que ele passou 
num piscar de olhos. Sinto um enorme prazer de lhe 
escrever novamente contando o quanto trabalhamos 
e quantos resultados conseguimos, melhorando de 
verdade a vida de crianças e adolescentes que mais 
precisam no Brasil e no mundo.

Comemore conosco o fato de termos conseguido mobilizar 1.106 municípios do Semiárido brasileiro e 611 da 
Amazônia, que aderiram à edição 2013-2016 do Selo UNICEF Município Aprovado. Esses municípios recebem 
acompanhamento e capacitação do UNICEF para melhorar suas políticas públicas, promover direitos e reduzir 
as desigualdades que afetam a infância e a adolescência. 

As atividades já começaram, fazendo-nos vibrar com declarações como a do jovem baiano Marco Leone: “No 
Semiárido não falta água: sobra desigualdade. Isso machuca, mas faz brotar o desejo de ser protagonista e 
transformar a região”. É disso que estamos falando, caro leitor, cara leitora: estamos transformando vidas. 
Nós, do UNICEF, você, o jovem Marco Leone e milhares de outros por este Brasil afora. 

Também estamos muito felizes com a ampliação da Plataforma dos Centros Urbanos que começou com duas 
capitais e, em sua segunda edição, seguirá para oito das maiores cidades brasileiras, onde vivem 8,3 milhões 
de crianças e adolescentes. Muitos deles são vítimas das enormes desigualdades que vemos refletidas todos 
os dias nas ruas dessas cidades. De um lado, meninos e meninas com acesso à saúde, educação e proteção. 
De outro, crianças vendendo objetos e fazendo malabares nos semáforos. Temos certeza de que podemos 
mudar essa situação, garantindo que todos os meninos e meninas tenham todos os seus direitos assegurados. 

Além disso, em 2013, 246 municípios brasileiros realizaram a Semana do Bebê, com o apoio do UNICEF. 
Nesses municípios, onde vivem mais de 930 mil crianças de até quatro anos, governos e sociedade civil, in-
cluindo as próprias famílias, foram envolvidos em ações voltadas à garantia dos direitos da primeira infância. 
A iniciativa tem contribuído para a formação de novos profissionais das redes de saúde, educação e assistên-
cia social, para que ensinem e cuidem melhor das crianças. 

Poderia haver um melhor começo de vida que uma primeira infância bem cuidada? E, como pode imaginar, 
quando as crianças crescem um pouquinho, nosso desejo é de ver todas elas estudando, certo? Por isso, de-
senvolvemos a campanha “Fora da escola não pode!” Com ela, estamos encontrando diversas estratégias para 
garantir que todos os nossos meninos e meninas estejam matriculados, frequentando as aulas e aprendendo.

Esses são apenas alguns dos resultados de 2013 que quero celebrar com você. Você verá muito mais nas pró-
ximas páginas. Obrigado por fazer parte de cada uma dessas histórias, por fazer parte da família UNICEF. Você 
é um parceiro fundamental para o nosso trabalho e para a vida de milhares de crianças no Brasil e no mundo.

Gary Stahl
Representante do UNICEF no Brasil
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O contexto brasileiro em 2013
O Brasil é atualmente a quinta nação mais populosa do mundo, com cerca de 
195 milhões de pessoas, distribuídas em 5.570 cidades com suas respectivas 
zonas rurais. Desse total, 56 milhões são crianças e adolescentes (abaixo de 
18 anos), sendo mais da metade deles afro-brasileiros. Já a população indí-
gena brasileira é de 784 mil pessoas, sendo 246 mil crianças e adolescentes. 
Os quilombolas, das comunidades descendentes dos escravos, se agrupam 
em 3.500 grupos ao longo de 300 cidades brasileiras.

Em setembro de 2000, 189 nações firmaram um 
compromisso para combater a extrema pobreza 
e outros males da sociedade. Essa promessa 
acabou se concretizando nos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) que deve-
rão ser alcançados até 2015. Os programas do 
UNICEF contribuem para os ODMs, com prio-
ridade para as crianças e os adolescentes. O 
Brasil avançou em alguns deles, mas ainda há 
muito a fazer para garantir a igualdade a todos 
os brasileiros, independentemente de sua ori-
gem, condição social ou pessoal, localização, 
raça ou etnia.

Seguindo a definição nacional de pobreza do 
governo federal*, estima-se que a situação se 
modificou. A extrema pobreza caiu de 13,7% 
para 3,6% entre 1992 e 2012, enquanto a po-
breza caiu de 31,5% para 8,5%. Isso significa 
que o País já atingiu e manteve a meta do pri-
meiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM1) de reduzir a pobreza extrema em 75%.

Por outro lado, a redução da mortalidade na 
infância (ODM4) ainda requer bastante aten-
ção. Embora a média nacional da taxa de 

mortalidade de crianças com menos de cinco 
anos tenha caído de 62 mortes para cada mil 
nascidos vivos, em 1990, para 14, em 2012, 
esse progresso continua desigual. Entre as 
populações indígenas, a taxa de mortalidade 
infantil permanece alta, com 42 mortes por mil 
nascidos vivos, ou seja, mais do que três vezes 
a taxa nacional.

Sobre o ODM2 de atingir o ensino básico uni-
versal, 96,7% das crianças e jovens entre 6 e 14 
anos estão matriculados no ensino fundamen-
tal. O objetivo de universalizar o ensino básico 
de meninas e meninos foi praticamente alcan-
çado, mas há muitos desafios, como a qualidade 
do ensino e as taxas de frequência, que ainda 
são mais baixas entre os mais pobres e as crian-
ças das regiões Norte e Nordeste. Relacionado 
a isso, em 2011, havia 3,7 milhões de crianças 
entre 5 e 17 anos trabalhando no Brasil. Essa 
é a maior causa do abandono escolar. O País 
ainda enfrenta grandes desafios para reduzir as 
desigualdades sociais e garantir igualdade de 
direitos para todos os seus cidadãos.

* R$ 70 per capita mensal em julho de 2011.

A missão do UNICEF é contribuir para que a 
igualdade de direitos seja uma realidade para 
todas as crianças e adolescentes. Por isso, tra-
balhamos no Brasil e no mundo, sem distinção, e 
com a mesma dedicação. Acreditamos na união 
de esforços entre governos, sociedade e iniciati-
va privada como a maneira de avançar em dire-
ção às políticas públicas universais, integrais e 
inclusivas, promovendo transformações de lon-
go prazo que melhorem as condições de vida de 
cada criança, cada adolescente e suas famílias.

No Brasil, o UNICEF trabalha em três áreas 
geográficas, priorizando ações nas áreas mais 
vulneráveis, como o Semiárido, a Amazônia e 
as comunidades populares dos centros urbanos, 
levando em conta temas como saúde, educa-
ção, proteção contra o HIV e contra a violência.

“O foco na equidade dos direitos das 
crianças representa a nossa melhor 
chance de ajudar todas as crianças 
a desenvolver plenamente seu 
potencial. Dessa forma elas podem 
mudar o seu mundo, abrilhantar 
o nosso mundo e inspirar futuras 
gerações enquanto eles constroem 
seu próprio mundo.” – Tony Lake, 2013

UNICEF/BRZ/ Manuela Cavadas
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SObreviver
e se DeSenvOlver

Em todo o Brasil, 433 municípios prepararam 
de maneira integrada seus planos munici-
pais para a primeira infância. Dessa forma, o 
município vai conseguir um diagnóstico preciso 
da situação da primeira infância e poderá aplicar 
ações estratégicas para reduzir a mortalidade, a 
desnutrição, garantir melhores condições para 
o desenvolvimento, a educação e a proteção de 
suas crianças.

No Pará, pelo menos 162 profissionais de 
saúde hospitalar foram treinados por meio 
da parceria entre o UNICEF e a Sociedade 
Pediátrica do Estado em novos procedimen-
tos, visando reduzir a mortalidade neonatal.

Em 2014, o governo do Ceará adotará o kit 
Família Brasileira Fortalecida em um novo 
programa local, específico para crian-
ças de até três anos de idade, em grupos 
considerados muito vulneráveis, por meio do 
Departamento de Educação do Estado. O mate-
rial está sendo usado para capacitar professores 
de creches e pré-escola. 

O kit ainda foi usado para treinar 65 educado-
res pelo projeto Educamazônia (PA), pelo 
Departamento Estadual de Saúde de Estado de 
Goiás e pela cidade de São Paulo, priorizando os 
bairros pobres das cidades.

As ações foram mais além, e o UNICEF fez uma 
contribuição fundamental ao sistema de 
saúde que atende à população indígena, 
disponibilizando livros culturalmente adaptados 
sobre os direitos e o atendimento das crianças 
em três idiomas (ticuna, guarani-kaiowá e tere-
na). Eles foram entregues para agentes de saúde 
indígenas, profissionais de saúde e educação, 
lideranças e jovens indígenas. O UNICEF tam-
bém reuniu atores sociais de diversos se-
tores no Amazonas para discutir os gargalos 
e as soluções de proteção à criança indígena, no 
Alto Solimões. 

Pelo menos 10.054 crianças indígenas serão 
beneficiadas no Pará, depois de garantidas a 
capacitação de 132 profissionais de saúde nas 
oficinas do Sistema de Vigilância Nutricional 
(Sisvan), realizadas em Pará, Tocantins e Roraima.

É prioridade para o UNICEF garantir a milhões de crianças brasileiras de até seis anos o direito a sobreviver, a ter uma certidão 
de nascimento, a receber cuidados e proteção e a desenvolver-se integralmente. Essas ações são direcionadas especialmente às 
famílias mais vulneráveis e às que vivem no Semiárido e na Amazônia, em comunidades indígenas, quilombolas e nas comunidades 
populares dos grandes centros urbanos.UN
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Júnior Francisco Ramos, bebê 
indígena que saiu das tristes 
estatísticas da subnotificação de 
registro civil, graças à 1ª Semana 
do Bebê Indígena. No Brasil, ainda 
existem 600 mil crianças de até 10 
anos que não foram registradas, e 
grande parte delas é indígena.
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A Semana do Bebê é um importante evento mobilizador pelos direitos das crianças na primeira infância.

Mais de um milhão de crianças de até seis anos foram bene-
ficiadas, direta ou indiretamente, como resultado da realização da 
Semana do Bebê em 258 municípios brasileiros em 2013. As Semanas 
foram um sucesso, com vasta programação que contemplava a garantia 
do registro civil e da prevenção à gravidez precoce, entre outros temas.

Pelo menos 850 famílias da etnia Ticuna estiveram envolvidas na 
realização da 1ª Semana do Bebê Indígena em 2013, no Amazonas. 
Entre várias conquistas imediatas, 153 crianças foram registradas du-
rante o evento. Agora, esses novos brasileirinhos terão acesso aos 
seus direitos, graças a você, amigo doador.

Realizamos, também, a 1ª Semana do Bebê Quilombola em Bequi-
mão, no Maranhão, com 300 famílias e 575 crianças de comunida-
des descendentes dos escravos – dando um passo importante rumo à 
conscientização dos grupos marginalizados para compreender os seus 
direitos, utilizar os serviços públicos disponíveis e fortalecer as práti-
cas de cuidados da família.

A cidade do Rio de Janeiro realizou sua 3ª Semana do Bebê, 
mostrando mais uma vez que essa estratégia pode ser aplicada tanto 
nas pequenas cidades quanto nas capitais brasileiras. 

Quanto ao tema amamentação – outro ponto-chave do evento – todos 
os municípios que realizaram suas semanas em 2013 contabilizaram re-
sultados positivos: em Sobral (CE), por exemplo, foi sancionada, durante 
o evento, uma lei que amplia a licença-maternidade das servidoras 
municipais para oito meses, dois a mais do que no restante do País.

Agradecemos às empresas Sanofi, RGE e Pampers pelo apoio à iniciati-
va, assim como aos governos municipais e estaduais.

Todas as informações sobre a Semana do Bebê, 
inclusive o calendário dos eventos, podem ser 

consultadas a qualquer momento no site criado pelo 
UNICEF www.semanadobebe.org.br. Visite o site e 

conheça mais sobre esse lindo programa.

Semana do Bebê
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A educação de qualidade, além de ser um direito fundamental, amplia e garante os demais direitos 
humanos e sociais. O UNICEF trabalha para que haja acesso universal à educação de qualidade, 
integral e contextualizada, assegurando a permanência na escola com aprendizagem e a conclusão 
da educação básica na idade certa para cada criança e adolescente brasileiro.

Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Brasil tem 
hoje 3,8 milhões de crianças e adolescentes fora 
da escola e outros 8,8 milhões que correm risco de 
exclusão principalmente por causa do atraso esco-
lar. Para reduzir esse número alarmante foi lançada 
a campanha “Fora da escola não pode!”, um 
esforço conjunto do UNICEF com vários par-
ceiros que busca a universalização do aces-
so, frequência dos alunos, aprendizagem 
e conclusão da educação básica na idade 
adequada. Esse é um desafio para os 5.566 muni-
cípios do País, em especial para aqueles como os 
da região sisaleira da Bahia, por exemplo, uma das 
mais vulneráveis do Brasil devido ao alto número 
de crianças envolvidas com o trabalho infantil.

Para que as crianças com deficiência também 
tenham seu direito de aprender garantido, o 
UNICEF, em parceria com a ONG Rio Inclui, 
traduziu e publicou o guia “Todos pode-
mos... é disso que se trata”, extremamente 
útil para os educadores e líderes comunitá-
rios que se dedicam a divulgar e conscientizar 
a sociedade, particularmente crianças e adoles-
centes, sobre os direitos humanos relativos às 
pessoas com deficiência. O guia é um passo im-
portante para minimizar as barreiras em relação 
à inclusão de crianças com deficiência, por meio 
da difusão dos princípios da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Sobre as condições para o aprendizado, 
estima-se que 450 mil crianças frequentam 
escolas sem água de qualidade e instala-
ções sanitárias, muitas delas localizadas na 
região do Semiárido. O UNICEF está atuando 
firmemente junto ao Congresso Nacional e ao 
governo federal para garantir uma estratégia 
que solucione esse problema. O projeto “Toda 
Escola do Semiárido com Água de Qualidade, 
Banheiro e Cozinha” tem como primeiro passo a 
identificação das escolas nessa situação para que 
o problema venha à luz e possa ser solucionado.

Ser alfabetizado na idade certa é crucial para o 
sucesso no aprendizado. Por isso, no Piauí, pelo 

menos 120 mil crianças de 6 a 8 anos e 8.160 
professores foram beneficiadas pelo pro-
jeto “Palavra de Criança”, que acompanha o 
progresso da alfabetização de meninos e meni-
nas. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa.

O UNICEF e a ONG Ação Educativa, com 
outros parceiros, desenvolveram a coleção 
"Educação e Relações Raciais". Essa é uma 
estratégia que contribui para que as escolas 

desenvolvam um processo participativo de auto
-avaliação sobre a implementação da lei 10.639 
- com foco na superação da discriminação racial 
no ambiente escolar. A coleção também dá ferra-
mentas para que diretores e professores constru-
am um plano de ação que gere transformações 
efetivas no cotidiano da escola. O material foi 
adotado pelo Ministério da Educação e 
será distribuído para 750 mil escolas públi-
cas e privadas do País.
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O UNICEF firmou várias parcerias com o setor privado para ajudar 
a aumentar a conscientização sobre o conceito de educação integral:

n Com a Fundação Itaú Social, o Prêmio Itaú UNICEF chegou a três mil ONGs brasileiras que 
apresentaram iniciativas inspiradoras para a sociedade. Foram entregues às 32 ONGs ganhadoras um 
total R$ 1,4 milhão, em reconhecimento e incentivo para que continuem a desenvolver o excelente 
trabalho que fazem para garantir mais oportunidades de aprendizagem para nossas crianças e 
adolescentes. Além disso, todas as organizações que se inscreveram participam de um programa de 
formação. Conheça as instituições premiadas em http://www.premioitauunicef.org.br.

n Com o Instituto Tim, está unindo esforços para reverter o quadro de exclusão escolar e está 
desenvolvendo estratégias de busca ativa de crianças e adolescente que estão fora das salas de aula; 

n Com a Rede Globo e a Fundação Victor Civita, conseguiu produzir e disseminar conteúdos que 
ajudam a fortalecer o conceito de educação de qualidade como direito de todas e cada uma das 
crianças e adolescentes;

n E, com a Unilever, chamou a atenção da sociedade para o problema crônico de falta de água segura 
e saneamento adequado nas escolas do Semiárido por meio de uma bela campanha digital que você 
pode conhecer https://www.youtube.com/vimparaunicef e também fazer a sua parte.
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A publicação “Diretrizes para Qualificação das 
Linhas de Cuidado da Transmissão Vertical do 
HIV, da Hepatite B e da sífilis” foi desenvolvida 
pelo UNICEF em parceria com o Ministério da 
Saúde para orientar e organizar o sistema públi-
co de saúde nos três níveis de prevenção à trans-
missão de doenças da mãe para o bebê. O guia 
já foi impresso e distribuído para cerca de 
5.500 municípios. Agora, os profissionais de 
saúde estão melhor preparados para ajudar que 
os bebês nasçam mais saudáveis.

Em 2013, foram comprados 479 mil com-
primidos de Efavirenz e 28 mil frascos de 
Nevirapine por intermédio do UNICEF, aju-
dando milhares de crianças, mulheres grávidas, 
adolescentes e jovens vivendo com aids a ter 
acesso universal aos medicamentos antirretro-
virais, imprescindíveis para garantir a vida e a 
qualidade de vida dos pacientes. O UNICEF aju-
da o governo brasileiro intermediando interna-
cionalmente essa compra e, com a mesma fina-

lidade, ajudamos o Brasil também a doar outros 
medicamentos fundamentais para o tratamento 
da aids para países -membro da iniciativa Laços 
Sul-Sul (LSS)* de cooperação entre nações do 
hemisfério Sul.

No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde 
e o UNICEF também se uniram pelo tema 
da prevenção da transmissão vertical por 
meio de um mapeamento das condições do 
sistema de saúde de seus municípios aten-
derem a essa necessidade. O estudo foi utilizado 
pelo Governo do Pará para assegurar um plano 
estadual de qualificação na prevenção da trans-
missão vertical de HIV e sífilis.

A experiência fez tanto sucesso que foi 
compartilhada com os Estados do Amazonas 
e Tocantins, que agora têm em andamento seus 
próprios planos e, com o governo federal, preten-
de implementar a mesma metodologia em todos 
os Estados da Amazônia Legal e do Semiárido.

Por meio de uma UNIdAdE MóvEL COLORIdA 
e ocupada por experientes profissionais de saúde, 
o UNICEF e parceiros implementaram, pioneira-
mente, em Fortaleza (CE), o projeto "Fique Saben-
do Jovem", para que adolescentes e jovens 
tenham acesso aos serviços de saúde e ao 
diagnóstico precoce das doenças sexual-
mente transmissíveis (dSTs), como aids, sí-
filis e hepatite B. A unidade móvel doada pelo 
UNICEF percorre diversos bairros oferecendo 
atendimento multiprofissional gratuito para essa 
faixa etária, considerada a mais vulnerável, e 
que registrou aumento significativo nas taxas de 
infecção nos últimos anos. O ônibus é um re-
curso com potencial para atender milhares 
de jovens e possui salas para pré-aconselhamen-
to, testagem e pós-aconselhamento nos casos de 
diagnóstico positivo, inclusive com a oportunida-
de de conversar com outros jovens que vivem com 
HIV e que podem ajudar nesse processo.

* Iniciativa que prevê o fortalecimento técnico e o acesso universal a 
medicamentos para o enfrentamento da epidemia de aids.

prOTeGer 
e Ser Protegido do Hiv/aids

O UNICEF trabalha para assegurar a cobertura universal dos métodos de prevenção, de tratamento e de 
cuidados para reduzir os casos de aids entre adolescentes e jovens, e das taxas de transmissão de HIV 
e sífilis da mãe para o bebê, e, ainda, suporte a várias atividades e projetos em prevenção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) e aids.UN
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“Queremos alcançar jovens 
que, em geral, não procuram 
os serviços tradicionais por 
vergonha ou medo de um 
possível resultado positivo nos 
exames de doenças sexualmente 
transmissíveis” – Tati Andrade, oficial 

de programas do UNICEF e coordenadora do 

projeto em Fortaleza

ônibus do Fique Sabendo Jovem
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O UNICEF apoia projetos que identifiquem e combatam as diversas formas de violência 
contra crianças e adolescentes na comunidade onde moram, nas escolas, nas instituições 
socioeducativas ou nas famílias, e, em especial, entre os grupos mais vulneráveis, como 
indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e das camadas mais populares das 
grandes cidades.

Para contornar o problema da falta de dados con-
cretos sobre casos de violência contra crianças e 
adolescentes e de políticas públicas específicas, 
o UNICEF fortaleceu parcerias estratégicas pelo 
direito à proteção contra violência com governos, 
sociedade civil e setor privado. O foco princi-
pal de 2013 foi a produção de informações, 
o desenvolvimento da capacidade de pro-
teção à criança em situações de emergência e 
no contexto de megaeventos esportivos e gran-
des obras no País.

Mais de 800 profissionais (incluindo po-
liciais) receberam treinamento para estar 
aptos a lidar com os possíveis casos de violên-
cia contra as crianças e adolescentes, visando 
aperfeiçoar ações que serão aplicadas nos me-
gaeventos Copa de 2014 e Jogos Olímpicos de 
2016. O UNICEF apoiou diretamente essa ação e, 
ainda, a criação de comitês nacionais e estadu-
ais sobre o tema nas 12 cidades-sedes.

Para sensibilizar 10 milhões de pessoas até 2015 
e unir forças pela proteção das crianças contra 
a violência, o UNICEF reuniu cinco das organi-
zações religiosas mais representativas do Brasil. 
O Movimento Paz e Proteção não só alerta 
como também permite identificar crianças 
sem certidão de nascimento, assim como 
prevenir e encaminhar os casos de violên-
cia às autoridades. 

Para que todas as crianças tenham o direito ao 
registro civil garantido no Brasil, o UNICEF dedi-
cou-se às comunidades indígenas e quilombolas, 
que estão abaixo da média do País, tendo ainda 
uma taxa alta de sub-registros. Um programa 
piloto foi implementado na Amazônia, na 
cidade de Tabatinga (AM), com apoio téc-
nico do UNICEF, e está se mostrando muito 
eficaz para mudar esse quadro. Depois de avalia-
do, esse programa pode ser replicado em outros 
municípios do Amazonas e cidades fronteiriças.

No Rio de Janeiro (RJ), em 95 escolas foi im-
plementado outro programa-piloto que fez 

uma busca abrangente por crianças sem 
suas certidões de nascimento. Foi elaborado 
um manual para os profissionais de educação 
aplicarem em parceria com Comitê de Registro 
Civil do Rio de Janeiro. O registro civil é funda-
mental para que a criança possa ter acesso aos 
serviços de saúde e educação ou aos benefícios 
sociais do governo.

Graças ao trabalho de advocacia e suporte 
técnico do UNICEF, o governo federal lan-
çou um pacote de políticas públicas com o 
nome "Proteja Brasil", que inclui ações estra-
tégicas fundamentais a serem implementadas 
em curto prazo pelo Poder Executivo e o Sistema 
de Justiça.

Com o mesmo nome "Proteja Brasil", o UNICEF 
lançou um aplicativo para dispositivos 
móveis inédito no mundo, que vai facilitar 
denúncias de violência contra crianças 
e adolescentes. O app é uma iniciativa con-
junta com a Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH) e o CEDECA-BA, que reúne telefones e 
endereços de delegacias, conselhos tutelares 

e outras instituições do sistema de garantia de 
direitos mais próximos do usuário nas capitais 
brasileiras.

Foram treinados 345 profissionais do Siste-
ma Nacional de Assistência Social (CREAS, 
CRAS e profissionais ligados a ONGs) de 11 
Estados do Brasil para identificar, cuidar, 
conscientizar e monitorar as famílias cujas 
crianças enfrentam situações de vulnerabilidade 
ou de violência. É fundamental orientar esses 
profissionais para que se evite, ao máximo, o 
rompimento dos laços familiares com a institu-
cionalização da criança, sendo mandada para 
abrigos e lares temporários.

Para garantir a proteção imediata de crianças em 
situações de emergência, o UNICEF publicou 
um estudo de base e garantiu a divulgação 
do protocolo que orienta os profissionais 
que atuam na linha de frente de proteção 
de crianças em situações de emergência. 
Essa ação é tão importante, que se tornou uma 
referência de boas práticas, sendo compartilha-
da com 15 países da América, Ásia e África.

CreSCer sem violência
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O UNICEF apoiou importantes processos 
de participação de adolescentes, como no 
Fórum Nacional de Saúde Mental de Crian-
ças e Adolescentes, que aconteceram em 
Cuiabá e Belém, discutindo problemas de saú-
de como uso de drogas e aconselhamento para 
aqueles em situação de vulnerabilidade.

Cerca de 120 meninas do Brasil, Estados 
Unidos, México, Chile e Uruguai se reu-
niram para trocar experiências e preparar 
o terreno para a possível criação de uma nova 
rede nacional que garanta o empoderamento 
feminino e a igualdade de gênero junto aos 
processos de representação jovem. A iniciativa 
teve apoio do UNICEF, em parceria com a Secre-
taria de Direitos Humanos e a Embaixada dos 
Estados Unidos.

Trabalho, gravidez na adolescência e falta de 
professores são obstáculos que contribuem para 
a exclusão dos adolescentes do ensino médio, 
segundo dois grandes estudos concluídos pelo 

UNICEF no Brasil (comparativo entre Brasil, Tur-
quia, Indonésia e México) em 2013. As conclu-
sões do estudo foram usadas no processo 
de diálogo com o governo brasileiro como 
contribuição ao Pacto pelo Ensino Médio para a 
inclusão de todos os adolescentes com idades 
entre 15 e 17 no ensino médio.

Outro estudo foi a “Pesquisa Nacional Sobre 
o Uso da Internet por Adolescentes” (com 
idade entre 12 e 17), que indica que 30% dos 
adolescentes brasileiros estão excluídos da 
internet e identifica elementos que permitirão lan-
çar, em 2014, uma campanha nacional com base 
nesse estudo pela utilização segura da internet.

Com 583 adolescentes e jovens, 22 profes-
sores e 82 profissionais participando, o 
Projeto Raízes do Futuro é uma parceria do 
UNICEF com o grupo londrino Barclays que está 
incentivando o potencial dos jovens para o mun-
do do trabalho e para a vida, por meio de ativida-
des profissionalizantes em São Paulo (SP).

ser aDOleSCenTe
O UNICEF, no Brasil, trabalha com os adolescentes para que sejam tratados como sujeitos de sua própria história e não 
como objeto das expectativas dos adultos. Para isso promove a participação dos adolescentes nas decisões em suas 
famílias, comunidades e, inclusive, nos governos, por meio da criação e do fomento a redes de mobilização sobre vários 
temas que os afetam, como saúde, educação, esporte, doenças sexualmente transmissíveis e meios de comunicação.UN
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n Rede de Jovens Indígenas (Rejuindi) 
– 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.

n Rede Nacional de Jovens 
Comunicadores (Renajoc) – atuante 
em 22 Estados, reúne adolescentes e 
jovens para produzir ferramentas de 
comunicação para expressar sua opinião, 
mobilizar os seus pares e debater seus 
direitos em toda forma de mídia.

n Parlamento Juvenil do Mercosul – 
com representantes de Argentina, Brasil, 
Colômbia e Uruguai, produziu uma 
declaração solicitando que o Mercosul 
transcenda aspectos econômicos e avance 
também em termos sociais, culturais 
e educativos. Os adolescentes estão 
propondo uma ação forte do Mercosul para 
enfrentar os desafios de assegurar um 
ensino médio de qualidade que apresenta 
graves problemas nos países do bloco.

n Rede de Adolescentes pelo direito ao 
Esporte Seguro e Inclusivo (Rejupe) – 
formada pelos adolescentes que vivem 
nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo 
de 2014. Desde agosto de 2013, UNICEF 
e parceiros começaram um programa de 
treinamento de dois anos para 13 núcleos 
participantes para desenvolver capacidades 
em inclusão e mobilidade social, combate à 
violência, educação e sustentabilidade.

n Juventude Unida pela vida na 
Amazônia (Juva) – dada a alta taxa 
de homicídios na região amazônica, os 
adolescentes dos nove Estados da região 
se uniram para reivindicar seu direito à 
vida, denunciando o crescente número de 
assassinatos e propondo políticas públicas 
para enfrentar este desafio.

O UNICEF apoiou o fortalecimento da participação 
dos adolescentes por meio do trabalho das redes:
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O UNICEF firmou uma parceria com a Globo 
e a Fundação Roberto Marinho para mobili-
zar a sociedade e promover o debate sobre 
a importância da educação de qualidade. 
Foram divulgadas campanhas de valorização do 
professor e de volta às aulas pela Globo, realiza-
dos encontros com jornalistas e promovido um 
debate com especialistas sobre o tema. Um dos 
resultados dessa parceria: 
o tema da educação de qua-
lidade foi levado de forma 
qualificada para milhões de 
telespectadores por meio 
de programas de jornalis-
mo e de entretenimento da 
emissora.

No final de 2012, foi lançada a iniciativa 
"vamos Jogar", impulsionada pelo UNICEF 
e pela Prefeitura do Rio de Janeiro para 
garantir o direito à recreação e ao espor-
te para todas as crianças e adolescentes 
da América Latina e Caribe. A proposta é 
mobilizar atletas, organizações sociais, 
empresas, universidades, além das pró-
prias crianças e adolescentes, para que os 
municípios avancem em políticas públicas 
voltadas ao esporte até 2016. Em 2013, a 
partir da experiência de 15 países foi criado um 
conjunto de indicadores para monitorar o acesso 
ao esporte seguro e inclusivo que será dissemi-
nado ao longo de 2014. Mais informações em 
www.vamosjogar.info/pt

As crianças com deficiência estão entre as 
mais vulneráveis à exclusão escolar. Em parce-
ria com instituições nacionais e internacionais, 
o UNICEF e o Instituto Rodrigo Mendes, 
com apoio da Fundação FCBarcelona, re-
alizaram um curso de capacitação on-line 
para cerca de 500 educadores, gestores de 
escolas municipais, técnicos das Secretarias 
de Educação e de Esporte nas 12 cidades-sede 
da Copa do Mundo. Eles desenvolveram, com a 
assistência técnica do Instituto Rodrigo Mendes 
e do UNICEF, projetos para a educação inclusiva 

por meio do esporte e da educação física que 
envolverão milhares de crianças e adolescentes.

Para fortalecer políticas públicas municipais que 
garantam os direitos das crianças e dos adoles-
centes, o UNICEF lançou a Edição 2013-2016 
do Selo UNICEF Município Aprovado no 
Semiárido e na Amazônia. A metodologia foi 

revista e está ainda mais adaptada às especifici-
dades regionais, reforçando o foco sobre as po-
pulações mais vulneráveis, como fruto da análise 
e trabalho conjunto com vários atores sociais.

Além disso, o UNICEF concentrou esforços 
para mobilizar os municípios e garantir o 
máximo possível de adesões ao novo ciclo. 
O lançamento foi feito em nove dos dez Estados 
do Semiárido e iniciadas as capacitações em 
quatro deles. Ao todo, se inscreveram 1.106 
municípios do Semiárido (73% do total da re-
gião), onde vivem 8,8 milhões de crianças.

Na Amazônia, foram 611 municípios (76% do 
total de municípios da Amazônia) inscritos no Selo 
que, juntos, têm uma população de mais de 7,5 mi-
lhões de crianças e adolescentes. O processo de 
inscrição conduzido pelo UNICEF envolveu prefei-
tos, conselhos municipais de direitos da criança e 
do adolescente, organizações da sociedade civil e 
setor privado.

Em 2013, o UNICEF re-
forçou sua atuação em 
favor de crianças e ado-
lescentes que vivem em 
grandes cidades brasi-
leiras. A Plataforma dos 
Centros Urbanos (PCU), 

uma iniciativa realizada no Rio de Janeiro 
e São Paulo entre 2008 e 2012, foi ampliada 
para outras seis cidades em sua segunda edi-
ção. Foram convidadas para essa nova 
etapa Belém, Fortaleza, Maceió, Manaus, 
Salvador e São Luís. Juntas, as oito capitais 
reúnem 8,3 milhões de crianças e adolescen-
tes. A exemplo do Selo UNICEF, as cidades da 
PCU realizarão diversas atividades com o apoio 
técnico do UNICEF em áreas como saúde, edu-
cação e proteção até 2016. Aqueles que apre-
sentarem avanços em seus indicadores serão 
reconhecidos pelo UNICEF.

ser priOriDaDe abSOlUTa
nas pOlÍTiCaS pÚbliCaS
O UNICEF estabelece parcerias estratégicas com vários setores, incluindo a sociedade civil, a mídia, o setor privado e 
os governos para assegurar que as políticas públicas existentes no Brasil coloquem em primeiro plano a melhoria da 
qualidade de vida de crianças e adolescentes e, assim, seja possível promover transformações sociais.

“No Semiárido não falta água: sobra desigualdade. 
Isso machuca, mas faz brotar o desejo de ser 

protagonista e transformar a região.” – Marco Leone, 

jovem liderança do município de Quijingue (BA).
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Raylton e a educação 
contextualizada
 

O adolescente Raylton dos Santos Silva, 
de 13 anos, cursa o oitavo ano do ensino 
fundamental no povoado Mocambo, em Frei 
Paulo, zona rural de Sergipe, um dos locais 
certificados com o Selo UNICEF Município 
Aprovado na edição 2009-2012. Raylton, 
sua escola e seu município estão atuando 
juntos para garantir que a temática ambiental 
também esteja presente na pauta de educação 
contextualizada ao Semiárido, com suas 
peculiaridades e necessidades. “Fizemos 
coleta de lixo nas ruas, apresentamos cartazes 
sobre meio ambiente e apresentamos paródias 
e teatro de fantoches para aprendermos sobre 
a importância da natureza. Antes acontecia 
de eu jogar lixo na rua, hoje não. Guardo papel 
de bala no bolso para depois jogar no lugar 
certo”, conta Raylton.
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A experiência de 
Ederson no projeto 
Raízes do Futuro
 

“O projeto me fez pensar mais no futuro 
e no que eu quero pra mim. Ele me fez 
acreditar em mim, me deu mais força para 
correr atrás do meu sonho de abrir meu 
próprio negócio", afirma Ederson. Para outros 

adolescentes como ele, Ederson dá uma dica: 
"É preciso sempre pensar que você consegue. 
Você pode até ter dificuldades, mas com 
determinação você consegue.” – Ederson Caio 

dos Santos Souza, 17 anos, participante do Projeto Raízes 

do Futuro, parceria entre o UNICEF e o Barclays no Brasil, 

para complementar a formação cultural e educacional dos 

adolescentes e ajudá-los a se preparar para ingressar no 

mercado de trabalho.



12

alianças Corporativas
Somando esforços com empresas 
socialmente responsáveis

Ao longo de 2013, contamos com o apoio de 
empresas socialmente responsáveis, que tanto 
fizeram contribuições diretamente para apoiar 
nossos projetos quanto realizaram grandes even-
tos e, em alguns casos, envolveram seus próprios 
funcionários e clientes na garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescentes por meio de 
campanhas de mobilização social e adesão vo-
luntária. Nossa expressão de profundo agradeci-
mento a cada Aliado Corporativo, que nos ajuda a 
fazer ecoar a mensagem de proteção e promoção 
dos direitos das crianças cada vez mais longe e 
mais forte. Muito obrigado!

PARCEIROS CORPORATIvOS

Banco Credicard S.A.

CELPA

CELTINS

Chartis Seguros Brasil S.A.

COELCE

FortunA

Fundação Telefônica

ING Bank

Instituto Sabin

Itaú

KPMG

Maurício de Sousa Produções

Melia Hotels International

Montblanc

P&G

Petrobras

Pombo

Programa Membership Rewards 

RGE

Sanofi

Tilibra

Tupperware

Unilever

 
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, fornecedores e comunidade. Nossa expressão de profundo 
agradecimento a cada uma delas:

Clube Prata AC Lourenço Distribuidora de Autopeças ME n Academia Studio Corpo Livre n 
Akad Computação Gráfica Ltda. n All Tasks Traduções Técnicas Ltda. n Ananias Junqueira Ferraz 
Advogados (AJF) n Casa Humaitá 154 Alimentos Ltda. n Casablanca Turismo e Viagens Ltda. 
n Comercial Costa Gomes Ltda. n Conviver Psicologia n Daler Comercial de Utensílios Ltda. n 
Damaceno Produções Ltda. n Dimensional Engenharia Ltda. n DPS Industrial Ltda. n Dynatest 
Engenharia Ltda. n Eficaz-Consultoria e Serviços de Crédito e Cobrança Ltda. - EPP n Etick 
Indústria de Etiquetas Ltda. n FRM Alimentos Ltda. n Grupo Educacional Universitário S/S Ltda. 
n Indústria e Comercio Hidromar n Infinity Partners Transportes e Serviços Ltda. n IQBC Produtos 
Químicos Ltda. n J L Alexandrino n Laboratório São Paulo Análises Clínicas Ltda. n Limparhtec 
Ind. Com. e Serviços Ltda. n Marinas Nacionais Comercial Ltda. n MCM Matsuda Construções 
Metálicas Ltda. n Mídia View Comunicação e Marketing Ltda. n Mobile Web Tecnologias e 
Sistemas Ltda. (Mobimark) n MVR Industrial Ltda. n Nuno Ferreira Cargas Internacionais Ltda. 
n Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda. n Orense Assessoria em Comércio Exterior Ltda. n 
Orientação Assessoria e Planejamento Ltda. n Percon Engenharia de Fundações n Pires do Rio-
Citep Com. e Ind. de Ferro e Aço Ltda. n R.P Alimentação e Diversão Ltda. - EPP (Dona Lenha) n 
Rodarte Nogueira Consultoria em Estatística e Atuaria n Samig Serviço de Assistência Médica 
Ilha do Governador n Sisten Engenharia Ltda. n Solar Ville Garaude Ltda. n Sunplay Indústria e 
Comércio Ltda. n Tanquímica Indústria e Comércio Ltda. n União Log. Assessoria em Comércio 
Exterior Ltda. n Vision Comunicação e Marketing Ltda. n WAY Back Cobrança e Serviços Ltda.

Clube Ouro Asa Assessoria de Comércio Exterior Ltda. n Cultura Inglesa de Londrina n Fermazon 
Ferro e Aço do Amazonas Ltda. n G5 Agropecuária Ltda. n Poliprint Indústria e Comércio de Embalagens 
Plásticas Ltda. n Simon Engenharia S/S n Visão Administração e Construção Ltda.

Clube diamante BRSCAN Processamento de dados e Tecnologia Ltda. n Construtora Coveg 
n Embalixo Embalagens Plásticas Ltda. n Inst. Cardios de Ens. e Pesq. em Eletrocardiologia n IPOG 
Instituto de Pós-Graduação n Itaueira Agropecuária S.A. n Libercon Engenharia Ltda. n Novum 
Distribuidora de Peças Industriais e Automotivas n Reviver Administração Prisional Privada Ltda. n 
Secovi Rio n Secovi RS n Working Associação de Integração Profissional n ZEN Comida Japonesa – RC 
Catel Alimentos Erireli
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Outras grandes parcerias
pela infância

JANTAR MONTBLANC Cerca de 400 pessoas, 
entre parceiros, celebridades e convidados parti-
ciparam do Jantar Montblanc em prol do UNICEF, 
realizado no dia 22 de maio, na Casa Fasano, em 
São Paulo (SP). Toda renda arrecadada com os 
convites vendidos e com as peças de celebri-
dades leiloadas no evento foi revertida para o 
UNICEF. O representante do UNICEF no Brasil 
Gary Stahl falou sobre a importância do projeto 
"Palavra de Criança", realizado pelo UNICEF em 
parceria com a Montblanc, em todo Estado do 
Piauí e na cidade de Sobral (CE).

1º FORTUNA GOLF CUP UNICEF
Em um dos maiores e melhores 
campos de golfe do País, 74 golfis-
tas deram uma tacada pelo bem: o 
primeiro campeonato de golfe do 
Brasil em benefício do UNICEF, que 
aconteceu no dia 7 de junho, na Fa-
zenda da Grama, a 70 km de São 
Paulo (SP). A 1º FortunA Golf Cup 
UNICEF foi uma iniciativa do em-
presário Denilson Gallini Milan, di-
retor da FortunA, empresa gestora 
em comunicação de luxo. Ao final do torneio, foi 
realizado um leilão beneficente para o UNICEF.

MôNICA PARAdE A noite de 18 de dezembro 
foi festiva pelos 50 anos da embaixadora do 
UNICEF, conhecida como a baixinha dentuça 
mais querida do Brasil: a personagem Mônica. 
Aconteceu em São Paulo, no Shopping Eldorado, 
um leilão de 30 peças da Mônica Parade em prol 
do UNICEF. Em seu discurso, o criador Maurício 
de Sousa contou a trajetória da personagem e da 
"musa inspiradora", sua filha. "A Mônica é em-
baixadora do UNICEF desde 2007. Junto com o 
UNICEF queremos fazer muito mais pelas crian-
ças!", disse ele.

FLAMENGO E MANé GARRINCHA Parceria en-
tre UNICEF, Flamengo e Estádio Mané Garrincha 
propiciou um momento de advocacia pelo direito 
ao esporte seguro e inclusivo. Várias crianças 
vestidas com o azul do UNICEF entraram em 
campo de mãos dadas com jogadores do Flamen-
go em outubro de 2013. A ação simbólica entre 
UNICEF, Flamengo e estádio convocou a torcida 
local e a sociedade brasileira 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 a adolescência.

REvISTAS dA TURMA dA MôNICA Página 
mensal da revistinha da Mônica, embaixadora 
do UNICEF, que fala sobre os direitos de meninas 
e meninos de maneira divertida. A parceria do 
UNICEF com a Mauricio de Sousa Produções divul-
gou quatro temas importantes em 2013: deficiên-
cia, violência infantil, trabalho infantil e educação.

COPA dO MUNdO O UNICEF ainda firmou uma 
parceria com a Secretaria Extraordinária da Copa 
do Distrito Federal, responsável pelo Estádio 
Nacional de Brasília Mané Garrincha, para pro-
moção dos direitos das crianças no contexto da 
Copa do Mundo por meio da exibição de vídeos 
do UNICEF no telão do estádio antes dos jogos.

Amigos da Criança
O UNICEF tem a honra de contar com a con-
fiança e a colaboração de pessoas generosas e 
solidárias, homens e mulheres que comparti-
lham de nosso sonho de uma sociedade justa e 
igualitária, na qual os direitos das crianças e dos 
adolescentes sejam respeitados e todos, sem 
exceção, tenham as mesmas oportunidades de 
uma vida digna, saudável e feliz. Nossa expres-
são 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!

“Junto com o UNICEF trilho o caminho do 
amor ao próximo. Venha!”, Maria da Salete 
Saraiva, Amiga da Criança desde 2011. 

“Em benefício de todas crianças, precisamos 
urgentemente multiplicar ‘UNICEF’ por todo 
o mundo”, Nilo Ribeiro, Amigo da Criança 
desde 2005.

“O seu coração adverte: colaborar com o UNICEF 
faz bem à saúde da criança brasileira”, Wilson 
Bendito Alves, Amigo da Criança desde 2008.

“Caros amigos, nossa contribuição para o 
UNICEF como Amigo da Criança é a energia, o 
amor que abastece e faz funcionar a máqui-
na da solidariedade humana, e as crianças 
precisam. Pense nisso”, Sérgio Elifas Salgado 
Wanderley, Amigo da Criança desde 2001.

“Qualquer criança nascida neste mundo em 
que vivemos deve ser tratada com respeito, 
amor e dignidade”, Edison Bianchi Tavares, 
Amigo da Criança desde 2008.

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. Por meio da parceria 
com a Tilibra, líder no segmento de papelaria, 
os tradicionais cartões de Natal, agendas e 
cadernos, mochilas, bolsas, canetas, borrachas, 
tesouras, entre outros materiais escolares 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 
contribuírem com a causa das 
crianças e adolescentes em 
várias partes do País.

Celebridades que animaram o leilão. Na foto, Pato segura 
sua camisa autografada que foi leiloada no evento
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Equipe vencedora do campeonato com o representante do UNICEF 
Gary Stahl e o organizador do evento, Denilson Milan
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Fizemos muito, mas precisamos de você 
para fazer muito mais!

O UNICEF lançou, em janeiro, o apelo "Ação Humanitária para Crian-
ças 2014" para arrecadar globalmente US$ 2,2 bilhões e atender às 
necessidades imediatas e cruciais de crianças em 50 países e regiões 
atingidos por conflitos de grande dimensão, desastres naturais 
e outras emergências complexas, como o Chade, a Colômbia, a 
Etiópia, as Filipinas, o Iêmen, a Síria e a Somália. Contribuições 
para esse apelo permitirão à organização continuar o trabalho de as-
sistência humanitária essencial para 85 milhões de pessoas, incluindo 
59 milhões de crianças, que enfrentam conflitos, desastres naturais e 
outras emergências complexas.

Veja alguns resultados obtidos com o apoio de nossos doadores em 
2013, direcionados para áreas críticas para a sobrevivência, o desen-
volvimento e a proteção das crianças e dos adolescentes:

n 24,5 milhões de crianças vacinadas contra o sarampo;
n Cerca de 20 milhões de pessoas com acesso a água potável 

para beber, cozinhar e tomar banho;
n 2,7 milhões de crianças com acesso à educação melhorada 

(tanto formal quanto não formal);
n 1,9 milhão de crianças tratadas por desnutrição aguda grave;
n 935 mil crianças com apoio psicológico.

De 7 a 10 de novembro de 2013, a atriz e embaixadora do UNICEF 
Mia Farrow foi à República Centro-Africana para chamar a atenção para a crise humanitária 
que continua atingindo crianças e suas famílias. Novos conflitos na região desalojaram quase 
400 mil pessoas e pioraram as condições de vida no país – um dos mais pobres do mundo. 
Metade da população precisa de assistência, e 1,1 milhão de pessoas estão em situação de 
insegurança alimentar. Mia Farrow se reuniu com líderes comunitários e famílias e visitou um 
espaço para crianças apoiado pelo UNICEF, que oferece recreação e atividades psicossociais 
para crianças traumatizadas pelo conflito e mantém um centro de saúde com capacidade para 
tratar mais de 170 pacientes por dia. O UNICEF também está fornecendo lonas plásticas, 
cobertores, mosquiteiros, garrafas de água, kits de higiene e suporte em ações de vacinação, 
nutrição, saneamento e higiene.

A cantora e compositora americana e embaixadora 
do UNICEF Katy Perry, em abril de 2013, durante visita a uma pré-escola na aldeia de 
Sahavola, em Madagascar: cento e dezessete crianças entre 3 e 6 anos frequentam a 
escola e aprendem a importância de pensar criativamente e trabalhar de forma colaborativa. 
Elas também estão aprendendo a importância das boas práticas de saúde e higiene. A 
escola foi construída e mobiliada com recursos do UNICEF, que também forneceu materiais 
de aprendizagem, latrinas individuais para meninos e meninas e acesso à água potável. 
A visita chamou a atenção para a situação das crianças no país – um dos mais pobres do 
mundo e que ainda está se recuperando de uma crise política e um golpe de Estado. 
O UNICEF atua na região para reduzir as taxas de mortalidade infantil de crianças com menos 
de 5 anos, que diminuíram, mas ainda são inaceitavelmente altas e poderiam ser evitadas, 
porque são decorrência de doenças como malária, doenças diarreicas e infecções respiratórias. 

República centRo-afRicana

MadagascaR

UNICEF/NYHQ2013-0166/KATE HOLT

Prestando contas
Em 2013, o UNICEF investiu R$ 35 milhões em seu 
programa de cooperação no Brasil. Todos os recursos 
do UNICEF provêm de contribuições voluntárias de 

pessoas físicas e jurídicas, de organizações, governos e 
da venda de produtos licenciados.
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Cherlyn Bohol, de nove anos, que sobreviveu ao Haiyan, recebe água 
em 9 de dezembro de 2013, a partir de um sistema de distribuição proporcionado pelo 
UNICEF, depois que o tufão atingiu várias cidades como Tacloban, nas Filipinas. No 
dia seguinte à passagem do tufão, o UNICEF começou a trabalhar para priorizar a ga-
rantia de água, saneamento e higiene para os sobreviventes da tragédia. Isso possibi-
litou que várias ações fossem tomadas rapidamente para evitar epidemias e maiores 
danos à segurança das crianças e de suas famílias. O UNICEF no Brasil abriu, inclu-
sive, uma arrecadação de emergência para somar esforços ao socorro internacional. 
Com os recursos foram comprados, por exemplo, kits de comprimidos de purificação de 
água, kits de teste de qualidade da água, tabletes de purificação de água, reservatórios 
de água potável para mais de 360 mil pessoas, kits de higiene para atender 100 mil 
pessoas e 1.860 lonas de plástico reforçado para a proteção de desabrigados e para 
pontos de atendimento.

filipinas 

Homem carrega uma caixa do UNICEF contendo kits de inverno que estavam 
sendo levados de helicóptero para populações de refugiados. À medida que a crise da Síria 
entra em seu quarto ano, as necessidades estão aumentando em um ritmo cada vez mais 
urgente, com as crianças tendo que pagar o maior preço. Desde março de 2011, mais de 7 
mil crianças perderam a vida por causa da violência, enquanto centenas de milhares foram 
feridas. O conflito obrigou 2,2 milhões de pessoas a fugir de suas casas, a maioria para Egito, 
Iraque, Jordânia, Líbano e Turquia. O UNICEF atua na região para garantir infraestrutura de 
higiene e saúde para as crianças e suas famílias, bem como a continuidade do sistema de 
educação. Além disso, a exposição prolongada à violência e ao estresse do deslocamento 
também tem colocado a saúde psicossocial das crianças em grande risco, e isso demanda 
apoio imediato para evitar mais danos ao seu bem-estar.

iRaque 

Dr. Mulugeta Tsefaye tira a medida da circunferência do antebraço do filho de 5 anos de Tiberich 
Molar, no Hospital Korem, na Etiópia. A obra do hospital foi concluída no verão de 2013, com o apoio do UNICEF, 
e agora vai proporcionar o acesso a cuidados de saúde a 250 mil pessoas da região.A cidade de Korem foi o 
epicentro da fome na Etiópia em 1984. Em 2013, o UNICEF e parceiros locais forneceram alimentos terapêuticos, 
medicamentos e equipamentos para mais de 11 mil locais de alimentação terapêutica no País. Em setembro, mais de 
200 mil crianças gravemente desnutridas receberam tratamento. O UNICEF ainda apoiou ações para educação de 
emergência e proteção das crianças refugiadas – mais de 66 mil crianças (incluindo 35 mil refugiadas) continuaram 
a estudar graças ao fornecimento de material, a formação de professores e a criação de espaços de aprendizagem.
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As suas contribuições e de tantas outras pessoas são 
investimentos sólidos para as crianças e o seu futuro. 
O UNICEF precisa do seu apoio para ajudar as crianças 
que mais precisam, em situação de emergência ou 
nas necessidades do seu dia a dia, provendo soluções 
inovadoras para situações complexas e integrando 
processos de recuperações rápidas em grande escala – 
muitas das quais afetam vários países ao mesmo tempo.

Twitter: @unicefbrasil

Facebook: Unicef.no.Brasil

Instagram: unicefbrasil

Youtube: unicebrasil

Relação das instituições apoiadas pelo UNICEF no Brasil em 2013

Assessoria, Pesquisa e Informação – Ação Educativa n Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva – ABRASCO n Associação dos Pesquisadores de Núcleos 

de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente – NECA n Associação 

Maranhense de Formação de Governantes – AMFG n Associação para o 

Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará – APDMCE n Bem Estar 

Familiar no Brasil – BEMFAM n Centro de Apoio à Educação Básica – Formação 

n Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan – CEDECA-BA 

n Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone – 

CEDECA/TO n Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental 

– CEAPS n Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS n Centro Integrado de 

Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável – CIEDS n Educação e 

Comunicação (Associação Experimental de Mídias Comunitárias) – Bem TV n 

Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera – FDB n Fundação Cearense de 

Pesquisa e Cultura – FCPC n Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Interiorização do IFAM – FAEPI n Fundação Josué Montello – FJM n Fundação 

para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – FIOTEC/FIOCRUZ 

n GAPA-CE n Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação – Instituto 

Campanha n Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia – IAJA 

n Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC n Instituto de Juventude 

Contemporânea – IJC n Instituto de Pesquisa e Educação do Campo – IPÊ 

CAMPO n Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania – IIDAC 

n Instituto Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – INPETI 

n Instituto Paulo Montenegro – IPM n Instituto Peabiru n Instituto PROBEM – 

PROBEM n Instituto Rodrigo Mendes n Instituto Saber Ser Amazônia Ribeirinha 

– ISSAR n Instituto WCF-Brasil n Juspopuli – Escritório de Direitos Humanos 

– Juspopuli n Movimento de Organização Comunitária – MOC n Movimento 

República de Emaús – CEDECA Emaús n Observatório de Favelas do RJ n 

Oficina de Imagens – Comunicação e Educação – Oficina de Imagens n Rede 

Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/aids Núcleo Ceará – RNP-CE n Serviço 

de Tecnologia Alternativa – SERTA n União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação – UNDIME n Viração Educomunicação – Viração


