
Proteja Brasil chega a 30 mil downloads
A campanha do aplicativo Projeta Brasil ainda está a todo vapor. Até 
agora, foram mais de 30 mil downloads e, somente no mês da Copa do 
Mundo, mais de 3 mil chamadas para instituições de proteção à criança 
feitas por meio do aplicativo. O Proteja Brasil é um aplicativo para celular, 
desenvolvido pelo UNICEF em parceria com Secretaria de Direitos Huma-
nos, a organização não governamental CEDECA-Bahia e desenvolvido de 
forma voluntária pela IlhaSoft. O app orienta e ajuda o usuário a identifi car 
e denunciar violações de direitos contra crianças e adolescentes.

Diversas celebridades postaram fotos em suas redes sociais mostrando o 
aplicativo e chamando a atenção para a violação de direitos de crianças e 
adolescentes no Brasil (na foto ao lado, Ingrid Guimarães e Suzana Pires).

Baixe você também o app e mostre que
está em suas mãos proteger as nossas crianças.

www.protejabrasil.com.br
Prioridade para os recém-nascidos
Dados do UNICEF de 2012 mostram que 2,9 milhões de bebês morrem no primeiro mês de vida. Destes, um 
milhão não sobrevivem ao primeiro dia, tornando as primeiras 24 horas de vida da criança as mais perigo-
sas. Para mudar esse quadro, o UNICEF desenvolveu em conjunto com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) o “Plano de Ação para Todos os Recém-nascidos”, que fornece um roteiro claro sobre como acabar 
com as mortes evitáveis de bebês que acabaram de vir ao mundo. São formas inovadoras para fortalecer 
estratégias do setor da saúde, com padrões de cuidados de qualidade e medição de nascimentos e mortes.

As medidas propostas podem evitar mais de 
70% das mortes que ocorrem atualmente. “Es-
tou muito confi ante nos progressos, porque isso 
já foi feito por alguns países”, disse Mickey 
Chopra, diretor do Programa Global de Saúde do 
UNICEF. “Na última década, Ruanda, por exem-
plo, teve a maior taxa de redução da mortalidade 
infantil na África ao sul do Saara. Se usarmos 
os mesmos métodos em nível mundial, em 2035 
uma criança nascida em Camarões terá aproxi-
madamente a mesma chance de sobreviver que 
uma criança nascida nos Estados Unidos.”

Nas últimas semanas, governos, organizações, 
sociedade civil e setor privado assumiram 
compromissos para apoiar programas para os 
recém-nascidos.
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Maranhão unido pelas crianças
Todos os cidadãos maranhenses estão convidados a ajudar a garantir uma vida melhor para as crianças 
e os adolescentes do Estado e da Amazônia Legal Brasileira. Por meio de uma parceria entre o UNICEF e 
a empresa de distribuição de energia elétrica Cemar, desde julho, qualquer morador do Maranhão pode 
contribuir mensalmente com uma doação para o UNICEF por meio de sua conta de energia.

O Maranhão tem 148 municípios inscritos no Selo UNICEF Município Aprovado, onde vivem 1,8 milhão de 
crianças e adolescentes. A capital, São Luís, participa da Plataforma dos Centros Urbanos (PCU), e tem 
outros 297 mil meninos e meninas.

Os recursos arrecadados com as doações se-
rão utilizados para dar continuidade a esses 
projetos do UNICEF no Maranhão e na Ama-
zônia, por meio do Selo e da PCU, iniciativas 
que têm como base a mobilização social, o 
desenvolvimento local de capacidades e a 
melhoria das políticas públicas. Se você está 
no Maranhão, peça aos amigos para ligar 
para 0800-605-2020 e participar também!

FALE CONOSCO

e-mail: futurocrianca@unicef.org   www.unicef.org.br
facebook: unicefbrasil   twitter: @unicefbrasil

instagram: unicefbrasil
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Fundo das Nações Unidas para a Infância
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As notícias do UNICEF para todos
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Com a palavra, o Amigo da Criança
“Dê a uma criança a oportunidade de chegar aonde você chegou. Apoie o UNICEF”,Silvia, Amiga da Criança desde 2009.

A nova vida de Guilherme 
O dia de Guilherme Dias, 15 anos, começa às 6h, quando sai de 
casa para levar os irmãos de sete e 10 anos à escola e depois se-
gue para as demais atividades em Parelheiros, São Paulo (SP). No 
começo do ano, ele ingressou no projeto Raízes do Futuro*, reali-
zado pelo UNICEF, que busca o desenvolvimento de habilidades e 
competências para inserção e sucesso de adolescentes e jovens no 
mundo do trabalho e na vida.

“Entrei para o projeto no início do ano e só tenho coisas boas se 
acumulando no meu currículo. Uma das coisas que me ajudaram a 
conseguir um trabalho como aprendiz foi a formação sobre como me 
preparar para uma entrevista. Eu aprendi sobre a linguagem formal 
e informal e até a usar palavras que nunca tinha ouvido”, revela.

Guilherme é jovem aprendiz em uma seguradora, onde desenvolve atividades administrativas de 
segunda a quinta-feira e, às sextas, frequenta as atividades na Vivenda da Criança, onde participa 
das formações do Raízes do Futuro. “Antes eu fi cava cansado, agora com esse trabalho me sinto 
mais valorizado, nunca achei que trabalharia dentro de um escritório, estou aprendendo bastante 
e ainda tenho tempo de vir para a Vivenda todas as sextas”.

O adolescente conta que, além de aprender e se preparar para o futuro, seu esforço ajuda a com-
plementar as fi nanças da casa, onde vive com a mãe e cinco irmãos. “Quando era menor eu via a 
luta da minha mãe, ela chegava a dormir sem comer para que a gente tivesse o que jantar. Hoje 
eu e meus irmãos mais velhos ajudamos com as compras de mercado e feira”, conta Guilherme.

*O Raízes do Futuro faz parte de uma parceria global entre o UNICEF e o Barclays para capacitar milhares de jovens em 

situação de vulnerabilidade em seis países: Brasil, Egito, Índia, Paquistão, Uganda e Zâmbia.
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Uso racional e seguro de energia
Há 14 anos, o Selo UNICEF Município Aprovado promove políticas públicas para assegurar os direitos 
de crianças e adolescentes e a melhoria de indicadores sociais na região do Semiárido brasileiro. Agora, 
esse projeto ganhou mais um reforço com a parceria do UNICEF com o Grupo Neoenergia – por meio de 
suas distribuidoras Coelba (Bahia), Celpe (Pernambuco) e Cosern (Rio Grande do Norte).

Juntos, estão promovendo ações de conscientização em especial com adolescentes sobre o uso racional 
e seguro da energia elétrica dentro das ações do Selo UNICEF. “Com apoio dos nossos parceiros, traba-
lhamos para que cada criança tenha seus direitos assegurados e o refl exo disso não se dá apenas sobre 
ela, mas também sobre a família e a comunidade onde vive. Entendo que o engajamento de parceiros 
corporativos como a Neoenergia é um diferencial valioso para as empresas, que passam a ser agentes 
responsáveis no desenvolvimento de um mundo muito melhor, não só para nossas crianças e adolescen-
tes, mas para todos nós”, avalia Gary Stahl, representante do UNICEF no Brasil.

Memórias de campo
“Há 15 anos, em junho de 1999, a Banda de Flautas Girassol, do 
município de Aquiraz, recepcionava os 30 primeiros municípios que 
aderiram ao Selo UNICEF em cerimônia no Centro de Convenções do 
Ceará. Hoje somos quase 2 mil municípios no Semiárido e na Ama-
zônia brasileira. A gente não imaginava que chegaria tão longe, com 
tanta força e com tanta relevância. As crianças que nasceram naquele 
ano hoje são os adolescentes que estão nos Núcleos de Cidadania dos 
Adolescentes; os adolescentes daquele tempo hoje são professores, 
profi ssionais de saúde a assistência social que atuam em escolas, 
unidades de saúde e centros de referência em muitos municípios participantes da iniciativa. Meninos e 
meninas que participaram das ações de mobilização e participação social hoje são comunicadores, pais e 
mães de uma nova geração que nasce em municípios com mais proteção para suas crianças e adolescentes.

Na maior seca dos últimos 50 anos, a rede de proteção social que foi estimulada ou monitorada a partir do 
Selo UNICEF deu uma demonstração inequívoca de estávamos no caminho certo quando saímos da ação fo-
calizada para a política pública sustentável e perene. As crianças estão nascendo, sobrevivendo, aprendendo, 
crescendo sem violência, sendo protegidas e sendo prioridade em muitos municípios certifi cados ou apenas 
participantes do Selo UNICEF. Restam imensos desafi os, sobretudo o de reduzir as desigualdades dentro dos 
municípios e entre os municípios. Estamos atentos a esses desafi os e acreditamos que, logo, logo, teremos o 
orgulho de colocar nossa marca nessa conquista desejada pelos brasileiros.

Cada doador, cada parceiro e cada funcionário do UNICEF no Brasil pode compartilhar com suas famílias 
uma satisfação que poucos têm em seu currículo: "estamos mudando o mundo, conjugando a frase no pas-
sado, no presente e no futuro”, Rui Aguiar, Ofi cial de Programa do UNICEF no Brasil.

1º Fórum da PCU acontece em Belém

Mais de 200 pessoas, entre lideranças comunitárias, estudantes de escolas públicas e moradores de sete 
bairros de Belém (PA), realizaram, no dia 7 de julho, o 1º Fórum Territorial da Plataforma dos Centros Urbanos 
(PCU). Eles diagnosticaram os principais desafi os que afetam a qualidade de vida daquela comunidade (com 
cerca de 380 mil habitantes), em especial das suas crianças e adolescentes.

A coordenadora nacional da PCU, Luciana Phebo, do UNICEF, lembrou que “o Fórum da PCU é o momento 
em que a comunidade pode participar efetivamente da formulação de políticas públicas que atendam às 
suas necessidades, ajudando a analisar a situação, dando sua opinião, levando sua sugestão”.

A adolescente Adriele Santos (15), participante do fórum, tem uma ideia sobre o processo: “às vezes, 
quando a gente convida, as pessoas não se interessam, só participam de um evento assim se houver 
prêmio, alguma coisa, então acho que deve haver palestras nas ruas, campanhas nas feiras, ir mesmo 
aonde as pessoas estão, sabe, aí pode ser que o pessoal escute e fale mais”, disse ela. A menina sabe 
o que está dizendo. Ela é estudante de uma escola pública conhecida no bairro como Titanic (porque 
“afunda” todas as vezes em que chove).

Mostra ILUMANIDADE
A parceria com o Grupo Neoenergia também está 
levando uma exposição do UNICEF a três capitais 
do Nordeste (Salvador, Recife e Natal). A Mos-
tra “Ilumanidade. Luz para cada vida. Luz para 
toda vida” permite ao visitante experimentar, 
por meio de imagens, histórias de vida e expe-
riências sensoriais, os desafi os enfrentados por 
milhares de crianças no mundo, que são as mais 

afetadas pelas desigualdades. Todos podem ver, 
por exemplo, que até mesmo o que deveria ser 
uma atividade corriqueira, como beber um copo 
de água potável, torna-se um grande desafi o a ser 
superado por crianças de várias partes do mundo.
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4ª Semana do Bebê em Sobral
Mais de 2 mil pessoas se reuniram em maio, em 
Sobral (CE), para uma passeata que encerrou a 
realização da 4º Semana do Bebê daquele muni-
cípio. Com a experiência dos outros anos, Sobral 
já contabiliza resultados positivos: a ampliação 
das ações de cuidados apropriados para crianças 
foi dos 2 para os 5 anos de idade; a lei munici-
pal instituindo a Semana do Bebê no município; 
e o trabalho intersetorial das diversas áreas de 
atendimento das crianças de até 6 anos no mu-
nicípio. Além disso, por meio das ações do Selo 
UNICEF Município Aprovado, Sobral já reduziu 
o percentual de crianças menores de 2 anos de 
idade desnutridas de 3,3% para 1,8% no último 
ciclo do projeto.

Isso tudo traduz muito bem o impacto da Semana 
Municipal do Bebê e do Selo UNICEF, importan-
tes estratégias de mobilização e edifi cação de 
políticas públicas para os municípios brasileiros.

Doadores em ação
Aproveitando a oportunidade de ter o evento em sua cidade, dois de nossos doadores puderam participar 
da Semana do Bebê e tiveram a chance de ver, bem de pertinho, como suas doações chegam a centenas 
e até milhares de crianças. Danielle e Olivardo conversaram com os profi ssionais, com as crianças 
e seus pais e se emocionaram bastante. “Quero 
agradecer pela oportunidade de viver momentos 
de extrema satisfação e emoção. Foi uma experi-
ência única poder ver o resultado da atuação do 
UNICEF na minha cidade e me sentir parte desse 
trabalho. Quero parabenizar toda equipe do UNICEF 
pelo profi ssionalismo e amor com que cumprem 
essa missão tão importante: cuidar do presente e 
futuro das nossas crianças”, Olivardo, doador do 
UNICEF desde 2010. Aguarde, em breve você vai 
saber muito mais sobre essa experiência.
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conversaram com os profi ssionais, com as crianças 
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