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Cara amiga, caro amigo,

É com muita satisfação que compartilho o relatório anual do 
UNICEF sobre as atividades que desenvolvemos com seu 
apoio em 2014.

Este ano marcou o 25º aniversário da Convenção sobre os Direi-
tos da Criança, o mais importante documento internacional sobre 
os direitos de crianças e adolescentes em todo o mundo. Tempo 
de comemorar avanços, mas também de agir rapidamente para 
minimizar os efeitos do ano mais difícil dos últimos tempos para 
nossos meninos e meninas em vários países!

No Brasil, o UNICEF aproveitou o clima de Copa do Mundo para divulgar o aplicativo “Proteja Brasil”, que ajuda 
as pessoas a identifi car e denunciar violações de direitos contra crianças e adolescentes. Durante o período da 
campanha, mais de 37 mil pessoas baixaram o aplicativo, e 3.220 chamadas foram feitas. Realizamos também 
a campanha “#aindamelhores”, sobre a importância de garantir o direito ao esporte seguro e inclusivo para 
todos os meninos e meninas. Para as duas iniciativas, tivemos em nosso time Lázaro Ramos e Daniela Mercury, 
embaixadores do UNICEF no Brasil, e jogadores como Neymar, David Luiz, Sérgio Ramos, entre outros, além 
de Carlos Alberto Parreira, nomeado pelo UNICEF como Campeão pelo Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo.

Outro momento importante foram as campanhas eleitorais, quando detectamos que os temas relacionados 
aos direitos da infância permaneciam invisíveis. Por isso, convocamos os candidatos à presidência, ao gover-
no de estados, ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas a comprometer-se com a Agenda pela 
Infância, que contempla sete compromissos em áreas como educação, saúde e proteção, buscando melhorar 
a situação das crianças e dos adolescentes que vivem no país. As propostas foram incorporadas a programas 
de campanha e debatidas inclusive em rede nacional de televisão.

Além disso, demos continuidade à edição 2013-2016 do Selo UNICEF Município Aprovado, iniciativa que vem 
ajudando 1.745 municípios das regiões do Semiárido e da Amazônia a melhorar seus indicadores relaciona-
dos à infância e à adolescência, envolvendo prefeituras, sociedade civil, meninas e meninos. Como passo 
importante nessa direção, 77% dos municípios participantes realizaram fóruns comunitários, em que foram 
discutidas com a população medidas que podem melhorar a vida dos 14,5 milhões de crianças e adolescentes 
que vivem na região.

Em oito capitais brasileiras, avançamos com a Plataforma dos Centros Urbanos, em parceria com as prefei-
turas e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais de duas mil pessoas, entre 
moradores das comunidades populares, adolescentes, gestores e autoridades governamentais, reuniram-se 
para discutir maneiras de reduzir as desigualdades na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
Juntos, elaboraram planos de ação para avançar mais rapidamente e assegurar a todos eles acesso ao aten-
dimento de saúde e a educação, protegidos contra todas as formas de violência. 

Vale destacar nossos esforços internacionais, com ações de emergência para aliviar o sofrimento causado por 
desastres naturais, como o tufão nas Filipinas, e para conter a assustadora epidemia do ebola. Foram distri-
buídos ainda suprimentos para milhares de famílias e crianças que vivenciam confl itos na Síria, na República 
Centro-africana e em Gaza.

Neste relatório, você encontra também informações sobre nossas novas parcerias, histórias de algumas das 
crianças e adolescentes que recebem nosso apoio, e depoimentos de pessoas como você, que também se 
preocupam em colaborar com o UNICEF.

Termino 2014 e começo 2015 inspirado pela explicação de John Alberte, de 18 anos, sobre sua motivação para 
mobilizar outros adolescentes em favor da garantia dos direitos de meninos e meninas em Belém (PA): “Eu não 
penso só em mim, penso em nosso dever, enquanto cidadãos, de procurar maneiras para melhorar a qualidade 
de vida e garantir serviços a todos, especialmente para quem mais precisa.” Estamos juntos, John. Nós, do 
UNICEF, você e o doador que nos lê neste momento.

Gary Stahl
Representante do UNICEF no Brasil
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O Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) promove os direitos e o bem-estar de 
cada criança em tudo o que faz. Juntamente 
com seus parceiros, trabalha em 190 países e 
territórios para transformar esse compromisso 
em ações concretas que benefi ciem todas 
as crianças, em qualquer parte do mundo, 
concentrando seus esforços especialmente para 
chegar às crianças mais vulneráveis e excluídas. 

No Brasil, o UNICEF trabalha com prioridade 
nas áreas mais vulneráveis, como o Semiárido, 
a Amazônia e os grandes centros urbanos. Os 
projetos e as iniciativas podem ser desenvolvidos 
nos níveis local e nacional, levando em conta 
a transversalidade de temas como saúde, 
educação e proteção contra o HIV e a violência.

Twitter: @unicefbrasil
Facebook: unicefbrasil
Instagram: unicefbrasil
Youtube: unicefbrasil

SEPN 510, Bloco A, 2º andar
Brasília, DF
CEP: 70750-521
Tel.: 0800 605-2020
Fax: 61 3340 8293
E-mail: futurocrianca@unicef.org

Foto capa: UNICEF/Plácido de Castro
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ser PRIORIDADE ABSOLUTA nas POLÍTICAS PÚBLICAS
Uma das mais importantes ações do UNICEF no Brasil envolve estabelecer parcerias estratégicas com vários setores, incluindo 
sociedade civil, mídia, setor privado e governos, para assegurar que as políticas públicas existentes no país coloquem em primeiro 
plano a garantia dos direitos de crianças e adolescentes e, assim, seja possível promover transformações sociais. São ações que 
trazem recursos e mobilizam a atenção das pessoas para os diversos temas que afetam a garantia dos direitos das crianças mais 
vulneráveis, em regiões prioritárias como o Semiárido, a Amazônia e os centros urbanos.UN
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Selo UNICEF Município Aprovado
Certifi cação do UNICEF aos municípios para re-
conhecer seus esforços em termos de políticas 
públicas que promovem, protegem e garantem 
direitos de crianças e adolescentes. Ao aderir ao 
Selo, os gestores assumem o compromisso de 
desenvolver um conjunto de ações estratégicas 
de políticas públicas e de participação social 
em benefício das crianças e de suas famílias na 
Amazônia e no Semiárido.

A metodologia do Selo prevê ações de comuni-
cação para o desenvolvimento e de mobilização 
social; treinamento de atores locais, para que 
apoiem o fortalecimento das políticas públicas; 
monitoramento de indicadores sociais; avaliação 
do desempenho; atividades de participação so-
cial; e certifi cação dos municípios que alcançam 
os melhores resultados.

Em 2014, demos continuidade à edição 2013-
2016 do Selo UNICEF, ajudando os municípios 
a preparar-se para cumprir as metas, envolver 
gestores e sociedade civil, melhorar os indica-
dores e, ao fi nal, alcançar a certifi cação do Selo 
UNICEF Município Aprovado.

610 municípios
da AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA 
inscreveram-se no Selo UNICEF 
Município Aprovado 2013-2016, 
o que representa 76% dos 
municípios da região.

Essa grande adesão revela que os prefeitos 
aceitaram o desafi o de aprimorar as políti-
cas públicas, promover direitos e reduzir as 
desigualdades que afetam a infância e a adoles-
cência nos municípios.

Como um passo importante nessa direção, 77% 
dos municípios participantes realizaram 
fóruns comunitários, em que discutiram com 
a população medidas que podem melhorar 
a vida dos seus 14,5 milhões de crianças e 
adolescentes. Cerca de 7,6 mil crianças e ado-
lescentes participaram dos fóruns, juntamente 
com milhares de gestores públicos municipais, 
conselheiros tutelares e de direitos entre outros, 
mobilizando mais de 32 mil pessoas.

O que pensa a Beatriz
O Selo UNICEF faz parte da 
infância de Beatriz Alves. 
Em 2009, quando a iniciati-
va chegou à Amazônia Legal 
Brasileira, ela foi convidada 
a participar de uma apre-
sentação em Palmas (TO), na festa que marcou 
o lançamento e o início do processo no estado. 
Ela tinha apenas 9 anos de idade, mas no dia 
seguinte já estava incorporada à Rede de Jovens 
Protagonistas, organização que foi decisiva para 
mobilizar adolescentes de praticamente todas as 
comunidades e de todas as escolas públicas da 
capital tocantinense. Nos três anos seguintes, 
Beatriz esteve presente nos principais momen-
tos de mobilização, e garante: “A melhor coisa 
do Selo é a chance de fazer contato com ado-
lescentes de outros bairros diferentes de onde a 
gente mora. A gente aprende muito e é fácil se 
comunicar, porque a gente fala mais à vontade, 
sem timidez, a gente se conhece um ao outro bem 
rapidamente.” A carência de espaços e oportu-
nidades de participação social dos jovens é a 
maior queixa da menina: “Falta apoio das au-
toridades para incentivar os jovens a discutir e 
encontrar outros jovens. Isso é fundamental para 
que a gente possa protestar e cobrar os nossos 
direitos a educação, saúde e aos serviços públi-
cos que muitas vezes não existem.”

O Alceu é um doador como 
você e quer construir uma 
sociedade melhor...
Todos os meses, Alceu 
Catapan acrescentava R$2,00 
à sua conta de luz. Fazia isso 
por meio da Energisa, empre-

sa distribuidora de energia elétrica do Tocantins, 
que repassa para o UNICEF os recursos arreca-
dados dessa forma. Ao fi nal daquele ano, Alceu 
decidiu acompanhar a cerimônia de encerramen-
to do Selo. Queria saber no que estava sendo 
gasto seu dinheiro. “Não tinha a menor ideia 
nem conhecimento do que era feito com os re-
cursos. Estou satisfeito em saber que há tantos 
municípios realizando ações que benefi ciam tan-
ta gente. Fiquei surpreso em saber que há tanta 
gente envolvida e que o dinheiro é usado aqui 
mesmo, em nosso estado.” Entusiasmado, Alceu 
conta que resolveu contribuir com as ações do 
UNICEF, porque sentia que precisava fazer sua 
parte para construir uma sociedade melhor.

Veja onde o UNICEF está atuando

1.135 municípios
do SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

aderiram ao Selo. O 
percentual representa 

76% dos municípios de dez 
estados da região.
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O contexto brasileiro em 2014
O Brasil é o quinto maior país do mundo, em 
população e em área geográfi ca, e desempe-
nha um papel cada vez maior, com seu poder 
econômico e sua infl uência política, reconheci-
da internacionalmente. Mas enfrenta grandes 
desafi os para chegar a poder orgulhar-se de ga-
rantir igualdade de direitos para todos os seus 
cidadãos.

Cerca de 200 milhões de pessoas vivem no Bra-
sil, dos quais 55,5 milhões são crianças e ado-
lescentes. E pouco mais de 50% deles são afro
-brasileiros. Já a população indígena brasileira é 
hoje de 689 mil pessoas, sendo 228 mil crianças 
e adolescentes. Os afro-brasileiros estão con-
centrados no Norte e no Nordeste do país, e 
representam 73% da população dessas regiões. 

Estima-se que 17% da população (aproximada-
mente 36 milhões de pessoas) vivam em famílias 
pobres, e 17 milhões vivam em situação de ex-
trema pobreza.*

Embora o país já tenha atingido a Meta 1 do pri-
meiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM1) – reduzir a pobreza extrema em 75% 

Plataforma dos Centros Urbanos
A Plataforma é uma iniciativa do UNICEF em parce-
ria com as prefeituras e os Conselhos Municipais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente nas 
cidades de Belém, Fortaleza, Maceió, Manaus, 
Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. 
A iniciativa conta com a aliança estratégica da 
Fundação Itaú Social e da MSC Cruzeiros.

Em 2014, foi intensa a mobilização pelos di-
reitos das crianças e dos adolescentes nas 
oito capitais que participam da Plataforma. 
Mais de 2,4 mil pessoas reuniram-se para 
debater o tema em 16 comunidades desses 
municípios, a partir da análise das desigualda-
des que marcam as grandes cidades. Da análise 
partiram para a elaboração de planos de ação lo-
cais, em que são incluídas iniciativas que podem 
ser desenvolvidas pelas próprias comunidades, 
com a participação de lideranças comunitárias, 
governos municipais e adolescentes.

As sugestões de ações e ajustes nas políticas 
públicas para melhorar a realidade serão inclu-
ídas em planos de ação municipais, coordenados 
pelas prefeituras e apoiados pelo UNICEF. Além 
disso, meninas e meninos também protagoni-
zaram uma série de ações em seus municípios, 
para chamar a atenção para a importância da 
redução das desigualdades nas grandes cidades, 
e garantir integralmente os direitos de crianças 
e adolescentes.

Em Manaus, por exemplo, entrevistaram estu-
dantes do Ensino Fundamental sobre desafi os 
enfrentados por eles na escola. Os resultados da 
pesquisa serão utilizados para ajudar a melhorar 
a educação.

 » Desenvolvimento de 19 Fóruns Territoriais 
em seis municípios, com a participação 
de cerca de 2,4 mil pessoas;

 » 14 professores e 26 alunos de escolas 
públicas de Maceió e Manaus treinados 
na metodologia do Mapeamento Digital;

 » 280 pessoas capacitadas em competências 
familiares, para orientar as comunidades 
sobre como cuidar melhor de suas 
crianças de até 6 anos de idade;

 » 474 escolas capacitadas e 168 salas 
de aula adequadas para um cuidado 
especial com crianças com defi ciência;

 » 686 jovens e 20 professores do 
Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís 
capacitados em competências para 
a vida (conjunto de informações 
fundamentais para o desenvolvimento dos 
adolescentes no trabalho e na vida);

 » 6,5 mil adolescentes e jovens 
testados para doenças sexualmente 
transmissíveis em Fortaleza (CE).

Livre das drogas e ajudando 
outros adolescentes
Francisco de Assis Almeida Ferreira, 17, é mais 
conhecido como Diá. Vive na comunidade de 
Canindezinho, entre as favelas Marrocos e do 
Urubu e, em Fortaleza (CE), uma das cidades nas 
quais o UNICEF está implementando a Plataforma 
dos Centros Urbanos para reduzir desigualdades 
sociais. Diá divide a casa com a namorada de 18 
anos, que está gravida, e dois irmãos. Lembra 
que aos 14 anos vivia nas ruas, por causa do vício 
em drogas. “Eu estava nas ruas porque era fácil 

comprar drogas e usava de tudo que você pode 

imaginar, de loló ao crack”, relata.

Foi por meio do projeto Gente Grande, da ONG 
Pequeno Nazareno – uma organização parceira 
do UNICEF – que Diá conseguiu sair das ruas e 
superar o vício. “O pessoal da organização visi-

tou o local em que eu fi cava na maioria do tempo 

com meus amigos e nos convidava a sair dali. 

Um dia eu quis saber mais sobre essa possibili-

dade e fui até eles. Acabei fi cando cinco meses 

em uma clínica de reabilitação para me livrar 

das drogas, e desde então venho participando 

das atividades do projeto”, explica Diá.

Há mais de um ano o adolescente está traba-
lhando como trainee em uma grande loja de de-
partamentos: “Sou muito grato por ter tido essa 

oportunidade pelas pessoas que acreditaram em 

mim, e agora minha história serve como inspi-

ração para outros”, conta Diá, que gosta muito 
de matemática, está no segundo ano do ensino 
médio e quer estudar arquitetura.
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–, ainda é preciso muito trabalho para alcançar 
outra grande e importantíssima conquista – a 
redução da mortalidade na infância (ODM4). En-
quanto a média nacional da taxa de mortalidade 
de crianças menores de 5 anos caiu de 58 mor-
tes para cada mil nascidos vivos, em 1990, para 
17,9 por mil, em 2011, os dados desagregados 
indicam que esse progresso foi desigual. Entre 
as populações indígenas, por exemplo, a taxa de 
mortalidade infantil (até 1 ano de idade) está em 
aproximadamente 27 mortes por mil nascidos 
vivos – ou seja, duas vezes a taxa nacional.

A taxa de mortalidade materna caiu mais de 
50% entre 1990 e 2011 – de 140 para 64,8 mor-
tes por cem mil bebês nascidos vivos –, mas 
ainda permanece elevada entre as populações 
mais vulneráveis.

Na educação, embora 98,6% das crianças de 
7 a 14 anos de idade estejam matriculadas, 
mais de 352 mil meninas e meninos nessa faixa 
etária continuam fora da escola. É importante 
notar que, desse total, 64% são afro-brasilei-
ros e, destes, 68,5% vivem nas regiões Norte 

e Nordeste. Na faixa etária seguinte, dos 15 
aos 17, somente 84,3% estão matriculados na 
escola. No ensino médio, voltado para os ado-
lescentes de 15 a 17 anos, a distorção idade-
série continua sendo um grande desafi o, uma 
vez que 29,5% dos alunos desse nível de edu-
cação encontram-se em séries defasadas para 
sua idade. O número de adolescentes entre 12 
e 17 anos de idade que trabalham caiu de 3,5 
milhões, em 2001, para 2,7 milhões, em 2013.
* Segundo a defi nição nacional de pobreza do governo 

federal em julho de 2011: R$70 per capita mensal.

Cooperação Horizontal Sul-Sul
A cooperação Sul-Sul é uma estratégia do UNICEF 
que apoia a troca de experiências bem-sucedi-
das e de conhecimentos técnicos entre países 
em desenvolvimento. Assim, é possível auxili-
á-los a implementar políticas e programas para 
o desenvolvimento econômico sustentável e in-
clusivo que impacta positivamente na vida das 
crianças, especialmente os meninos e meninas 
mais vulneráveis.

Por meio de parcerias estratégicas, o UNICEF 
colabora com o governo brasileiro na agenda 
de cooperação Sul-Sul nos níveis federal, esta-
dual e municipal. Em 2014, realizou ações com 
Argélia, Arménia, Belize, Cazaquistão, Colômbia, 
Equador, Etiópia, Gana, Guatemala, Iêmen, 
Jamaica, México, Peru e Tunísia.

Alguns resultados iniciais foram, por exemplo, 
mudanças normativas da política jamaicana de 

atendimento de saúde para adolescentes e, em 
Gana, elaboração inicial de uma proposta de polí-
tica e marco legal de proteção social sustentável.

Aqui no Brasil, além de acompanhar visitas téc-
nicas para conhecer experiências de sucesso, o 
UNICEF ajudou também a identifi car e documen-
tar boas práticas, não só do Brasil, mas também 
de outros países, que servirão como incentivo e 
referência para futuras cooperações.

Campanhas e Mídia
Durante o processo eleitoral, o UNICEF con-
vidou eleitores e candidatos aos diversos 
cargos a colocar a infância no centro de 
suas agendas. Foi apresentada a Agenda pela 
Infância 2015-2018, um documento com sete 
desafi os em áreas como educação, saúde e pro-
teção, e propostas concretas para superá-los – 
entre eles, a eliminação das mortes evitáveis de 
crianças menores de 1 ano de idade e a redução 
da mortalidade infantil indígena. Ao mesmo tem-
po em que dialogava com os candidatos, o UNICEF 
entrou com a ação “#voteemmim” nas redes so-
ciais, para engajar eleitores em favor dessas pro-
postas pró-infância. Ainda não viu? Então acesse
www.voteemmim.org.br e veja os fi lmes.

Foram realizados mais de 37 mil downlo-
ads do aplicativo para celular “Proteja 
Brasil”, criado pelo UNICEF em parceria com a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República e a ONG CEDECA-BA, e desenvol-
vido de forma voluntária pela IlhaSoft. O app 
orienta e ajuda o usuário a identifi car e denun-
ciar violações de direitos contra crianças e ado-
lescentes.

Profi ssionalização precoce, exploração sexual e 
abuso sexual, além de afastamento do ensino 
regular são apenas alguns dos riscos enfrenta-
dos por crianças e jovens atletas que buscam a 
profi ssionalização no futebol.

Diante desse cenário, o UNICEF lançou o pro-
grama Educar pelo Futebol – Meu time é 
nota 10, em parceria com a Universidade do 
Futebol e com o apoio estratégico da Fundação 
FC Barcelona, para combater essas formas de 
exploração e violência contra meninos e meni-
nas. O programa utiliza plataforma de ensino 
on-line e oferece capacitação para os mais de 
90 profi ssionais das escolinhas de futebol e dos 
clubes profi ssionais.

Foram registradas 
também 3.220 
ligações para ins-
tituições de pro-
teção. Baixe você 
também o app e 
mostre que a pro-
teção de nossas crianças está em suas mãos.
www.protejabrasil.com.br

O projeto Caravana do Esporte comemorou 
dez anos de existência. Essa é uma parceria do 
UNICEF com o canal esportivo ESPN e o Instituto 
Esporte Educação, que agora conta também com 
a Walt Disney Company para ajudar a fi nanciar 
uma nova etapa do projeto, que até 2017 levará 
mais 30 caravanas a cidades e municípios do 
Semiárido, da Amazônia e de alguns dos centros 
urbanos apoiados pelo UNICEF. 
ATENDIMENTO DIRETO: 294 mil crianças e jovens 
ATENDIMENTO INDIRETO:

2,7 milhões de crianças e jovens
PROFESSORES CAPACITADOS: 26 mil professores
MUNICÍPIOS ATENDIDOS: 98
ESTADOS BRASILEIROS: 22

Uma parceria entre a TV Cultura, o UNICEF e co-
laboradores, como a Associação Laramara e o 
Instituto Rodrigo Mendes levou ao ar uma nova 
etapa do projeto Incluir Brincando* – uma realiza-
ção da Vila Sésamo, da TV Cultura. A cada mês foi 
abordado um tema diferente em meio às progra-
mações infantis da TV Cultura e da TV Rá Tim Bum! 
e canais on-line. Personagens da Vila Sésamo 
interagem com personalidades como o ator 
Lázaro Ramos, embaixador do UNICEF, para 
passar a mensagem de inclusão social de 
crianças com defi ciência, aumentando a cons-
cientização das pessoas sobre o direito a brincar 
de forma segura e inclusiva.

* O Incluir Brincando nasceu em 2011, integrado ao 
Projeto "O Ceará Cresce Brincando" – um projeto 
originalmente desenvolvido pelo UNICEF, em parceria 
com a APDM-CE.
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do Bebê em todo o país, levando mais conhe-
cimento para as famílias e os gestores públicos, 
inclusive em comunidades indígenas, unidades 
prisionais e locais de atendimento socioeduca-
tivo. A Semana do Bebê é uma das principais es-
tratégias do UNICEF para garantir atenção ade-
quada a crianças de até 6 anos de idade. Desde 
2011, já foram realizadas mais de 780 Semanas 
do Bebê em 575 municípios brasileiros. Nesses 
municípios vivem mais de 
dois milhões de crianças de 
até 4 anos de idade.

Em Sobral (CE), mais de 
duas mil pessoas reu-
niram-se em maio em 
uma passeata que encer-
rou a realização da Quarta 
Semana do Bebê daquele 
município, que já contabiliza resultados positi-
vos no município: as ações de cuidados adequa-
dos para crianças foram ampliadas dos 2 para os 
5 anos de idade; foi promulgada a lei instituindo 
a Semana do Bebê; e foi estabelecido o trabalho 
intersetorial das diversas áreas de atendimento 
das crianças de até 6 anos de idade. Além disso, 
por meio das ações do Selo UNICEF Município 
Aprovado, o percentual de crianças menores 
de 2 anos de idade desnutridas foi reduzido 
de 3,3% para 1,8% no último ciclo do projeto 
no município.

E em novembro, mais de 600 pessoas reu-
niram-se em Belém (PA), na II Mostra 
Internacional das Semanas do Bebê, para 

trocar experiências e celebrar o sucesso do pro-
jeto. A mostra reuniu gestores e técnicos de mais 
de 120 municípios, de 18 estados e de vários 
países para falar de assuntos como nascimento 
e humanização do parto; suplementação alimen-
tar; baú de leitura; a importância da estimulação 
na primeira infância; a música e a criança; plano 
municipal da primeira infância; brincadeiras na 
creche e na pré-escola, e tantos outros.

Cerca de 180 gestores e técnicos munici-
pais e estaduais de 47 municípios capixabas 
estiveram no 1º Seminário Capixaba sobre a 
Primeira Infância, realizado em Vila Velha (ES), 
em agosto, pelo governo do Espírito Santo e pelo 
UNICEF, para avaliar desafi os e discutir ideias 

que garantam melhor atendimento às crianças 
no Espírito Santo e no Brasil como um todo.

Mais de 60 profi ssionais das áreas de saú-
de, educação e assistência social participa-
ram em maio de uma ofi cina sobre competên-
cias familiares, promovida pelo UNICEF para a 
Câmara Municipal de São Paulo (SP). O UNICEF 
realiza esses encontros para provocar e promo-

ver mudanças de atitude e 
crenças, revisando os cui-
dados com as crianças.

Cerca de 20 mil crian-
ças menores de 5 anos 
de idade e 1,8 mil mu-
lheres gestantes per-
tencentes a sete etnias 
da Amazônia foram bene-
fi ciadas com as ofi cinas 

de Fortalecimento do SISVAN Indígena, organi-
zadas pelo UNICEF e pela Secretaria Especial 
de Saúde Indígena. Essas ofi cinas garantiram a 
atualização de 191 profi ssionais que compõem 
as equipes multidisciplinares de saúde indígena 
nos procedimentos atuais de avaliação do esta-
do nutricional da população indígena.

Em 2014, ajudamos o Brasil a preparar uma Política Nacional voltada para os cuidados com a Primeira 
Infância. O UNICEF realizou ações para apoiar o governo na redução da 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.

“A Semana do Bebê é uma iniciativa fundamental, pois engaja 

governo e sociedade civil. As ações feitas pelos governos e pelo 

Estado têm um limite, mas as ações em que a sociedade civil 

participa têm o céu como limite.” – Simão Jatene, governador do Pará
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SOBREVIVER e se DESENVOLVER

João Miguel teve uma infecção no momento 
do nascimento e fi cou na UTI neonatal 
por 18 dias. Todos os dias, sua mãe ia 
para o hospital e fi cava com ele o máximo 
possível, dando carinho e fortalecendo 
o vínculo com seu fi lho. Foi orientada 
a amamentá-lo com leite materno. Hoje 
Miguel está saudável, com a altura e 
o peso esperados para a sua idade. Os 
cuidados com a primeira infância foram 
um dos temas apresentados na II Mostra 
Internacional das Semanas do Bebê.

“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 

passado, no presente e no 

futuro.”

– afi rma Rui Aguiar, Ofi cial de 

Programa do UNICEF no Brasil.
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Nosso objetivo é cooperar para garantir que, até 2016, cada criança de 4 
a 17 anos de idade possa frequentar a escola e receber educação básica, 
ajudando a diminuir as taxas de abandono e repetência escolar e melhorando 
a aprendizagem para que tenham mais chances de concluir os estudos.UN
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Conforme atesta a publicação “O Enfrentamento 
da Exclusão Escolar”, elaborada em 2014 pelo 
UNICEF, em parceria com a Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação (CNDE), o Censo 
Demográfi co de 2010 (IBGE) constatou que mais 
de 3,8 milhões de crianças e adolescentes 
de 4 a 17 anos de idade estavam fora da es-
cola no Brasil. Outros 14,6 milhões de meninas 
e meninos de 6 a 17 anos estavam defasados em 
relação à idade escolar – um dos principais fa-
tores que ameaçam sua permanência na sala de 
aula. Os grupos mais atingidos são as crianças 
de 4 e 5 anos, com idade para frequentar a pré
-escola, e os adolescentes de 15 a 17 anos, que 
deveriam estar no ensino médio.

Mais de 500 adolescentes e jovens de todo 
o mundo reuniram-se em setembro, em Nova 
Iorque (EUA), para discutir estratégias de pro-
moção da inclusão escolar em evento promovido 
pelo UNICEF e paralelo à Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU). O Brasil foi representado 
por quatro adolescentes e jovens do Amazonas e 

do Distrito Federal. O evento discutiu dados do 
estudo mundial sobre exclusão escolar de ado-
lescentes de 15 a 17 anos desenvolvido em 2012 
e 2013 no Brasil, na Indonésia, no México e na 
Turquia. Nessa faixa etária, o Brasil tem cerca de 
15% dos adolescentes fora da escola.

Desenvolver jogos digitais educativos que 
apoiam a aprendizagem de crianças de for-
ma inovadora, divertida, interativa, motiva-
dora e desafi adora. Esse foi o objetivo da par-
ceria entre o UNICEF e a Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo, a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, as Faculdades 
Metropolitanas Unidas, a Universidade Anhembi 
Morumbi e o Senac. Esses parceiros criaram o 
Concurso de Desenvolvimento de Jogos Digitais  
e analisaram 17 projetos inéditos, cinco dos quais 
foram selecionados para teste por 180 crianças, 
em Castelo do Piauí (PI) – município que partici-
pa do Selo UNICEF Município Aprovado. “Futebol 
de Letras” foi escolhido pela maioria e apresen-
tado na sede da Electronic Arts, no Canadá.

PROTEGER e ser protegido do HIV/aids
Em 2014, o UNICEF trabalhou para apoiar a redução das taxas de transmissão 
de HIV e sífi lis da mãe para o bebê, e deu suporte 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 vários países.UN
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Jovens mobilizadores do Projeto Fique Sabendo 
Jovem, apoiado pelo UNICEF, participaram ativa-
mente em Fortaleza (CE) durante o carnaval para 
distribuir material de informação e prevenção entre 
os foliões. Com o apoio da Área Técnica de DST/
aids e hepatites virais da Secretaria Municipal de 
Fortaleza, foram distribuídos cerca de 30 mil pre-
servativos por dia (masculinos e femininos). Com 
desenvoltura e bom humor, os voluntários ofere-
ciam informações sobre DST, testagem rápida para 
HIV, sífi lis e Hepatites virais e faziam demonstra-
ções de como utilizar corretamente o preservativo 
feminino, ainda motivo de muitas dúvidas.

A intensa participação dos jovens voluntários nas 
ações do projeto Fique Sabendo, em Fortaleza, 
resultaram no aumento de 55% na testagem 

para o HIV entre adolescentes e jovens. 
Aqueles que foram identifi cados como casos po-
sitivos para o HIV estão sendo acompanhados em 
seu tratamento. O projeto garantiu também a 
testagem de 70 meninas que cumprem me-
didas socioeducativas: por um dia, foram ofe-
recidas atividades e testes rápidos para HIV/aids, 
sífi lis, hepatite B e C, além de imunização contra o 
HPV e hepatite B.

Ainda em Fortaleza, o UNICEF e seus parceiros 
capacitaram 52 profi ssionais de saúde no 
atendimento clínico e apoio a adolescentes 
vivendo com HIV/aids. E outros 40 profi ssionais 
da área de detenção juvenil foram capacitados em 
temas como sexualidade e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e aids.

Cerca de 100 adolescentes estiveram reu-
nidos em maio em Redenção (PA), para 
o “Encontro Regional de Jovens vivendo 
e convivendo com HIV/aids da Amazônia 
Oriental”, realizado pelo UNICEF e seus parcei-
ros para o enfrentamento da aids no Amapá, no 
Maranhão, no Pará e em Tocantins.

APRENDER

Os desafi os e as opções para garantir a edu-
cação às crianças que vivem na região da 
Amazônia Legal foram o tema das discus-
sões motivadas por um convite do UNICEF 
aos seus principais parceiros na área de 
educação. As crianças da zona rural, indígenas 
e ribeirinhas enfrentam problemas como a falta 
de modelos educativos que correspondam a sua 
realidade e que valorizem a riqueza da fl oresta 
nos processos educativos, por exemplo. Além 
deste espaço de discussão, o UNICEF também 
participa ativamente no Pacto da Educação 
do Pará, espaço privilegiado para discutir e 
construir as políticas educativas orientadas a 
garantir uma educação de qualidade para todas 
as crianças e adolescentes paraenses, além de 
outros espaços regionais.
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Quando um jovem está em situação de risco 
social, os problemas para conseguir o primei-
ro emprego fi cam ainda maiores. O UNICEF 
e o Barclays uniram-se no projeto Raízes do 
Futuro – uma iniciativa que acontece em 
seis países – Brasil, Egito, Índia, Paquistão, 
Uganda e Zâmbia – para capacitar milhares 
de jovens nessa situação a desenvolver suas 
habilidades e atingir seu potencial para a vida 
e para o mundo do trabalho.

Vinte e cinco adolescentes e jovens das et-
nias ticuna e kokama expuseram seus tra-
balhos fotográfi cos na exposição “O Olho 
Vê”, como resultado da ofi cina de fotografi a rea-
lizada em 2013 – parceria do UNICEF com a Sony 
em todo o mundo. Meninos e meninas indígenas 
aprenderam a utilizar linguagens e tecnologias 
de comunicação como estratégia para fortale-
cer o direito dos adolescentes à participação; 
expandir a percepção sobre suas comunidades 
e sua situação de vida; melhorar a autoimagem 
do adolescente, mostrando a beleza e a riqueza 
de quem eles são, enfrentando o preconceito e 
o racismo. A exposição circulou por cidades da 
região do Alto Rio Solimões e foi apresentada 
em Manaus (AM).

Cerca de 70 meninas entre 13 e 19 anos e 
30 gestores de políticas públicas do Brasil, 
do Equador, da Guatemala, da Jamaica e do 
México estiveram em Brasília para, juntos, 
traçar estratégias em busca da igualdade de 
gênero. As meninas participantes são de redes 
apoiadas pelo UNICEF nesses países, e elabora-
ram uma agenda de reinvindicações compartilha-
da com o setor público, que inclui, entre outros 
temas, maior conhecimento sobre seus direitos, 
inclusive sexuais e reprodutivos; participação das 
meninas em esferas públicas de debate sobre 
seus direitos; valorização da diversidade femini-
na, em contraposição à imagem estereotipada da 
mulher na mídia; e combate a todo tipo de assé-
dio às meninas na rua, em casa e nas escolas.

Vinte adolescentes entre 10 e 13 anos foram 
contemplados com uma ofi cina para jovens 

comunicadores. Com o apoio da Amazon Sat, 
uma parceria entre UNICEF e a Prefeitura de 
Manaus preparou os jovens para registrar, sob 
seu ponto de vista, a realidade e a complexidade 
dos bairros em que vivem – Jorge Teixeira e Santa 
Etelvina. Esses jovens receberam orientações 
quanto às técnicas para captação de imagens para 
vídeo e fotografi a e para entrevistas na modalida-
de de texto, o que lhes permitiu sentir um pouco da 
realidade da profi ssionalização nessas áreas. 

“Vou mostrar que é possível, sim, lutar pelos 

direitos e por um mundo melhor. (...) quero tra-

balhar para melhorar a educação em meu esta-

do e compartilhar minha experiência”, afi rmou 
Gessica Soares, 17, adolescente manauara que 
enfrentou inúmeras difi culdades sociais e econô-
micas e, na escola, sofreu bullying e preconceito 
racial. Juntamente com outros três adolescen-
tes brasileiros e cinco adolescentes mexica-
nos, Gessica foi a Nova Iorque participar de um 
evento paralelo à Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em que discutiu estratégias para vencer 
a exclusão escolar que afeta adolescentes no 
Brasil e em diversos países.

ser ADOLESCENTE
Os adolescentes representam uma grande oportunidade de transformação do país, por sua energia, sua criatividade e sua capacidade 
de mobilização e atuação em rede. Ao mesmo tempo, depois das crianças, são o grupo mais afetado pela pobreza. Por esse motivo, o 
UNICEF vem trabalhando para fortalecer as políticas públicas voltadas para esse grupo. Estamos participando ativamente de grupos de 
discussão multidisciplinares, envolvendo os próprios adolescentes e fomentando a criação de redes de mobilização sobre vários temas.UN
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 1.657 adolescentes capacitados
  em temas que contribuem para
  o seu desenvolvimento
  pessoal e profi ssional

 742 adolescentes empregados

 538 adolescentes construíram um
  portfólio de habilidades e estão
  mais cientes das competências que
  possuem para sua vida pessoal
  e profi ssional

 624 adolescentes capacitados em
  educação fi nanceira

 34 professores e 142 profi ssionais
  de instituições parceiras e da
  comunidade capacitados em
  Competências para Vida

 1 feira de profi ssões

 1 concurso de vídeo

 1 diagnóstico participativo junto
  à Comunidade

 1 feira de profi ssões

 1 concurso de vídeo

 1 diagnóstico participativo junto
  à Comunidade

 Redes Jovens que recebem o nosso apoio Nº de Participantes
Rede de Jovens Indígenas (Rejuind) Mais de 2 mil membros
Rede Nacional de Jovens Comunicadores (Renajoc) 300 (diretos e indiretos). 3,5 mil pessoas alcançadas
Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) 27 participantes
Rede de Adolescentes e Jovens pelo Direito ao Esporte 
Seguro e Inclusivo (Rejupe) 

4,9 mil adolescentes e jovens (direta e indiretamente)

Juventude Unida pela Vida na Amazônia (Juva) 29 adolescentes e jovens
Rede de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/aids 
(RNAJVHA)

431 fi liados e alcança 30 mil indiretamente

Fórum Nacional da Juventude Negra (Fonajune) 2.496 seguidores no Facebook
Rede de Adolescentes da Plataforma dos Centros Urbanos 749 participantes
Rede de Adolescentes do Semiárido 10 mil alcançados
Rede pelo Empoderamento de Meninas 70 meninas
Rede Educação no Campo 125 adolescentes e 270 educadores capacitados

800 jovens mobilizados



9

O programa vem atuando para reduzir a violência contra crianças e adolescentes, em especial no que diz respeito aos homicídios 
de adolescentes;  e para fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, nacional e localmente, de modo a assegurar o cumprimento 
equitativo dos direitos das crianças, inclusive daquelas com defi ciência, levando em conta as questões de gênero, raça e etnia.

Durante a Copa do Mundo FIFA 2014, 2,5 mil 
profi ssionais foram mobilizados em ações 
contra a violência contra a criança, em ini-
ciativas realizadas em parceria com o governo 
brasileiro e o UNICEF, para estabelecer uma 
agenda nacional de proteção, incluindo o Poder 
Judiciário.

Oferecemos suporte técnico para que Rio 
de Janeiro, Bahia e Espírito Santo prepa-
rassem seus planos de ação para a redu-
ção de homicídios de adolescentes. No 
Brasil, o índice é um dos mais altos, com dez 
mil casos de adolescentes assassinados por ano 
– em números absolutos, o Brasil perde apenas 
para a Nigéria. Essa é uma tragédia que pode 
ser interrompida, com o apoio do Programa de 
Proteção do UNICEF.

Foram capacitados 500 magistrados e fun-
cionários judiciais quanto ao método ade-
quado de conduzir entrevistas forenses a 
crianças vítimas de violência e abuso se-
xual, em um formato que não cause ainda mais 
sofrimento. Essa é uma parceria do UNICEF com 
o Conselho Nacional de Justiça e a Childhood 
Foundation – Brasil, para fortalecer a proteção 
jurídica da criança vítima de violência e criar um 
sistema local de proteção à criança, incluindo o 
Poder Judiciário e os conselhos tutelares.

Uma ação do UNICEF com a Pastoral da 
Criança alcançou um milhão de famílias 
para divulgar mensagens sobre a prevenção da 
violência contra a criança e promover o uso do 
app “Proteja Brasil”. O material de divulgação 
foi distribuído a 36 mil comunidades de 3,9 mil 
municípios.

Mais de três mil pessoas, entre adolescen-
tes, assistentes sociais e gestores, partici-
param das 22 sessões de treinamento sobre 
trabalho infantil organizadas pelo UNICEF e 
pela Fundação Telefônica. Vieram de centenas 
de municípios do Semiárido (região com o maior 
número de crianças que trabalham) e aprende-
ram sobre violação dos direitos humanos, as 
piores formas de trabalho infantil e muito mais, 
incluindo iniciativas para promover mudanças 
sociais positivas.

Em maio, foi realizado o primeiro encontro de 
integração entre jovens e adolescentes bra-
sileiros e refugiados em São Paulo. O objeti-
vo foi promover o intercâmbio cultural entre os 
jovens de diversas nacionalidades e brasileiros 
que vivem na cidade.

CRESCER sem violência
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PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS
“Direitos Humanos de crianças e adoles-
centes nos dias de hoje – entre o ideal e o 
real” e “Jornalismo e Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes”, com textos e re-
fl exões de diversos especialistas das áreas de 
Direito, Assistência Social, Psicologia, Pedagogia, 
Socioeducação, Ciência Política e Sociologia.

Encontre as publicações em:
www.movimentodeemaus.org

“A infância entra em campo – riscos e 
oportunidades para crianças e adolescen-
tes no futebol", estudo que aponta riscos e 
oportunidades na formação de crianças e ado-
lescentes como jogadores de futebol, avaliando 
e identifi cando problemas como profi ssionaliza-
ção precoce, exploração sexual e abuso sexual, 
e afastamento do ensino regular.

www.unicef.org.br
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Recorde de suprimentos – Em agosto de 2014, o UNICEF expediu a quanti-
dade recorde de mil toneladas de bens essenciais para crianças afetadas pelas 
crises mais urgentes em todo o mundo – a maior operação de ajuda humanitária 
da história da organização em apenas um mês. A quantidade distribuída daria 
para lotar 19 aviões Jumbo de carga. Em 27 dias, o armazém central da organiza-
ção em Copenhague enviou 33 cargas com bens de emergência para as regiões 
mais conturbadas do mundo:

A República Centro-africana recebeu 26 toneladas de equipamentos médicos, 
vacinas, alimentos de emergência e material para a abertura de poços de água. 
Entre os medicamentos essenciais contam-se os suprimentos antimaláricos, que 
têm sido cruciais para a proteção das crianças contra a principal causa de mor-
talidade do país.

As famílias e crianças deslocadas no Noroeste do Iraque receberam 500 tonela-
das de ajuda, incluindo alimentos de emergência, água, artigos médicos, tendas 
e alimentos terapêuticos prontos para uso. O UNICEF despachou mais de quatro 
milhões de doses de vacinas contra a pólio.

Na Libéria, a intervenção para conter o surto de ebola foi reforçada com 248 
toneladas de suprimentos enviados pelo UNICEF, tais como luvas de látex, 
óculos de segurança e roupas especiais para proteger os técnicos de saúde, 
desinfetante de cloro concentrado e uma série de medicamentos essenciais. 

O Estado da Palestina recebeu 3,5 milhões de toneladas de suprimentos, so-
bretudo medicamentos essenciais enviados a Gaza para reabastecer hospitais 
e centros de saúde danifi cados pelo confl ito. 

O Sudão do Sul recebeu 34 toneladas de suprimentos nutricionais e outros gê-
neros de primeira necessidade, incluindo alimentos terapêuticos prontos para 
uso por crianças vulneráveis, das quais 50 mil correm o risco de morrer devido 
à desnutrição

"Este tem sido um ano devastador para milhões de crianças. Crianças foram mortas 
enquanto estudavam em uma sala de aula ou quando dormiam em suas camas; 
fi caram órfãs, foram sequestradas, torturadas, recrutadas para militâncias, estupra-
das e até mesmo vendidas como escravas. Nunca, na história recente, houve tantas 
crianças submetidas a tal brutalidade indescritível." Foi assim que Anthony Lake, 
Diretor Executivo do UNICEF, resumiu o ano de 2014, marcado pelo agrava-
mento de vários confl itos e emergências em diversos países.

Apesar dos enormes desafi os, temos conseguido garantir esperança para mi-
lhões de crianças. O UNICEF trabalhou com vários parceiros para salvar vidas 
e garantir outros serviços essenciais, como educação e apoio emocional para 
ajudar crianças que crescem em alguns dos lugares mais perigosos do mundo. 
Veja um pouco do que fi zemos:
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Ebola – Homem e menina fazem exame de temperatura. Viajantes que tenta-
vam entrar em Freetown, capital da Serra Leoa, passam por triagem no posto 
de controle de sinais de vírus ebola. A qualquer indício, é iniciada a operação de 
tratamento. No início de outubro de 2014, Serra Leoa foi um dos países da África 
Ocidental mais afetados pelo pior surto da doença na história. O UNICEF estima 
que 8,5 milhões de crianças e jovens com menos de 20 anos de idade vivam em 
áreas afetadas na Guiné, na Libéria e em Serra Leoa. O UNICEF persiste em seus 
esforços para ajudar a reduzir o surto, e é a principal agência das Nações Unidas 
apoiando a mobilização social em resposta ao vírus, com materiais para preven-
ção. A assistência do UNICEF inclui também suporte psicossocial para pacientes 
e suas famílias, além de formação de pessoal médico.

Gaza – O UNICEF está presente em Gaza desde o início da década de 1990, tra-
balhando para apoiar crianças e famílias para garantir acesso a serviços básicos 
como água, saneamento, educação e saúde, e alertando para o perigo das minas 
terrestres. Ao longo de 2014, o UNICEF trabalhou para arrecadar cerca de US$14 
milhões e responder às crescentes necessidades humanitárias causadas por essa 
última escalada de violência. Mais de 2,9 mil foram feridas, e mais de 50 mil 
estão desabrigadas. O cessar-fogo permitiu que equipes técnicas apoiadas pelo 
UNICEF começassem a reparar infraestruturas essenciais danifi cadas por ataques 
aéreos e bombardeios. Pelo menos 110 mil pessoas receberam água potável e su-
primentos de higiene, e os hospitais e centros de saúde foram reabastecidos com 
alguns medicamentos e suprimentos. Foram criados espaços amigos da criança 
seguros em seis abrigos para os desalojados, e cerca de seis mil crianças que 
sofrem de profunda angústia receberam ajuda psicológica.
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Confl ito na Síria – Orlando Bloom, embaixador do UNICEF, viajou para a 
Jordânia para encontrar-se com crianças sírias e suas famílias afetadas pelo 
confl ito, que já dura por quatro anos. Cerca de 2,5 milhões de sírios fugiram 
de seu país, e a Jordânia hospeda hoje mais de 580 mil refugiados – mais de 
50% deles são crianças. Esmaeil, 13, conta a Bloom que está fora da escola há 
dois anos. "Terminei a terceira série na Síria, mas foi em vão", diz ele. Seu irmão 
Murat, de 8 anos, nunca recebeu qualquer tipo de educação formal, porque as 
escolas mais próximas estão cheias e a família não tem recursos para levá-lo a 
outro local. Para muitas famílias, as economias estão minguando: pagar aluguel é 
um desafi o, e não há como arcar com o custo do transporte escolar para as crian-
ças. O UNICEF trabalha com o Ministério da Educação da Jordânia para aumentar 
a capacidade das escolas, por meio de um sistema de "dupla jornada". No interior 
da Síria, mais de 70 mil crianças têm conseguido apoio psicossocial, incluindo 
aconselhamento, recreação e orientação para construção de autoconfi ança.

Ocultos em Plena Luz – O UNICEF lançou o relatório “Ocultos em Plena Luz”, a 
maior compilação de dados jamais realizada sobre violência contra a criança. O 
documento mostra a surpreendente amplitude de abusos físicos, sexuais e emo-
cionais – e revela atitudes que perpetuam e justifi cam a violência, mantendo-a 
fora da vista em todos os países e em todas as comunidades do mundo. As prin-
cipais constatações incluem:
 » Cerca de 120 milhões de meninas com menos de 20 anos de idade foram 

forçadas a ter relações sexuais ou a praticar outros atos sexuais; e uma em 
cada três adolescentes entre 15 e 19 anos de idade que já estavam casadas 
(84 milhões) foram vítimas de violência emocional, física ou sexual cometida 
por maridos ou parceiros. 

 » Crianças e adolescentes com menos de 20 anos de idade representam um 
quinto das vítimas de homicídio em todo o mundo, o que resulta em cerca de 
95 mil mortes em 2012. No Panamá, na Venezuela, em El Salvador, em Trinidad 
e Tobago, no Brasil, na Guatemala e na Colômbia, homicídio é a principal 
causa de morte em meio à população masculina entre 10 e 19 anos de idade. 

 » Cerca de um em cada três estudantes entre 13 e 15 anos de idade são 
vítimas frequentes de bullying na escola. Em Samoa, a proporção é de quase 
três em cada quatro. Na Europa e na América do Norte, quase um terço dos 
estudantes entre 11 e 15 anos de idade praticam bullying contra colegas.

 » Em 58 países, cerca de 17% das crianças estão sujeitas a formas rígidas de 
punição física. Em todo o mundo, três em cada dez adultos acreditam que a 
punição física é necessária para criar uma criança corretamente.

República Centro-africana – Joseline, 26, que está desabrigada em 
Bossangoa devido à violência, conseguiu vacinar as duas fi lhas. Na região, o 
UNICEF vem trabalhando para proteger os civis em meio a confl itos locais, e está 
atuando pela segurança daqueles que tiveram sua liberdade de ir e vir impedida. 
Considera-se prioritário qualquer programa de repatriamento, desarmamento, 
desmobilização ou reintegração que ofereça um tratamento especial para crian-
ças e mulheres, o que inclui programas de redução da violência na comunidade; 
a identifi cação mais rápida possível de crianças ligadas a grupos armados; e o 
estabelecimento de programas sociais e de retorno à escola, na tentativa de 
devolver alguma normalidade à vida dessas pessoas. Além disso, com a estação 
das chuvas, são maiores os riscos de doenças, especialmente em locais onde o 
acesso a água limpa e saneamento é limitado, e onde a assistência médica para 
os pequenos é insufi ciente.

Em 2014, o UNICEF forneceu vacinas contra o sarampo para 234 mil crianças; aju-
dou a libertar mais de 1,5 mil crianças aliciadas por grupos armados e exércitos; 
deu subsídios para que mais de 56 mil crianças recebessem apoio psicossocial; 
e garantiu acesso a água própria para consumo a pelo menos 349 mil pessoas.

Filipinas – "Emergências como a guerra, a crise de alimentos ou um desastre 
natural, como o tufão aqui nas Filipinas, destroem a vida das crianças. É fácil ser 
dominado pela escala de uma emergência. Tenho imenso orgulho ao ver como 
UNICEF e seus parceiros estão ajudando a devolver a vida das pessoas. No en-
tanto, para continuar a salvar vidas de crianças, mantê-las seguras e ajudá-las 
a reconstruir seu futuro, precisamos de você. Em todo o mundo, o UNICEF está 
trabalhando dia e noite para levar ajuda a crianças em situações de emergência. 
Sempre que ocorre uma catástrofe, o UNICEF está lá", afi rma David Beckham, 
embaixador do UNICEF. Na foto, Beckham prepara-se para administrar uma dose 
da vacina oral contra a poliomielite a uma criança em um centro de saúde apoia-
do pelo UNICEF na região.

"Eu quero mostrar para as pessoas ao redor do mundo como 
suas generosas doações tiveram um enorme impacto sobre as 
crianças e suas famílias, e o quão gratas essas pessoas são 
pela sua bondade", disse Beckham.
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Suas contribuições e as de tantas outras 
pessoas são investimentos sólidos para 
as crianças e o seu futuro. O UNICEF conta 
com você, Amigo da Criança, para ajudar as 
meninas e os meninos que mais precisam na 
situação de emergência e de vulnerabilidade 
em seu dia a dia.

Ficamos felizes ao compartilhar a notícia de 
que, em 2014, outras 30 mil pessoas solidárias 
juntaram-se a nós aqui no Brasil como doado-
ras. Graças a pessoas como você estamos con-
seguindo garantir uma infância e uma vida me-
lhor para milhares de crianças e adolescentes.

Muito obrigado.

Doadores em ação
Aproveitando a oportunidade de ter o evento em sua cidade, dois de nossos doadores puderam par-
ticipar 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 experiência única 
poder ver o resultado da atuação do 
UNICEF na minha cidade e me sentir 
parte desse trabalho. Quero parabe-
nizar toda equipe do UNICEF pelo 
profi ssionalismo e amor com que 
cumprem essa missão tão importan-
te: cuidar do presente e futuro das 
nossas crianças”, Olivardo, doador 
do UNICEF desde 2010.

Amigos
da criança

Em 2014, o UNICEF investiu R$ 44,8 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.

“O UNICEF faz um trabalho da maior seriedade e efi ciência em prol da 

educação e da saúde das crianças. Esse trabalho propicia um presente 

e um futuro melhores para milhares de crianças e suas famílias. 

Contribuo com prazer. Solidariedade atrai prosperidade.” – Denise, Amiga 

da Criança desde 2007.

“O UNICEF é apoio, saúde, 

alegria – enfi m, é uma luz no 

futuro dessas crianças, que 

precisam se desenvolver com 

dignidade e amor. Colaborar 

com o UNICEF é um ato de amor 

que nos traz muita alegria.” – 

Jurandir, Amigo da Criança desde 2004
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Alianças Corporativas
PARCEIROS CORPORATIVOS

Banco Credicard S.A.

Barclays

Carrefour

CELPA

CELPE

CEMAR

COELBA

COELCE

COSERN

Energisa

FC Barcelona

FortunA

Fundação Itaú

Fundação Telefônica

Google Brasil

Hipoglós

ICSS – International Centre
for Sports Security

ING Bank

Instituto Sabin

Melia Hotels International

Programa Membership Rewards

MSC 

Pampers

Petrobras

RGE

Sanofi 

Santos FC

Tilibra

Tim

Unilever

Walt Disney Company

Western Union

APOIO MÍDIA

Caras

Grupo Folha

Programa Empresa Solidária à Infância

Há seis anos, o UNICEF lançou um programa especial para reconhecer as parcerias com as peque-
nas 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 expres-
são de profundo agradecimento a cada uma delas:

Clube Diamante BRSCAN Processamento de dados e Tecnologia Ltda.  Casas da Água Materiais para 
Construção Ltda.  Embalixo Embalagens Plásticas Ltda.  GP Franchising Ltda.  Inst. Cardios de Ens. e Pesq. em 
Eletrocardiologia  IPOG Instituto de Pós-Graduação  Itaueira Agropecuária S.A.  Libercon Engenharia Ltda.  
Offi ce-Lab Farmácia de Manipulação Ltda.  Reviver Administração Prisional Privada Ltda.  Secovi Rio  Secovi RS  
Working Associação de Integração Profi ssional  ZEN Comida Japonesa

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

Clube Prata AeT Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda.  AC Lourenço Distribuidora de 
Autopeças ME  Academia Studio Corpo Livre  Akad Computação Gráfi ca Ltda.  Ananias Junqueira Ferraz 
Advogados (AJF)  Buffalo Company Adm. E Corret. De Seg. Ltda.  Casa Humaitá 154 Alimentos Ltda.  
Conviver Psicologia  Casablanca Turismo e Viagens Ltda.  Companhia Têxtil de Castanhal  Cione – Companhia 
Industrial de Óleos do Nordeste  Construtora Zacarias Ltda.  Daler Comercial de Utensílios Ltda.  Damaceno 
Produções Ltda.  Dimensional Engenharia Ltda.  DPS Industrial Ltda.  Dynatest Engenharia Ltda.  Posto da 
Matriz de Montes Claros  Efi caz – Consultoria e Serviços de Crédito e Cobrança Ltda. – EPP  Etick Indústria 
de Etiquetas Ltda.  Erai Central de Beleza Ltda.(CKAMURA)  FRM Alimentos Ltda.  Granotec Com. Prod. P/
Indu.Alim Ltda.  Grupo Educacional Universitário S/S Ltda.  Infi nity Partners Tranportes e Serviços Ltda.  
IQBC Produtos Químicos Ltda.  Isar Isolamentos Térmicos e Acústicos  Jukebox Acústica Produções Ltda. 
 J L Alexandrino  Mobile Web Tecnologias e Sistema Ltda. (MOBIMARK)  Marinas Nacionais Comercial 
Ltda.  MCM Matsuda Construções Metálicas Ltda.  Mídia View Comunicação e Marketing Ltda.  MVR 
Industrial Ltda.  Nuno Ferreira Cargas Internacionais Ltda.  Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda.  Orense 
Assessoria em Comércio Exterior Ltda.  Orientação Assessoria e Planejamento Ltda.  Osvaldo Zacaria e Cia  
Ltda.  Percon Engenharia de Fundações  Pires do Rio-Citep Com. e Ind. de Ferro e Aço Ltda.  Potencial 
Engenharia e Instalações Ltda.  Posto Pentaurea Ltda.  Quantiq Academia de Artes Ltda.  Restaurante 
Dona Lenha  Rodarte Nogueira Consultoria em Estatística e Atuaria  Sunplay Indústria e Comércio Ltda.  
Samig Serviço de Assistência Médica Ilha do Governador  Sisten Engenharia Ltda.  Solar Ville Garaude Ltda. 
 Supermercado JB de Frutal Ltda.  Tecnopallet Paletização Logística e Distribuição de Gêneros Alimentícios 
 Transportadora Reinami Eirelli Ltda.  Tanquímica Indústria e Comércio Ltda.  Tottori  União Brasileira 
Benefi ciente – UBB  União Log. Assessoria em Comércio Exterior Ltda.  Vision Comunicação e Marketing Ltda. 
 WAY Back Cobrança e Serviços Ltda.  Zemar Confecções Infantis Ltda.
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Alianças corporativas

Esporte seguro e inclusivo – O Santos 
Futebol Clube e o UNICEF uniram-se para, em 
conjunto, promover os direitos das crianças e 
dos adolescentes ao esporte seguro e inclusivo, 
a saúde, a educação e a proteção, e assegurar 
o respeito a esses direitos. A aliança vem reali-
zando ações de comunicação sobre os temas da 
infância e da adolescência, além de mobilização 
de recursos que são doados ao UNICEF para a 
implementação de estratégias voltadas à redu-
ção das desigualdades e à melhoria das condi-
ções de vida de meninas e meninos. “Estamos 

muito felizes e honrados em poder fechar essa 

parceria. Esperamos que os frutos desse trabalho 

sejam refl etidos na formação de nossos atletas 

como cidadãos”, disse o presidente do Santos 
FC, Odílio Rodrigues. Saiba mais em: www.
santosfc.com.br/unicef

Golfi stas benefi ciam UNICEF – Em junho, acon-
teceu a segunda edição do FortunA Golf Cup em 
prol do UNICEF, no campo da Fazenda da Grama, 
no interior de São Paulo. Cerca de 90 golfi stas 
mostraram que acreditam na causa da infância 
e deram uma tacada do bem: toda a renda ar-
recadada com as inscrições dos jogadores foi 
revertida para o trabalho do UNICEF. Além disso, 
foi realizado um leilão cuja renda também foi 
destinada ao UNICEF. O FortunA Golf Cup é uma 
iniciativa de Denilson Millan, empresário e ami-
go da criança, que afi rmou: “Hoje não dá mais 

para traçar uma estratégia corporativa sem le-

var em conta o social e a sustentabilidade. Essas 

questões devem estar sempre em pauta na gestão 

das empresas. Como cidadão e depois empresá-

rio, tenho como um dos meus maiores orgulhos e 

legados na vida a contribuição ao UNICEF atra-

vés do torneio FortunA Golf Cup”.

Uso racional e seguro de energia – Há 15 
anos, o Selo UNICEF Município Aprovado pro-
move políticas públicas para assegurar os di-
reitos 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 entre o UNICEF e o 
Grupo Neoenergia, por meio de suas distri-
buidoras Coelba (Bahia), Celpe (Pernambuco) e 
Cosern (Rio Grande do Norte). Juntos, estamos 
promovendo ações de conscientização, em es-
pecial para adolescentes, sobre o uso racional 
e seguro da energia elétrica, dentro das ações 
do Selo UNICEF. “Entendo que o engajamento de 

parceiros corporativos, como a Neoenergia, é um 

diferencial valioso para as empresas, que passam 

a ser agentes responsáveis pelo desenvolvimento 

de um mundo muito melhor, não só para nossas 

crianças e adolescentes, mas para todos nós”, 
avalia Gary Stahl, representante do UNICEF no 
Brasil.

Maranhão unido pelas crianças – Todos os ci-
dadãos maranhenses foram convidados a ajudar 
a garantir uma vida melhor para as crianças e 
os adolescentes do estado e da Amazônia Legal 
Brasileira. Desde julho, graças à parceria entre o 
UNICEF e a Cemar, empresa de distribuição de 
energia elétrica, qualquer morador do Maranhão 

pode contribuir mensalmente com uma doação 
para o UNICEF por meio de sua conta de ener-
gia. No Maranhão, 148 municípios, onde vivem 
1,8 milhão de crianças e adolescentes, estão 
inscritos no Selo UNICEF Município Aprovado. 
A capital, São Luís, participa da Plataforma dos 
Centros Urbanos (PCU), benefi ciando mais 297 
mil meninos e meninas.

Criança Saudável, Criança Feliz – Graças ao 
apoio da Sanofi , 20 municípios pernambucanos 
foram mobilizados em favor dos direitos das 
crianças de até 6 anos de idade e suas mães.
O projeto “Criança Saudável, Criança Feliz”, 
da Sanofi , em parceria com o UNICEF, permitiu 
a realização de Semanas do Bebê em vários lo-
cais, inclusive comunidades rurais, quilombolas 
e indígenas, com centenas de palestras e rodas 
de diálogos, abordando diferentes concepções 
e temáticas do desenvolvimento infantil. Além 
dessas ações, a empresa participou ativamente 
da II Mostra Internacional das Semanas do Bebê, 
instalando um Hospital de Brinquedos para as 
crianças, que levaram seus itens favoritos para 
“consultas médicas” e consertos. As ações de 
conserto de brinquedos ou troca por um novo 
contribuíram para que as crianças percebessem 
a importância dos cuidados consigo mesmas e de 
suas interações outras crianças.
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Nove anos ajudando a primeira infância – Há 
nove anos, em parceria com o UNICEF, a Procter 
& Gamble vem empreendendo iniciativas em 
favor da primeira infância. Suas marcas Pampers 
e Hipoglós foram direcionadas para também 
apoiar a parceria, que já ajudou a realizar 50 
eventos da Semana do Bebê no Brasil todo. Em 
2014, a empresa, também por meio da marca 
Pampers, organizou um chá de fraldas para a 
cantora Wanessa Camargo, à época grávida de 
seu segundo fi lho, João Francisco.

A empresa aproveitou para celebrar a chegada 
do novo bebê da cantora e promover uma ação 
em prol das crianças brasileiras, doando, por 
ocasião do chá, R$ 50 mil ao UNICEF.

Cartões de Natal – Por mais um ano, a Tilibra 
produziu materiais escolares e cartões de Natal 
do UNICEF. A distribuição alcançou centenas 
de municípios, por meio das redes Saraiva e 
Americanas. Para engajar os consumidores à 
causa do UNICEF,  produtos UNICEF+Tilibra foram 
divulgados em redes sociais . A Tilibra é um im-
portante parceiro do UNICEF e, ao longo dos seus 
86 anos de história, o compromisso com a comu-
nidade sempre esteve entre seus valores organi-
zacionais. “Desde 2011, a Tilibra tornou-se par-

ceira do UNICEF, sendo a primeira empresa da 

América Latina licenciada a fabricar os produtos 

UNICEF. Parte da receita obtida com a venda 

desses produtos – cartões de Natal, cadernos, 

agendas, lápis, canetas e mochilas – reverte para 

programas assistidos pelo UNICEF no Brasil. A 

Tilibra possui grande orgulho dessa parceria e 

por contribuir com o UNICEF nos projetos em 

prol da infância e da adolescência no Brasil”, 
afi rmou Rubens F. Passos, presidente da Tilibra.

“Uma garrafa, uma vida melhor” – É este o 
tema da campanha desenvolvida pelo UNICEF 
em parceria com a Unilever, destinado a me-
lhorar o acesso a água de qualidade e a sane-
amento adequado nas escolas do Semiárido 
brasileiro. Faz parte do segundo ano da campa-
nha VIM para UNICEF, que busca conscientizar 
a sociedade sobre os desafi os ainda existentes 
em mais de 450 mil escolas de educação básica 
que não têm acesso a água de qualidade ou a 
saneamento adequado. As histórias de vida re-
produzidas na plataforma digital da campanha
(www.vimparaunicef.com.br) já contam com 
cerca de quatro milhões de visualizações no 
Youtube. Por meio da plataforma digital da cam-
panha é possível também conhecer a situação de 
cada município do Semiárido brasileiro em rela-
ção aos indicadores abordados no tema. Ainda 
com a Unilever, foi lançada uma ação promocio-
nal para a venda da linha de produtos Vim Cloro 
Gel: para chamar a atenção dos consumidores, 
R$0,50 de cada garrafa vendida foram doados 
ao UNICEF. Os recursos arrecadados vêm sendo 
utilizados pelo UNICEF para apoiar ações estraté-
gicas do Selo UNICEF Município Aprovado – uma 
iniciativa que, entre outros objetivos, ajudará mu-
nicípios da região a garantir que todas as escolas 
tenham água de qualidade, banheiro e cozinha.

O Grupo Neoenergia levou uma exposição do UNICEF a três 
capitais do Nordeste – Salvador, Recife e Natal. Por meio de 
imagens, histórias de vida e experiências sensoriais, a Mostra 
“Ilumanidade. Luz para cada vida. Luz para toda vida” per-
mitiu ao visitante experimentar os desafi os enfrentados pelas 
crianças mais afetadas pelas desigualdades em todo o mundo. 
Todos puderam ver, por exemplo, que até mesmo o que de-
veria 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. A mostra foi visitada por 
mais de 10 mil pessoas e deve ir para outras cidades em 2015.

“Nós estamos muito felizes com esta parceria com o UNICEF. 

Através da exposição e das nossas ações dentro do Selo 

UNICEF e da Plataforma dos Centros Urbanos, vamos alcan-

çar mais famílias nos estados onde o Grupo Neoenergia atua. 

De agora em diante, estaremos juntos pelas nossas crianças!”, 
afi rmou Ana Mascarenhas, Assessora de Efi ciência Energética 
da Neoenergia.

“O trabalho do UNICEF nunca pode acabar! Deus coloca 
anjos na terra, como o UNICEF e todas as pessoas que que-
rem colaborar e dar o melhor para nossas crianças.” Mariete, 
visitante que se tornou doadora do UNICEF.
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Twitter: @unicefbrasil

Facebook: unicefbrasil

Instagram: unicefbrasil

Youtube: unicefbrasil

Relação das instituições apoiadas pelo UNICEF no Brasil em 2014

Associação O Pequeno Nazareno – OPN  Ação Social Arquidiocesana – 

ASA  Assessoria, Pesquisa e Informação – Ação Educativa  Associação 

Brasileira Terra dos Homens – ABTH  Associação Cidade da Criança  

Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a 

Criança e o Adolescente – NECA  Associação Maranhense de Formação de 

Governantes – AMFG  Associação para o Desenvolvimento dos Municípios 

do Estado do Ceará – APDMCE  Associação Renascer Mulher  AVANTE 

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan – CEDECA/

Bahia  Central de Oportunidades  Centro Brasileiro de Informação 

e Orientação Social – Cebraios/Casa Renascer  Centro de Apoio à 

Educação Básica – Instituto Formação  Centro de Defesa da Criança e 

do Adolescente do Ceará – CEDECA/CE  Centro de Educação Ambiental 

São Bartolomeu – CEASB  Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e 

Ação Social – CENDHEC  Centro Integrado de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável – CIEDS  Comunicação Interativa – CIPÓ 

Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC  Fundação Amazônia 

Sustentável – FAS  Fundação para o Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 

em Saúde – FIOTEC/FIOCRUZ  Fundação Roberto Marinho/Canal Futura  

Futebol de Rua  GAPA/CE  Grupo de Apoio à Criança Soropositiva – MAIS 

CRIANÇA  Instituto da Infância – IFAN  Instituto de Articulação de Juventude 

da Amazônia – IAJA  Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC  

Instituto de Juventude Contemporânea – IJC  Instituto de Pesquisa e Educação 

do Campo – IPÊ CAMPO  Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– INDICA  Instituto Esporte Educação – IEE  Instituto Internacional para o 

Desenvolvimento – IIDAC  Instituto Joaquim Cruz  Instituto Paulo Montenegro 

– IPM  Instituto Peabiru  Instituto PROBEM  Instituto Rodrigo Mendes – IRM 

 Instituto WCF-Brasil  Observatório de Favelas do Rio de Janeiro  Ofi cina de 

Imagens – Comunicação e Educação  OPN  Rede Mineira da Cidadania – RMC 

 Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA  União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME  Viração Educomunicação – Viração

A missão do UNICEF é contribuir para que a igualdade 

de direitos seja uma realidade para todas as crianças 

e adolescentes. Por isso, trabalhamos no Brasil e 

no mundo, sem distinção e com a mesma dedicação. 

Acreditamos na união de esforços entre governos, 

sociedade e iniciativa privada como a maneira de 

avançar em direção às políticas públicas universais, 

integrais e inclusivas, promovendo transformações 

de longo prazo que melhorem as condições de vida 

de cada criança, cada adolescente e suas famílias.


