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O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) pro-
move os direitos e o bem-es-
tar de cada criança em tudo o 
que faz. Juntamente com seus 
parceiros, trabalha em 190 
países para transformar essa 
missão em ações concretas 
que beneficiem as crianças, 
em qualquer parte do mundo, 
concentrando esforços es-
pecialmente para chegar às 
crianças mais vulneráveis e 
excluídas.

No Brasil, o UNICEF trabalha 
com prioridade nas áreas mais 
vulneráveis, como o Semiári-
do, a Amazônia e os grandes 
centros urbanos. Os projetos 
e as iniciativas podem ser de-
senvolvidos nos níveis local e 
nacional, levando mais saúde, 
educação e proteção contra o 
HIV e a violência.
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Que ano foi 2016 para o UNICEF! Muitos desafios, 
muito trabalho em equipe e, principalmente, 
muitas conquistas para os direitos da infância 
no Brasil e no mundo.

Comemoramos 70 anos transformando a vida 
de meninas e meninos. Foi essa semente plantada 
logo após a 2ª Guerra Mundial, quando o UNICEF 
foi criado para atender as crianças vítimas do 
conflito, que deu origem à organização de hoje. 

Estamos em mais de 190 países, nas regiões 
de difícil acesso, em áreas de desastre natural, 
cruzamos fronts de batalha, negociamos cessar-
-fogo, levamos suprimentos que salvam vidas, 
conversamos com presidentes e com líderes co-
munitários, apoiamos a criação de políticas pú-
blicas, geramos conhecimento, fazemos campa-
nhas... Tudo isso com um único objetivo: garantir 
os direitos de cada criança e cada adolescente. 

Aqui no Brasil vivemos também muitos mo-
mentos importantes em 2016! Depois de quatro 
anos de trabalho intenso, concluímos mais um 
ciclo do Selo UNICEF Município Aprovado na 
Amazônia e no Semiárido e, também, da Plata-
forma dos Centros Urbanos. Nesse período, tra-
balhamos juntos com mais de 1.700 municípios 
e oito grandes capitais para garantir educação, 
saúde e proteção para cada um de seus meninos 
e meninas. 

Foi incrível ver como muitos desses municí-
pios se engajaram e trabalharam duro – durante 
esses quatros anos – para transformar a vida de 
crianças e adolescentes.

 Em pouco mais de um mês, realizamos mais 
de 20 eventos em que reconhecemos e premia-
mos os avanços de 500 municípios que recebe-
ram o Selo UNICEF. Eu tive o privilégio de parti-
cipar de alguns desses momentos de celebração 
e ver a emoção nos olhos dos representantes 
dos municípios vencedores. Não é fácil ganhar o 
Selo, não. Ele é resultado de muito trabalho, de-
dicação e, mais do que tudo, comprometimento 
com as crianças e adolescentes. 

Nesta publicação, você vai poder conhecer 
e compartilhar um pouco das emoções e reali-
zações que vivemos em 2016. Cada uma das his-
tórias tem um personagem fundamental: Você! 
Sua confiança e engajamento tornam possível o 
nosso trabalho, que transforma e dá mais opor-
tunidades, sobretudo, para as crianças e adoles-
centes que mais precisam. 

Muito obrigado em nome de toda a equipe 
do UNICEF!

Para cada criança, uma vida feliz!

Gary Stahl
Representante do UNICEF 
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RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES APOIADAS 
PELO UNICEF NO BRASIL EM 2016
Ação Educativa | Agência de Notícias da Infância Matraca | 
Associação Maranhense de Formação de Governantes – 
AMFG | ANDI Comunicação e Direitos | Associação para 
o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará 
– APDMCE | Associação Social Arquiodiocesana – Asa/
PI | Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco 
| Canal Futura | Casa Renascer | Centro de Educação 
Ambiental São Bartolomeu – CEASB | Centro de Promoção 
da Saúde – CEDAPS | Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – Cedeca/DF | Centro Integrado 
de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável 
– CIEDS | Centro Internacional de Cooperação para o 
Desenvolvimento – Cintercoop | Comunicação Interativa 
– Cipó | Fundação Amazonas Sustentável – FAS | 
Fundação Altino Ventura – FAV | Fundação Instituto para 
o Desenvolvimento da Amazônia – Fidesa | Fundação 
Josué Montello | Fundação Médica do Rio Grande do 
Sul | Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS – Ceará – 
Gapa/CE | Instituto Esporte e Educação – IEE | Instituto 
Internacional para o Desenvolvimento – IIDAC | Instituto 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – Indica | 
Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC | Instituto 
Papai | Instituto Aliança com o Adolescente | Instituto de 
Cultura, Arte, Ciência e Esporte – Instituto Cuca | Instituto 
Peabiru | Instituto Probem | Instituto Fundação Mundial 
da Infância (World Childhood Foundation ) – WCF / Brasil 
| Instituto de Aplicação de Toxina Botulinica – IPAT | 
Instituto de Pesquisa e Educação do Campo – Ipê Campo 
| Instituto Paulo Montenegro – IPM | Instituto Primeira 
Infância – Iprede | Instituto Rodrigo Mendes – IRM | 
Escritório de Direitos Humanos – Juspopuli | Presença 
Ecumênica e Serviço – Koinonia | Núcleo de Tratamento e 
Estimulação Precoce – NUTEP | Observatório da Criança e 
do Adolescente / Instituto OCA | Observatório de Favelas 
do Rio de Janeiro | Instituto da Mulher Negra – Odara | 
Oficina Escola de Lutheria da Amazônia – OELA | Oficina 
de Imagens Comunicação e Educação | Associação 
Beneficente O Pequeno Nazareno – OPN | Rede de Amizade 
& Solidariedade às Pessoas com HIV/AIDS | Rede pela 
Humanização do Parto e Nascimento – Rehuna | Safernet 
Brasil | Serviço de Tecnologia Alternativa – Serta | União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime 
| Viração EduComunicação

EDITORIAL SUMÁRIO



ROSA 
ORDÓÑEZ 

tinha cerca de 8 anos 
quando foi atendida por 
um programa realizado 
pelo UNICEF, em Madri 

(Espanha).  
A ajuda, essencial para 
o desenvolvimento de 
Rosa, despertou nela a 
vontade de se dedicar 
à organização. Hoje, 

aos 60 anos, ela celebra 
mais de 40 de atuação no 

marketing da organização: 
“UNICEF para mim é 

sinônimo de confiança  
e credibilidade”. 

1956

2016

UNICEF  
70 anos de incansável 
trabalho pelas crianças 
mais vulneráveis do mundo

O UNICEF, a maior organização do mundo dedica-
da às crianças e aos adolescentes, completou 70 
anos em 2016, comemorando grandes conquis-
tas pelos direitos da infância em todo o mundo. 
A organização foi criada pelas Nações Unidas 
para levar ajuda vital e apoio a longo prazo a 
meninas e meninos vítimas da II Guerra Mundial, 
na Europa, China e Oriente Médio, e continua 
respondendo às emergências humanitárias que 
afetam crianças no mundo inteiro. 

Financiada inteiramente por contribuições 
voluntárias de governos, sociedade civil, setor 
privado e cidadãos solidários, o UNICEF expan-
diu rapidamente seu alcance e, em 1955, já esta-
va trabalhando pelas crianças em mais de 90 pa-
íses. Atualmente, trabalha com parceiros em 191 
países e territórios e conta com os esforços de 13 
mil funcionários nacionais e internacionais. 

Um progresso imenso para as crianças de 
todo o mundo foi alcançado nas últimas décadas. 
Desde 1990, o número de crianças que morrem 
antes do seu quinto aniversário diminuiu para a 
metade, e centenas de milhões de crianças foram 
retiradas da pobreza. As taxas de abandono esco-
lar entre as crianças em idade escolar primária 
diminuíram mais de 40% entre 1990 e 2014.

O UNICEF chegou ao Brasil em 1950, em João 
Pessoa (PB). Durante a primeira década de tra-
balho, a prioridade era combater a desnutrição 
e garantir a sobrevivência das crianças dos es-
tados do Nordeste. Desde então, a organização 
atuou em diferentes frentes, participando de 
grandes campanhas de imunização e aleitamen-
to materno, do movimento pelo acesso universal 
à educação, dos programas de merenda escolar, 
enfrentamento ao trabalho infantil e da mobi-
lização que resultou na elaboração do Estatuto 
da Criança e do Adolescente e na aprovação do 
artigo 227 da Constituição Federal, que mudou o 
marco legal dos direitos de crianças no País. 

Mesmo com 
o progresso na área 

da infância em todo o 
mundo, milhões de crianças 

ainda precisam de ajuda; qua-
se 250 milhões crescem em 

países afetados por conflitos 
e quase 50 milhões foram 

obrigadas a deixar 
suas casas.

Atualmente, grande parte das ações do UNICEF 
 no Brasil está estruturada em três plataformas 
de trabalho: nas regiões do Semiárido, da Ama-
zônia Legal brasileira e dos centros urbanos. Por 
meio do Selo UNICEF Município Aprovado, traba-
lha para que os municípios do Norte e Nordeste 
assumam compromissos para a garantia dos 
direitos de crianças e de adolescentes e, efetiva-
mente, reduzam as desigualdades dessas regi-
ões com relação ao restante do País. Nos centros 
urbanos, o programa Plataforma dos Centros 
Urbanos (PCU) visa à redução das desigualdades 
intramunicipais. 

Em sua forma de trabalhar, os parceiros são 
fundamentais para garantir a cada criança e a 
cada adolescente seus principais direitos: sobre-
viver e se desenvolver; aprender; crescer sem vio-
lência; ser protegido do HIV/aids e ser prioridade 
absoluta para a sociedade e governos. 

Portanto, o UNICEF também aproveita essa 
celebração de 70 anos para renovar o apelo ur-
gente, de modo que possamos chegar a milhões 
de meninas e meninos que ainda hoje estão sen-
do deixados para trás porque vivem na pobreza 
ou em comunidades difíceis de se alcançar ou 
por causa de seu gênero, raça, religião, grupo ét-
nico ou deficiência. 
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70  ANOS

A liberação de recur-
sos para alimentação 
nas escolas permitiu 
a execução do primei-
ro programa nacional 
de merenda escolar, 
dando início à polí-
tica de alimentação 
escolar no País. 

Décadas de 50 e 60

A contribuição do UNICEF para as crianças do Brasil

Década de 70 Década de 80 Década de 90 Século XXI

O UNICEF 
promoveu o Ano 
Internacional da 
Criança, iniciando 
a “Década dos 
direitos”. Milhões 
de crianças apren-
deram os princípios 
da Declaração dos 
Direitos da Criança, 
publicados em seus 
cadernos escolares.

Milhões de 
crianças foram va-
cinadas contra a 
poliomielite, mes-
mo nos pontos de 
mais difícil acesso. 
Campanhas de 
aleitamento ma-
terno e uso do soro 
caseiro ajudaram 
a reduzir a morta-
lidade infantil.

A organização 
participou da cam-
panha pelo registro 
civil, quando mais 
de um milhão de 
crianças não tinha 
assegurado seu 
direito a um nome, 
e ajudou a aprovar 
a gratuidade no 
registro civil e na 
primeira certidão 
de nascimento.

Em parceria com o IBGE, o UNICEF lançou o Índice de Desenvolvimento 
Infantil (IDI), instrumento que vem contribuindo para a formulação e 
o monitoramento de políticas públicas da primeira infância no País. 
Desenvolveu a metodologia do Selo UNICEF Município Aprovado, que 
empodera os municípios e a sociedade para identificar e resolver proble-
mas que afetam a infância.

O Selo UNICEF Município Aprovado é um instrumento de mobilização, 
desenvolvimento de competências e melhoria da gestão municipal, 
promovido pelo UNICEF em articulação com os governos estaduais. Visa 
estimular os municípios para que implementem políticas públicas, a fim 
de diminuir as desigualdades e garantir os direitos de meninas e meni-
nos previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente.



Selo UNICEF:  
a criança como  
prioridade de todos
500 municípios conquistaram o Selo UNICEF por seus avanços 
nos direitos das crianças e adolescentes

Ao final de um ciclo de quatro anos, 500 muni-
cípios brasileiros comprovaram avanços nas á- 
reas de Saúde, Educação, Proteção e Participa-
ção Social em direção à redução das desigualda-
des que afetam a vida de crianças e adolescentes 
e receberam, em dezembro, o reconhecimento 
do UNICEF com o Selo UNICEF Município Aprova-
do - Edição 2013-2016. 

Esses municípios atingiram o objetivo do Selo 
UNICEF: fazer com que a gestão municipal colo-
que crianças e adolescentes como prioridade de 
suas políticas públicas. Isso já está trazendo re-
sultados concretos para as crianças. Temos muito 
para comemorar!

Esse resultado demonstra que é possível priori-
zar as ações pelas crianças mesmo em situações 
complexas, com desafios políticos e econômicos.

Nessa 4ª edição do Selo UNICEF, se inscreveram 
mais de 1700 municípios de 19 estados da Amazô-
nia e do Semiárido. 

Eles assumiram o compromisso de desenvol-
ver ações estratégicas de políticas públicas e de 
participação social em benefício das crianças e 
de suas famílias. O reconhecimento com o Selo  
UNICEF é o resultado de uma caminhada que en-
volve as pessoas que vivem no município, as insti-
tuições, os governos e cada um de nós. 

ABAIXO AS CINCO ETAPAS DO MUNICÍ-
PIO PARA RECEBER O SELO UNICEF:

DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO DA 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE

DESENVOLVER POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE GARANTAM 
O DIREITO DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

DESENVOLVER 
UM PLANO 
DE AÇÃO

MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

SER  
AVALIADO1 32 4 5

mais de 

16 
milhões
de crianças e 

adolescentes vivem  
nos municípios  

inscritos no Selo

O TRABALHO DO UNICEF:
• Convocar os municípios
• Disponibilizar a linha de base (análise da situa-

ção atual dos municípios)
• Capacitar gestores e técnicos
• Orientar a elaboração e direcionamento de polí-

ticas públicas 
• Monitorar e avaliar os resultados

Além de avaliar o avanço dos indicadores sociais 
e o desenvolvimento das políticas públicas, tam-
bém acompanhamos a mobilização da comunida-
de local para incluir os direitos da infância como 
prioridade municipal. Ela é fundamental para ga-
rantir o que chamamos de empoderamento local 
– a capacidade de cada um reconhecer que tem 
poder para assumir responsabilidades e se tornar 
agente de transformação em sua comunidade. 

No Semiárido, 308 municípios integraram o gru-
po dos que mais se destacaram, sendo certifica-
dos com o Selo UNICEF. Na Amazônia, foram 192 
municípios. Todos esses municípios realizaram 
ações concretas e conseguiram melhorar indica-
dores sociais importantes em áreas como saúde, 
educação, proteção e participação social. Outros 
452 municípios concluíram todas as etapas da 
iniciativa e, mesmo não tendo atingido todas as 
metas do Selo UNICEF, registraram avanços signi-
ficativos para a infância e a adolescência.

Conheça a relação completa em 
www.selounicef.org.br.

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/D

an
ie

l I
gl

es
ia

s

4 // RELATÓRIO ANUAL UNI 2016 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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“Nós, que viemos hoje 
receber o Selo UNICEF, 

estamos aqui para dizer:  
o município não é perfeito. 
Temos muitos desafios. Mas 
nós temos um compromisso 

com a infância e com a 
adolescência, ou seja, com 
a vida. O grande trabalho 
que o UNICEF faz, que se 

expressa nos indicadores, 
é um valor: o valor da 

vida. Isso é uma grande 
conquista”, disse o prefeito 
Heliomar Valle da Silveira, 

de Pirapora (MG). “Nós 
não disputamos com outro 
município. Nós disputamos 

contra a mortalidade 
infantil, a falta da 
vacina, o homicídio 

de adolescentes, nós 
disputamos para oferecer 
educação de qualidade”, 

acrescentou. 



Participação Comunitária  
Os Fóruns Comunitários aconteceram em dois momentos. No 
primeiro, para avaliar a situação das crianças e adolescentes 
do município e dos serviços de atenção e elaborar o Plano Mu-
nicipal de Ação para a Proteção Integral das Crianças e Ado-
lescentes. Três anos depois, o segundo Fórum avaliou a cami-
nhada dos municípios rumo aos objetivos do Selo UNICEF e 
à concretização das Ações Estratégicas de Políticas Públicas 
e Participação Social. Participaram dos fóruns: Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
lideranças locais, crianças, adolescentes e famílias que foram 
indispensáveis nesse processo. Um representante do UNICEF 
também participou com o papel de avaliar e garantir a trans-
parência do processo.

RESULTADOS O UNICEF acompanhou, apoiou tecnicamente, promoveu capacitações, 
monitorou, avaliou o desempenho dos municípios e certificou aqueles 
que alcançaram as metas estabelecidas para a garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

Todo esse trabalho só foi possível porque você, amigo doador, se fez 
presente em cada um desses municípios, levando as bases para uma vida 
melhor àquelas crianças e adolescentes, assim como a suas famílias.

EDUCAÇÃO: ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA
De 2012 a 2015, a taxa de abandono no ensino fundamental caiu 34% entre os municípios 
certificados pelo Selo UNICEF no Semiárido e 18,9% entre os da Amazônia. Além de desen-
volver ações para garantir a permanência dos alunos nas salas de aula e a aprendizagem, 
os municípios investiram na busca ativa de crianças e adolescentes que estavam fora da 
escola, realizando ações para garantir a inserção deles na rede pública de ensino.

PROTEÇÃO: ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL E DA VIOLÊNCIA 
SEXUAL
Entre todos os municípios participantes do Selo UNICEF, a superação da violência crescente 
que afeta crianças e adolescentes foi um ponto importante. No Semiárido, mesmo num 
contexto em que situações de trabalho infantil são percebidas como algo aceitável e casos de 
violência sexual são frequentemente tolerados, os 346 municípios que realizaram ações de 
prevenção ao trabalho de crianças e adolescentes e os 158 que implementaram algum pro-
grama para prevenção e acolhimento de meninos e meninas vítimas de violência doméstica 
e sexual merecem destaque. Na Amazônia, 147 municípios realizaram campanhas de com-
bate ao trabalho infantil e 134 realizaram projetos voltados ao atendimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, incluindo capacitação de equipes e serviços de referência.

SAÚDE: REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL
De 2011 a 2014, a taxa de mortalidade infantil caiu 5,2% no Brasil. Nos municípios certifi-
cados pelo Selo UNICEF, a queda foi de 8,1% no Semiárido e 9,8% na Amazônia. A queda se 
deve a um conjunto de medidas adotadas por esses municípios, como o aumento do acesso 
ao pré-natal. No total, 334 crianças a menos morreram antes de completar 1 ano de idade 
nesse período.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL: ENGAJAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Ao todo, 525 municípios participantes do Selo UNICEF no Semiárido criaram Núcleos de 
Cidadania dos Adolescentes (Nucas), envolvendo 11,5 mil meninos e meninas, que se 
tornaram mobilizadores de outros adolescentes. Na Amazônia, foi criada a rede Juventude 
Unida pela Vida na Amazônia (Juva), que realizou quatro encontros regionais, mobilizan-
do mais de 10 mil crianças e adolescentes.

VEJA ALGUNS RESULTADOS DAS PRINCIPAIS ÁREAS:

“No meu 
município, 

tive acesso a 
sete consultas de 

pré-natal.”  
Sônia, mãe de 

Luiza
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Confira alguns resulta-
dos contabilizados pelo 
Selo UNICEF Município 
Aprovado na área da 
Educação:
• 489 municípios do Se-

miárido participaram 
da avaliação nacional 
de alfabetização, a 
Provinha Brasil;

- 215 municípios da 
Amazônia desenvolve-
ram planos de educa-
ção municipal;

- 586 municípios do Se-
miárido e da Amazô-
nia realizaram busca 
ativa de crianças 
fora da escola, passo 
fundamental para 
enfrentar a exclusão 
escolar;

- 427 municípios do 
Semiárido realizaram 
busca ativa para 
atualizar suas taxas 
de crianças com neces-
sidades educacionais 
especiais.

Sônia já estava grávida de Luiza Vitória quando descobriu 
que tinha direito a pelo menos sete consultas gratuitas de 
pré-natal. “Fiz todas as consultas, fui incentivada a fazer o 
parto normal.”

Elas moram em Araçuaí (MG), onde a proporção de 
gestantes que tiveram sete ou mais consultas pré-natal 
aumentou de 55% em 2013 para 72,5% em 2015. Elas par-
ticiparam da Semana do Bebê, atividade do Selo UNICEF 
realizada por 523 municípios do Semiárido entre 2014 e 
2015. Araçuaí foi um dos aprovados na edição 2013-2016 
do Selo UNICEF, iniciativa que contribui para a garantia 
dos direitos de 12 milhões de crianças e adolescentes do 
Semiárido brasileiro. 

Indicadores educacionais 
importantes tiveram 

avanços durante o 
período. A distorção 
idade-série entre os 

municípios inscritos no 
Amazonas, por exemplo, 

caiu em 8.6%.

Muito para 
comemorar: só no 

Maranhão, por 
exemplo, o acesso ao 

pré-natal entre os 
municípios inscritos 

aumentou em 32.7%.

SELO NA EDUCAÇÃO 



Paraíba = 32

Amazonas = 15
Pará = 39

Mato Grosso = 30Acre = 9

Roraima = 5 Amapá = 4
Maranhão = 42

Piauí = 40

Ceará = 82

Rio Grande 
do Norte = 49

Pernambuco = 35

Alagoas = 10

Sergipe = 8

Bahia = 28

Minas Gerais = 16

Espírito Santo = 8

Rondônia = 18

Tocantins = 30

RESULTADOS AMAZÔNIA SEMIÁRIDO

Mortalidade infantil Queda de 9,8% Queda de 8,1%

Abandono no ensino fundamental Queda de 18,9% Queda de 34%

Proteção 147 municípios realizaram 
campanhas de combate ao 
trabalho infantil

158 municípios criaram programa para 
prevenção e acolhimento de meninos 
e meninas vítimas de violência 
doméstica e sexual

Participação social Criação da rede Juventude Unida 
pela Vida na Amazônia (Juva) 
mobilizando mais de 10 mil 
crianças e adolescentes

525 municípios criaram Núcleos de 
Cidadania dos Adolescentes (Nucas), 
envolvendo 11,5 mil meninos e 
meninas

MUNICÍPIOS CERTIFICADOS – veja os números por estado

Municípios do Semiárido

611 
municípios 

inscritos

192 
municípios de  

9 estados foram 
certificados

1.134 
municípios 

inscritos

308 
municípios de  

10 estados foram 
certificados

“Todo mundo 
que mora no 

município tem 
que conhecer e dar 

opinião.”   
Sávio, 11 anos 

Municípios da Amazônia
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POLÍTICAS 
PÚBLICAS

VOCÊ SABIA?

Combatendo o mosquito

Para con-
quistar esta 
edição do Selo 
UNICEF, o ges-
tor municipal 
precisou se 
comprometer 
com a iniciati-

va, nomear um articulador 
e desenvolver a metodologia 
proposta. Além disso, foi 
obrigatória a realização de dois 
fóruns comunitários e a for-
mação do comitê intersetorial 
municipal. A metodologia inclui 
ações estratégicas (atividades 
que os municípios precisam 
realizar) e indicadores de 
impacto social (os resultados 
que os municípios precisam 
melhorar). Conheça mais 
sobre a metodologia em 
www.selounicef.org.br.

Aos 11 anos, Sávio teve sua primeira experiên-
cia democrática. Ele é morador do município 
de Salvaterra (PA), localizado na Ilha do 
Marajó, e participou do 2° Fórum Comunitário, 
realizado no dia 5 de julho. Sávio e outras 
crianças e adolescentes fizeram parte da eta-
pa de avaliação qualitativa do Selo UNICEF, 
na qual a sociedade aponta o que melhorou 
e o que ainda pode ser trabalhado para 
garantir os direitos de crianças e adolescentes 
na cidade.

Para ele, que cursa a 6ª série na Escola  

Barrae Olavo Novaes, este é um momento úni-
co para crianças, jovens e adultos se reunirem 
para falar de políticas públicas. “Na verdade, 
se as coisas estão sendo realizadas no municí-
pio, todo mundo que mora no município tem 
que conhecer e dar opinião”, afirma.

Sávio compreendeu a metodologia e sabia 
de cor os passos do Fórum. Ele acredita que, 
além da avaliação, o Fórum Comunitário vai 
deixar mais heranças. “Isso vai servir para 
todos nós como aprendizado para a nossa 
vida”, conclui.

Destacamos o envolvimento expressivo das crianças 
e dos adolescentes nas ações desenvolvidas pelos 
municípios no combate ao mosquito Aedes aegypti. 
Em 2016, só no Semiárido, 516 municípios realizaram 
mutirão de combate ao mosquito nas comunidades e 
482 municípios realizaram atividades de prevenção 
contra o mosquito nas escolas municipais.



MUNICÍPIO NOVA FÁTIMA (BA) SALGUEIRO (PE) TIANGUÁ (CE) PIRIPIRI (PI)

Nº de alunos da 
rede municipal 1.474 7.766 15.901 10.791

Nº de escolas da 
rede municipal 12 22 63 71

O que mudou? Implementação de 
cisternas,12 escolas 
reformadas e pro-
jeto de educação 
contextualizada 
desenvolvido. 

Cinco escolas foram 
reformadas, uma foi 
reconstruída e foi im-
plantado um projeto 
de escovação dentária 
nas escolas.

31 escolas reformadas e 
um projeto de Educação 
para a Convivência com o 
Semiárido implementado 
para os anos finais do 
ensino fundamental.

Escolas reformadas, uma 
escola da zona rural rece-
beu água pela primeira 
vez e projetos pedagógi-
cos com foco no Semiárido 
foram realizados.

Educação também se faz com 
água e saneamento

 
RESULTADOS

• 1,1 milhão (1.124.200)  
de crianças e adoles-
centes em 5.638 escolas 
foram impactados com 
a ação Toda Escola com 
Água de Qualidade, 
Banheiro e Cozinha. 

• 545 dos municípios 
inscritos realizaram 
mapeamento do acesso 
e qualidade da água nas 
escolas públicas urbanas 
e rurais. 

• 241 municípios fizeram 
reformas ou construções 
ligadas ao saneamento 
ou abastecimento em 
suas escolas. 

• 364 municípios definiram 
junto à comunidade esco-
lar e gestores públicos, as 
ações e prioridades das 
escolas.

• 3.098 pessoas (gestores 
municipais, sociedade 
civil e comunidade esco-
lar), nos 10 estados do 
Semiárido, foram mo-
bilizadas e capacitadas 
na temática Toda Escola 
com Água de Qualidade, 
Banheiro e Cozinha. 

• 2.710 escolas (em 241 
municípios) fizeram 
algum tipo de mudança 
em sua infraestrutura 
(na maioria dos casos, 
reformas ou construções) 
para melhorar as con-
dições de saneamento 
básico e abastecimento. 
O conjunto dessas ativi-
dades impactou a vida de 
mais de 500 mil meninos 
e meninas na região do 
Semiárido brasileiro.

GRANDES 
MUDANÇAS

PELO DIREITO  
À ÁGUA

72 MUNICÍPIOS CERTIFICADOS SE DESTACARAM
por reunir as melhores práticas em Toda Escola com Água de Qualidade, Banheiro e Cozinha e também por seus projetos de 
Educação para a Convivência com o Semiárido. Conheça quatro deles: Nova Fátima (BA), Salgueiro (PE), Tianguá (CE) e Piripiri (PI). 
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AGRADECIMENTOS: 
Obrigado, amigo doador. Com a sua ajuda, projetos como o 
Selo UNICEF Município Aprovado podem se tornar realidade 
e mudar a vida de milhares de crianças brasileiras.

O Selo UNICEF contou também com o apoio importante 
de parceiros corporativos como Aché, Celpa, Celpe, Cosern, 
Cemar, Cemig, Coelba, Enel, Energisa, Fundação Telefônica, 

VEJA UMA DAS MUITAS AÇÕES QUE ESTÃO DANDO CERTO!
A água é fundamental para a sobrevivência de todos. Em alguns locais ela se torna  
ainda mais importante, devido à escassez em algumas localidades.
Isso torna a vida, de uma maneira geral, mais difícil. Em especial, para as crianças.

Além do abastecimento doméstico, meninas e meninos precisam de infraestrutura adequada 
e condições sanitárias em suas escolas também. Lá, eles passam uma boa parte do tempo  
e precisam de um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento. 

Só que, infelizmente, em muitas cidades, a situação das escolas ainda é precária.  
Mas o UNICEF vem atuando para mudar esse quadro. 

Em parceria com a Unilever e com você, o UNICEF pode colocar o direito humano à água e ao 
saneamento básico de qualidade como uma das prioridades.
A maior parte das ações aconteceu através do Selo UNICEF Município Aprovado. De 2014 a 
2016, os municípios participantes foram estimulados a desenvolver seus diagnósticos e suas 
políticas públicas necessárias para que a ação Toda Escola com Água de Qualidade, Banheiro 
e Cozinha se tornasse uma realidade para as crianças. 

Quando a mãe de João Pedro, 
de 7 anos, estudava na mesma 

escola que ele, não contava com 
água nem banheiro – precisava 
ir nos fundos da escola. “Mas, 
na maior parte do tempo, era 
segurando porque ir no mato 
é ruim, ninguém lava a mão”, 

conta Betânia, 29 anos. Hoje os 
banheiros são separados por gê-
nero. Há refeitório, pátio coberto 

e um muro. Nova Fátima (BA) 

“Aqui era mais sujo, feio 
e ninguém pensava em 

cuidar de nada. Agora tem 
menos desperdício e a gente 
se esforça para manter tudo 
conservado. Ano que vem eu 
estarei no ensino médio, mas 

quero voltar aqui para ensinar 
outros alunos e não deixarem o 
projeto morrer!”  Alex, 14 anos, 

estudante do 9º ano da E. M. 
Nossa Senhora das Graças. 

Antes do “escovódro-
mo”, as crianças não 
escovavam os dentes 

nem em casa. “Percebe-
mos que a maioria das 

famílias não ensinava a 
escovar nem sabia por 
que era importante”, 
conta Ivone Dantas, 

professora e diretora de 
ensino da rede munici-

pal.  Salgueiro (PE)

“Enquanto eu trabalho, ele fica 
com as professoras, aprende 

os números, as primeiras letras 
e as cores. Isso em um espaço 
bom e limpo para brincar e se 

desenvolver. Ele gosta tanto que, 
enquanto as outras crianças 

choram pra voltar para casa, ele 
chora para ir embora da creche.” 

Wanderlene de Arruda Melo, 
mãe de  Francisco Kenwy,  

de 2 anos. Tinguá (CE)

Maple Bear Canadian Schools, Neve (Kimberly-Clark), Petrobras, 
RGE e VIM (Unilever).

Ao final de mais uma edição, sabemos que desafios importan-
tes permanecem, mas certamente os municípios que atuaram 
durante os quatro anos da iniciativa demonstram que é possível 
avançar na garantia da prioridade absoluta às crianças e aos 
adolescentes. É um trabalho intenso, em rede e em parceria.

Contamos com você para a nova edição do Selo UNICEF!



Iniciativa do UNICEF para reduzir as 
desigualdades que afetam a vida 
de crianças e adolescentes em oito 
capitais brasileiras (Belém, Fortale-
za, Maceió, Manaus, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Luís e São Paulo), ga-
rantindo acesso a educação, saúde, 
proteção e oportunidades de partici-
pação e tendo como base o trabalho 
conjunto de comunidades, governos 
e conselhos de direitos.

PCU 
Plataforma 
dos Centros 
Urbanos

Redução das desigualdades 
intramunicipais

O prêmio

Entre 2013 e 2016, o UNICEF apoiou os municípios para que 
avançassem na redução das desigualdades intramunicipais 
que afetam a vida das crianças e adolescentes. Os dados 
mostram muitos avanços! 
• Em Belém, a taxa de distorção idade-série diminuiu de 

11,03% em 2013 para 7,95% em 2015. Todos os distritos que 
apresentavam a pior situação melhoraram. 

• Fortaleza ampliou de 43,63%, em 2013, para 71,31%, em 
2015, a proporção de crianças com deficiência contem-
pladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) que 
frequentam a escola em todos os seus territórios, além de 
reduzir a desigualdade entre as diferentes regiões. 

• No Rio de Janeiro, o índice de gestantes que realizaram 
sete ou mais consultas pré-natal passou de 67,95%, em 
2012, para 74,10%, em 2015. A distância entre o pior indica-
dor das regiões e o melhor também foi reduzida.

• Em Manaus, a taxa de mortes de adolescentes e jovens de 
10 a 19 anos por causas externas (acidentes e suicídios) di-
minuiu em todas as regiões, passando de 69,93 mortes/100 
mil habitantes em 2012 para 22,49/100 mil habitantes em 
2015. Isso quer dizer que 156 adolescentes e jovens deixa-
ram de morrer por causas externas nesse período. 

• Em Maceió, a taxa de homicídio entre os 10 e os 19 anos 
caiu de 116,35 adolescentes e jovens/100 mil em 2012 para 
79,75/100 mil em 2015. A diferença entre o pior indicador 
nas sub-regiões da cidade e o melhor foi reduzida em 
quase 44 pontos percentuais.

• O município de São Paulo conseguiu reduzir a mortalida-
de neonatal (até 27 dias de vida) em 10 dos 16 distritos que 
apresentavam os piores indicadores. 

• Em Salvador, mais de 67% das escolas da rede pública 
municipal atingiram a meta do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) em 2015, percentual que era de 
pouco mais de 46% em 2013.

• Em São Luís, o percentual de bebês nascidos vivos, filhos 
de mulheres de 10 a 19 anos, caiu de 18,11 a cada 100 nas-
cidos em 2013 para 17,24 crianças a cada 100 nascidos em 
2015. A distância entre os territórios com o pior e o melhor 
indicador diminuiu em mais de 4 pontos percentuais.

A série de reportagens "Juventudes", produzida a partir de 
atividades da Plataforma dos Centros Urbanos em Fortaleza, 
de iniciativa do UNICEF e divulgada pelo jornal O Povo, foi 
um dos trabalhos vencedores do Prêmio Banco do Nordeste 
de Jornalismo 2016 (Prêmio BNB de Jornalismo). Para dar visi-
bilidade às diferentes juventudes e aos desafios enfrentados 
na cidade, as histórias de vida contadas motivaram o UNICEF 
a iniciar uma articulação que resultou no Comitê Cearense 
pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. Os trabalhos 
têm a coordenação técnica do UNICEF e reúnem 
Assembleia Legislativa e Governo do Estado. 
Conteúdo disponível em: http://bit.ly/2lBIIfU

8,3 milhões de crianças e adolescentes vivem 
nas cidades que participaram da segunda 

edição da iniciativa, entre 2013-2016;

15 mil adolescentes participaram de ativida-
des da PCU no último ano;

8.195 pessoas participaram de 56 fóruns 
comunitários, para construir propos-

tas com ações urgentes para melhorar as con-
dições de vida das crianças que estão nas áreas 
mais vulneráveis das cidades.

DESTAQUES:

“A PCU 
significou uma 

mudança de vida. Eu 
melhorei muito em casa 
e minhas notas melhora-

ram. Aprendi a fazer as 
coisas certas.”

 Marvin

A partici-
pação social 

dos adolescentes 
é um dos eixos 

da PCU

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/D

an
ie

lle
 P

er
ei

ra

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/D

an
ie

lle
 P

er
ei

ra

8 // RELATÓRIO ANUAL UNI 2016 

PCU

Marvin ia por um 
caminho complicado. 
Não queria estudar e 

causava muitos atritos 
em casa. Ele mora numa 

região vulnerável de 
Manaus e seu pai tinha 
medo de vê-lo cercado 

por más influências. 
A vida mudou no come-
ço de 2016. Estimulado 
por um colega, Marvin 

participou de uma 
palestra da Plataforma 

dos Centros Urbanos 
(PCU). Tinha ido apenas 
para matar aula. Mas 
foi fisgado pelas dis-

cussões e decidiu fazer 
parte da iniciativa. 

Desde então, passou a 
se reunir semanalmente 

com outros adolescen-
tes para conversar sobre 

a realidade do bairro. 
O que aprendia levava 
para os colegas de clas-

se e outras crianças. 



UNICEF no combate ao zika
Em dezembro de 2015, em meio à epidemia do vírus zika e ao crescente número de casos de 
crianças com microcefalia, o Ministério da Saúde solicitou o apoio do UNICEF para a redução 
dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. 

O UNICEF já atuava em mais de 1.700 municípios, dos quais 85% com alta proliferação do 
mosquito. A partir dessa presença nesses territórios, implementou rapidamente um plano para 
prevenir a proliferação dos mosquitos, especialmente nas áreas mais afetadas pelo problema. 
Na Amazônia e no Semiárido, 991 municípios, incluindo oito grandes capitais, realizaram ações 
de combate ao mosquito envolvendo as comunidades. 

Para apoiar as famílias de crianças com a Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) e outras 
deficiências, também criamos o projeto Redes de Inclusão, envolvendo mais de dez parceiros, 
como o Ministério da Saúde e a OMS, em dois municípios com grande número de casos: Recife 
(PE) e Campina Grande (PB). 

Também utilizamos a força das redes sociais como parte dos esforços para a prevenção de 
doenças transmitidas pelo mosquito. Em parceria com o Facebook, encontramos melhores 
formas de criar e divulgar o tema nas redes sociais.

337 mil crianças de até quatro anos que vivem em 304 cidades partici-
pantes do Selo UNICEF Município Aprovado foram beneficiadas com 
a implementação do Kit da Família Brasileira Fortalecida (Kit FBF) 
com informações sobre assistência e desenvolvimento, da gestação à 
criança de 6 anos, que chega até mães, pais e responsáveis por meio 
de profissionais capacitados.

FAMÍLIAS INDÍGENAS DE TRÊS ESTADOS BRASILEIROS TAMBÉM 
RECEBERAM ATENÇÃO ESPECIAL DO UNICEF em parceria com os go-
vernos federal e estadual. O UNICEF adaptou a metodologia “ALIMEN-
TAÇÃO E ALEITAMENTO MATERNO NO BRASIL”, desenvolvendo projeto 
piloto em seis aldeias e atingindo 92 mulheres, 75 crianças e 38 profis-
sionais na Bahia. Também trabalhamos com parteiras que prestaram 
atendimento a 808 gestantes de 471 aldeias em 36 municípios do Mato 
Grosso do Sul no intuito de reduzir a mortalidade infantil. No Pará, 
trabalhamos com organizações de mulheres indígenas para elaborar 
um plano voltado à redução da desnutrição e da mortalidade infantil, 
impactando 308 aldeias, em 23 municípios.

NÚMEROS QUE DEMONSTRAM O IMPACTO DA CAMPANHA 
CONTRA A ZIKA:
• 23 milhões de pessoas alcançadas e 1,35 milhão engajadas 

com as mensagens de prevenção nas redes sociais.
• 16,4 milhões de pessoas atingidas pelos spots de rádio.
• 1.003 crianças e adolescentes treinados para compartilhar 

conhecimento com outros 10 mil.
• 3.011 pessoas de 991 municípios dos 19 estados do Semiári-

do e Amazônia mobilizadas e treinadas.

ALGUNS RESULTADOS DAS AÇÕES DO REDES DE INCLUSÃO 
EM CAMPINA GRANDE (PB) E RECIFE (PE):
• 380 kits multissensoriais entregues aos gestores dos municí-

pios com orientações de uso dos objetos do kit no ambiente 
domiciliar e escolar.

• 380 famílias/cuidadores participando do projeto Redes de 
Inclusão, representando 100% das famílias atendidas nos 
serviços desses municípios.

• 402 profissionais da Atenção Básica de Saúde, capacitados 
para o manejo clínico e reabilitação das crianças com SCZv 
e outras deficiências, e para o acompanhamento qualifica-
do das mulheres gestantes (parceria do UNICEF e Projeto 
Zikalab/IPADS). 

SOBRE O KIT MULTISSENSORIAL – Conjunto de vários 
objetos especialmente criados para estimular o desenvolvi-
mento das crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus no 
ambiente domiciliar. Ele contém tapete, chocalhos, colheres e 
outros itens que trabalham os sentidos das crianças e foram 
criados com base nas necessidades das famílias e na experi-
ência de profissionais de saúde. 

1) Mobilização das comunidades para reduzir os 
criadouros do mosquito, com foco em preven-
ção e cuidados pessoais; 

2) Divulgação em mídia tradicional e digital de 
mensagens de prevenção e de informações 
baseadas em pesquisas com diversos públicos; 

3) Monitoramento semanal da situação; 

4) Parceria com autoridades de saúde, educação 
e assistência social e sociedade civil para criar 
o projeto Redes de Inclusão, a fim de apoiar 
gestantes e famílias com crianças nascidas 
com Síndrome Congênita do Zika Vírus (antes 
conhecida como microcefalia).

A RESPOSTA DO UNICEF AO ZIKA TEVE 
QUATRO FRENTES: 

Competências familiares
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DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Na hora do parto, Raquel Barbosa Gonzaga ficou sabendo 
que suas filhas gêmeas, Heloá e Heloísa, tinham a Síndro-
me Congênita do Zika Vírus. Ao choque inicial, somaram-
-se outras dificuldades. A família mora no Sertão e teve 
que se reorganizar para garantir os cuidados às meninas. 
O apoio veio com o projeto Redes de Inclusão, iniciativa do 
UNICEF, e parceiros do município. As gêmeas passaram a 
ser atendidas duas vezes por semana no Hospital Pedro I,  
em Campina Grande (PB), e a mãe recebeu um kit e a 
capacitação para utilizá-lo – o material contém objetos 
para estimulação do desenvolvimento da criança no 
ambiente domiciliar. “Hoje, eu sonho alto para as minhas 
filhas”, diz Raquel.



Proteção 
contra a violência
Proteção nas Olimpíadas

Diálogo virtual

Garantia de direitos

Parcerias pela educação

O UNICEF ampliou os 
esforços para a proteção 
de crianças e adolescentes 
durante os Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 
2016. Campanhas de cons-
cientização alcançaram 
cerca de 80 milhões de 
pessoas. Uma nova versão 
do aplicativo gratuito 
Proteja Brasil foi lançada, 
facilitando a identificação 
e a denúncia de casos de 
violação de direitos da 
infância. 

Tudo pelo celular. Confi-
ra os resultados: 

• 8 milhões de meninos e 
meninas conscientizados 
sobre violência

• 754 profissionais capaci-
tados para prevenção

• 50 mil usuários já baixa-
ram o aplicativo Proteja 
Brasil

• 468 queixas de violação 
dos direitos registradas 
por este canal

• 30 mil voluntários rece-
beram mensagens de 
proteção à criança nos 
locais olímpicos
As ações contaram com 

a parceria da Rio 2016 e 
Childhood Brasil.

Foram beneficiadas 42 mil crianças graças a ações como a 
distribuição de 30 mil exemplares em escolas brasileiras da 
cartilha “DIÁLOGO VIRTUAL 2.0: PREOCUPADO COM O QUE 
ACONTECE NA INTERNET? QUER CONVERSAR?” para o uso 
seguro da internet. Além disso, mais de mil pessoas foram 
atingidas pela capacitação de 70 agentes federais para 
investigações de casos de violência sexual on-line. Tudo isso 
fez parte da parceria do UNICEF com a SaferNet, Ministério 
Público Federal e outras instituições.

O UNICEF e seus parceiros estão juntos para fortalecer o 
SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NA AMAZÔNIA, com ên-
fase no enfrentamento à violência sexual contra as crianças 
e os adolescentes e na promoção do registro civil na tríplice 
fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. No lado brasileiro, 
foram feitos levantamentos em três municípios de fronteira 
(Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga) para saber 
mais sobre as principais violações sofridas pelas crianças e 
adolescentes e as necessidades das redes de proteção locais. 
Os resultados revelaram que as crianças convivem com altos 
níveis de violência e é preciso uma mudança cultural na 
região. A resposta veio por meio de capacitações realizadas 
pelo UNICEF em cooperação com o Canal Futura.

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, REDE GLOBO E UNICEF:
para mobilizar os profissionais da empresa para que produ-
zam mais e melhores reportagens sobre o direito à educação. 
Para isso, o Globo Educação formou 60 jornalistas e lançou 
três campanhas nacionais para promover o direito à educa-
ção de crianças.

INSTITUTO TIM E UNICEF: desenvolveu o software Busca 
Ativa Escolar, para mapear a exclusão escolar. Essa inova-
dora ferramenta tecnológica permite que a sociedade local 
identifique crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos de idade, 
fora da escola, contribuindo para que o município mapeie a 
exclusão escolar e os motivos que levam a ela. O software é 
gratuito e foi testado em oito municípios de diferentes regi-
ões. A próxima etapa do projeto é torná-lo disponível em todo 
o País em 2017.

BANCO ITAÚ E UNICEF: por 
meio do Prêmio Itaú UNICEF, 
promoveu treinamentos 
para três mil organizações 
da sociedade civil de todas 
as regiões, para atuarem 
contra as desigualdades e 
garantir o direito à educa-
ção dos mais excluídos.

“Por meio 
do teatro, a 

gente pode falar 
da nossa 

realidade.”  
Fabrício

Quando Arthur nasceu, os médicos disseram que ele 
nunca ia andar. Ele superou os desafios de sua condi-
ção, mas ainda faltava a vaga na escola. A mãe, Ana 
Claudia, já havia tentado matriculá-lo muitas vezes, 
sem sucesso. Foi quando o menino recebeu a visita 
do projeto Rios de Inclusão, iniciativa do UNICEF e 
parceiros para garantir a inclusão de crianças com 
deficiência na rede pública de Belém (PA). Com a ajuda 
do projeto, em fevereiro de 2016, Arthur realizou seu 
sonho de ingressar na escola. 

Outro projeto, o Portas Abertas para Inclusão, 
inspirado no contexto de megaeventos esportivos que 
ocorreram no País (Copa do Mundo e Olimpíadas), for-
mou 378 professores de escolas públicas em educação 
física inclusiva, nas 16 principais cidades brasileiras. 
Os professores replicaram o curso para outras 43.528 
pessoas, entre elas 32.352 crianças e adolescentes. 
Uma parceria do UNICEF, Instituto Rodrigo Mendes e 
Fundação F. C. Barcelona.

Educação de qualidade:  

acesso, permanência e aprendizagem
“Minha 

professora é a 
Amanda e eu gosto 

muito dela! Sabe por 
quê? Porque ela me 
ensina a escrever!”  

Arthur, 6 anos
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MAIS AÇÕES 
NO BRASIL

Fabrício vive em Bom 
Jardim, periferia de 
Fortaleza. O bairro é 

conhecido por sua arte e 
organização comunitá-
ria, mas também pela 

violência. Por causa das 
disputas entre trafican-
tes, vários colegas dele 

foram assassinados. 
Mas Fabrício optou por 
um caminho diferente: 

usar o teatro para 
discutir os problemas da 
comunidade e transfor-
mar a realidade. Com 

o apoio da Plataforma 
dos Centros Urbanos, 

do UNICEF, ele organiza 
espetáculos sobre 

temas, como pobreza, 
desigualdade social e 

discriminação, e ajuda 
a conscientizar outros 
adolescentes e jovens.



Juntos contra o HIV/aids

Adolescentes, uma oportunidade de transformação

Viva Melhor Sabendo Jovem

Apoiando a mobilização e a 
participação cidadã

Questão de 
gênero

Segurança digital

Participação cidadã em 
números: 

Prevenção
O UNICEF apoiou a elabora-
ção dos Planos Estaduais de 

Prevenção da Transmissão 
Mãe-Filho do HIV/aids, 

Sífilis e Hepatite B, no Norte 
e Nordeste brasileiro. A 

iniciativa está alinhada com 
a política nacional.

Doação
O UNICEF intermediou a 
doação a Cabo Verde de 

medicamentos antirretro-
virais utilizados no trata-

mento do HIV/aids, 18 mil 
preservativos masculinos 
e outro remédio usado no 

tratamento de tuberculose 
também foram doados pelo 

governo brasileiro.

O projeto Viva Melhor Sabendo Jovem (VMSJ) revelou-se uma 
estratégia eficiente para enfrentar a epidemia de HIV/aids 
entre adolescentes e jovens de Fortaleza, Recife, São Paulo, 
Porto Alegre, Belém e Manaus. A iniciativa visa ampliar o 
acesso ao teste e ao tratamento continuado por meio da abor-
dagem de profissionais de saúde e jovens da Rede Nacional 
de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/aids e de outras 
redes. Ao levar as unidades móveis para locais frequentados 
por esse público e colocar os próprios jovens como agentes, 
o projeto conseguiu facilitar o acesso a testagem, adesão e 
continuidade do tratamento.

Os cerca de 21 milhões de adolescentes brasileiros represen-
tam uma grande oportunidade de transformação para o 
País, entretanto, depois das crianças, são o grupo mais afe-
tado pela pobreza. Por esse motivo, o UNICEF apoia grupos 
de discussão e redes de mobilização sobre políticas públicas, 
além de investir em pesquisas, estudos e campanhas para 
dar mais oportunidades aos adolescentes.

O UNICEF produziu pes-
quisas para melhorar os 
conhecimentos sobre as 
desigualdades de gênero 
que afetam as meninas 
brasileiras e orientar políti-
cas públicas que promovam 
o empoderamento de meni-
nas e reduzam os índices de 
gravidez na adolescência.

O UNICEF treinou 295 adolescentes e 1.064 
profissionais do Sistema de Garantia de Direi-
tos da Criança sobre o uso seguro da internet, 
como parte da ação Internet Sem Vacilo, rea-
lizada em parceria com o Google e a Safernet. 
No ambiente virtual, essa iniciativa alcançou 
mais de 14 milhões de pessoas e seus vídeos 
tiveram mais de um milhão de visualizações.

• 27 estados brasileiros criaram 
plano integrado de saúde do 
adolescente construído com e 
para adolescentes.

• 18.547 adolescentes participa-
ram em atividades de comunicação para produzir e divulgar 
seus direitos.

• 80 mil pessoas em 653 municípios da Amazônia e do Semiári-
do receberam informações de adolescentes sobre o vírus zika. 

• 30% dos integrantes da Conferência Nacional dos Direitos da 
Criança eram adolescentes.

• 21 mil adolescentes no Semiárido e na Amazônia foram ca-
pacitados para debater soluções para desigualdades que 
afetam suas vidas.

“A trajetó-
ria até aqui 

não foi fácil, 
mas eu consegui 

vencer”  
*João, 15 anos.

VÍDEO SOBRE TESTAGEM
Acesse e compartilhe o vídeo que incentivou 
adolescentes e jovens a fazerem teste de HIV/
aids em 2016 no link: http://bit.ly/2kQkefu 
ou através do QR Code ao lado:

DESTAQUE DO VMSJ
• 32 líderes jovens capacitados atingiram 406 estudantes de 

20 escolas públicas de Belém (PA).
• 12 adolescentes treinados para aconselhamento e mobiliza-

ção de pares no Recife (PE).
• 42% de aumento nos diagnósticos de casos de HIV em São 

Paulo.
• 95% dos casos diagnosticados pelo VMSJ iniciaram o trata-

mento em São Paulo.
• 68% dos casos diagnosticados pelo VMSJ iniciaram o trata-

mento em Fortaleza.
• 76% dos casos diagnosticados pelo VMSJ iniciaram o trata-

mento em Porto Alegre.
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“Minha mãe descobriu que tinha HIV um pouco depois 
que eu nasci. Ela já tinha me amamentado e eu contraí 
o vírus. Comecei o tratamento aos 6 anos. Aos 11, ela fa-
leceu. Meu mundo desabou. Deixei de tomar os remédios 
e adoeci. Fui internado às pressas e quase morri. Nesse 
momento, tudo mudou. Na minha cidade, há uma rede 
de adolescentes e jovens vivendo com HIV, apoiada pelo 

Com pai agricultor e mãe artesã, Ingra Lorreine 
Rodrigues, 17 anos, faz parte de uma das mais de um 
milhão de famílias ribeirinhas que vivem na Amazônia. 
A adolescente, que mora às margens do Rio Solimões, em 
Careiro da Várzea (AM), conta que é preciso muita força 
de vontade para vencer as longas distâncias, a precária 
rede de transportes e seguir firme nos estudos. A futura 
biomédica sonha em po-
der ajudar sua comunida-
de: “Que todos olhem para 
os jovens da Amazônia 
como jovens que podem 
ir além, buscar seus 
sonhos e conhecimentos 
independentemente das 
dificuldades enfrentadas.” 

UNICEF, e fui convidado a participar. Aceitei logo. 
Não estava fácil viver sem a minha mãe. Na rede, encon-
trei apoio e aprendi a cuidar de mim. Hoje estou com 
15 anos, cursando o 1º ano do Ensino Médio!”

*O nome do adolescente foi alterado para preservar sua 
identidade.



Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 foram um momento único 
para o Brasil. De 5 a 21 de agosto, a atenção do mundo inteiro estava 
voltada para o nosso país e o UNICEF aproveitou o momento para falar 
sobre os direitos das crianças e mobilizar ainda mais pessoas.

• 631 mil pessoas e 31 mil atletas alcançados nas mídias sociais;
• 754 profissionais de proteção à criança treinados; 
• 40 mil pessoas receberam informações de proteção à infância, 

passadas por 80 voluntários.

O UNICEF esteve presente, de várias formas, em parceria com a Rio 2016. Entre elas, promoveu 
dois cursos para o programa TRANSFORMA EDUCAÇÃO, que chegou a 6 milhões de alunos de 
10 mil escolas públicas. Também com aulas para capacitar professores e gestores na promoção 
da inclusão, educação e proteção por meio das práticas esportivas. E, ainda, a parceria apoiou 
as escolas na identificação e prevenção de situações como bullying e violência física e sexual.

O UNICEF, junto a entidades parceiras, desenvolveu ações para enfrentar o abuso e a 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, trabalhou para fortalecer a atuação 
dos Conselhos Tutelares e as demais instituições do Sistema de Garantia de Direitos (SDG) e 
também para capacitar profissionais e voluntários que atuaram durante os jogos. 
O aplicativo PROTEJA BRASIL, que auxilia a identificar e denunciar situações de violação dos 
direitos da infância, também foi usado como uma ferramenta para proteger crianças e adoles-
centes durante os jogos. O aplicativo, resultado de uma parceria do UNICEF com a Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), possibilitou a denúncia de 460 casos 
de violação de direitos da infância.

O Proteja Brasil está disponível gratuitamente na Apple Store e no Google Play. 

Selecionados pelo UNICEF, 
seis jovens de diversas regiões 
do país conduziram a tocha 
olímpica. Eles tiveram a nobre 
missão de representar crian-
ças e adolescentes dos cinco 
continentes e simbolizar a es-
perança de um mundo melhor, 
no qual os seus direitos sejam 
respeitados.

VIDA EM JOGO A exposição Vida em Jogo 
retratou os desafios diários enfrentados por 
milhões de crianças do Semiárido brasileiro 
para chegar à escola e emocionou 5,2 mil 
pessoas no Recife (PE) e em Salvador (BA). 
Contar a história dessas crianças é uma ini-
ciativa do UNICEF em parceria com a Coelba 
e a Celpe, empresas do Grupo Neoenergia. 
Os visitantes interagiram e vivenciaram a 
realidade das crianças. 

“Carreguei 
a tocha 

olímpica, 
representando 
todos os povos 

indígenas”  
Breno, 14 anos

UNICEF nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016

Durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos, o Comitê 
Local para a Proteção da 
Criança nos Principais 
Eventos Desportivos da 
Bahia realizou INICIATIVAS 
DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
CONTRA A EXPLORAÇÃO 
SEXUAL E O TRABALHO 
INFANTIL. Os resultados 
são 1.684 pessoas infor-
madas sobre proteção à 
criança; 1.624 crianças até 
11 anos identificadas com 
pulseiras para evitar desa-
parecimentos; campanha 
de conscientização contra 
a violência, com distri-
buição de 4 mil pulseiras 
temáticas; 2.530 chamadas 
recebidas durante os seis 
dias dos Jogos Olímpicos 
(entre demanda espontâ-
nea, busca ativa, centros 
de assistência à saúde e 
delegacia de polícia).  
Os conselhos tutelares 
registraram 884 casos.

O ESPORTE TAMBÉM 
PODE TRANSFORMAR 
Em meio aos Jogos 
Olímpicos, o Parque 
Lage, na cidade do 
Rio de Janeiro (RJ), re-
cebeu a Caravana do 
Esporte e a Caravana 
das Artes, parceria 
do UNICEF com o 
Instituto Esporte & 
Educação, Instituto 
Mpumalanga, ESPN e Disney. Grupos de crianças e ado-
lescentes participaram de quatro estações de atividades 
esportivas e linguagens artísticas. Professores, educa-
dores e agentes esportivos receberam formação sobre 
os princípios do esporte e da arte educacionais. Há onze 
anos, essa iniciativa percorre as áreas mais vulneráveis 
do país, promovendo o direito ao esporte. As caravanas já 
capacitaram 48 mil professores da rede pública de ensino 
em 118 municípios de 22 estados brasileiros, atingindo 
2,8 milhões de crianças e adolescentes. Para saber mais, 
acesse www.caravanaesporteartes.com.br.
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RESULTADOS 
NACIONAIS



MAIS VISUALIZADOS NO FB.COM/UNICEFBRASIL

EMBAIXADORES

MAIS CURTIDOS NO INSTAGRAM.COM/UNICEFBRASIL

As campanhas de mobilização social pela infância atingiram 233 milhões de pessoas em 2015-16.

Vídeo da 
menina de rua 

– Campanha 
internacional.

Este pai quer 
ajudar outras 

famílias a 
conviver 

com a 
microcefalia.

TEAM UNICEF
O UNICEF desafiou as pes-
soas a se movimentarem 
pelos direitos das crianças. 
De 28 de julho a 18 de se-
tembro, 33 mil pessoas no 
mundo todo se conectaram 
ao Team UNICEF. Juntas, 
elas percorreram 848 mil 
quilômetros, distância 
equivalente a ir e voltar 
da Lua duas vezes. Nossos 
embaixadores e perso-
nalidades, como Renato 
Aragão, Lázaro Ramos, 
Luciano Huck e Alexandre 
Pato, aceitaram o desafio e 
suaram a camisa pelos me-
ninos e meninas no Brasil. 
Além de advogar pelos di-
reitos infantis, a campanha 
arrecadou mais de R$ 75 
mil. Empresas, como Enel, 
Privalia, Net Claro, Embra-
tel, Celpa e Cemar, também 
apoiaram, divulgando a 
iniciativa para clientes e 
funcionários.

MARLON ZAMBELLO

MELISSA GURGEL

LUCIANO HUCK

LIVIAN ARAGÃO

REGIS FERNANDO

ALEXANDRE PATO

JEANG PEREIRA

SUZANE

LÁZARO RAMOS

DIOGO SILVA

RENATO ARAGÃO

Juntos pelas Crianças
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ENGAJAMENTO

“Todas as crianças que 
conheci têm sonhos 

incríveis. Nós precisamos 
ajudá-las a conquistar 

esses sonhos.” A cantora 
Katy Perry, embaixadora 

do UNICEF, visitou a 
província de Ninh Than, 

uma das mais pobres 
e remotas do Vietnã e 
conheceu programas 

voltados à eliminação da 
exclusão de crianças com 

deficiência.

O ator Orlando Bloom, 
embaixador do UNICEF, 
visitou uma escola na 

Ucrânia para chamar a 
atenção sobre a importância 
da educação para as crianças 

que vivem em situações 
de emergência. O UNICEF 

trabalha para que elas 
possam continuar estudando. 

Na Ucrânia, já foram 
reconstruídas 57 escolas 

e distribuídos milhares de 
livros e materiais escolares. 

Embaixador do UNICEF, Ewan 
McGregor, encontra crianças 
refugiadas no acampamento 
de Debaga, norte do Iraque, 

em julho de 2016. Ewan 
McGregor viajou para lá para 

ver como os conflitos no Iraque 
e na Síria devastam a vida das 
crianças. Milhares de crianças 

no Iraque e na Síria foram 
mortas, feridas, separadas 

de seus pais, forçadas a 
trabalhar, torturadas ou 

recrutadas para lutar.



Doações 
Individuais

Sede NY + 
Comitês*

Outras 
organizações

Alianças 
Corporativas66.9%

24.7%

6.7%

1.6%

*Comitês do UNICEF instalados em diversos países desenvolvidos com o 
objetivo de arrecadar recursos para países em desenvolvimento.

*Inclui Selo UNICEF Município Aprovado 
e Plataforma dos Centros Urbanos.

Amigos  
da Criança

Caro Amigo da Criança, sua doação, somada à dos outros Amigos, foi fun-
damental para que o UNICEF transformasse a vida de crianças em situação 
de vulnerabilidade e emergência no Brasil e no mundo. Estamos felizes 
porque, em 2016, demos as boas-vindas a 51 mil novos Amigos, pessoas 
solidárias, como você, que se juntaram à nossa bonita missão. A você e a 
cada Amigo da Criança, nosso especial “muito obrigado”! Juntos, estamos 
garantindo uma vida melhor para milhares de crianças e adolescentes. 

VOCÊ ESCOLHEU
Todo final de ano convidamos nossos doadores para escolher a imagem do calendário  
do próximo ano. Veja aqui as imagens mais votadas por e-mail pelos Amigos da Criança.  
Em breve você receberá o seu. 

Em 2016, o UNICEF investiu R$ 55,4 milhões em projetos que 
beneficiaram milhares de crianças e adolescentes no Brasil. 
Os recursos do UNICEF vêm de doações voluntárias de pesso-
as físicas e jurídicas, de organizações, de governos e da venda 
de produtos licenciados.

Prestando contas

ORIGEM DOS RECURSOS

ONDE FORAM APLICADOS R$

Desenvolvimento Infantil  5.122.322,16 

Educação  10.896.327,99 

Proteção contra o HIV/aids  2.562.148,24 

Proteção contra violência  6.588.092,65 

Participação dos adolescentes  5.354.219,17 

Cooperação Sul-Sul  1.492.224,75 

Políticas Públicas*  23.401.119,72 

1ª

2ª

3ª
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AMIGO DA 
CRIANÇA

“A foto resume a imagem que tenho 
do Brasil. Não só em relação ao povo 
indígena, mas o brilho no olhar, cores, 
energia em bom astral e simplicidade.”

“Acredito que sejam crianças do Oriente 
Médio, e todo o apoio é necessário, como 
o é a todas as crianças do mundo.”

“É a foto que retrata melhor o apoio 
que o UNICEF proporciona às crianças 
carentes, simbolizado nessa foto pela 
alegria de ter comida no prato. Todas 
são muito bonitas e significativas.”

“Demonstra a diversidade de cultura 
das crianças de nosso país.”

“Felicidade nos olhos destas crianças.”

“Alegria e esperança!”

“Amizade sincera, inocente, abraço 
alegre e cheio de esperança!”

“A imagem revela a alegria mais básica 
do ser humano : compartilhar o pão 
nosso de cada dia.”



Mantenha seu endereço sempre atualizado para receber nossas notícias.

> POR TELEFONE Esta é a equipe cheia de energia para falar com nossos doadores.  
“Seja bem-vindo ao UNICEF, em que posso ajudar?” É a nossa frase preferida! 

> POR CAPTADORES NAS RUAS O UNICEF está nas ruas convidando as pessoas a serem Amigos 
da Criança. Nossos captadores estão com colete azul, camisetas e crachás do UNICEF. Se você se 
juntou a nós por meio deles, nosso muito obrigado por dedicar seu tempo para colaborar.

LEMBRE-SE: O link deste relatório vai seguir por e-mail para que você possa ler em 
qualquer lugar. Não se esqueça de incluir futurocrianca@mail-unicef.org.br ou o  
domínio @mail-unicef.org.br como contato confiável, pois os filtros do seu provedor 
poderão direcionar nossos e-mails para o lixo eletrônico ou para a caixa de spam. 
Assim, você poderá acompanhar tudo que estamos fazendo juntos pelas crianças e 
também receber avisos importantes sobre sua doação. 

> PELO SITE AMIGO DA CRIANÇA 
As doações on-line contribuem 
para salvar vidas e construir um 
lugar mais seguro para as crian-
ças e adolescentes do Brasil 
e do mundo. É fácil e seguro: 
www.amigodacrianca.org.br.

Ao contribuir, você colabora para salvar e transformar milhares de vidas e se torna um herói 
para as crianças e adolescentes que mais precisam de ajuda no Brasil e no mundo. Convide 
seus amigos para se juntarem a nós. Veja como isso pode ser feito, a seguir.

FAÇA COMO NÓS! “Bem-vindo ao UNICEF”
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“É emocionante. Eu estou muito emocionada, porque 
acredito que tudo isso aqui é real. Eu vivi isso e sei da 
seriedade do trabalho de vocês. O que me tocou mais 
foi deixar a mensagem para aquela criança que nem 
conheço, mas que eu amo. Eu sei que essa mensagem vai 
chegar até ela, que vai se sentir amada.” 

Valdenice, Amiga da Criança desde 2015, em visita à ex-
posição Vida em Jogo, em Recife (PE). Ela também teve 
a chance de conhecer de perto o projeto que apoiamos 
da ONG Pé no Chão.

“Estava em São Paulo 
quando conheci o UNICEF. 
Eu já estava procurando 
ser doador voluntário e 
encontrei com uma pessoa 
na avenida. Ela perguntou: 
–Você quer ser doador? 
Eu falei SIM e comecei a 
fazer as doações. Estou 
gostando. Eu acho que a 
pessoa que tem possibili-
dade de ajudar outra, tem 
que ajudar, porque muitas 
crianças e adultos que 
precisam de ajuda não têm 
a mesma possibilidade que  
você teve.”

Kender, Amigo da Criança 
desde 2015 (à direita), 
que participou da entrega 
do Selo UNICEF em Boa 
Vista (RR), recebeu os 
cumprimentos do nosso 
representante e aproveitou 
para registrar o momento.

“Me senti muito honrada 
pela oportunidade de 
conhecer as pessoas envol-
vidas no trabalho do dia 
a dia, tanto da entidade 
como das pessoas que 
precisam. Fiquei muito feliz 
em ver tantos municípios 
trazendo boas notícias de 
crescimento e desenvol-
vimento de bem-estar de 
crianças e adolescentes 
sem nenhuma ou quase ne-
nhuma perspectiva social. 
Fiquei realmente contente, 
pois só se ouve falar em 
corrupção e muitas prefei-
turas estão empenhadas 
com o resultado de um tra-
balho sério e com respaldo 
orçamentário declarado. 
Essas prefeituras merecem 
realmente um destaque, 
pois sou fã de uma boa 
notícia. Foi muito bom ver 
os adolescentes felizes e 
motivados com o trabalho. 
Assim como todos os envol-
vidos. Percebi também que 
há muitos desafios a serem 
enfrentados, mas que o 
UNICEF está passando 
cada um com muito êxito e 
seriedade.”

Kareline, Amiga da Criança 
desde 2015 (à direita), que 
participou da entrega do 
Selo UNICEF em Belo Hori-
zonte (MG), acompanhada 
da oficial de comunica-
ção do UNICEF, Adriana 
Alvarenga. 

“Contribuo com o UNICEF 
porque vejo resultado na 
aplicação, beneficiando 

crianças por todo o Brasil. 
Portanto, confio no UNICEF 

e vou contribuir sempre, 
coisa que eu sozinha não 

teria como beneficiar 
alguém.”

Evanda, de Angra dos Reis 
(RJ), Amiga da Criança 

desde 2007.

         REDES DO BEM! Um amigo da criança pode 
mudar a vida de muitas crianças e adolescentes no 
Brasil e no mundo. Imagine vários amigos! Vamos 
aumentar essa corrente do bem? Você pode convidar 
mais pessoas para se juntarem a esse grupo de de-
fensores dos direitos da infância. Divulgue a página 
www.amigodacrianca.org.br e siga-nos pelas redes 
sociais. Afinal, quanto mais amigos, mais crianças 
felizes e protegidas.

VOCÊ SABIA?

56% 
dos doadores 
são homens.

44% 
dos doadores 
são mulheres.

:

44 anos  
é a média 
de idade.

51 mil 
novos 

doadores 
em 2016.

Juntos, somos mais fortes!



PARCEIROS CORPORATIVOS
Aché | Action Sprout | Banco do Brasil | B2W | Carrefour | Cartoon Network | Celpa | Celpe | Cemar | Cemig | Citibank | Coelba | Cosern | Enel | Energisa | ESPN Brasil |  Facebook |  
Fundação FC Barcelona | Fundação Itaú Social | Fundação Roberto Marinho | Fundação Telefônica | Globo | Google | ICSS - International Center for Sports Security | ING Bank |  
Instituto TIM | Itaú-Unibanco | Johnson & Johnson | Kidzania | Kimberly-Clark | Maple Bear Canadian Schools | Melia Hotels International | MSC | Ogilvy | Petrobras |  
Plural Filmes | Privalia | RGE | Sanofi | Social Figures | Tilibra | Unilever | Universidade do Futebol | Walt Disney Company 

Somando esforços com empresas 
socialmente responsáveis

NEVE E UNICEF
A marca de papel higiênico Neve, da Kimberly-Clark, se uniu 
ao UNICEF para melhorar as condições de vida de crianças 
e adolescentes que vivem na Amazônia por meio do sanea-
mento. Cerca de 300 municípios, onde vivem cinco milhões de 
crianças, começaram a se capacitar para monitorar a situa-
ção e adotar políticas públicas que garantam mais e melhor 
acesso à água de qualidade e ao saneamento adequado. Em-
balagens do produto também trouxeram informações para 
conscientizar os consumidores e estimular seu engajamento.

PRIVALIA E BRANDS IN ACTION
A Privalia, maior outlet on-line, é parceira do UNICEF desde 2014 
e sua responsabilidade social vai além das doações. A empresa 
organiza eventos anuais para que seus funcionários, os “privalios”, 
realizem atividades não profissionais fora da empresa. Em 2016, em 
parceria com o UNICEF, a Privalia realizou o evento para crianças e adolescentes (de 4 a 15 
anos) da periferia de São Paulo (SP), no qual cada funcionário tornou-se padrinho de uma 
criança e praticou diferentes modalidades esportivas com ela, no espírito das Olimpíadas. 
 E, pelo 2º ano consecutivo, a Privalia promoveu o Brands in Action, torneio de futebol solidário 
para funcionários e marcas parceiras do e-commerce, para arrecadar doações em prol do 
UNICEF. Foi um evento de muita interação e consciência social. 

VIDA MELHOR PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA
A Johnson & Johnson tornou-se parceira do projeto do UNICEF, Redes de Inclusão. A iniciativa 
visa reunir esforços para dar respostas efetivas às mulheres gestantes e às famílias com crian-
ças afetadas pelo Zika vírus nos municípios de Recife (PE) e Campina Grande (PB), locais com 
alto risco de infecção pelo vírus. 

Como um dos pilares do projeto, no ano passado, mais de 100 kits multissensoriais foram 
distribuídos para famílias com crianças com Síndrome Congênita do Zika. Esse material está 
sendo usado como estratégia complementar à estimulação do desenvolvimento dessas crian-
ças. Ainda inserido no contexto do projeto, os municípios de Campina Grande e Recife também 
instalaram comitês multissetoriais do Redes de Inclusão, para acompanhamento da iniciativa, 
mostrando a relevância que o projeto ganhou dentro da agenda do município. 

“A inicia-
tiva reforça o 

comprometimento 
da empresa com a 

transformação de vidas 
de crianças”   

Wim Desmedt, diretor de 
Parcerias do UNICEF 

Brasil 

©
UN

IC
EF

/B
RZ

/M
an

ue
la

 C
av

ad
as

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/L

id
ia

 C
ar

va
lh

o

©
 J

oã
o 

Ca
rlo

s 
La

ce
rd

a

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/L

ui
z H

en
riq

ue
 V

in
ha

s

16 // RELATÓRIO ANUAL UNI 2016 

ALIANÇAS  
CORPORATIVAS



Sua empresa também quer participar? Escreva para parcerias@unicef.org

JUNTOS SOMOS MAIS 
Há mais de 15 anos, com-
panhias de energia elétrica 
de todo o Brasil ajudam 
a defender os direitos de 
crianças e adolescentes de 
sua região, do Brasil e do 
mundo. Em parceria com 
o UNICEF, doações feitas 
pelos clientes dessas com-
panhias em sua conta de 
energia elétrica represen-
tam efetivas mudanças na 
vida de meninos e meninas 
vulneráveis. São nove par-
ceiros e quase 164 mil pesso-
as que caminham de mãos 
dadas com o UNICEF por 
um presente mais seguro e 
um futuro mais justo para 
as nossas crianças. Nossa 
sincera gratidão aos parcei-
ros Enel Distribuição Ceará, 
Energisa, Celpa, Celpe, Ce-
mar, Cemig, Coelba, Cosern e 
RGE. Graças a vocês, alcan-
çamos mais de 16 milhões 
de crianças na Amazônia e 
no Semiárido brasileiro, nos 
últimos quatro anos. 

GRUPO NEOENERGIA JUNTO COM O UNICEF 
PELA EDUCAÇÃO
Como fruto de uma parceria que há dois anos vem alcançan-
do mudanças efetivas na vida de crianças e adolescentes na 
Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, em 2016, 
distribuidoras do Grupo Neoenergia financiaram a exposição 
do UNICEF “Vida em Jogo”, instalada em grandes shoppings 
de Salvador e Pernambuco. Os visitantes puderam conhecer 
histórias reais sobre os desafios enfrentados por milhares 
de crianças para terem acesso à educação. Esta é a segunda 
exposição do UNICEF financiada por distribuidoras do grupo 
que a cada ano reforça seu compromisso com a causa da 
infância e com a conscientização da população.

PROGRAMA EMPRESA 
SOLIDÁRIA À INFÂNCIA
Há oito anos, o UNICEF lançou 
um programa especial para reco-
nhecer as parcerias com as pequenas 
e médias empresas: Programa Empresa Solidária à In-
fância. Por meio de uma contribuição mensal, a empresa 
ajuda crianças e participa dos resultados conquistados 
pelo programa no Brasil, expressando, assim, sua res-
ponsabilidade social e agregando um valor especial para 
clientes, funcionários, fornecedores e comunidade. Nosso 
profundo agradecimento a cada uma delas. 

Empresas do Clube Ouro 
Almeida Lopes 
Asa Assessoria de Comércio Exterior Ltda. 
BrScan  
Casas da Água Materiais para Construção Ltda.  
Embalixo Embalagens Plásticas Ltda.
Erai Central de Beleza Ltda.   
GP Franchising Ltda.          
Instituto Cardios de Ensino e Pesquisa em Eletrocardiologia 
IPOG Instituto de Pós-Graduação
Itaueira Agropecuária S.A    
Meira Lins Hotéis Ltda.      
Reviver Administração Prisional Privada Ltda. 
Secovi Rio
Secovi RS
Sendas
Visão Administração e Construção Ltda.
Working Associação de Integração Profissional

Empresas do Clube Prata 
Akad Computação Gráfica Ltda.
Ambiente Rural Consultoria 
Buffalo Corretora de Seguros  
Casablanca Turismo e Viagens Ltda.    
Cione- Cia Industrial de Óleos do Nordeste  
Companhia Têxtil de Castanhal
Construtora Zacarias Ltda.
Damaceno Produções Ltda.      
Dynatest Engenharia Ltda.     
Francisco Barbosa Gomes Junior 
Granotec do Brasil           
Grupo Educacional Universitário S/S Ltda.   
Infinity Partners Transportes e Serviços Ltda. Me.  
Instituto Zulemay Ramos 
IPMSISCAL 
Isar Isolamentos Térmicos e Acústicos 
J. L. Alexandrino   
Marinas Nacionais Comercial Ltda.
Mcm Matsuda Construções Metálicas Ltda.
Mídia View Com. e Marketing Ltda.       
Núcleo de Apoio Pedagógico Interagir Ltda. Me.
Orense Assessoria em Comércio Exterior Ltda.-Me.                                
Osvaldo Zacaria e Cia Ltda.                       
Pepila 
Potencial Engenharia e Instalações Ltda.       
Rodarte Nogueira Consultoria em Estatística e Atuária
Tanquímica Indústria e Comércio Ltda.
Tecnopallet Paletização e Logística  
Transportadora Reinami Eireli              
Ubb União Brasileira Beneficente  
Unicatólica de Quixadá 
Vision Comunicação e Marketing Ltda.
Way Back Cobrança e Serviços Ltda.  
Zemar Confecções Infantis Ltda.

DOAÇÃO DE SORRISOS NO NATAL AMERICANAS.COM 
Com o mote “DOE SORRISOS. NÓS ENTREGAMOS”, o 
e-commerce das lojas Americanas realizou uma linda campa-
nha de Natal para mobilizar seus clientes pela garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes mais vulneráveis do Brasil 
e do mundo. Entre 5 e 31 de dezembro, os clientes da Ameri-
canas.com puderam contribuir com o UNICEF doando valores 
a partir de R$ 7,90, equivalentes ao valor de produtos como 
vacinas, kits escolares e alimentos terapêuticos. Os produtos 
da campanha contribuem com ações de resposta à desnutri-
ção, ao trabalho infantil e à dificuldade de acesso à educação 
e à água potável. Além disso, parte das vendas de brinquedos 
da loja on-line, durante a campanha de Natal, foi revertida às 
ações do UNICEF. 

BANCO DO BRASIL PELAS CRIANÇAS
Os clientes Ourocard do Banco do Brasil agora podem ser 
aliados do UNICEF no apoio a crianças que precisam continu-
ar estudando e recebendo cuidados de saúde e proteção. O 
banco abriu a oportunidade para que seus clientes conheçam 
as crianças e façam doações por meio da função crédito.

Além disso, todos os clientes do Banco que possuem cartão 
de crédito da bandeira ELO poderão personalizar até cinco 
cartões-espelho com imagens exclusivas do artista Kobra. 
Os novos cartões assinados pelo renomado muralista terão 
parte do seu rendimento destinada às ações do UNICEF. “É 
um grande prazer fazer parte desta parceria e dedicar o meu 
trabalho às crianças que mais precisam. Aceitei o convite 
do UNICEF para ajudar a transformar a vida de meninos e 
meninas vulneráveis e estou torcendo para que os clientes do 
Banco do Brasil também abracem essa causa”, afirmou Kobra.  

“É um gran-
de prazer fazer 

parte desta parceria 
e dedicar o meu tra-

balho às crianças que 
mais precisam.”   

Kobra, artista 
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Construindo um mundo onde 
crianças e adolescentes tenham seus 
direitos respeitados
O UNICEF está presente em mais de 190 países, trabalhando 
sem descanso, nos lugares mais difíceis do mundo, 
para levar apoio de longo prazo e esperança para as 
crianças cuja vida e cujo futuro estão ameaçados por 
conflitos, crises, pobreza, desigualdade e discriminação. Estima-
-se que 535 milhões de crianças – quase uma em cada quatro –  
vivem em países afetados por conflitos ou desastres. Elas fre-
quentemente não têm acesso a cuidados médicos, educação de 
qualidade e proteção. 

O impacto dos conflitos, desastres naturais e mudanças climá-
ticas está forçando milhões de crianças a abandonar suas casas. 
Muitas vezes, elas acabam presas nas linhas dos conflitos e sendo 
expostas a doenças, à violência e à exploração. 

Apesar de grandes avanços que muitos países vêm promovendo, 
várias crianças estão sendo deixadas para trás por causa de seu gê-
nero, raça, religião, grupo étnico ou condição física. Muitas vivem em 
comunidades extremamente pobres e difíceis de serem alcançadas. 
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UNICEF
NO MUNDO

NIGÉRIA
Na Nigéria, perto 
de 1,8 milhão de 

pessoas estão 
refugiadas, das 

quais quase 
1 milhão são crian-

ças. O UNICEF insta-
lou painéis solares 

que fornecem ener-
gia para bombear a 
água, facilitando o 

acesso das crianças 
e suas famílias para 

cozinhar e beber. 

EQUADOR Em 16 abril, um forte terremoto atingiu o 
Equador, matando mais de 660 pessoas e destruindo os 
sistemas de fornecimento de água, centros de saúde, escolas 
e milhares de residências. Com apoio de seus doadores bra-
sileiros e de outros países, o UNICEF prontamente mobilizou 
equipes para garantir condições de água e saneamento às 
famílias afetadas. Além do apoio imediato, juntamente com 
o governo e parceiros locais, instalou espaços de aprendi-
zagem temporários para 20 mil crianças e distribuiu 750 
kits de aprendizagem para beneficiar 60 mil crianças; criou 
serviços de água e saneamento em abrigos; forneceu apoio 
psicológico e social e a atividades esportivas e culturais para 
crianças e adolescentes, a fim de contribuir para a sua recu-
peração emocional; colaborou na identificação de casos de 
desnutrição; auxiliou na prevenção de doenças transmitidas 
por vírus, como zika, dengue e chikungunya; propiciou mi-
cronutrientes e vitaminas para combater diarreia; forneceu 
tendas para as unidades de saúde danificadas e proporcio-
nou postos de saúde temporários. 

ANGOLA Com o apoio 
do UNICEF, mais de 

11 milhões de doses 
de vacinas contra a 

febre amarela já foram 
enviadas para Angola. 
Uma dose única dessa 

vacina é suficiente para 
proteger contra o vírus.

HAITI Depois que o Furacão Matthew arrasou as províncias 
do sul do Haiti, mais de 600 mil crianças e suas famílias 
receberam ajuda humanitária no fornecimento de 
assistência básica como: água potável para 100 
mil pessoas; vacinação contra a cólera para 900 
mil pessoas; serviços para prevenção e tratamento 
da desnutrição em crianças, mulheres grávidas e 
lactantes; reabastecimento de vacinas; distribuição 
de equipamento médico de emergência; criação de 
espaços móveis para apoio psicológico; capacitação de 
voluntários; reparação de 130 escolas e distribuição de kits 
escolares e de desenvolvimento infantil. Os doadores brasileiros 
participaram diretamente com doações para essa emergência.

“O apoio de nossos doadores é fundamental 
para o nosso trabalho em emergências e situa-
ções humanitárias. Sem eles, não seria possível 
realizar o nosso trabalho de proteger e trans-
formar a vida das crianças afetadas” Pedro Ivo 
Alcantara, nosso colega do UNICEF Brasil, enviado 
especialmente ao Haiti e Equador para trabalhar 
nas respostas às emergências nesses países. 

BURKINA FASO

3,5milhões de crianças sírias vacinadas contra 
a poliomielite.

136mil crianças nigerianas tratadas de desnutrição 
grave.

350mil pessoas em Myanmar e Madagascar ganha-
ram acesso a saneamento.

2,5milhões de pessoas na Ucrânia desfrutando 
de água potável.

Quase 

22mil estão em programas de preparação para início 
da vida escolar.

600mil crianças no Sudão do Sul receberam atendi-
mentos básicos em meio ao conflito.

EM 2016 
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UCRÂNIA

MADAGASCAR

IÊMEN O conflito no Iêmen 
forçou milhões de pessoas a 
deixar suas casas. Nos arredores 
da cidade de Saada não há rede de 
água. O UNICEF, em parceria com Al 
Atta, instalou pontos de água e ga-
rantiu a construção, reabilitação e 
operação de sistemas levando água 
a 3 milhões de pessoas. O UNICEF 
também forneceu serviços de saúde 
e nutrição a unidades de saúde em 
locais de difícil alcance. Cerca de  
4,8 milhões de crianças foram vaci-
nadas contra a poliomielite. 

MIANMAR

SÍRIA Milhares de crianças chegam aos abrigos mostrando sinais de desnutrição. Cerca de 7,6 mil crian-
ças têm sobrevivido com o mínimo de comida por meses. Uma equipe de nutrição móvel, apoiada pelo 

UNICEF, atende crianças abrigadas, fornecendo micronutrientes, vitaminas e alimentação terapêuti-
ca para tratar e prevenir a desnutrição. Além disso, as crianças sírias refugiadas também recebem 

o apoio do UNICEF em vários países. Aqui, no Brasil, continuamos em campanha para arrecadar 
recursos para ajudar a levar saúde, educação e proteção para as crianças sírias.

IRAQUE No Iraque, cerca de 11 milhões de pessoas 
necessitam de ajuda humanitária e mais de 1,4 

milhão de crianças são refugiadas. Com o 
apoio do UNICEF, cerca de 57 mil crianças 

em idade escolar são atendidas através 
de espaços temporários de aprendiza-

gem, mais de 88 mil crianças participam 
de apoio psicossocial; mais de 5,6 milhões 

de crianças são vacinadas contra a pólio 
em áreas afetadas pela crise e mais de 

1 milhão de pessoas têm acesso a suprimen-
to de água potável.

AFEGANISTÃO Cerca de metade das 
crianças em idade escolar primária 

está fora da escola. Para mudar 
esse quadro, pessoas como Golsom 

Shojaee recebem apoio para 
atravessar Daikundi e monitorar os 

Centros de Aprendizado Acelerado 
do UNICEF para meninas e mulheres 

em comunidades distantes ou que 
não dispõem desse apoio.

VIETNÃ Muitas crianças mos-
tram sinais de deficiências 
nutricionais. O UNICEF for-

nece cuidados básicos de 
saúde, água, saneamento 

e higiene. A região tam-
bém conta com programas 
destinados a acabar com a 

exclusão escolar de crianças 
com deficiência e de desenvol-
vimento da primeira infância.

BANGLADESH Mukta Khondokar, professo-
ra de classe, interagindo com os alunos do 

programa “Out-of-School-Children” 
localizado em Ganda. O projeto apoiado 

pelo UNICEF visa melhorar o ambiente de 
aprendizagem das crianças para reduzir o 

abandono escolar, integrando água, sanea-
mento e higiene nas escolas.

"Não importa se 
as crianças vivem 

em um país em 
conflito ou em um 

país em paz, seu 
desenvolvimento é 

fundamental não 
apenas para seu 

futuro individual, 
mas também para 
o futuro de sua so-
ciedade", Anthony 

Lake (diretor execu-
tivo do UNICEF)

A Cooperação Trilateral 
Sul-Sul é uma estratégia do  
UNICEF para apoiar a troca 
de experiências bem-sucedi-
das e de conhecimentos téc-
nicos entre o Brasil e vários 
países em desenvolvimento. 
Assim, está sendo possível 
melhorar a vida das crianças 
das localidades envolvidas, 

 COOPERAÇÃO TRILATERAL SUL−SUL 

SUDÃO DO SUL No Sudão do Sul, 59% 
das crianças em idade escolar primária 
estão fora da escola, em áreas afetadas 
por conflitos. As crianças sofrem de 
desnutrição e malária. Com o apoio do 
UNICEF, mais de 203 mil crianças rece-
beram tratamento contra desnutrição 
aguda grave; cerca de 610 mil foram 
vacinadas contra o sarampo; cerca de 
314 mil crianças e adolescentes tiveram 
acesso à educação e mais de 742 mil 
pessoas tiveram acesso a água potável.

• Na Etiópia, a troca de expe-
riências ajudou a aumen-
tar o alcance das ações 
de água e saneamento 
em quatro regiões do país 
e a construir um sistema 
de esgoto com impacto 
direto em 859 famílias, 
com potencial para escala 
nacional;

por meio da implementação 
de políticas e programas 
para o desenvolvimento 
econômico sustentável. 

Em 2016, o UNICEF Brasil 
apoiou intercâmbios de 
cooperação em oito países, 
em colaboração direta com 
o governo brasileiro. Veja 
alguns resultados:

• No Nepal, o programa de 
proteção social do país, 
que começou para ajudar 
as crianças após o último 
terremoto, teve sua cober-
tura ampliada para chegar 
a todas as crianças com 
menos de cinco anos.

• Na Guatelama, a parceria 
que vem contribuindo para 

melhorar políticas sociais 
e rurais com foco nas 
crianças mais excluídas 
e com mais dificuldade 
de serem alcançadas foi 
reafirmada.
Quer saber mais sobre 

a cooperação com esses 
países? Visite: http://uni.
cf/2lbU0GR
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