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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 traba-
lha com prioridade nas áreas 
mais vulneráveis, como o 
Semiárido, a Amazônia e os 
grandes centros urbanos. Os 
projetos e as iniciativas po-
dem ser desenvolvidos nos ní-
veis local e nacional, levando 
mais saúde, educação e prote-
ção contra o HIV e a violência.
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Depois de muitos anos, volto ao Brasil, País 
em que comecei minha carreira no UNICEF, 
na década de 1990. Fico feliz em ver que 
muitas das iniciativas que começaram na-
quela época cresceram e hoje transformam 
a vida de tantos brasileiros.

O Selo UNICEF se fortaleceu e tornou-se 
referência no País. Ano passado, iniciamos 
mais uma edição com um recorde de ins-
crições: 1.913 municípios na Amazônia e no 
Semiárido. Junto com o UNICEF, eles assu-
miram o compromisso de colocar a criança 
e o adolescente como prioridade nas políti-
cas públicas.

O mesmo aconteceu com a Plataforma 
dos Centros Urbanos. Hoje, 10 capitais bra-
sileiras estão conosco, num esforço de redu-
zir desigualdades e garantir os direitos de 
cada menino e menina, sem exceção.

Investimos, também, em ações inovado-
ras – como a Busca Ativa Escolar, que você 
vai conhecer na página 8 – e conseguimos 
responder de forma rápida e eficaz às emer-
gências dentro e fora do País. Confira, nesta 
edição, quantas ações importantes estamos 
apoiando.

Todas essas conquistas só são possíveis 
graças a você, Amigo da Criança, que está 
conosco conosco todo mês, nessa grande 
mobilização por cada criança e adolescente 
no Brasil e no mundo.

Peço que leia este relatório não apenas 
como uma prestação de contas do seu apoio. 
Mas, acima de tudo, com o olhar de quem 
é parte dessa mudança, de quem vem dan-
do oportunidades para quem tanto precisa, 
ajudando com o que pode, todos os dias. Por 
isso, eu concordo com nossa doadora, Natá-
lia, de Recife: “Se todos fizerem um pouqui-
nho, no final será muito”.

MUITO OBRIGADA,

Florence Bauer
Representante do UNICEF 

no Brasil

RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES APOIADAS 
PELO UNICEF NO BRASIL EM 2017
Associação de Defesa da Saúde Sexual, Saúde 
Reprodutiva, Educação e Cidadania - Asserte | Associação 
para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do 
Ceará - APDMCE | Associação Renascer Mulher | 
Centro das Mulheres do Cabo | Centro de Assessoria 
e Serviço aos/às Trabalhadores/as da Terra Dom José 
Brandão de Castro | Centro de Promoção da Saúde - 
Cedaps | Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação 
Social | Centro Internacional de Cooperação para o 
Desenvolvimento - Cintercoop | Fundação Altino Ventura 
- FAV | Grupo Solidariedade é Vida | Instituto Esporte 
e Educação - IEE | Instituto Rodrigo Mendes - IRM | 
Presença Ecumênica e Serviço - Koinonia | Núcleo de 
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DA ESCOLA INFANTIL

DO HIV

VIOLÊNCIA

À ESCOLA

NASCIMENTO

DE RENDA

Fora Registro de

Desigualdade

1 
Es

tim
at

iv
a 

IB
GE

 p
ar

a 
20

16
 | 

2 
Pn

ad
 | 

3 
Pn

ad
, 2

01
5 

| 4
 IB

GE
 | 

5 
Ce

ns
o 

De
m

og
rá

fic
o,

 2
01

0 
| 6

 U
M

-IG
M

E 
| 7

 M
S,

 S
IM

, S
IN

AS
C,

 2
01

5 
| 8

 D
at

as
us

 | 
9 

Da
ta

su
s 

| 1
0 

In
ep

, 2
01

6 
| 1

1 
M

S/
SI

N
AS

C,
 2

01
5 

| 1
2 

Da
ta

su
s 

| 1
3 

Es
tim

at
iv

a 
UN

IC
EF

 b
as

ea
da

 n
o 

Da
ta

su
s,

 2
01

5 
| 1

4 
SI

N
AS

E/
SD

H,
 2

01
6

Como vivem nossas crianças e adolescentes?

57,1 MILHÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BRASILEIROS1

Nas últimas décadas, o Brasil promoveu um forte processo 
de inclusão social. Dentre as inúmeras conquistas, o País re-
duziu a mortalidade infantil e milhões de crianças passaram 
a frequentar a escola.

O acesso a esses e outros direitos, no entanto, não acon-
teceu de forma igual para todos. Muitas meninas e muitos 
meninos ainda são deixados para trás.

É por isso que o nosso esforço precisa continuar. 

 O Brasil ainda precisa melhorar as políticas públicas 
atuais e investir em novas políticas para realmente alcan-
çar os mais excluídos e vulneráveis. 

De acordo com o Governo Brasileiro e parceiros, a gran-
de relevância do trabalho do UNICEF está na capacidade de 
identificar, monitorar, coletar, produzir dados e trabalhar pe-
los direitos de crianças, adolescentes e famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

de crianças e adolescentes 

ainda estão fora da 
escola3 

A mortalidade infantil 

indígena é mais 
que o dobro 
do que o restante da 
população7

mães não realizam 
as 7 consultas do 
pré-natal11

é o percentual de crianças 
e adolescentes de 4 a 17 
anos fora da escola, em 

1990 era 19,6% 2

foi a queda da 
mortalidade 

infantil entre 
1990 e 20156

O percentual de mães 
que realizaram 7 ou 

mais consultas de pré-
natal passou de 52,8% 

para 66,5%, 
entre 2005 e 2015

2,8 milhões

1 em 
cada 3 

6,5% 75% 

X
O QUE

PRECISAMOS
MELHORAR

ONDE 
AVANÇAMOS

e dos adolescentes de 5 a 14 anos vivem em 
domicílios com renda per capita de até  

 1/2 salário mínimo

43,8% das crianças

das crianças 

indígenas  
de até 1 ano possuem 
registro civil5

o número de novos 
casos entre meninos 
e meninas de 15 a 19 anos 
entre 2004 e 20159

crianças e adolescentes são 

assassinados por dia 
no Brasil13 

de crianças têm dois 
ou mais anos de atraso 
escolar, a principal causa 
de abandono na escola10

cumprem medidas socioeducativas em 
meio fechado no Brasil. Esse valor teve 

aumento de 77% em 10 anos14

das crianças de até  
1 ano possuem registro 

de nascimento, em 1990 
o percentual era de 66%4

de mães grávidas 
transmitiram o HIV 

para seus bebês entre 
1995 e 20158

O Brasil ampliou 
o acesso à escola, 

alcançando 93,5% 
da população de 4 a 

17 anos3

Apenas 58% 

Subiu 53% 

28

7,4 milhões

18,6 mil

99%

50% a menos

Mortalidade

GestantesTransmissão

Extrema

Acesso

Socioeducação
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“De uma hora para outra, o bairro ficou no 
escuro e tiros começaram a ser disparados sem 
parar. Meu pai, meu irmão e eu nos jogamos no 
chão assim que o tiroteio começou, mas minha 
irmã estava tão assustada que não reagiu. De 
repente, as janelas da nossa casa se quebra-
ram. As balas tinham atingidos a vidraça. Thaís 
caiu no chão. Meu pai correu até ela e a colocou 
na cama. No começo, ele pensou que ela tinha 
desmaiado de medo, mas então vimos todo o 
sangue escorrendo. E já não havia mais nada a 
fazer”, Walas, do Rio de Janeiro (RJ), que perdeu a 
irmã para a violência.

Arthur passou muito tempo em busca de vagas 
nas escolas de Mosqueiro (PA). Devido à sua 
deficiência motora, sua mãe sempre ouvia nega-
tivas como: “Não há lugar” ou “Não temos como 
atendê-lo”. Foi quando a família recebeu uma 
visita dos parceiros do UNICEF. “Souberam que 
aqui tinha uma criança fora da escola e vieram 
conversar. Perguntaram sobre a vida do Arthur 
e a nossa busca por vagas. Contei tudo e disse-
ram que iriam ajudar”. Hoje ele está na escola, 
se desenvolvendo junto com outras crianças da 
sua idade.

“A telha da sala vivia quebrada, parecia que o 
teto ia cair em cima da nossa cabeça. O banheiro 
era feio e escuro. Um dia apareceu uma cobra lá 
dentro. O único jeito de limpar a privada era jo-
gando água do balde. Para lavar a mão, a gente 
usava o balde também”. Essa era a realidade da 
escola de Ingrid, em Salgueiro (PE). Hoje, graças 
às parcerias do UNICEF, há quatro salas de aula, 
sala dos professores e de informática, biblioteca, 
banheiros separados por gênero, cozinha, depó-
sito de merendas, almoxarifado, pátio, refeitório 
e caixa d’água com maior capacidade de abaste-
cimento. Saiba mais: http://bit.ly/2o0qdC5.

Como você deve imaginar, reduzir as desigualdades e garantir a igualdade de direitos 
entre as pessoas é uma tarefa complexa e nada fácil. Isso porque os desafios enfrentados 
diariamente por crianças e adolescentes não são o resultado de apenas um fator isolado. 

Geralmente, a desigualdade é o resultado de muitas causas, que incluem a pobreza, a 
violência, a discriminação, o baixo acesso a serviços públicos, poucos ou nenhum espaço 
de participação e a falta de um engajamento real da sociedade para os direitos de crianças 
e adolescentes.

queremos alcançar?
Quem 

EXCLUÍDOS

EM RISCO DE EXCLUSÃO

VÍTIMAS DE FORMAS EXTREMAS DE VIOLÊNCIA

Aqueles que não têm 
acesso aos serviços 

básicos de saúde, edu-
cação e proteção. Por 
exemplo, você verá o 
que estamos fazendo 

em projetos como a 
Busca Ativa Escolar 

na maioria dos muni-
cípios brasileiros, para 

assegurar que essas 
crianças tenham direito 

de estudar.

Aqueles que já têm seu 
direito básico garantido, 

mas estão em risco de 
perdê-lo ou com aces-
so a serviços de baixa 
qualidade. São ações 

como enfrentamento do 
atraso escolar, melhores 
condições de aprendiza-

gem e aquelas voltadas à 
prevenção do HIV/aids, da 
Sífilis Congênita e da gra-

videz na adolescência.

Queremos dar visibilida-
de ao tema, influenciar 

mudanças na legislação 
e melhorar os serviços 

de prevenção e enfren-
tamento da violência.

1 

2

3

ESTAMOS PRIORIZANDO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES:
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O UNICEF conta com o seu apoio, e 
também de nossos parceiros, para exe-
cutar um programa de país inovador, 
que combina ações de saúde, educação, 
proteção e participação social dirigi-
das aos mais vulneráveis e excluídos. 

SE OS PROBLEMAS SÃO DE MÚLTIPLAS DIMENSÕES, 
NOSSA RESPOSTA TAMBÉM DEVE SER.

trabalhamos?
Como nós

1 INCIDÊNCIA  
EM POLÍTICAS PÚBLICAS

O UNICEF atua nacionalmente na 
articulação de políticas públicas para a 
garantia dos direitos de meninos e meninas.

3 PRESENÇA  
NO TERRITÓRIO

Com o Selo UNICEF e a Plataforma dos Centros 
Urbanos (PCU), conseguimos alcançar as regiões 
onde os grupos mais vulneráveis estão concentrados:

2 ENGAJAMENTO 
DA SOCIEDADE

O UNICEF atua para engajar toda a 
sociedade na defesa dos direitos da infância 
e da adolescência:
• Mobilização de adolescentes.
• Presença na mídia e nas redes sociais.
• Parcerias com empresas.
• Sensibilização por meio de embaixadores  

e personalidades.

Veja, nas próximas páginas, 
como tudo isso vem se tornando 
realidade com a sua ajuda.  
Muito obrigado!

RELATÓRIO ANUAL UNI 2017 // 5 

COMO
ATUAMOS

Manaus 
(AM)

São Luis
(MA)

Belém
(PA)

São Paulo
(SP)

Fortaleza
(CE)

Recife
(PE)

Maceió
(AL)

Salvador
(BA)

Vitória
(ES)

Rio de Janeiro
(RJ)

1.913 municípios

10 capitais

Onde vivem 
quase  

20 milhões 
de crianças
e adolescentes

Amazônia
Semiárido
Centros
Urbanos



A edição 2017-2020 do Selo UNICEF registrou a marca de 1.913 
municípios inscritos dos 18 estados da Amazônia e do Semiárido, o 
maior número de participantes em toda a história do Selo UNICEF. 

Nos Encontros de Capacitação do Selo UNICEF, foi apresentado 
aos gestores municipais o Guia Metodológico, que contém orien-
tações sobre o que cada município precisa realizar e os resultados 
que devem ser alcançados. 

O ano que marcou  
um recorde na história  
do Selo UNICEF

2017:

NO SEMIÁRIDO,

1.280
municípios foram 
inscritos.

O Selo UNICEF foi uma 
porta para minha 
vida no sentido de me 
descobrir e de saber o 
que quero para mim e 
para outras crianças e 
adolescentes. Hoje par-
ticipo de vários espaços 
políticos pela oportuni-
dade de conhecer quais 
são meus direitos.  
Beatriz, 18 anos, Palmas (TO)

O Selo UNICEF interfe-
riu tanto diretamente 
quanto indiretamente 
na minha vida, pois me 
proporcionou bastante 
conhecimento e expe-
riência a respeito dos 
direitos das crianças e 
dos adolescentes. 
Gabriel, 18 anos,  
Gonçalves Dias (MA)

Fiz capoeira, fute-
bol, matemática, 
português e leitu-
ra. Percebi que eu 
tinha preconcei-
tos, mas, depois 
do projeto, mudei 
minha forma de 
pensar.
Hillary, 10 anos, Rio 
Branco (AC)

“ ““

” ””

“O Selo contri-
buiu para o meu 

desenvolvimento como 
adolescente e auxiliou 

meu aprendizado sobre o 
respeito aos meus direitos 

e deveres.” 
Marcus Vinicius, 12 anos, 

Tucumã (PA) 
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1.913 
municípios 
inscritos no  

SELO UNICEF

NA AMAZÔNIA,

633 
municípios foram 

inscritos.

Como o Selo UNICEF funciona

6 // RELATÓRIO ANUAL UNI 2017 

SELO
UNICEF

o município se compromete a priorizar políticas públicas municipais 
voltadas às crianças e adolescentes. Isso é fundamental para construir um 
município com menos desigualdades. Conheça mais em: selounicef.org.br.

Alcançando crianças e adolescen-
tes excluídos das políticas públicas.

Melhorando a qualidadade  
das políticas públicas existentes.

Prevenindo e enfrentando as  
formas extremas de violência.

Promovendo a participação da 
comunidade, especialmente de 
adolescentes.

Ao aderir ao Selo UNICEF,



4 prioridades 
da PCU

Quero mais escolas integrais na 
cidade. É muito importante, como 
menina, poder participar. Espero 
ajudar a mudar um pouquinho a 

cabeça das pessoas.  
Lara, 14 anos, participante  

da PCU, em Vitória (ES)

Acredito que só ouvindo  
a juventude, podemos mudar e  
avançar, em qualquer domínio. 

Francisco, 16 anos

Reduzir as mortes 
evitáveis nos 

primeiros dias de vida  
e promover direitos  
da primeira infância.

Enfrentar  
exclusão escolar.

Promover direitos 
sexuais e reprodutivos 

dos adolescentes.

Reduzir homicídios  
de adolescentes.
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PCU

12 indicadores sociais acompanhados para revelar as 
desigualdades existentes dentro de cada cidade.

450 gestores, técnicos, profissionais do Sistema 
de Justiça, representantes da sociedade civil 

e universidades, além de adolescentes, participaram 
de encontros estratégicos, chamados Diálogos 
Intersetoriais Temáticos, para analisar desafios das 
cidades e criar soluções conjuntas.

2 encontros nacionais para troca de experiência entre 
as cidades participantes da estratégia.

Semanas do Bebê (mobilização pela primeira infância)

Adesão à Busca Ativa Escolar (identificar crianças e 
adolescentes que estão fora da escola)

Viva Melhor Sabendo Jovem  
(ampliar acesso à saúde de adolescentes e jovens)

Projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher  
(empoderar meninas)

Comitê pela Prevenção de Homicídios na Adolescência 
(fase de planejamento)

Algumas das ações da PCU

Nossa equipe está comemorando os esforços pelas crianças: a 
PCU ganhou visibilidade internacional como um caso de refe-
rência no “Child Friendly Cities Initiative”, workshop organizado 
pelo UNICEF em Budapeste.

 PLATAFORMA DOS  
 CENTROS URBANOS: 
 10 capitais brasileiras iniciam novo ciclo  
 de trabalho com o UNICEF 

Com 9 milhões de meninos e meninas, 10 capitais brasileiras iniciaram traba-
lho conjunto com o UNICEF para avançar na garantia dos direitos dos meninos e meni-
nas mais excluídos e vulneráveis em cada cidade. Por meio da Plataforma dos Centros Ur-
banos (PCU) 2017-2020, o UNICEF busca somar esforços para que cada criança sobreviva 
e se desenvolva nos primeiros anos de vida, estude e aprenda na idade certa, possa ser 
um ou uma adolescente com sonhos e escolhas, a salvo de qualquer forma de violência. 
Precisamos salvar vidas. E você está nos ajudando a enfrentar esses grandes desafios.

São Luis
(MA)

Manaus 
(AM)

Belém
(PA)

Fortaleza
(CE)

Recife
(PE)

Maceió
(AL)

Salvador
(BA)

Vitória
(ES)

Rio de Janeiro
(RJ)

São Paulo
(SP)



Com a educação 
a distância 

chegaremos  
a mais crianças
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Nacional 

dos Dirigentes 
Municipais de 

Educação
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EDUCAÇÃO

BUSCA ATIVA ESCOLAR Em 2017, o UNICEF lançou a Busca Ativa Escolar. Tra-
ta-se de uma plataforma gratuita e uma tecnologia 
social para ajudar os municípios a encontrar e levar 
para a escola os 2,8 milhões de crianças e adolescen-
tes que estão excluídos em todo o Brasil. Toda vez 
que alguém no município – um agente de saúde, por 
exemplo – encontra uma criança ou um adolescen-
te fora da escola, envia um alerta por SMS, por um 
aplicativo de celular ou pelo site. A partir daí, uma 
equipe de profissionais de diferentes áreas é aciona-
da, via sistema, e toma as medidas necessárias para 
resolver os problemas que afastam essa criança da 
escola e levá-la de volta. Esta é uma iniciativa do 
UNICEF, em parceria com o Instituto TIM, a Undime 
e o Congemas.

Mais de 630 municípios já aderiram à iniciativa e 
começaram a implementá-la. 

Saiba mais: buscaativaescolar.org.br.

Fernando, 17 anos, tem deficiência física e intelectual, estuda e joga 
capoeira adaptada na sua escola em Recife (PE). Com a ajuda da profes-
sora de educação especial Elisângela Santana, que fez o curso Portas 
Abertas para a Inclusão, e do mestre capoeirista Márcio Matos, a pro-
posta inclusiva chegou até ele. Antes da capoeira na escola, Fernando 
era um aluno que tinha muitas faltas, mas com incentivo da professora 
para insistir nos estudos, e a reaproximação por meio do grupo de 
capoeira, houve uma mudança significativa.

O UNICEF manteve ativa a estratégia Portas Abertas para a Inclusão – Educação Física 
para todos. A iniciativa forma educadores de diversas regiões do Brasil para, por meio de 
práticas esportivas, promover a inclusão escolar de meninas e meninos com deficiência.

Junto com o Instituto Rodrigo Mendes, o UNICEF está desenvolvendo um Curso On-
line Aberto Massivo – uma modalidade de Educação a Distância – para os municípios 
que aderiram à 5ª edição do Selo UNICEF e à Plataforma Centros Urbanos (PCU). O curso 
ajuda a reduzir as desigualdades na aprendizagem de crianças com deficiência. Conheça 
o projeto: http://bit.ly/2FJ2SuJ.

IMPACTOS 2012-2016

estados participantes

cursistas certificados

estudantes impactados

15

916

91.954

Portas 
Abertas 
para a 
Inclusão



Quem Espera, Espera
CAMPANHA 

“Valeu a pena 
esperar e fazer o 

possível para que o 
nascimento dela fosse 

humanizado.” 
Claudiane, 

mãe da Thalyta

As gêmeas 
Maria Alice 

e Maria Cecília 
superaram as ex-

pectativas em seu 
tratamento
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Guilherme tem  
3 anos e faz terapia para 

fortalecimento motor. Assim 
como Guilherme, cerca de 1,9 mil 

pessoas passaram por um dos  
19 pontos de atendimento à popu-
lação e capacitação profissional 

durante a Semana do Bebê 
em Salvador (BA).

RELATÓRIO ANUAL UNI 2017 // 9 

SAÚDE

SEMANA DO BEBÊ

Crianças afetadas pelo zika vírus

A Semana do Bebê tem mobilizado sociedade 
civil, famílias, iniciativa privada e profissionais 
de saúde. Em 2017, sete cidades participaram 
ativamente na elaboração do Plano Municipal 
de Saúde 2018/2021, que inclui amamentação, 
alimentação saudável, estimulação precoce e 
proteção contra violência, foram elas: Belém 
(PA), Maceió (AL), Manaus (AM), Recife (PE),  
Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Vitória (ES).

Em parceria com o Ministério da Saúde, Funda-
ção Atino Ventura e Prefeituras de Recife (PE) e 
Campina Grande (PB), nós concentramos nosso 
trabalho na conclusão e validação dos materiais 
e das metodologias do Redes de Inclusão, que é 
a principal ação de apoio às crianças afetadas 
pela Síndrome Congênita do Zika e suas famílias.

Em outubro de 2017, Recife organizou o semi-
nário do UNICEF de avaliação do projeto Redes 
de Inclusão. Um ponto muito positivo foi a forte 
mobilização da sociedade no evento, coorde-
nado e integrado por gestores, profissionais, 
parceiros e famílias.

A metodologia será implantada em mais seis 
estados do Nordeste.

KIT 
MULTISSENSORIAL 
criado pelo UNICEF: 
tecnologia efetiva 
de baixo custo 
ajuda famílias 
e cuidadores na 
estimulação pre coce 
da criança afetada 
pelo zika vírus.

No Brasil, o percentual de cesarianas chega a 57%, um número bastan-
te elevado quando comparado aos 15% estabelecidos como razoável 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS)*. Por isso, o UNICEF criou 
a campanha nas mídias sociais “Quem espera, espera” para conscien-
tizar as mulheres e os profissionais de saúde sobre a importância do 
trabalho de parto espontâneo. 

Saiba mais: www.quemesperaespera.org.br.

• 8,5 milhões de pes-
soas impactadas. 

• 1,7 milhão de pes-
soas assistiram ao 
vídeo nos canais 
oficiais do UNICEF.

• 70% do público 
engajado são mu-
lheres entre 18 e 44 
anos.

• Veiculação em 
quatro canais de TV 
aberta, 18 de TV a 
cabo, redes Cine-
mark e três grandes 
aeroportos.

A CAMPANHA EM NÚMEROS:

PREVENÇÃO 
DO HIV/aids 
O Viva Melhor Sabendo 
Jovem é uma estratégia 
nacional para acelerar 
a resposta à epidemia 
de HIV/aids entre jovens 
de 15 a 19 anos, espe-
cialmente aqueles em 
situação de vulnerabili-
dade. O UNICEF apoia os 
governos municipais na 
garantia de acesso ao 
teste do HIV e no início 
imediato e manutenção 
do tratamento antir-
retroviral. Em 2017, a 
estratégia foi lançada 
em São Luis (MA) e no 
Rio de Janeiro (RJ), em 
parceria com governos 
locais e duas ONGs.
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PROTEÇÃO 
À CRIANÇA
PROTEÇÃO 
À CRIANÇA

Índice de Homicídios 
na Adolescência (IHA)
O Brasil é o primeiro país do mundo em número de homicí-
dios de adolescentes*. O número de assassinatos nessa faixa 
etária continua crescendo, sobretudo, nos estados do Nordes-
te. A grande maioria das vítimas são meninos negros. Essas 
foram as principais conclusões do Índice de Homicídios na 
Adolescência (IHA-2014), resultado de uma parceria entre o 
UNICEF, o Ministério dos Direitos Humanos, o Observatório 
de Favelas e o Laboratório de Análise da Violência da UERJ.

43 MIL ADOLESCENTES PODEM SER VÍTIMAS  
DE HOMICÍDIO NOS GRANDES MUNICÍPIOS  
BRASILEIROS ENTRE 2015 E 2021 
Para Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil, 
“enquanto nas últimas décadas o Brasil conseguiu reduzir 
a mortalidade infantil significativamente, o número de 
mortes entre os adolescentes cresceu de uma maneira alar-
mante. É primordial que o país valorize a segunda década 
de vida e dê à adolescência a importância que ela merece”.
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ESTUDO MOSTRA PERFIL DOS 
ADOLESCENTES ASSASSINADOS 

O UNICEF lançou mundial-
mente o estudo Um Rosto 

Familiar: A violência 
na vida de crianças e 
adolescentes. O rela-
tório mostra com que 
frequência meninos e 

meninas são vítimas de 
castigos físicos, abuso 

sexual, homicídios e outras 
formas de violência durante a 

infância e adolescência. Veja o relatório comple-
to e saiba mais: http://uni.cf/2tVJb1y.

NOVA LEI PARA PROTEGER AS CRIANÇAS Em 2017, o UNICEF participou 
diretamente da conquista de um grande avanço para a área de proteção 
infantil.  Foi assinada a Lei 13.431/2017, que estabelece o sistema de 
garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha 
de violência. Além de regulamentar mecanismos para prevenir a violência 
contra crianças, a lei estabelece medidas de proteção e procedimentos 
adequados para tomada de depoimentos das vítimas, impedindo que es-
tas sejam obrigadas a vivenciar o crime novamente ou ter contato direto 
com o agressor, além de garantir a sua privacidade. A lei entrará em vigor 
agora em 2018. 

ALGUNS RESULTADOS

3 GRANDES 
ESTUDOS  

PUBLICADOS
Educar ou Punir, Índice 

de Homicídios na Adoles-
cência (IHA) e Um Rosto 

Familiar:  
 A violência na vida de 

crianças e adolescentes 
tiveram amplo alcance 

na grande mídia e apoio 
público às iniciativas rela-

cionadas com os direitos de 
crianças e adolescentes.

COMITÊ DE PREVEN-
ÇÃO DE HOMICÍDIOS

O UNICEF participou da 
criação do Comitê Cearense 
pela Prevenção de Homicí-
dios na Adolescência, em 

um esforço conjunto com a 
Assembléia Legislativa do 
Estado e o Governo do Ce-

ará para traçar o perfil dos 
adolescentes assassinados 
e contribuir com políticas 

públicas de enfrentamento 
à violência.

150 MILHÕES 
de pessoas alcançadas pela 
cobertura dos relatórios IHA 

2014 e Um Rosto Familiar:  
A violência na vida de 

crianças e adolescentes.

Aprovada a Lei 
13.431/2017 que amplia dire-

tos de crianças e adolescentes 
vítimas de violência.
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Tratado sempre no diminutivo pelos familiares, 
Toinho morava com a avó, de 73 anos, duas 
primas e três irmãos mais novos, em uma casa 
de um único cômodo coberto, sem serviço de 
água e esgoto. Numa tarde de janeiro de 2015, 
ele foi morto em um terreno baldio próximo de 
lá. Tinha 12 anos. Toinho é um nome fictício para 
um dos vários adolescentes que lamentavel-
mente se tornaram personagens reais no estudo 
TRAJETÓRIAS INTERROMPIDAS – Homicídios na 
adolescência, em Fortaleza e em seis municípios 
do Ceará. Saiba mais: http://uni.cf/2u8b4Dp.



HOJE MENINA, AMANHÃ MULHER 
O projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher foi criado 
para desenvolver políticas integradas para adolescen-
tes, criar boas práticas de saúde com perspectiva de 
gênero e fortalecer a participação social das meninas. 
Para isto, foram preparados materiais de treinamento 
com os temas Saúde, Educação e Proteção Social e 
foco na igualdade de gênero e no empoderamento das 
adolescentes. Na mesma linha, nos bairros periféricos 
de Belém (PA), Recife (PE) e Salvador (BA), cerca de 
200 meninas participaram de oficinas em que discuti-
ram os desafios e as oportunidades para ter acesso a 
seus direitos e outros temas.

SITUAÇÃO MUNDIAL DA INFÂNCIA –  
RELATÓRIO 2017

Pela primeira vez o relatório apresentou um olhar abran-
gente do UNICEF sobre as diferentes maneiras pelas quais 
a tecnologia digital está afetando a vida e as chances de 

meninas e meninos, identificando perigos e oportunidades.  
O material também trouxe grandes desafios que o Brasil 

ainda precisa enfrentar, como o número elevado de 45 mil 
crianças que morrem a cada ano antes de atingir os 5 anos. 

Veja o relatório na íntegra aqui: http://uni.cf/2IDSXbY
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Em uma série de oficinas, 
os participantes vivencia-
ram, na prática, a metodo-
logia de vários projetos de 
organizações parceiras do 
UNICEF no Rio de Janeiro

Em Belém (PA), o 
projeto se chama 
Empodera Mana e 
é o ponto de parti-
da para que mu-
nicípios, o UNICEF 
e as organizações 
da Sociedade Civil 
implementem, até 
setembro de 2018, 
um plano de ação 
com foco em políti-
cas para meninas.

PA R T I C I PA Ç Ã O

Cidadã

Estiveram presentes no encontro sobre participação cidadã: Rede Nacional de Adolescente LGBT | Rede de Jovens Indígenas (Rejuind) | Rede de Adolescentes e 
Jovens Vivendo com o HIV | Integrantes dos núcleos de cidadania dos adolescentes (Nucas) do Semiárido | Movimento Negro | Moradores das capitais que integram 
a Plataforma dos Centros Urbanos | Ativistas pelo empoderamento de meninas | Integrantes de iniciativas como Luta pela Paz e CIEE | Educadores | Coordenadores de 
projetos sociais e técnicos das Escolas Judiciais Eleitorais (EJEs) dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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A participação cidadã dos adolescentes é 
um dos principais pilares da PCU. Foi assim 
que Marcela, de 14 anos, se engajou em 
debates, mesas de conversa e atividades 
atraentes para discutir a situação de ado-
lescentes como ela.

Em atividades educativas e de lazer, os 
adolescentes também são instigados a 
conversar e aprender sobre temas como 
drogas, violência, acesso à cidade e direitos 
sociais. Na PCU, Marcela aprendeu e deba-
teu com os amigos sobre caminhos para 
transformar sua cidade, Manaus (AM), em 
uma cidade melhor para as crianças e os 
adolescentes.  Quando chegou, Marcela era 
calada e fechada em seu próprio mundo. 
“Interagir com as pessoas me ajudou 
muito. Minhas notas na escola também 
melhoraram. A PCU foi uma oportunida-
de, uma porta de entrada para um futuro 
melhor”, disse ela. 

Estamos ajudando os adolescentes a ter uma voz ativa e a se ex-
pressar para ter acesso aos seus direitos. Em outubro de 2017, o 
auditório do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi palco de um 
debate sobre participação social e política baseada na vivência de 
aproximadamente 100 adolescentes. Ao participarem da mesa de 
abertura, eles apresentaram sua perspectiva sobre como promo-
ver uma participação cidadã. Já no painel sobre Cidadania Ativa, 
os participantes debateram sobre os desafios e as oportunidades 
vivenciadas pelas minorias.

Marcela e a porta para 
um mundo melhor
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No dia 20 de novembro, celebramos o Dia Mundial da Criança. A data comemora o aniversário da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, adotada em 1954, e marca o esforço global para colocar os holofotes sobre os desafios 
enfrentados pelas crianças nos quatro cantos do planeta.

#CriançasNoControle no Brasil
No Brasil, as crianças assumiram o controle de instituições 
públicas e privadas em nove cidades, comandaram os mi-
crofones da Rádio Globo, lideraram a produção de quadri-
nhos da Turma da Mônica e se fizeram ouvir em todo o País. 

Acesse bit.ly/ccnocontrole para ver o vídeo sobre a come-
moração.

Millie Bobby Brown, 
a “Onze” de Stranger 
Things aderiu à 
campanha e gravou 
uma mensagem 
especial para o Dia 
Mundial da Criança.
Veja o vídeo:

Crianças e 
adolescentes 
comandam o 
Ministério Público  
do Rio de Janeiro.

Andressa Santos 
Monteiro, 14 anos  
e Kaylane Oliveira, 
15, assumiram a 
presidência da 
Federação das 
Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp).

Fatoumata Cisse,  
13 anos, discursa 
durante evento na 
sede das Nações 
Unidas em Nova 
York. Sua turma da 
8ª série participou 
do programa de 
2016-2017 de jovens 
embaixadores.

O embaixador do 
UNICEF David Beckham 
visitou uma escola 
primária em Londres 
para celebrar o Dia 
Mundial da Criança. 
O ex-jogador encontrou 
alunos com idades de 
cinco a 11 anos, para 
discutir os problemas 
que mais os afetam. 

Adolescentes 
comandam programa  
de Otaviano Costa,  
na Rádio Globo.

Dia Mundial da Criança
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ãoThiago Cutrim, 
11 anos, e Kimberly 

Saori, 12 anos, ocuparam 
as cadeiras oficiais da 

capital maranhense como 
prefeito e vice-prefeita 

de São Luís (MA)
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DIA MUNDIAL 
DA CRIANÇA

#KidsTakeOver in the world
Neste dia, uma ação do UNICEF fez com que crianças em todo 
o mundo tomassem o controle na mídia, nos negócios, no es-
porte e no entretenimento para falar sobre as questões que 
mais as preocupam e para exigir ação! 

Acesse unicef.org/worldchildrens-day para ver o que foi feito.
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Fabi Grossi é uma adolescente com 
uma história para contar: seu ex-
-namorado vazou um vídeo íntimo 
dos dois. A diferença em relação às 
outras vítimas deste crime conhe-
cido como sexting – uma das for-
mas de cyberbulling – é que a Fabi 
é, na verdade, um robô criado para 
trocar mensagens no Facebook e 
conscientizar os adolescentes so-
bre os perigos do ambiente online. 

Experimente: 
digite fb.com/ProjetoCaretas 
e clique em enviar mensagem

Resultados após um mês do lançamento:

Post mais curtido
Vídeo de homenagem à Tia Socorro

Post mais comentado
Vídeo de lançamento da campanha 
“Quem espera, espera”

FanPage do UNICEF Brasil

Aicha Gabtchami, 
12 anos, conversando com 
o ator e embaixador do 
UNICEF Orlando Bloom, em 
um espaço de aprendizagem 
temporário, durante a visita 
dele ao campo de Ngagam. 
A família de Aicha mora na 
República do Níger e foi 
desalojada pela violência 
do Boko Haram. 

Defensora apaixonada da 
educação, particularmen-
te do desenvolvimento 
da primeira infância, a 
embaixadora do UNICEF 
Shakira falou sobre o 
tema durante a recepção 
da mídia no Fórum Econô-
mico Mundial anual, em 
Davos, na Suíça.

Mais de 8 milhões de 
crianças sírias e de países 
vizinhos precisam de ajuda 
humanitária. Na foto, a 
atriz indiana e embai-
xadora internacional do 
UNICEF Priyanka Chopra 
(de branco ao centro) foi à 
Jordânia apoiar o trabalho 
do UNICEF na região.

Lázaro Ramos ajudou a 
convidar os municípios 
brasileiros para se 
inscreverem na 5ª edição 
do Selo UNICEF.

Ana Hickman  
e Rodrigo Santoro 
participaram  
do evento  
Montblanc-UNICEF.

Marcos Piangers 
divulgou em seu 

canal a campanha de 
Dia das Crianças.

UNICEF e Facebook 
criam robô que alerta sobre os 
riscos dos conteúdos pessoais 
nas redes sociais

ANA HICKMAN 

RODRIGO SANTORO 
MARCOS PIANGERS

SHAKIRA

ORLANDO BLOOM

PRIYANKA CHOPRA 

EMBAIXADORES UNICEF

MAIS AMIGOS

Com o nome de Caretas, a página é o resultado de uma parceria 
entre Facebook e UNICEF. O robô utiliza gírias e o rosto de uma 
atriz para criar empatia com os usuários, dando dicas de como se 
prevenir para que imagens íntimas não caiam na internet. Fabi 
também dá orientações sobre como buscar ajuda.

“O Caretas é uma ferramenta digital que nos dá a oportunidade 
de conversar individualmente com cada adolescente, no ambien-
te onde ele está presente e na linguagem que ele costuma usar”, 
explica Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil. “Toda 
a vivência dele na ferramenta tem o objetivo de criar empatia com 
a nossa personagem e informá-lo sobre os riscos do ambiente on-
line”, completa.

112.033 
participantes

92% 
dos usuários 
recomendariam a 
Caretas aos amigos 

45%  
de taxa de 

engajamento

82%
dos usuários 
disseram ter 

adquirido algum 
conhecimento 
sobre sexting

1,5 milhão   
de mensagens entre Fabi  

e os usuários

9 entre 10    
usuários consideraram a 

ação Boa ou Ótima

©
 U

N
IC

EF
/U

N
05

32
49

/T
re

m
ea

u
©

 U
N

IC
EF

/U
N

01
20

90
3/

Ri
ch

©
 U

N
IC

EF
/U

N
04

89
38

/M
cC

ric
ka

rd

LÁZARO RAMOS

©
 U

N
IC

EF
©

 U
N

IC
EF

/B
RZ

/G
UI

DO
©

 U
N

IC
EF

/B
RZ

/G
UI

DO

©
 U

N
IC

EF

©
 U

N
IC

EF

RELATÓRIO ANUAL UNI 2017 // 13 

ENGAJAMENTO



Muito
Obrigado!

“Eu faço a diferença pelas crianças”

“ “ “

”””
VOCÊ 

ESCOLHEU!
Fotos mais votadas de 2017 – 

PESQUISA DO CALENDÁRIO 1ª 2ª 3ª

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer 
a você e aos muitos amigos e doadores do UNICEF no Brasil, 
que estão conosco diariamente ajudando a alcançar nossa 
missão de chegar a todas as crianças.

Sua doação, somada à dos outros Amigos, foi fundamental 
para que o UNICEF transformasse a vida de crianças em si-
tuação de vulnerabilidade e emergência no Brasil e no mun-
do. Estamos felizes porque, em 2017, demos as boas-vindas a 
61.595 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.

O que me motivou para ser 
doador do UNICEF foi algo que 
eu já tinha em mim mesmo, da 
minha experiência de vida. Sou 
dentista e trabalho com saúde 

da família, sempre fui do lado da 
comunidade. Ao ver o trabalho do 

UNICEF em uma emergência no 
Haiti, essa campanha me alcançou. 

Eu pensei: como eu posso ir a um 
restaurante, um cinema, sem doar 
um pouco, quando tem gente que 

nem isso consegue ter?
Guilherme, de Recife (PE),  

doador desde 2016

Aqui quem fala é o André. Sou mais um 
amigo da criança e quero agradecer pelo 

desenho que você fez para mim. Você não 
precisa agradecer, aliás, quem agradece por 

essa oportunidade sou eu. Acredito que, 
juntos, podemos fazer a diferença na vida 

de muitas pessoas. Espero realmente poder 
contribuir para que isso aconteça. Mais uma 
vez Maria, muito obrigado! :) Fique em paz!

PS: em anexo segue uma foto  
minha para saber quem sou eu,  

junto ao desenho que me enviou.
Mensagem do André, de Guarulhos (SP),  

para a Maria Eduarda, que fez o lindo  
desenho que encaminhamos recentemente  

aos novos Amigos da Criança
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AMIGOS 
DA CRIANÇA

VOCÊ SABIA?

56% 
dos doadores 
são homens.

44% 
dos doadores 
são mulheres.

44 anos  
é a média 
de idade.

 61.595 
novos  

doadores 
em 2017.

Para mim é gratificante ser doadora do 
UNICEF. Eu vim através de um estande 

montado no Rio Mar sobre crianças 
desnutridas. Foi isto que chamou 

minha atenção para realizar doações 
que iam servir para essas crianças. 
O pouco é muito quando tem amor. 
Se todos fizerem um pouquinho, no 
final será muito. Eu colaborava com 

algumas outras instituições, que 
de repente soube que não tinham 

credibilidade, então quando fui para 
o UNICEF, realmente eu senti e sei que 

estava fazendo a coisa certa.
Maria Natália, de Recife (PE),  

doadora desde 2014



Equipe  
ao Telefone

Equipe 
nas Cidades

65,1%
Doações 
Individuais 9,6%

Saúde

0,4%
HIV e aids

25,8%
Educação

19,2%
Proteção

14,9%
Sede NY  
+ Comitês

45,1%
Inclusão 

Social*
*Inclui Selo UNICEF 

e Plataforma dos 
Centros Urbanos.

6,1%
Outras 
organizações

13,9%
Alianças 
Corporativas

Estamos cheios de energia para falar com nossos 
doadores. “Seja bem-vindo ao UNICEF, em que 
posso ajudar?” é a nossa frase preferida!

Agradecemos às empresas Decathlon, Kidzania 
e Aquário de São Paulo pela parceria na conces-
são dos espaços para nossas equipes dialogarem 
com as pessoas e convidarem-nas a se tornarem 
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.Uciatem ipsandit quam, 

tessint quatem expla sunti 
andipsae volupta quasse-
dis nonsect atatem ut plit 
fugitiur alitas eribus eum 
nos nitiiste et et alitio 
dolorep udanis et volor 
magnim vent verum vo-
lorem fugiam dessunturi 
acitinum et et pa nient pa 
verum eaquam as etur

Prestando contas
Em 2017, o UNICEF investiu R$ 40.281.729,75 em 
projetos que beneficiaram milhares de crianças e 
adolescentes no Brasil. Os recursos do UNICEF vêm de 
doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, de 
organizações, de governos e de produtos licenciados.

ORIGEM DE 
RECURSOS

ONDE FORAM  
APLICADOS

 |  |  | 

unicefbrasil
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REDES DO BEM!

Um Amigo da Criança 
muda 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 defensores dos direitos 

da infância.  

Divulgue a página 
amigodacrianca.org.br 
e siga-nos pelas redes 
sociais. Afinal, quanto 

mais amigos, mais crianças 
saudáveis e protegidas.

“Cada doação realizada 
comigo significa um coração 
feliz do outro lado da linha 
e uma vida salva em algum 
cantinho do Brasil. É um pra-
zer trabalhar pelas crianças, 
me sinto realizada”, Arieli, 
operadora

“Temos uma parceria 
muito boa pelas crianças, 
aqui entre a Decathlon e 
o UNICEF. Nosso feedback 
é bastante positivo e é 
importante dizer que a 
avaliação do nosso Time 
de Esportistas e Clientes é 
a melhor possível”, Thiago 
Pierrot, Diretor da loja 
Decathlon Alphaville

“Somos agraciados em poder trabalhar 
ajudando tantas crianças e garantir um futuro 
melhor para elas através das doações.”

“Trabalhar para o UNICEF é 
incrível, não tenho palavras 
para expressar o que é fazer 
a diferença todos os dias 
para alguém que eu não co-
nheço. Mais do que trabalhar 
para si, é trabalhar a cada 
dia para alguém diferente”, 
Alene, operadora

“Nos orgulhamos muito da 
parceria mantida com o UNICEF 
desde o início de nossa chegada 
ao Brasil. É extremamente 
gratificante poder entregar 
resultados importantes para 
oferecer melhores condições 
de vida às crianças de várias 
partes do Brasil”, Pedro Faria, 
Gerente de Parcerias e Novos 
Negócios da KidZania



Programa Empresa Solidária à Infância
O UNICEF tem um programa especial para 
reconhecer as parcerias com as pequenas e 
médias empresas. Por meio de uma contribuição 
mensal, a empresa ajuda crianças e participa dos 
resultados conquistados pelo programa no Brasil.

Apoiadores do 
Programa de 
País, com foco em 
nutrição infantil e na 
promoção da saúde 
e da alimentação 
saudável.

PARCEIROS 
ESTRATÉGICOS

PARCEIROS 

< Saiba mais sobre cada parceira em www.unicef.org.br 

Parceiros pela 
EDUCAÇÃO, com um 
foco na promoção do 
sucesso escolar.

Desde 2014, 
a empresa e 
seus clientes 
apoiam as ações 
do UNICEF no 
Semiárido.

Há mais de 10 anos apoia as ações 
do Selo UNICEF no Semiárido.

PARCERIAS CORPORATIVAS:  juntos vamos mais longe
De mãos dadas com empresas, estamos indo mais longe e alcançando resultados surpreendentes 
na vida de crianças e adolescentes. Investir na infância é acreditar que cada menino e menina 
merece uma vida justa, com saúde, educação e proteção. Em nome de cada criança, o nosso 
MUITO OBRIGADO a cada uma dessas empresas parceiras.

Empresas do Clube Ouro Almeida Lopes Construções e Empreendimentos Ltda. |  
Asa Assessoria de Comércio Exterior Ltda. | BrScan Processamento de Dados e Tecnologia Ltda. |  
Casas Da Água Materiais Para Construção Ltda. | Centro de Estudantes UBEN | Companhia Têxtil de Castanhal 
| Embalixo Embalagens Plásticas 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 | Sendas Empreendimentos e Participações Ltda. | 
Trucks Control | Visão Administração e Construção Ltda. | Working Associação de Integração Profissional
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ALIANÇAS  
CORPORATIVAS



Fernando 
Musa (Ogilvy), 

Florence Bauer 
(UNICEF) e Odete 

Freitas (UnitedHealth 
Group Brasil). A previsão 

é que os Cafés com 
UNICEF aconteçam a 

cada seis meses. 

Em 2017 lançamos 
uma iniciativa que 
passa a fazer parte do 
calendário de eventos 
anuais do UNICEF no 
Brasil, o CAFÉ COM 
UNICEF.

O objetivo do evento 
é debater oportunidades 
para que o desenvolvimento 
sustentável seja também uma 
agenda para a infância e adolescên-
cia no Brasil. Na primeira edição, nos 
reunimos com cerca de 50 representantes 
de empresas no Hotel Meliá Paulista, em 
São Paulo, para discutir a importância da atuação do setor 
privado na proteção e garantia dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. Na abertura, a Representante do UNICEF 
Brasil, Florence Bauer, e o especialista em Políticas Sociais 
do UNICEF, Rui Aguiar, apresentaram o plano de ação do 
UNICEF 2017-2021, partindo dos principais desafios que as 
crianças enfrentam na atual conjuntura do país. Em segui-
da, Odete Freitas, Diretora de Sustentabilidade do Unite-
dHealth Group Brasil e Fernando Musa, Presidente da Ogilvy 
Brasil, debateram sobre o papel das empresas nesse cenário. 
Veja um pouco do que foi o evento: http://bit.ly/2ppkKnH.

O UNICEF e Childhood 
Brazil participaram da re-
alização do Fórum Global 
da Criança para a América 
do Sul, que aconteceu no 
dia 4 de abril de 2017, em 
São Paulo. O Fórum reuniu 
mais de 350 participantes, 
entre líderes empresariais, 
autoridades governamen-
tais e sociedade civil para 
discutir ações concretas 
pelo alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. A mensagem central 
do UNICEF foi a da urgência do investimento social das 
empresas na agenda da Primeira Infância. O relatório 
“Investing in Every Child” (Investindo em Cada Criança) 
sumariza os principais pontos debatidos no evento e 
inclui recomendações sobre como as empresas podem 
avançar na agenda da responsabilidade social. Em um 
momento importante para o Fórum, foi sancionada uma 
nova lei que amplia proteção às crianças, o PL 3792/15. 
Esta lei cria o chamado “depoimento especial”, para as-
segurar à criança ou ao adolescente, vítima de violência, 
o direito de ser ouvido em local apropriado e acolhedor, 
com infraestrutura e espaços físicos que garantam sua 
privacidade. Uma grande conquista para o Brasil!  
http://bit.ly/2DGC9NT.

Você faz sua parte. 
As empresas fazem 
a delas

Fórum Global 
da Criança

“Trazer pra dentro da empresa a reflexão 
sobre a importância de cuidar das nossas 

crianças desde a primeira infância, mostra 
que a gente está investindo no futuro de 
uma nação(...) O poder que o UNICEF tem 

de juntar pessoas e empresas com um alto 
poder de mobilização, e que podem fazer 
a diferença para os seus colaboradores e 

para seu entorno, é fundamental pra que a 
gente avance na agenda de diminuição das 

desigualdades e inclusão da infância e da 
adolescência na pauta dos negócios.”

Gracia Fragalá, Diretora Titular do Comitê de 
Responsabilidade Social e Vice-Presidente do Conselho 

Superior de Responsabilidade Social da Fiesp 

PARCERIAS CORPORATIVAS:  juntos vamos mais longe

Empresas do Clube Prata ACI Worldwide | Agrigento| Centro Universitário Católica de Quixadá | Cione | Colégio Integrado Global | Construtora Zacarias Ltda. |  
Damaceno Produções Ltda. | Dynatest Engenharia Ltda. | Granotec do Brasil | Ideal Invest S.A. | Infinity Partners Transportes e Serviços | IPMSISCAL |  
Isar - Isolamentos Térmicos e Acústicos Ltda. | J. L. Alexandrino | Lationoamérica Tour Viagens e Turismo | Marinas Nacionais Comercial Ltda. |  
MCM Matsuda Construções Metálicas Ltda. | Osvaldo Zacaria e Cia Ltda. | Pepila Moda Infantil Ltda. | Potencial Engenharia e Instalações Ltda. | 
Rodarte Nogueira Consultoria em Estatística e Atuária | Tanquímica Indústria e Comércio Ltda. | Transportadora Reinami Eireli |  
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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O UNICEF está presente em mais de 190 países
Com o apoio de nossos doadores e parceiros, 
trabalhamos nos lugares mais difíceis do 
mundo para levar ajuda humanitária e es-
perança para as crianças cujas vidas estão 
ameaçadas 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. Frequentemente, 
elas não têm acesso a cuidados médicos, 
educação de qualidade e nem proteção. 

Apesar de grandes avanços que muitos 
países vêm promovendo, várias crianças 
estão sendo deixadas para trás por causa 
de gênero, raça, religião, grupo étnico ou 
condição física. Além disso, muitas vivem 
em comunidades extremamente pobres e 
difíceis de serem alcançadas. 

Ao se tornar um Amigo da Criança, 
você começa a ajudar não somente meni-
nos e meninas brasileiros. Uma parte da 
sua doação é fundamental para compor 
nossos fundos internacionais,  
que chegam a várias dessas crianças  
nas emergências ao redor  
do globo. 
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UNICEF
NO MUNDO

 HAITI  Ouanaminthe, 
no Haiti, foi uma das áreas 
mais afetadas pelo furacão 
de categoria 5 Irma. A 
preocupação imediata 
do UNICEF foi levar água 
potável e saneamento às 
comunidades afetadas, 
assim como serviços de 
proteção infantil para 
crianças e adolescentes, 
incluindo apoio psicossocial 
e locais seguros para que as 
crianças possam continuar 
estudando. Antes mesmo 
da tempestade, o UNICEF 
preparou suprimentos 
para remeter às áreas mais 
afetadas.

 MÉXICO  Jesus, 7 anos, 
em frente às ruínas de sua 
casa destruída no México que, 
em 2017, foi atingido por dois 
terremotos, afetando a vida 
de milhões de pessoas. Com 
rapidez, o UNICEF mobilizou 
uma campanha mundial para 
ajudar crianças e famílias 
atingidas por esta catástrofe. 
O Brasil participou desta emer-
gência e, com apoio de seus 
doadores e de outros países, as 
equipes do UNICEF: ajudaram 
a estabelecer escolas temporá-
rias; forneceram água potável 
aos municípios mais atingidos; 
criaram “Espaços Amigos da 
Criança”, entre outras ações.

 GUATEMALA  
Danilo, de 9 meses, tem 
síndrome congênita de 
Zika e microcefalia. Ele 
vai para a terapia e par-
ticipa de atividades de 
aprendizagem e outros 
serviços para crianças 
com microcefalia. Crian-
ças que foram afetadas 
pela mesma síndrome 
e outros distúrbios 
congênitos são apoiadas 
pelo UNICEF em toda a 
América Latina e Caribe. 

 IÊMEN  Bebês e 
crianças lotam as camas na 
enfermaria pediátrica liga-
da ao Hospital Al-Thawra, 
Sana'a, no Iêmen. Desde 
março de 2017, as crianças 
estão vivendo à beira 
da fome. A desnutrição 
generalizada aumentou 
drasticamente o risco de 
contrair doenças. 

 SUDÃO DO SUL  
Maria John tem 2 anos 
e foi diagnosticada com 
desnutrição aguda grave, 
mas está se recuperando. 
Isso se deve à porção de 
leite terapêutico – rico em 
nutrientes e fácil de digerir 
–, disponibilizado em um 
centro de estabilização 
de pacientes internados 
apoiado pelo UNICEF, no 
Hospital Infantil Al Sabbah, 
Juba, Sudão do Sul. Quando 
Maria foi admitida pela 
primeira vez no centro de 
internação, pesava pouco 
mais de 6 quilos.

“Foi uma grande honra ter sido selecionado para 
esta emergência, causada pelo furacão Irma, 

para a qual eu estava plenamente conscien-
te e preparado. Logo percebi que todo meu 
trabalho tinha de estar em sintonia com a 
rápida resposta à emergência. Fornecedores, 

funcionários e consultores no campo preci-
savam receber seus recursos para continuar o 

esforço de socorro que, em alguns casos, era uma 
questão de vida ou morte. Ao ver isso, você 

entende a importância do seu papel 
 e a importância do UNICEF na forma como 
respondemos a esses desastres.” 
Robert Correira, nosso colega brasileiro 
da área de Finanças, que foi 
recrutado para ação de emer-
gência em Barbados, após o 
furacão Irma.



NUTRIÇÃO

2,5 milhões 
de crianças  

receberam tratamento 
para desnutrição 

SAÚDE

13,6 milhões 
de crianças  

foram vacinadas  
contra o sarampo

ÁGUA

29,9 milhões 
de pessoas 

tiveram acesso 
à água potável

PROTEÇÃO À CRIANÇA

2,8 milhões 
de crianças 

tiveram apoio 
psicossocial

EDUCAÇÃO

5,5 milhões 
de crianças 

tiveram acesso  
à educação formal  

ou não formal

O UNICEF está presente em mais de 190 países
Veja, ao lado, 
o que fizemos 

em 2017 com 
o apoio de 

milhares 
de pessoas 

solidárias  
como você.

Em alguns casos, infelizmente,  
as conquistas foram limitadas por 

falta de recursos, falta de segurança 
e acesso inadequado para o pessoal 

humanitário. Com a sua ajuda, 
podemos fazer mais em 2018!  

Contamos com você.  
MUITO OBRIGADO.
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 QUÊNIA  Mãe carrega 
seu filho em meio à seca 
severa na vila de Badanrero, 
distrito de Marsabit, no 
Quênia. O UNICEF ajuda 
o governo fornecendo assis-
tência vital às famílias afeta-
das: enviou 12 mil caixas de 
alimentos terapêuticos 
para o tratamento de 12 mil 
crianças com doenças graves 
e, para permitir o acesso 
à água, os governos locais 
estão recebendo apoio para 
reabilitar os poços quebra-
dos. 90 mil crianças menores 
de 5 anos, incluindo as mães 
que amamentam, estão rece-
bendo serviços médicos.

 UCRÂNIA  Sasha, 6 
anos, e outros estudantes 
da primeira série partici-
pam de uma aula na escola 
Toretsk Nº 20. As atividades 
começaram a tempo, apesar 
do conflito armado no qual 
eles vivem, que danificou ou 
destruiu mais de 740 escolas 
no leste da Ucrânia desde o 
início de 2014.

 IRAQUE  A Escola Fa-
rahedee, que foi atinginda 
por balas e explosões, foi 
reabilitada pelo UNICEF 
para que meninos e meni-
nas pudessem voltar  
a estudar. Atualmente,  
1,5 mil crianças frequentam 
a escola, participam de 
aulas e são educadas sobre 
o risco das minas terrestres. 
A escola tem tido uma de-
manda muito grande para 
aumentar a sua capacidade 
devido ao afluxo de estu-
dantes do oeste de Mosul. 
Segundo Abrar, de 11 anos, 
“é um sonho poder voltar à 
escola novamente”.

 BANGLADESH  
Em Bangladesh, crianças 
ouvem uma história no 
campo de Balukhali para 
refugiados Rohingya, no dis-
trito de Cox's Bazar. Desde 
o final de agosto de 2017, 
cerca de 646 mil pessoas 
fugiram de Myanmar para 
o país vizinho Bangladesh 
como forma de escapar 
da violência em sua terra 
natal. Mais de metade delas 
são crianças, muitas com 
extrema necessidade de 
apoio para sobreviver. Nos 
campos de Rohingya, elas 
têm acesso a 106 espaços 
apoiados pelo UNICEF.

 MALÁSIA  40% dos 
20 milhões de internautas 
na Malásia são crianças 
e jovens com menos de 24 
anos de idade. À medida 
que o número de usuários 
cresce, aumentam também 
os riscos de violência contra 
as crianças nesse meio 
de comunicação. Só em 
2015, crianças de 10 a 18 
anos constituíam 80% das 
vítimas estupradas por 
um conhecido de internet. 
Jovens ativistas da Malásia 
têm apoio do UNICEF para 
enfrentar esse problema.



 DEIXE UMA HERANÇA  Pensando nas gerações futuras e em um mundo melhor, 
algumas pessoas se lembram do UNICEF no momento de elaborar seus testamentos, 
após ter contemplado seus entes queridos. Se quiser saber mais sobre essa forma de 
doação, escreva para Natacha Français pelo e-mail nfrancais@unicef.org.

*Mudou de endereço, e-mail ou telefone? Atualize seus dados para podermos sempre levar boas notícias para você!
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Como VOCÊ PODE  
ajudar um pouco mais

 DENUNCIE  toda violação dos direitos das crianças. Você pode baixar o aplicativo 
Proteja Brasil que possibilita fazer denúncias, localizar os órgãos de proteção nas 
principais capitais e ainda se informar sobre as diferentes violações. 

 COMPARTILHE  nossas campanhas e notícias. Todos os meses você recebe por 
e-mail notícias, informativos e campanhas de arrecadação. Você também pode 
seguir o UNICEF nas redes sociais e compartilhar por lá.

 CONVIDE  seus amigos e familiares para fazer uma doação. Seu exemplo conta muito 
e pode motivá-los a participar também. Acesse www.amigodacrianca.org.br e clique 
na aba "Já sou doador". Este espaço é exclusivo para nossos doadores, mas você pode 
compartilhar informativos do UNICEF e seu avatar do programa Amigo da Criança nas 
redes sociais. 

 ESCOLHA PRESENTES SOLIDÁRIOS  Algumas pessoas aproveitam seus 
aniversários, casamentos e outras ocasiões especiais para trocar o tradicional presente 
que receberiam de seus amigos por uma doação ao UNICEF. Se essa for uma opção 
para você, escreva para a gente pelo e-mail amigodacrianca@unicef.org.


