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L  Germana Soares, que usou sua própria 
experiência para reunir forças e atuar 
para incluir e apoiar crianças com a 
síndrome congênita do zika.

Escaneie esse código ou acesse 
bit.ly/inspiracao-germana para se 
inspirar com a Germana.

SEU LEGADO SERÁ A ESPERANÇA 
DE MILHÕES DE CRIANÇAS
Inclua o UNICEF em seu testamento e deixe uma 
herança de amor e oportunidades de uma vida melhor 
para meninas e meninos no Brasil e no mundo.

Converse com a gente e saiba como:
amigodacrianca@unicef.org | 0800-601-8407

>0800 605 2020 ,amigodacrianca@unicef.org &unicef.org.br &amigodacrianca.org.br

FALE CONOSCO

SEPN 510 Bloco A - 2º andar - 70750-521 - Brasília/DF

 unicefbrasil       @unicefbrasil       unicefbrasil       unicefbrasil

Você pode compartilhar com seus 
amigos e nas redes sociais o link: 
amigodacrianca.org.br/uni2017
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BOLETIM TrIMEsTraL

Duas Histórias  
de Inspiração

Trabalhamos todos os dias para melhorar a vida de crianças e adolescentes, e isso só é 
possível porque você está conosco. A cada dia, em algum lugar do Brasil ou do mundo, 
uma nova história inspira e enche de esperança aqueles que lutam por um mundo melhor. 

Há alguns meses, duas histórias muito comoventes foram destaque do Inspiração, um 
quadro do Caldeirão do Huck que homenageia brasileiros que transformam a realidade 
ao seu redor. As duas foram indicadas pelo UNICEF:  

L  Amanda Ferreira, uma mulher forte 
que atua contra a exploração sexual  
de crianças e adolescentes.

Escaneie esse código ou acesse 
bit.ly/inspiracao-amanda para 
rever o trabalho fascinante que 
Amanda faz todos os dias.

E a sua 
história,  
qual é?

Envie uma mensagem para  amigodacrianca@unicef.org  

contando o que faz você ser um(a) Amigo(a) da Criança.  

Ela pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo!

Meio bilhão de dólares foi o total 
investido pelo UNICEF em 2017  
na aquisição de suprimentos emer-
genciais vitais para crianças de 150 
países, uma cifra sem precedentes, 
dando prioridade a compras eficien-

UNICEF faz a 
maior compra 
de produtos 
para crises 
humanitárias 
do mundo

tes com menor custo. Grande parte 
dos suprimentos foi enviada para  
os refugiados rohingyas em Bangla-
desh e para a Síria, o Iêmen, o Chifre 
da África, a região do Lago Chade  
e o Sudão do Sul.

Além de alimentos terapêuticos – 
em sua maioria comprados  
de fornecedores locais dos países 
onde o UNICEF tem programas  
de nutrição –, foram adquiridos vaci-
nas, produtos farmacêuticos e itens 
de educação, higiene e de vestuário. 

Graças à solidariedade de muitos 
Amigos da Criança como você,  
nosso investimento recorde tem  
salvado e melhorado a vida de mi-
lhões de crianças e suas famílias!
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Aproveite para 
conferir a nova 
versão eletrônica  
do Relatório Anual.

Mais do que projetos sociais, são trajetórias de vida inspiradoras, que estão ajudando crianças  
e adolescentes a ter uma vida melhor e mais digna.

Um momento marcante e emocionan-
te! É dessa forma que as pessoas vão 
se lembrar da cerimônia de criação do 
Comitê para Prevenção de Homicídios 
de Adolescentes no Rio de Janeiro, em 
maio, na Cinelândia, centro do Rio. A 
iniciativa busca construir ações conjun-
tas de prevenção com a sociedade civil, 
os adolescentes, o governo municipal e 
estadual. Ao todo, 22 instituições firma-
ram seu compromisso com o comitê.

Uma das falas mais poderosas foi a de 
Mônica Braiko, mãe participante do 
Movimento Moleque, que comparti-
lhou a dor de quem perdeu um filho 
assassinado. Além dela, houve outras 
presenças de destaque, como os 17 
adolescentes e jovens da Plataforma 
dos Centros Urbanos (PCU), acom-
panhados do ator e escritor Lázaro 
Ramos, que também é embaixador do 
UNICEF no Brasil. 

Escaneie o código ao 
lado para saber mais 

sobre a PCU, que, gra-
ças ao seu apoio, ajuda 
a prevenir o homicídio 

de adolescentes!

Lázaro Ramos 
artista e embaixador 

do UNICEF Brasil

Lázaro Ramos na prevenção 
do homicídio de adolescentes 

INICIAtIvA do UNICEF CoM GovERNoS E PARCEIRoS, A 
PLAtAFoRMA BUSCA PRoMovER oS dIREItoS dE CRIAN-
çAS E AdoLESCENtES, EM ESPECIAL doS MAIS AFEtAdoS 
PELAS dESIGUALdAdES EM 10 CAPItAIS BRASILEIRAS. 

Estou muito feliz de estar aqui e 
espero que essa ação seja abraçada 

pela sociedade como um todo, 
porque esse é um assunto grave e 

urgente de que a gente precisa tratar.
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Florence Bauer, representante do UNICEF no 
Brasil, durante a Maratona UNICEF SAMSUNG.

Se as crianças da sua família ainda não 
manifestaram curiosidade sobre o próprio 
corpo, acredite, essa hora logo vai chegar. E 
num país como o Brasil, onde foram regis-
tradas mais de 76 mil denúncias de violên-
cia e abuso contra crianças e adolescentes 
pelo Disque Direitos Humanos em 2016, as 
informações precisam ser passadas da for-
ma mais natural e verdadeira possível.

Isso motivou o canal Futura, o UNICEF e a 
Childhood Brasil a criarem o “Que corpo 
é esse?”, uma série que informa crianças, 
educadores e famílias sobre o próprio cor-
po e como identificar e prevenir situações 
de abuso. 

Desde 2016, mais de 32 mil venezuelanos 
migraram para o Brasil, segundo dados do 
governo brasileiro. A maioria dos migran-
tes venezuelanos está em Roraima, estado 
no extremo norte do Brasil que faz frontei-
ra com a Venezuela por meio do município 
de Pacaraima. Tanto o governo de Roraima 
quanto as prefeituras de Pacaraima e Boa 
Vista já manifestaram publicamente défi-
cits para atender todas as demandas de saú-
de, educação, alimentação e várias outras 
necessidades apresentadas pela população. 

Esse cenário levou organizações como o 
UNICEF a se desdobrarem nos esforços para 
acolher, apoiar e garantir os direitos huma-
nos a todos os migrantes. 

Felizmente seu apoio e solidariedade estão 
melhorando essa situação. Confira o que o 
UNICEF e os Amigos da Criança estão fazendo 
pelas crianças migrantes da Venezuela, tam-
bém em parceria com outras instituições:

E se você pudesse melhorar a educa-
ção nas escolas públicas brasileiras 
por meio de uma ideia e da tecnolo-
gia? Essa pergunta tem motivado es-
tudantes e professores a participar da 
Maratona UNICEF SAMSUNG, que vai 
transformar projetos em tecnologias 
sociais para uso nas escolas. Desig-
ners, programadores, estudantes do 
ensino médio e universitários – além 
de professores e inventores de todo o 
Brasil – já estão desenvolvendo pro-
tótipos para Geografia, Matemática, 
Artes e várias outras áreas do conhe-
cimento. No dia 2 de julho, foram di-
vulgadas as 32 equipes selecionadas 
para a próxima etapa da maratona.

Como falar sobre  
sexualidade  
com as crianças? Crianças Venezuelanas 

Migrantes

Uma educação sexual adequada e adaptada à idade de crianças e 
adolescentes é fundamental para prevenir que eles se tornem vítimas 
de violência sexual. Por isso, estamos muito felizes em colaborar com 
o Futura e a Childhood Brasil neste projeto inovador.

Samsung  
ajuda o UNICEF 
a fortalecer 
a educação 
brasileira

três espaços de aprendizagem com atendimento 
de cerca de 600 crianças e adolescentes nos 
abrigos Nova Canaã e Pintolândia (Boa vista) e 
Janokoida (Pacaraima). Professores voluntários fo-
ram capacitados e as crianças receberam material 
pedagógico para aulas de português, matemática, 
educação física e outras atividades. o objetivo é 
que elas estejam preparadas para ingressar no 
sistema formal de ensino brasileiro.

Quatro Espaços Amigos da Criança foram insta-
lados no Centro de Referência a Migrante e Refu-
giados, na paróquia de uma das maiores igrejas 
de Boa vista, no abrigo Nova Canaã e no Posto de 
Fronteira (Pacaraima). Em três meses, cerca de 1,5 
mil crianças já foram atendidas com cuidados de 
higiene, alimentos e cuidados psicossociais.

200 voluntários, monitores e professores capacita-
dos para atuação nos espaços de aprendizagem e 
nos Espaços Amigos da Criança.

250 soldados capacitados sobre prevenção e fluxo 
de atenção a crianças vítimas ou vulneráveis à 
violência sexual.

orientação a conselheiros tutelares sobre a prote-
ção de crianças desacompanhadas em contextos 
migratórios.

Capacitação de efetivos das Forças Armadas sobre 
prevenção de violência e abuso.

Apoio no planejamento de ações de saneamento 
e higiene.

Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil

Ítalo Dutra  
chefe de Educação do UNICEF no Brasil

ACoMPANHE AS PRóxIMAS FASES  
E CoNFIRA oS APLICAtIvoS 
dESENvoLvIdoS PELoS EStUdANtES EM: 
MARAtONA.bRASILMAIStI.COM.bR

A Maratona UNICEF 
Samsung não apenas 
engaja estudantes em 
um tema que os impacta 
diretamente, a educação, 
como também ajuda 
a reduzir, por meio de 
novas tecnologias,  
o número de crianças  
e adolescentes em  
atraso escolar. 

Avaliação da saúde e nutrição de gestantes, crian-
ças e adolescentes para as instituições que vão 
promover esses serviços.

Envio de mensagens de sensibilização para a 
população venezuelana de comunidades indígenas, 
por meio de especialistas de comunicação vindos 
da Colômbia.

Escaneie o código ao lado 
para assistir a um episódio 
no seu celular ou acesse 
bit.ly/futura-que-corpo-e
-esse para ver todos. Com 
as dicas, conversar sobre 
esses temas com as  
crianças ficou mais fácil.

Silvania de Jesus tem 59 anos e vive com a filha 
Simone, de 24, e as três netas na zona rural de 
Euclides da Cunha (BA). Embora tanto a mãe 
quanto a filha não tenham aprendido a ler e a 
escrever, o analfabetismo não será o destino 
das netas. Equipes da Busca Ativa Escolar do 
UNICEF bateram à porta da família com uma 

ótima notícia: uma 
vaga na escola para 
a menina Yasmin, 
de 4 anos. As duas 
irmãs de Yasmin – 
Mikaele, de 10 anos, 
e Nicole, de 5 – tam-
bém estão sendo 
acompanhadas pela 
Busca Ativa Escolar 
para frequentar  
a escola.

Raquel 
Amiga da Criança  
desde outubro de 2014

Matrícula Feita!

Silvania de Jesus

Pra mim, 
felicidade será 

ver minhas netas 
formadas para 
amanhã terem 

uma vida melhor.  

 Venho agradecer 
pelo recebimento 
dos relatórios 
trimestrais das 
ações realizadas 
no ano de 2017. 
Sou doadora 
individual há 
anos e espero 
continuar por 
um longo tempo. 
Parabéns pelo 
trabalho! 

A bUSCA AtIvA ESCOLAR tEM SIdo UM SUCESSo GRAçAS 
Ao SEU APoIo E Ao dE todoS oS AMIGoS dA CRIANçA! SE 
voCê AINdA Não CoNHECE ESSA FERRAMENtA do UNICEF, 
ACESSE:  BuScaativaeScoLaR.oRg.BR 
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Piloto espanhol Marc 
Marquéz visita projeto 
no Brasil
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Não é todo dia que temos a chance 
de conhecer um campeão mundial. 
Pois as crianças da Escola Muni-
cipal de Educação Básica Mário 
Santalúcia não só receberam Marc 
Márquez, tetracampeão mundial 
de MotoGP e aliado do UNICEF na 
Espanha, como dançaram com ele! 
O piloto esteve em Diadema, em 
abril, para conhecer o trabalho da 
ONG Matéria Rima em parceria 
com a escola, vencedoras do Prê-
mio Itaú-UNICEF em 2015.

Durante a visita, Márquez 
conversou, dançou e cantou 
com as crianças, que com-
partilharam suas alegrias e 
dificuldades, como a pobreza, 
a gravidez na adolescência, a 
violência e a discriminação. 
Ao ajudar a transformar o 
conteúdo educacional em algo 
simples e divertido por meio 
do hip hop, a Matéria Rima aju-
da os estudantes a aprender 
de forma divertida e eficiente.
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Marc Márquez  
campeão mundial  
de motociclismo

Estou muito feliz por ter 
conhecido esta escola 
e passado um tempo 
com os seus alunos. A 
educação é o melhor 

motor para o futuro de 
qualquer criança.


