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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.

>0800 605 2020

  61 9 8124 0564 (WhatsApp)

,amigodacrianca@unicef.org
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2018 foi um ano de grandes conquistas.  
E você faz parte delas!

Graças ao seu apoio, meninas e meni-
nos que estavam fora da escola voltaram a 
estudar. Mais de 2,6 mil municípios aderi-
ram à Busca Ativa Escolar, um programa 
desenvolvido pelo UNICEF. Os agentes 
dos municípios vão de casa em casa para 
encontrar quem está longe das salas de 
aula e garantir que as crianças não per-
cam a chance de realizar seus sonhos.

 Na área de saúde, tivemos um alerta 
grave em 2018: a cobertura vacinal das 
crianças brasileiras estava caindo. Rapi-
damente, mobilizamos os 1.924 municí-
pios do Selo UNICEF e usamos as redes so-
ciais para dar força à campanha nacional. 
Resultado: 98% das crianças menores de 5 
anos agora estão vacinadas contra a pólio.

A proteção também ficou sendo priori-
dade. Em 2018, apoiamos a criação de Co-
mitês para a Prevenção de Homicídios de 
Adolescentes em São Paulo, Salvador e Rio 
de Janeiro. Continuamos em um esforço 
constante para a redução da violência.

Você também acompanhou a crise mi-
gratória em Roraima. Graças a sua ajuda, 
o UNICEF está lá. Criamos espaços exclu-
sivos para as crianças venezuelanas, nos 
abrigos, e investimos em educação, saúde 
e proteção para que elas tenham seus di-
reitos garantidos.

E não paramos por aí! Lançamos estudos 
sobre o impacto da pobreza e o atraso esco-
lar, apoiamos os municípios na Amazônia e 
no Semiárido que participam no programa 
do Selo UNICEF e os parceiros nos grandes 
centros urbanos, criamos oportunidades 
de engajamento para adolescentes...

O resultado está estampado nas próxi-
mas páginas e no sorriso das crianças.

 

Muito obrigada! E seguimos juntos!

Florence Bauer
Representante do UNICEF 

no Brasil

INSTITUIÇÕES APOIADAS  
PELO UNICEF NO BRASIL EM 2018
Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação | 
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos | 
Assistenciais do Brasil (ADRA) | Associação Cidade Escola 
Aprendiz (ACEA) | Associação de Defesa da Saude Sexual, 
Saúde Reprodutiva, Educação e Cidadania (ASSERTE) |
Associação dos Pesquisadores de Núcleo de Estudos 
e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente (NECA) | 
Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do 
Estado do Ceará (APDMCE) | Associação para Promoção da 
Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) | Associação 
Renascer Mulher (ASSOREM) | Centro das Mulheres 
do Cabo (CMC) | Centro de Assessoria e Serviço aos/às 
Trabalhadores/as da Terra Dom José Brandão de Castro 
(CDJBC) | Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente Glória de Ivone (CEDECA/TO) | Centro de 
Promoção da Saúde (CEDAPS) | Centro de Referência, 
Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA) 
| Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social 
(CENDHEC) | Centro Internacional de Cooperação para o 
Desenvolvimento (CINTERCOOP) | ECOS - Comunicação 
em Sexualidade | Fraternidade - Federação Humanitária 
Internacional | Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da 
Bahia (GAPA-BA) | Grupo Pela VIDDA do Rio de Janeiro 
(GPV-RJ) | Grupo Solidariedade é Vida | Instituto Cultural 
Barong | Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo 
Económico (IELDE) - ARGENTINA | Instituto Esporte e 
Educação (IEE) | Instituto Peabiru | Instituto Rodrigo 
Mendes (IRM) | Instituto Trata Brasil (ITB) | Koinonia 
- Presença Ecumênica e Serviço | Oficina de Imagens 
Comunicação e Educação (Oficina de Imagens) | União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) 
| Viração Educomunicação | Visão Mundial

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

6,5% é o percentual de crianças e 
adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola; 
em 1990 era 19,6%2

2,8 milhões de crianças e adolescentes 

ainda estão fora da escola3

Acesso
À ESCOLA

O Brasil ampliou o acesso à escola, 
alcançando 93,5% da população 
de 4 a 17 anos3

7,2 milhões de crianças têm dois ou mais 
anos de atraso escolar, a principal causa de 
abandono da escola4

Transmissão  
DO HIV

42% a menos de grávidas 
transmitiram o HIV para seus bebês entre 
2007 e 20175

Subiu 50,2% o número de novos 
casos entre adolescentes de 15 a 19 anos 
entre 2007 e 20175

Gestantes
O percentual de mães que realizaram 7 ou 
mais consultas de pré-natal passou de 52,8% 

para 67,7% entre 2005 e 2016

1 em cada 3 mães não realizam 
 as 7 consultas do pré-natal6

Mortalidade
INFANTIL

Foi de 75% a queda da mortalidade 
infantil entre 1990 e 20157

A mortalidade infantil subiu 5,3%  
entre 2015 e 20168

 Pobreza
6 entre cada 10 crianças e 
adolescentes brasileiros vivem na pobreza, em 
suas múltiplas dimensões

Extrema 
VIOLÊNCIA

31 crianças e adolescentes são 

assassinados por dia no Brasil13
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Como vivem

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.

ONDE AVANÇAMOS O QUE PRECISAMOS 
MELHORAR

nossas crianças e adolescentes?
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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 discrimina-
ção, 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 

ESTAMOS PRIORIZANDO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES

Aqueles que não têm 
acesso aos serviços 
básicos de saúde, 
educação e proteção. 
Por exemplo, você verá 
o que estamos fazendo 
em projetos como a 
Busca Ativa Escolar, 
em quase metade dos 
municípios 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 acesso 
a serviços de baixa 
qualidade. São ações 
como enfrentamento 
do atraso escolar, 
melhores condições de 
aprendizagem e aquelas 
voltadas à prevenção 
do HIV/aids, da sífilis 
congênita e da gravidez 
na adolescência.

Queremos dar 
visibilidade ao tema, 
influenciar mudanças 
na legislação e 
melhorar os serviços 
de prevenção e 
enfrentamento das 
formas extremas 
violência.

EXCLUÍDOS

EM 
RISCO DE 
EXCLUSÃO

VÍTIMAS DE 
FORMAS 
EXTREMAS 
DE 
VIOLÊNCIA

1 

2 

3 
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Graças a você e ao apoio de nossos parceiros, o UNICEF pode 
executar um programa de país inovador, que combina ações 
de saúde, educação, proteção e participação social dirigidas 
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!
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Manaus 
(AM)

São Luís
(MA)

Belém
(PA)

São Paulo
(SP)

Fortaleza
(CE)

Recife
(PE)

Maceió
(AL)

Salvador
(BA)

Vitória
(ES)

Rio de Janeiro
(RJ)

1.924 municípios

10 capitais

Onde vivem 
quase  

20 milhões 
de crianças
e adolescentes

Amazônia
Semiárido
Centros
Urbanos
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Em 2018, o Selo UNICEF realizou três ciclos de capacitações, mobilizando 11 mil representantes municipais, 
entre eles, secretários, conselheiros de direito, tutelares, técnicos (saúde, assistência social, educação), ado-
lescentes, jovens e outras pessoas que trabalham pela garantia dos direitos de meninas e meninos em seus 
municípios. Com sua doação, o UNICEF está presente na região, por meio de cada município que se compro-
mete a combater vários desafios da infância como: mortalidade infantil e materna, baixa cobertura vacinal 
e saneamento básico, má nutrição e obesidade infantil, a epidemia de sífilis e o atraso e a exclusão escolar.
 

SELO UNICEF
Cada município se compromete a priorizar políticas públicas voltadas às 
crianças e aos adolescentes, fundamentais para se construir um local com 
menos desigualdades. Conheça mais em: selounicef.org.br.
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COMO O  
SELO UNICEF 
FUNCIONA

2º Ciclo de Capacitação (estratégias abordadas: 
Núcleos de Cidadania dos Adolescentes, Monitoramento 
do Selo no município, Realização do 1º Fórum Comunitário)

3º Ciclo de Capacitação (estratégias abordadas:  
Busca ativa escolar, Trajetórias de sucesso escolar,  
Portas abertas para a inclusão, Indicadores de qualidade 
da educação infantil, Combate à sífilis congênita)

Alimentação Saudável
Aderiu à Busca Ativa Escolar
NUCA - Saia do Muro
Programa Educação Integrada
Projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher
Adolescentes e comunidades quilombolas

LEGENDA

Amazônia

644   
municípios 

inscritos
(9 estados)

9
milhões de 
crianças e 

adolescentes

Semiárido

1.280  
municípios 

inscritos
(9 estados)

• 6.555 gestores, técnicos e adolescentes 
participaram das formações

• 2 Ciclos de capacitação do Selo
• 70 oficinas realizadas

• 1.046 municípios realizaram  
o 1º Fórum Comunitário

• Mais de 1.070 municípios já 
comprovaram a criação do Núcleo 

de Cidadania dos Adolescentes, 
com engajamento de mais de 23 mil 

adolescentes na região

7 
milhões de 
crianças e 

adolescentes

ALGUNS RESULTADOS 

ALGUMAS
AÇÕES

• Alcançando crianças e adolescentes 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.

 • 4.471 participantes  
(369 adolescentes)

• 3 ciclos de capacitação do Selo UNICEF
• 50 oficinas realizadas

• 525 municípios realizaram  
o 1º Fórum Comunitário

• 468 municípios já comprovaram 
 a criação do Núcleo de Cidadania  

dos Adolescentes,  
com engajamento de mais de 5 mil 

adolescentes na região

Piauí

Acre

Amazonas

Rondônia

Mato Grosso

Roraima

Pará

Amapá

Tocantins

Maranhão

Ceará

Rio Grande 
do Norte

Paraíba

Pernambuco

Sergipe

Bahia

Minas Gerais

Alagoas
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Lays, 19, nunca desistiu 
da sala de aula: “Minha 
mãe não deixava eu ir 

sozinha, pois havia uso 
de drogas e até mes-

mo casos de violência 
sexual nos arredores da 
escola”. Como menina 

negra, sofreu preconcei-
to na escola. Hoje, traba-

lha, estuda e participa 
da discussão sobre o 

impacto da violência na 
vida dos adolescentes, 
especialmente nas fa-

velas. A jovem, presente 
em muitas das ações 

realizadas pelo UNICEF 
no Rio de Janeiro, repre-
sentou o Brasil na África 
do Sul na produção do 
Manifesto Jovem para 
o fim da violência nas 

escolas.
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4 prioridades 
da PCU
1) Reduzir as mortes 
evitáveis nos primeiros 
dias de vida e 
promover direitos da 
primeira infância. 
2) Enfrentar a exclusão 
escolar. 
3) Promover direitos 
sexuais e reprodutivos 
dos adolescentes.
4) Reduzir homicídios 
de adolescentes.
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17 Diálogos Intersetoriais Temáticos 
realizados em 2018

900 gestores, técnicos, profissionais do 
Sistema de Justiça, representantes 

da sociedade civil e universidades 
participaram dos Diálogos

300 adolescentes diretamente envolvidos 
nos Diálogos

1300 adolescentes engajados em todas 
as atividades da PCU

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 testagem e tratamento de HIV,  
sífilis e hepatites em adolescentes e jovens)

Projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher  
(empoderar meninas)

Comitê pela Prevenção de Homicídios  
na Adolescência 
Entre Pares (projeto sobre direitos sexuais  
e reprodutivos em parceria com a ONG ECOS)

Alimentação Saudável
Comitê de Prevenção da Sífilis Congênita

ALGUMAS DAS AÇÕES DA PCU

 PLATAFORMA DOS  
 CENTROS URBANOS: 
 10 capitais brasileiras chegam ao segundo ano  
 do 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 das meninas e meni-
nos 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 Luís (MA)

Manaus (AM)

Belém(PA)

Fortaleza (CE)

Recife (PE)

Maceió (AL)

Salvador (BA)

Vitória (ES)
Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Fluxo de Resposta a 
Incidentes de Violência 
contra Mulheres, Crianças, 
Adolescentes, LGBTIs  
e Refugiados.

Lançamento do Comitê Paulista pela Prevenção 
de Homicídios na Adolescência e Plano 
Municipal para a Primeira Infância.

Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro publica resolução para garantir 
a prioridade na tramitação de casos de 

homicídios contra crianças e adolescentes. 

Busca Ativa Escolar com 
foco nos territórios mais 
vulneráveis da cidade.

Cidade reduz a incidência 
de sífilis congênita.

Viva Melhor Sabendo Jovem ganha 
o Prêmio "Eu Faço a Diferença".

Pesquisa “Trajetórias 
Interrompidas” ganha 
prêmio internacional.

Cidade lança Plano Municipal 
para a Primeira Infância.

Jovens que colaboraram com a 
PCU no ciclo passado começaram 
a estagiar na Prefeitura.

Lançamento do Comitê de Prevenção 
de Homicídios de Crianças, 
Adolescentes e Jovens de Salvador. 

LEGENDA Números de 2018
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O UNICEF desenvolveu 
um estudo sobre distorção 
idade-série e três cadernos 

com recomendações sobre como 
enfrentar esse desafio, que foram 

lançados em um seminário 
nacional organizado conjunta-

mente com o Ministério da 
Educação.
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Com o estudo sobre o 
Panorama da distorção 
idade-série no Brasil, 
levamos o foco para as 
populações mais atingi-
das pela distorção idade-
-série, bem como um olhar 
sobre os locais em que 
vivem, as diferenças entre 
os gêneros e a declaração 
de cor/raça.

Que reconheceu e apoiou 30 projetos (de 3.500 
inscritos) de escolas e da sociedade civil que 
contribuíram para melhorar a educação integral 
nos territórios mais vulneráveis do país. Conhe-
ça os ganhadores aqui: bit.ly/2NadffW

Quer saber mais dados sobre as crianças 
fora da escola? Veja esta miniau-
la com nosso especialista Ítalo 
Dutra: http://bit.ly/2TM9iAk

TRAJETÓRIAS 
DE SUCESSO 
ESCOLAR

CHEGAMOS À 13ª EDIÇÃO  
DO PRÊMIO ITAÚ-UNICEF

Juntos estamos constituindo uma grande rede para 
superação do fracasso escolar e enfrentamento da 
distorção idade-série*, fenômeno que afeta 7,2 mi-
lhões de estudantes brasileiros. No ano passado, o 
UNICEF desenvolveu o Trajetórias de Sucesso Esco-
lar, uma estratégia que traça o perfil do atraso esco-
lar por estado, municípios e escolas, apresenta um 
conjunto de recomendações e propõe a construção 
de uma proposta pedagógica participativa e adap-
tada aos estudantes em distorção-idade série. 
Quer saber mais? www.trajetoriaescolar.org.br

*distorção idade-série é a taxa percentual de matrículas de estudantes com dois ou mais anos de atraso escolar.

Silvania de Jesus, 59 anos, vive com a filha Simone, de 24, e as três netas 
na zona rural de Euclides da Cunha (BA). Embora mãe e filha não tenham 
aprendido a ler e a escrever, o analfabetismo não será o destino das ne-
tas. Equipe da Busca Ativa Escolar bateu à porta da família e identificou
Yasmin, de 4 anos, como fora da escola e sua matrícula foi garantida. 
Nicole, de 5 e Mikaele, de 10, também estão sendo acompanhadas para 
continuarem estudando.

Empenhamos ainda mais esforços para identificar e incluir milhares de crianças que 
estão fora das escolas. Com a sua ajuda e importantes parcerias, desenvolvemos a pla-
taforma Busca Ativa Escolar, para ajudar os gestores públicos a identificar as crianças 
que não estão estudando. E mais boas notícias: em um ano e meio de uso, mais de 2.600 
municípios aderiram à plataforma, mais de 40 mil crianças fora da escola foram iden-
tificadas e mais de 4.500 gestores municipais foram capacitados no uso da tecnologia. 
Eles também receberam formação sobre esporte inclusivo, promoção de trajetórias de 
sucesso escolar e práticas de autoavaliação de qualidade para a educação infantil.

Quer saber o que 
as crianças querem 
melhorar nas 
escolas? 
Veja o que elas 
dizem:
bit.ly/
2EaSbmo

Nenhuma Criança Fora da Escola
Você faz parte dessa ação! 
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IMUNIZAÇÃO

Mônica 
reforçando a 

campanha com 
sua animação, que 
chegou até pais e 

crianças.

Para incentivar o aleitamento materno e prevenir 
a obesidade infantil, o UNICEF desenvolveu um 
guia sobre alimentação saudável do nascimento 
até os dois anos de idade. Pelo menos 435 municí-
pios do Semiárido foram beneficiados com as in-
formações. Em três grandes centros urbanos, 485 
adolescentes foram treinados para atuar como 
educadores de pares sobre alimentação saudável.
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Na escola de Polyane,  
9 anos, em Santarém (PA), 

as mudanças começaram com a 
chegada de novos alimentos ao cardá-

pio e a inclusão do tema da nutrição na 
grade curricular. Foi criada uma horta na 
escola, que hoje é cuidada pelas crianças 

e utilizada para a merenda.  
O município foi certificado pelo Selo 

UNICEF, edição 2013-2016, e está 
participando novamente.

A ação reúne esforços 
de governos e da socieda-

de em torno da garantia dos 
direitos das crianças na primeria 

infância, gestantes e mães, por meio 
da realização de diferentes ativida-

des: oficinas, cursos, palestras e 
atividades artísticas e culturais, 

atendimento ao público e 
outros.
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SEMANA DO BEBÊ

Planos Municipais ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

A Semana do Bebê continua um sucesso. Oito 
capitais e vários municípios brasileiros incorpo-
raram a data permanentemente em seus calen-
dários.  Em todo o Brasil participaram das ativi-
dades em 2018, por exemplo, 10 mil famílias em 
Recife (PE), mais de 2,2 mil crianças em Maceió 
(AL) e 625 crianças incluindo migrantes venezue-
lanos e suas famílias em Manaus (AM). A semana 
também chegou mais uma vez ao ambiente pri-
sional, no Rio de Janeiro (RJ). Como um dos resul-
tados, o Tribunal de Justiça está priorizando os 
casos criminais de gestantes e de mães e pais de 
crianças até 12 anos ou crianças com deficiência. 
As mulheres grávidas estão sendo liberadas para 
esperar por suas sentenças em casa.

O UNICEF apoiou diretamente o desenvolvimen-
to dos Planos Municipais da Primeira Infância 
(PMPI) em São Paulo (SP) e Recife (PE), lidera-
dos localmente pelas secretarias municipais de 
governo. Nosso trabalho de influenciar a for-
mulação de políticas e a alocação de recursos 
públicos, bem como a nossa assistência técnica 
foram fundamentais para que a sociedade civil 
participasse do processo, a análise da situação 
fosse aprofundada, as populações dos diferen-
tes locais fossem ouvidas, as metas sobre vaci-
nação fossem ampliadas e temas como gravidez 
na adolescência, enfrentamento à sífilis congê-
nita e atenção às crianças com deficiência, entre 
outros, fossem contemplados.

2018 foi também o ano de reforçar a importância da 
campanha nacional de imunização de crianças de 1 a 5 
anos. Nós apoiamos essa divulgação em nossos canais de 
mídia social e, também, nos canais da nossa embaixadora, 
Mônica, compartilhando mensagens que reforçaram a 
importância da vacinação, contribuindo com o alcance da 
cobertura vacinal para elevar a imunidade da população. 
Essa campanha conjunta atingiu dois milhões de usuários 
e envolveu quase 130.000 pessoas. E você, participou?

Mas isso não foi tudo. Além da divulgação, nós garanti-
mos que a cobertura da vacina D1 Tríplice Viral (sarampo, 
caxumba e rubéola) se tornasse um indicador de sucesso 
para os municípios do Selo UNICEF. Desde o ano passado, 
todos precisam ter essa meta cumprida. 

Prevenção 
da Sífilis
Para aumentar a cons-
cientização da popula-
ção sobre a transmissão 
da sífilis da mãe para o 
bebê, o UNICEF, em par-
ceria com o Ministério 
da Saúde, produziu um 
material de campanha 
para gestores munici-
pais e profissionais de 
saúde. Na Amazônia 
e no Semiárido, foram 
5.653 pessoas capacita-
das, totalizando 1.403 
municípios beneficia-
dos. Os resultados desse 
trabalho vêm sendo 
incríveis: só em Belém, 
o governo local, com o 
apoio do UNICEF, redu-
ziu os casos de sífilis 
congênita em 90% nos 
últimos dois anos. São 
mais mamães e bebês 
saudáveis!

Vacina é um assunto 
sério. Veja por que 

neste vídeo da nossa 
especialista, Cristina 

Albuquerque:
http://bit.ly/2N3SPVu

E você, já conhece o guia 
Os 10 passos para alimentação 
e hábitos saudáveis ? 
Veja aqui: uni.cf/2CbunNT
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PROTEÇÃO 
À CRIANÇA
PROTEÇÃO 
À CRIANÇA

Violência contra 
adolescentes 

Se as crianças da sua família ainda não manifestaram curio-
sidade sobre o próprio corpo, acredite, essa hora logo vai che-
gar. E, num país como o Brasil, onde foram registradas mais de  
84 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adoles-
centes (conforme dados do Disque Direitos Humanos de 2017), as 
informações sobre direitos sexuais e reprodutivos precisam ser 
passadas da forma mais natural e verdadeira possível. Isso mo-
tivou o canal Futura, o UNICEF e a Childhood Brasil a criarem 
o “Que corpo é esse?”, uma série que informa crianças, adoles-
centes, educadores e famílias sobre como identificar e prevenir 
situações de abuso e exploração. 

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 
os episódios da série. Com as dicas, conversar sobre esses temas 
com as crianças e adolescentes ficou mais fácil.

“Uma educação sexual adequada e adaptada à idade de crianças e adoles-
centes é fundamental para prevenir violações dos seus direitos básicos. 
Por isso, estamos muito felizes em colaborar com o Futura e a Childhood 
Brasil neste projeto inovador.”
Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil

Lucas*, 16 anos, trabalha como jovem apren-
diz e cursa o 2º ano do ensino médio em San-
tarém (PA). Aos 14 anos, foi sentenciado a 8 
meses de medida socioeducativa em meio 
aberto. Com a medida, continuou viven-
do com sua família, mas tinha que cumprir 
uma série de deveres. Junto ao CREAS, Lucas 
construiu um projeto de vida (PIA – Plano In-
dividual de Atendimento), recebeu acompa-
nhamento de psicólogos, psicopedagogos e 
assistentes sociais e passou a se interessar 
e a participar de grupos de teatro, atividades 
esportivas, palestras e oficinas. Seu empe-
nho, aliado ao apoio de sua família, fez com 
que ele cumprisse a medida socioeducativa, 
adquirindo perspectivas reais de futuro.

“O que eu espero: ter um futuro brilhante, 
uma família formada, estar bem escolariza-
do, entrar numa faculdade, no curso de admi-
nistração, que é meu foco", conclui.

*Nome fictício para preservar a identidade do adolescente

Devido ao grande número de homicídios de 
adolescentes e o alto índice de impunidade 
para esses crimes, o UNICEF vem atuando for-
temente em várias cidades para enfrentar esse 
problema. Em 2018, por exemplo, apoiamos a 
criação de três Comitês para a Prevenção de 
Homicídios de Adolescentes em São Paulo, 
Salvador e Rio de Janeiro. Por meio dos comitês, 
está sendo possível construir diretrizes políti-
cas destinadas aos procedimentos de investiga-
ção e prevenção da violência. 

O estudo Vidas 
Interrompidas: Homicídios 

de Adolescentes em 
Fortaleza e em seis 

municípios do estado do 
Ceará, recebeu premiação 
internacional do UNICEF 
em 2018, como uma das 

Melhores Obras de Pesquisa.

PREMIAÇÃO

SEGUNDA 
CHANCE

Mobilizações pelo Dia de 
Enfrentamento ao Abuso 

e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/C

hi
co

 A
ta

ná
si

o

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/C

hi
co

 A
ta

ná
si

o

©
 U

N
IC

EF

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/L

ui
s 

M
ar

qu
es

©
 M

PR
J/

Br
un

o 
Bo

u

Abuso e Exploração Sexual 
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Geração que Transforma 

ENCONTROS

 Ficou curioso pra conhecer? 
Para participar, envie uma mensagem pelo chat 
na página do Facebook http://bit.ly/2TuEzrC ou 
envie a palavra COMEÇAR por WhatsApp para 
(61) 9687 1768. Aliás, o U-Report se fortaleceu 
com a chegada do canal WhatsApp, elevando o 
número de participantes de 10 mil para 75 mil 
no ano passado. Kauane Patrocínio, 16 anos, faz 
parte de uma companhia de teatro, em São Pau-
lo (SP), e quer levar peças sobre empode-
ramento feminino para escolas públicas e 
espaços de convivência jovem.

E N G A J A M E N T O

Por meio do programa Viva Melhor Sabendo Jo-
vem, nós contribuímos com o acesso ao diagnós-
tico precoce para HIV e sífilis, para adolescentes 
e jovens. Ao contruibuir, você colabora com es-
tratégias inovadoras, como o “teste truck” da 
prevenção e testagem, melhoria do acesso a 
métodos de prevenção combinada, diagnóstico, 
acolhimento e vinculação ao tratamento.

O U-Report é uma plataforma de consulta a adolescentes e jovens 
sobre assuntos diversos como violência sexual, participação po-
lítica, migração, exclusão escolar, entre outros. Além do engaja-
mento on-line, ele gera dados estatísticos, que são levados para 
autoridades a fim de incidir politicamente em temáticas de impor-
tância para as juventudes brasileiras. 

Viva 
Melhor

437 meninas participa-
ram no ano passado 

do programa “Hoje menina, 
amanhã mulher”, que in-
centiva o empoderamento 
de meninas e proporciona a 
capacitação em habilidades 
pessoais e para a vida.

 110 mil adolescen-
tes e jovens 

apoiados pela Fundação 
Roberto Marinho, parceira 
do UNICEF, que garante opor-
tunidades de aprendizagem 
por meiode trabalhos dentro 
da lei de aprendizagem, 
reforçando assim a sua em-
pregabilidade.

 30 mil  adolescentes 
do Semiárido 

e da Amazônia conheceram 
mais sobre seus direitos, com 
foco em oito temas: direito ao esporte, alimen-
tação saudável, lei da aprendizagem, uso seguro 
da Internet, participação política, direito à edu-
cação, prevenção da gravidez na adolescência 
e enfrentamento ao racismo. O conhecimento é 
multiplicado a outros adolescentes e jovens por 
meio de ações comunitárias.

O Brasil, assim como outros 15 países, colocou em prática um concurso de 
soluções para os problemas que a juventude sente na pele. Denominada 
“Chama na Solução”, a iniciativa integra uma plataforma global de parce-
rias entre o setor privado, governos, sociedade civil e a juventude chamada 
“Geração que Transforma” (Generation Unlimited é o nome internacional). 
O objetivo dessa iniciativa é unir forças para que adolescentes e jovens te-
nham mais acesso a um ensino médio de qualidade, façam uma transição 
positiva para o mercado de trabalho e sintam-se empoderados (principal-
mente as meninas) para lidar com os desafios da sua geração. Fizemos um 
chamado para que os jovens apresentassem seus projetos e, ao final de um 
treinamento para aprimorar suas ideias, selecionamos cinco iniciativas 
desenvolvidas por adolescentes e jovens que agora estão sendo apoiadas 
e acompanhadas tecnicamente. Em março, dois desses cinco grupos serão 
selecionados para concorrer à etapa internacional da iniciativa com jovens 
de outros 15 países.

Principais resultados 2018: 
• 90 jovens capacitados compondo equipes para 

realização de ações de prevenção e testagem;
• Mais de 100 ações externas realizadas com o “tes-

te truck” da prevenção e testagem para HIV;
• 3.423 testes para HIV realizados (incluindo ado-

lescentes e jovens de 14 a 29 anos).

Foi em Betânia, 
no sertão de 
Pernambuco, que 
realizamos o   
1º Encontro de Ado-
lescentes Quilom-
bolas do Semiárido, 
com 21 municípios 
inscritos do Selo 
UNICEF. Cerca de 
50 adolescentes de 
mais de 30 comuni-
dades quilombolas 
conversaram sobre 
preconceito, racis-
mo e os desafios de 
ser adolescente qui-
lombola, bem como 
sobre o orgulho e 
o pertencimento 
de fazer parte 
da comunidade, 
daquele território e 
da história de luta 
de seus ancestrais. 
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Assista
ao vídeo 

http://bit.ly/2E0z4KL

“Compartilhe em suas redes sociais uma foto de sua 
infância, juntamente com uma mensagem relaciona-
da aos direitos da criança”. Foi com esse pedido que 
convidamos embaixadores e influenciadores digitais 
brasileiros a nos ajudarem a celebrar o Dia Mundial 
da Criança. E foi um sucesso! As mensagens alcança-
ram mais de 100 milhões de pessoas nas redes sociais 
e quase 9 milhões participaram das postagens.

É por isso que a gente não poderia deixar de mandar 
um  MUUUUUUITO OBRIGADO  para a Agência Be-
Giant Adverteinment e vários influenciadores das re-
des sociais: Maísa, Dora Figueiredo, Manual do Mundo, 
Marina Ruy Barbosa, Luciano Huck, Cauã Reymond,  

Rodrigo Lombardi, Sophie Charlotte e Preta Gil. 
Além disso, nós garantimos o encontro entre crian-

ças e adolescentes, com autoridades locais, nas cida-
des que participam do programa da Plataforma para 
Centros Urbanos (PCU), para debater temas sobre 
homicídios de adolescentes, que segue sendo uma 
prioridade. Em todas as 10 cidades da PCU, o UNICEF 
envolveu cerca de 900 atores da sociedade civil e 300 
adolescentes, em 17 diálogos temáticos intersetoriais. 
Eles ajudaram a desenvolver planos sobre o desenvol-
vimento da primeira infância; prevenir a exclusão es-
colar; os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescen-
tes e, claro, a prevenção de homicídios de adolescentes. 

DIA 
MUNDIAL 
da Criança

Ana Beatriz fala sobre empatia e 
lei no  #diamundialdacriança

Você deve ter visto fotos como estas, que iniciaram  
uma grande corrente do bem no Dia Mundial da Criança

 OBRIGADO! COM A SUA AJUDA, 
 O UNICEF CONTINUA EM RORAIMA  
Mais de 1.200 crianças venezuelanas estão vivendo em abrigos com suas fa-
mílias e necessitam de cuidados para se manterem saudáveis e fora do risco 
de contaminações. Veja um pouco do que já fizemos desde que essa crise co-
meçou:
• 559 crianças menores de 5 anos tiveram seu status nutricional avaliado e fo-

ram encaminhadas para serviços especializados de reabilitação nutricional.
• 6 espaços de amamentação foram equipados e asseguraram a fortificação 

de alimentos com micronutrientes (vitaminas e minerais) para todas as 
crianças abrigadas.  

• 15 Espaços Amiga da Criança (CSA) fornecendo assistência psicossocial e 
atividades de recreação para uma média de 565 crianças por dia (260 meni-
nas; 305 meninos)

• 1.087 técnicos e profissionais foram treinados em Português e Espanhol 
para estabelecer diálogo e ajuda.

• 2.603 crianças foram alcançadas com atividades educacionais e recreativas 
em 10 espaços temporários de aprendizagem apoiados pelo UNICEF. Um 
total de 97 professores foram treinados, incluindo 74 venezuelanos (21 da 
comunidade indígena) e 23 brasileiros.

A especialista em saúde 
do UNICEF conversa com 
pais venezuelanos sobre 
os principais cuidados 
para o crescimento e 
desenvolvimento saudá-
vel da criança.

Quer ver como 
foi a comemoração no 

mundo? Acesse: 
uni.cf/2DM2Tzv

É com este sorriso 
que Ruthnelys Andrea, 

de 4 anos, passou pela ba-
lança e pelo medidor de altura 
após ter o estado nutricional 

avaliado pela equipe de 
especialistas do UNICEF e 

da ADRA Brasil.

©
 U

N
IC

EF
/U

N
02

54
20

7/
De

jo
ng

h

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/In

aê
 B

ra
nd

ão

©
 U

N
IC

EF
/B

RZ
/J

oã
o 

La
et

e

12 // RELATÓRIO ANUAL UNI 2018  

DIA MUNDIAL 
DA CRIANÇA

EMERGÊNCIA



Nas eleições de 2018, nós atuamos em 
diversas frentes no Brasil para garan-
tir os diretos das crianças e dos adoles-
centes, independentemente dos resul-
tados do pleito.
• Unimos forças com os Tribunais Eleitorais para incentivar os 

adolescentes de 16 e 17 anos a votarem. 
• A campanha Mais que Promessas convocou candidatos à Pre-

sidência do Brasil e aos governos estaduais a colocar as crian-
ças no centro da agenda eleitoral. Foi criada a plataforma digital  
www.maisquepromessas.com.br, para a sociedade fazer per-
guntas aos candidatos sobre suas propostas, a fim de garantir os 
direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. 

• Os nossos embaixadores Lázaro Ramos e Renato Aragão par-
ticiparam do lançamento da campanha, que teve ampla visi-
bilidade da mídia e adesão de 22 candidatos, incluindo cinco à 
presidência, que assinaram um compromisso de incluir o tema 
em seus planos de governo.

• Convidamos nossos seguidores a envolver seus candidatos em 
debates nas redes sociais e alcançamos mais de 20 milhões de 
pessoas. 

1º post da fanpage + curtido:
#paracadacriança, viver sem medo.

As mensagens alcançaram mais de 94 milhões de pessoas nas redes sociais 
e quase 2,2 milhões interagiram com as postagens.

2º post da fanpage + curtido:
Superar a violência é mais que segurança pública.

UNICEF Brasil nas redes sociais

O ator Lázaro Ramos utili-
zou as redes sociais para 
o lançamento do Comitê 
para Prevenção de Homi-
cídios de Adolescentes no 
Rio de Janeiro e convocou 
toda a sociedade e as 
autoridades a se engaja-
rem nesse tema grave e 
urgente.

A banda koreana BTS  
apoiou o lançamento da 
campanha Love Myself, 
para ajudar todos os jovens 
a obterem educação, 
treinamento ou emprego de 
qualidade até 2030. 

Veja como foi a campanha: 
bit.ly/2t0hUHU
Depoimento emocionado 
da BTS bit.ly/2SozKTr

O ator Orlando Bloom está em 
um episódio da série Tales by 
Light para destacar a situação 
das crianças que vivem e tra-
balham em favelas em Dhaka, 
Bangladesh. Bloom viajou 
com o fotógrafo Simon Lister 
para Bangladesh para co-
nhecer algumas das crianças 
mais vulneráveis do país. 
ASSISTA NA NETFLIX AQUI: 
bit.ly/2T6OEOb

Miguel Repiso (REP), ilus-
trador argentino, participou 
do Primeiro Diálogo Regional 
América Latina e Caribe  
“No caminho da igualdade”: 
30 anos da convenção dos 
direitos da criança. Junta-
mente com outros artistas, 
desenvolveu o projeto Car-
toons for Children Rights, uma 
série de vídeos que celebra o 
aniversário da convenção.

Com apenas 14 anos, a atriz 
Millie Bobby Brown se tornou a 
embaixadora global mais jovem 
de toda a história do UNICEF. 
A atriz usará sua plataforma 
global para ajudar a aumentar 
a conscientização sobre os 
direitos das crianças e dos 
adolescentes e as questões 
que os afetam, como a falta de 
acesso à educação e o impacto 
da violência e da pobreza.

Mobilização Social e Política

LÁZARO RAMOS

MILLIE BOBBY BROWN

REP

EMBAIXADORES UNICEF

VOCÊ SABIA QUE 6 EM CADA 10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
BRASILEIROS VIVEM NA POBREZA? 
O Estudo sobre Pobreza na Infância e Adolescência teve grande visibilidade nas mídias nacionais e foi 
lançado pelo UNICEF como parte de uma campanha dos direitos das crianças durante o debate público 
em torno das eleições 2018. O estudo permitiu ao Ministério do Planejamento vincular o acesso à água 
e ao saneamento ao bem-estar das crianças e incluí-lo em seu Plano de Desenvolvimento de 2019-2023.
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BANDA BTS

Perguntaço reúne 
80 adolescentes como 
parte da campanha 

#MaisquePromessas.

@
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ENGAJAMENTO



MUITO
Obrigado!

“Eu faço a diferença pelas crianças”

UNICEF Brasil

Oi, vamos falar pelo WhatsApp?

O UNICEF desenvolveu um novo canal de 
comunicação, por meio do WhatsApp. 
E queremos nos comunicar com você.

Assim fica mais rápido ter informações 
sobre a sua doação com um custo menor 

para todos.
É fácil. Envie uma mensagem para a 
gente e logo iniciaremos o contato!

O número é 61 9 8124 0564.

Até mais!
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VOCÊ faz o nosso trabalho possível!
A única razão pela qual conseguimos trabalhar pelas crian-
ças ao redor do mundo é VOCÊ. É incrível o que pode aconte-
cer quando todos fazem sua parte para ajudar e causam um 
grande impacto em pessoas que nem mesmo conhecem. Isso 
nos mantém fortes a cada dia, e esperamos que faça o mesmo 
por você. 

 Estamos felizes porque, em 2018, demos as boas-vindas a 
mais de 33 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.

“Desejo que vocês 
continuem com esse 

lindo trabalho que fa-
zem com as crianças. 
Me orgulho muito de 

contribuir mensal-
mente para esse 

projeto tão especial.” 
Rosana A. R., 

doadora desde 2015

“Certo dia, em 2017, fui abordada por um rapaz 
ao sair da estação de trem, o mesmo identifica-
do como recrutador do UNICEF, me explicando 
os principais projetos e conquistas realizadas 

com as doações. Ele tão seguro de tudo que me 
falava, me mostrou o quanto minha pequena 

contribuição pode ajudar crianças vulneráveis. 
Prontamente me cadastrei e desde então todos 
os meses faço minha contribuição. Adoro rece-
ber os e-mails, as cartinhas contando sobre os 

projetos em andamento e os mimos.”
Juliana F.S., doadora desde 2017

“Maria Eduarda, sou nascido em Recife-PE, mas sempre morei em Cama-
ragibe-PE. Participei de Programas e Projetos Sociais em Camaragibe-PE 
como aluno, igual a você...e um desses programas, em algum momento, 

recebeu apoio do UNICEF. Aproveitei as oportunidades e estudei bastan-
te. Hoje moro e trabalho em Belém-PA. E hoje volto aos programas como 
doador, uma simples forma de agradecer a grande e importante contri-

buição que foi dada à minha formação como profissional e especialmen-
te como pessoa. Obrigado pelo desenho de um dia bonito.”

Julio C. M. G., doador desde 2018,  
em resposta ao postal que recebeu da menina Maria Eduarda.

QUER LANÇAR SUA PRÓPRIA 
CAMPANHA PARA AJUDAR O 

UNICEF A ARRECADAR  
RECURSOS? 

Você escolhe a temática: pode 
ser pelo seu aniversário, por 
um evento na sua cidade ou 
escola. Fale com a gente no 

amigodacrianca@unicef.org 
e nós o ajudamos a criar o seu 

próprio site!

©
 A

rq
ui

vo
 P

es
so

al

©
 A

rq
ui

vo
 P

es
so

al

VOCÊ SABIA?

56% 
dos doadores 
são homens.

44% 
dos doadores 
são mulheres.

44 anos  
é a média 
de idade.
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AMIGOS 
DA CRIANÇA



Equipes ao Telefone e nas Cidades

91%
das doações são usa-
das para as interven-
ções diretas ao redor 
do mundo: vacinas, 
alimentos terapêuticos 
e tratamentos de saú-
de para as crianças 
que vivem na pobreza, 
expostas à guerra ou a 
maus-tratos.

Fizemos uma ativação 
visual e sensorial 
em dois locais da 
cidade de São Paulo 
(Livraria Cultura e 
Loja Decathlon) que 
deixou o público 
bem curioso e 
impressionado. 
A ideia foi evidenciar 
a dificuldade que 
milhões de crianças 
têm para chegar 
até a sala de aula 
e se manterem 
nela: obstáculos 
associados a um 
abismo, onde meninos 
e meninas perdem os 
seus maiores sonhos, 
aprendizados e 
perspectivas.

“Somos 
motivados 

pelo mesmo 
objetivo, que é 

ajudar milhares 
de crianças 

pelo mundo. 
Sabemos que 

somente juntos 
vamos conseguir 
chegar a algum 

lugar. A frase 
que me marcou 
foi: ‘Um sonho 
é só um sonho 
se sonharmos 
sozinhos, mas 
se sonharmos 

juntos, será 
o começo de 

algo real’. Não 
devemos desistir 

dos nossos 
sonhos, e é o que 

estou fazendo, 
por isso amo 

esse trabalho.” 
Stephany Dornelas, 
23 anos, equipe de 

ruas

9 %
das doações são usadas 
para despesas administra-
tivas e para promover as 
campanhas de arrecada-
ção de fundos, de forma 
que cada vez mais crianças 
recebam a ajuda de que 
necessitam, especialmente 
no caso de emergências 
humanitárias.

 
Equipes 
de ruas

 
União e 

orgulho das 
equipes

O Abismo 
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Prestando contas
Em 2018, o UNICEF investiu R$ 58.287.983,61 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

Ana 
(à direita)  

é a nossa super 
coach das 

operadoras

 
Equipes 
de tele-

marketing

66,3%
Doações 
Individuais

11,8%
Sede NY  
+ Comitês

1,9%
Outras 
organizações

20%
Alianças 
Corporativas

17,03%
Saúde e Desenvolvi-

mento Infantil31.23%
Inclusão 
Social*

16,06%
Proteção 
contra 
Violência e 
Exploração

35,68%
Educação

*Inclui Selo UNICEF 
e Plataforma dos 
Centros Urbanos.

Quem apoia o UNICEF, 
apoia as crianças

Agradecemos às empresas Kidzania, Decathlon, Carrefour, Aquário de SP, Casa Santa 
Luzia, Empório SP e Supermercados Pastorinho pela parceria na concessão dos espaços 
para nossas equipes dialogarem com as pessoas e convidarem-nas a se tornarem Amigos 
da Criança. Nossos captadores estão sempre uniformizados e identificados com crachás 
do UNICEF. Se você se juntou a nós por meio deles, nosso muito obrigado por dedicar seu 
tempo para colaborar.
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PARCERIAS CORPORATIVAS:  
juntos vamos mais longe
Além da contribuição significativa de doadores como você, o UNICEF soma esforços com 
empresas e outros parceiros com o objetivo de ir ainda mais longe, alcançando resultados 
surpreendentes na vida de crianças e adolescentes. Investir na infância é acreditar que cada 
menina e menino merece uma vida justa, com saúde, educação e proteção.

NO BRASIL, 10% DAS CRIANÇAS ENTRE   
5 E 9 ANOS ESTÃO ACIMA DO PESO recomendado 
para a idades. Cientes desse desafio, UNICEF 
e Amil criaram a exposição Casinha Sabores, 
sediada em São Paulo, que mostrou de maneira 
lúdica a crianças e famílias os riscos da má 
nutrição e a importância de se alimentar 
corretamente. Nossos doadores que passaram 
pela exposição ganharam uma pequena 
lembrança pela sua visita. Obrigada a todos que 
foram ou que divulgaram! 
Aproveite e baixe o nosso guia de alimentação 
saudável em www.casinhasabores.com.br 

Casinha Sabores

Conheça todos os 
projetos:

uni.cf/2rh4Eha
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Maratona UNICEF-Samsung de 
tecnologias móveis nas escolas
A Samsung apoia a agenda do UNICEF na promoção de trajetórias de suces-
so escolar. Dentre as ações realizadas, está a Maratona UNICEF-Samsung.  
O evento reuniu estudantes, professores, programadores, designers, 
desenvolvedores e inventores em geral. O objetivo foi a criação de projetos 
de aplicativos para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano). 
Com mais de 100 projetos inscritos, 31 foram selecionados e receberam 
mentoria para criação e desenvolvimento de aplicativos móveis.
 “Com a Maratona UNICEF Samsung, conseguimos incentivar o desenvol-
vimento de projetos inovadores para a educação, apoiados pela tecnolo-
gia. É inspirador ver o quanto esses jovens e professores se empenharam 
para criar soluções que, agora, poderão ser utilizadas como ferramentas 
de transformação social.” Isabel Costa, gerente de Cidadania Corporativa  
da Samsung Brasil. 
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Dia de festa para comemorar a entrega de centenas de materiais
didáticos do Programa Educação Integrada e a formação de quase 3.500
professores e técnicos em educação, resultado da parceria com a CELPE
(Grupo Neoenergia), com o BNDES e a Secretaria de Educação de Per-
nambuco. O projeto atua na alfabetização na idade certa e na entrada 
das crianças no ensino fundamental com boa qualidade de letramento. 
Além dos quase 3.500 professores e equipe técnica, os materiais entre-
gues impactaram mais de 70 mil crianças em Pernambuco. “É muito gra-
tificante ver que a missão do programa foi cumprida, quando crianças 
e escolas se transformam, num ambiente de melhores oportunidades 
para todos. Um verdadeiro projeto de parceria entre todos os atores 
envolvidos, com um impacto social que vai muito além dos muros das 
escolas”, disse Renata Chagas, presidente do Instituto Neoenergia.

O UNICEF e a Fundação Itaú Social firmaram mais uma parceria estraté-
gica em prol da educação no Brasil. Desta vez, unimos esforços para o 
enfrentamento da exclusão e promoção de trajetórias de sucesso escolar. 
O apoio incluiu atividades de educação dentro do Selo UNICEF e da Pla-
taforma dos Centros Urbanos, como: a mobilização dos municípios para 
a adesão da estratégia da Busca Ativa, capacitação de agentes públicos 
e desenvolvimento de materiais de formação. O Itaú Social é parceiro 
do UNICEF desde 1993 em diversas iniciativas relacionadas à agenda de 
educação e adolescentes. Entre elas, destaca-se o Prêmio Itaú-UNICEF, 
promovido por ambas as instituições desde 1995.

Acesse e conheça as melhores práticas. Leve para a escola de seu(sua) 
filho(a). Veja como a sua escola pode participar: premioitauunicef.org.br

Educação Integrada

Enfrentando  
a exclusão escolar

Com o intuito de mudar o cenário da distorção 
idade-série no Brasil, iniciamos uma parceria de 
três anos  com o Instituto NET-Claro-Embratel, 
a fim de produzir tecnologias educacionais que  
combatam a distorção idade-série escolar. Além 
de monitorar a situação de crianças e adoles-
centes, poderemos identificar boas práticas de 
ensino e criar novas parcerias com a sociedade 
civil que beneficiem estudantes e professores.

Tecnologias Educacionais

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.

PARCEIROS ESTRATÉGICOS

PARCEIROS 

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

Empresas do Clube Ouro Asa Assessoria de Comércio Exterior Ltda. | BRSCAN Processamento de Dados e Tecnologia Ltda. | Buffalo Company Adm. e Corret. De Seg. Ltda. |  
Casas da Água Materiais para Construção Ltda. | Centro de Estudantes UBEN | Centro Universitário Católica de Quixadá | Colégio Integrado Global Ltda. Me. |  
Colégio Vitória Ltda. Me | Meira Lins Hotéis Ltda. | Sendas as Trucks Control Servicos de Logística Ltda. | Working Associação de Integração Profissional 

Empresas do Clube Prata Osvaldo Zacaria e Cia Ltda. | Ow Interactive Ltda. | Pack Ind. e Com. de Produtos Agropecuários Ltda. | Patrimonial Soluções Financeiras |  
Pepila Moda Infantil Ltda. | Porto Container | Potencial Engenharia e Instalações Ltda. | Rodarte Nogueira Consultoria | Sanliss Cométicos | Companhia Têxtil de Castanhal | 
Construtora Zacarias Ltda. | Damaceno Produções Ltda. | Dynatest Engenharia Ltda. | Embalixo Ind. e Com. de Embalagens Plásticas Ltda. | ERAI Central de Beleza Ltda. |  
Gooders Negócios de Impacto Ltda. | Granotec Com. Prod. P/Ind. Alim. Ltda. | Infinity Partners Transportes e Serviços Ltda. Me. | IPMSISCAL | J. L. Alexandrino |  
Maple Bear Canadian School Cuiabá | MCM Matsuda Construções Metálicas Ltda.
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NUTRIÇÃO

2,6 milhões 
de crianças  
receberam 
tratamento para 
desnutrição 
aguda grave 

SAÚDE

4,7 milhões 
de crianças foram 
vacinadas contra 
o sarampo

ÁGUA

35,3 milhões 
de pessoas 
tiveram acesso 
à água potável

PROTEÇÃO À CRIANÇA

3,1 milhões 
de crianças tiveram apoio psicossocial

EDUCAÇÃO

5,9 milhões 
de crianças 
tiveram acesso  
à educação 
formal  
ou não formal

O UNICEF está presente em mais de 190 países

DIÁRIO DE BORDO

Veja, abaixo, o que fizemos em 
2018 com o apoio de milhares de 
pessoas solidárias como você.

* Fontes dos dados internacionais: www.unicef.org

Com a contribuição de nossos doadores e 
parceiros, garantimos ajuda humanitária 
para diversos lugares do mundo, levando 
esperança para as crianças cujas vidas 
estão ameaçadas por conflitos, crises, 
pobreza, desigualdade e discriminação. 
Mais de 41 milhões de crianças vivem em 
países afetados por conflitos ou desastres. 
Constantemente, elas não possuem acesso 
a cuidados médicos, educação de quali-
dade nem proteção. Apesar de grandes 
avanços que muitos países vêm realizan-
do, várias crianças estão sendo deixa-
das para trás por causa de gênero, raça, 
religião, grupo étnico ou condição física. 
Além disso, muitas vivem em comuni-
dades extremamente pobres e difíceis de 
serem alcançadas.

Ao se tornar um Amigo da Crian-
ça, você não ajuda apenas as crianças 
brasileiras. Uma parte da sua doação é 
fundamental para compor nosso fundo 
internacional, que chega a várias dessas 
crianças em situação de emergência ao 
redor do mundo.

“Há alguns meses, tenho me envolvido profunda-
mente em ajudar as crianças rohingyas. É uma 
das experiências mais difíceis que já experimen-
tei. Milhares de crianças chegam, após dias de 
caminhada, com traumas difíceis de superar. 
Em um dos centros de proteção, uma garota 
me contou o que seu desenho significava: os 
militares haviam matado, na frente dela, todos 
os seus irmãos e amigos enquanto eles jogavam fu-
tebol. Imediatamente depois, ela olhou para mim com 
imensa doçura e sorriu. Mais uma vez eu percebi o trabalho espetacular 
que fazemos no UNICEF e que permite que milhares de crianças redes-
cubram um certo nível de normalidade dentro do pesadelo que estão 
vivendo. Sinto-me enormemente privilegiada por trabalhar no UNICEF.”

Sara Bordas, chefe de Operações do UNICEF em Bangladesh
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 EQUADOR   
O UNICEF está expan-
dindo sua resposta para 
ajudar crianças migran-
tes e famílias na garantia 
do acesso a água potável 
e saneamento, educação, 
saúde e nutrição, bem 
como proteção para 
todas as crianças que pre-
cisam de assistência. No 
Equador, as autoridades 
locais identificaram Isa-
belle* (nome fictício para 
proteger sua identidade), 
uma menina venezuelana 
de 15 anos, que na época 
viajou sozinha e sem 
documentos com destino 
ao Peru.
 

 SENEGAL  Mais de 1,3 
milhão de crianças com me-
nos de cinco anos necessitam 
de tratamento para desnu-
trição severa em seis países 
africanos do Sahel. Além de 
fornecer apoio urgente ao tra-
tamento, o UNICEF tem traba-
lhado com governos locais nos 
países do Sahel para prevenir 
a desnutrição por meio da 
promoção de boas práticas de 
alimentação e uso de recursos 
alimentares locais, melhoria 
da saúde e outros serviços 
sociais. O objetivo é ajudar a 
identificar rapidamente as 
crianças com desnutrição e 
salvar suas vidas.

 SUDÃO DO SUL  
Conflito e subdesenvolvimen-
to têm atormentado o Sudão 
do Sul há décadas, deixando 
as crianças fora da escola, 
desnutridas e vulneráveis   a 
doenças, abuso e explora-
ção. O apoio do UNICEF aos 
refugiados do país, até hoje 
inclui, entre outros: mais de 
90 mil crianças examinadas 
para verificar desnutrição e 
1.713 tratadas por desnutri-
ção aguda severa; cerca de 10 
mil crianças em idade escolar 
recebendo apoio educacional 
e 8.560 crianças receberam 
proteção infantil, incluindo 
apoio psicossocial.
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O UNICEF está presente em mais de 190 países

“Nunca vou me esquecer da Dalia. Uma 
menina de uns 5 anos, que saiu do meio 
de todas as pessoas da comunidade 
que nos esperavam na beirada do rio, 
abriu um sorriso, me pegou pela mão 
e se propôs a ser minha guia naquele 
dia. Dalia é uma de muitas meninas 
que vivem em comunidades perdidas 
no meio da Amazônia peruana, com 
acesso precário a saneamento básico e a 
qualquer sistema de saúde”. Na comunidade da Dalia, 
o UNICEF estava desenvolvendo um projeto de pré-
-natal e acompanhamento de grávidas até o parto. 

Jane Agostini, especialista em Marketing do UNICEF Brasil,  
esteve no Peru em setembro de 2018.

“Conhecer o povo massai foi uma honra. Do 
ponto de vista humanitário, verificar que 
as crianças massais têm acesso à escola 
e conhecer a primeira jovem massai a 
frequentar uma universidade e suas 
dificuldades nesse processo, reforça a 
certeza de como os direitos humanos 
transformam a vida das pessoas.”
No Quênia, o UNICEF vem trabalhando em 
várias ações, como as de apoio ao governo 
local na resposta à seca, fornecendo mercadorias, monitora-
mento e ajuda que salvam vidas, incluindo o tratamento de 
muitos milhares de crianças para desnutrição severa aguda.

Marcelo Brito, Data Control no UNICEF Brasil,
esteve no Quênia em agosto de 2018.
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 INDONÉSIA  
Quando um terremoto de 
magnitude 7,4 atingiu a 
ilha indonésia de Sulawesi, 
seguido por um tsunami, a 
situação para milhares de 
crianças ficou extrema-
mente precária. O UNICEF e 
parceiros locais garantiram 
cuidados básicos e proteção 
para as crianças, zelando 
pela sua segurança e bem-
-estar. Além da ajuda direta 
com itens de sobrevivência, 
o UNICEF atuou no processo 
de identificação de crianças 
separadas ou desacompa-
nhadas de suas famílias, 
apoiando o rastreamento e 
o reagrupamento familiar. 

 PAPUA NOVA  
 GUINÉ  Em fevereiro,  
a Papua Nova Guiné foi atingida 
por terremotos de magnitude 
7,5, com deslizamentos e destrui-
ção. Pelo menos 125 mil 
crianças precisavam de 
assistência urgente. O UNICEF 
trabalhou com parceiros e com 
o governo da Papua Nova Guiné 
para minimizar os impactos 
para as crianças. Nossas equipes 
levaram vacinas, purificadores 
de água, kits de higiene e 
saneamento básico para evitar 
surtos de doenças, promoveram 
atendimentos psicossociais e 
espaços de aprendizagem com 
instalações de água e de higiene 
para crianças e mulheres.
 

 SÍRIA  À medida que 
as famílias retornam às 
áreas recém-acessadas 
em Dara'a e em outros 
lugares da Síria, o risco 
de exposição a explosi-
vos remanescentes de 
guerra aumenta. Desde 
janeiro deste ano, mais 
de 974 mil crianças e 
cuidadores de toda a Sí-
ria receberam educação 
sobre o risco de salvar 
vidas. O UNICEF e par-
ceiros estão fornecendo 
serviços como educação, 
água e saneamento, saú-
de e nutrição e proteção 
à criança. 

 BANGLADESH  
Cerca de 27 mil refugiados 
rohingyas viviam, em 2018, 
no campo de refugiados de 
Kutupalong – um dos 13 lu-
gares apoiados pelo UNICEF 
por meio de ONGs parceiras 
como Parceiros em Saúde e 
Desenvolvimento. O centro 
oferece imunização, nutri-
ção e espaço/apoio para 
amamentação, tratamento, 
consultas e medicação. 
O centro é composto por 
dois agentes de saúde, 
quatro paramédicos e oito 
conselheiros voluntários 
que vão de porta em porta 
e incentivam as famílias a 
usar os serviços.
 

 IÊMEN  O UNICEF 
trabalhou contra o relógio 
no Iêmen para salvar as 
crianças que sofrem de des-
nutrição e várias doenças. 
As metas vêm sendo, entre 
outras, chegar a 275 mil 
crianças desnutridas com 
suprimentos e cuidados 
essenciais para salvar vidas, 
levar água limpa para mais 
de cinco milhões de pessoas 
e garantir que um milhão de 
crianças recebam vacinas e 
cuidados de saúde.
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COMECE HOJE A CRIAR OPORTUNIDADES  
que vão durar uma vida inteira para as crianças.
Você sabia? É possível incluir o UNICEF em seu testamento e assim garantir  

que continue ajudando as crianças mais vulneráveis do mundo.

Veja como deixar um legado para o UNICEF: https://uni.cf/2BKBFIq 
Você também pode falar diretamente com nossa responsável pelo programa de Heranças e Legados: 
Natacha Francais. Telefone: (61) 3035 1926 ou e-mail nfrancais@unicef.org
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