
UNICEF E OSID juntos pela inclusão  
de crianças com deficiência
Um dos trabalhos do UNICEF é incentivar o poder público a criar ou dar su-
porte a iniciativas para que toda criança tenha direito à educação. Um dos 
problemas hoje está na inclusão de crianças com deficiência. Mesmo sendo 
um direito assegurado por Lei, isso não garante que os profissionais da edu-
cação saibam como lidar com um tema tão sensível no dia a dia das escolas.

E foi por isso que a inauguração do Centro de Treinamento nas Obras 
Sociais Irmã Dulce (OSID), em Salvador (BA), se tornou um alento na ca-
pacitação de professores para a inclusão de crianças com deficiência na 
educação infantil. Com a sua ajuda, caro doador, o UNICEF apoiou a aquisi-
ção de cadeiras, mesas, caixas de som, microfone e outros equipamentos 
fundamentais para a realização dos cursos, e ajudou a OSID a criar este 
espaço, que recebe professores de todo o estado da Bahia.

A demanda por capacitações de professores para a inclusão de crianças 
com deficiência nas escolas é tão alta que a OSDI, junto com o UNICEF e 
outros parceiros, já está planejando uma versão online para o curso, a fim 
de alcançar professores de todo o Brasil.

Inauguração do Centro de 
Treinamento nas Obras Sociais Irmã 

Dulce (OSID), em Salvador (BA)
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Pense por um momento na 
sua vida, na cidade onde 
mora e nos lugares por 
onde caminha todos os 
dias. Você tem livre aces-
so a qualquer lugar? Se 
respondeu sim, talvez não 
perceba os privilégios que 
possui. Foi apenas na ado-
lescência que Gelson Hen-
rique, hoje com 20 anos, 
começou a perceber o que 
é ser um menino negro da 
periferia e não ter o direito 
de viver a cidade. “Nunca 
soube o que era um museu, 
pois não era algo ao meu 
alcance”, relembra ele. 

Ainda na escola, o ra-
paz se inscreveu para um 
estágio na Fundação da In-
fância e Adolescência e co-

nheceu a Plataforma dos 
Centros Urbanos (PCU), 
uma iniciativa do UNICEF. 
Essas experiências foram 
fundamentais para que in-
gressasse no curso de Ciên-
cias Sociais de uma univer-
sidade pública. “Quando vi 
o meu nome, não acredi-
tei. Passei graças à políti-
ca afirmativa para alunos 
negros de baixa renda vin-
dos da escola pública.”

Em 2018, Gelson e ou-
tros quatro amigos cria-
ram o projeto Ci-Joga –  
um dos finalistas do Gera-
ção que Transforma – ini-
ciativa global do UNICEF 
que visa alavancar solu-
ções criadas por jovens. 
Já em 2019 ele embarcou, 

“QUERO UMA 
CIDADE QUE 

GARANTA 
NOSSO 

DIREITO DE 
VIVER.”

a convite do UNICEF, para 
a Conferência sobre as Ci-
dades Amigas da Criança, 
em Colônia, na Alemanha, 
junto com outros jovens e 
adolescentes do mundo. 

“Para mim, cidade 
amiga da criança é uma 
cidade que não viole nos-
sos direitos, começando 
pelo direito à vida, que 
hoje está ameaçado para 
um jovem negro”, reflete 
Gelson. Em todo Brasil, 32 
meninos e meninas são as-
sassinados por dia, segun-
do estimativa do UNICEF 
a partir de dados oficiais 
de 2017. “Essa estatística 
fala de mim e dos meus 
amigos. Precisamos mu-
dar isso”, finaliza.

É possivel fazer 
doação para o 
UNICEF nas 
farmácias 
Uma parceria inédita entre UNICEF e o Grupo 
Profarma – que possui as bandeiras Tamoio, 
Drogasmil, e Rosário – oferece aos clientes a 
possibilidade de uma doação direta na hora 
de finalizarem suas compras nas farmácias. O 
valor da doação no final da compra é uma es-
colha do cliente e fará grande diferença na ga-
rantia dos direitos de crianças e adolescentes. 
Para conscientizar seus clientes, todas as ban-
deiras estão exibindo em suas lojas cartazes.

 Conhece amigos ou familiares que fize-
ram uma doação ao UNICEF em alguma far-
mácia? Conte para nós como foi a experiên-
cia e mostre a eles que você é um Amigo da 
Criança com muito orgulho! 

STORIES  
DOS AMIGOS

Dê você também um alô 
para o UNICEF: é só mar-

car @unicefbrasil em 
suas fotos ou nos stories 

do Instagram!

 5 ADORAMOS PÃO DE QUEIJO: O UNICEF  
 ESTÁ EM BH!  São Paulo não é mais a 
única cidade do Brasil que conta com a 
equipe do UNICEF nas ruas. Sim, agora 
estamos com muita energia também nas 
ruas e avenidas de Belo Horizonte. Quanto 
à receptividade, ela não poderia ter sido 
melhor: o público tem demonstrado que a 
hospitalidade mineira só não é maior que a 
sua solidariedade. Ao ver nossa equipe com 
a camiseta do UNICEF nas ruas de BH, não 
se acanhe. Adoramos uma boa história!

SEPN 510 Bloco A, 2º andar - Brasília – DF 70750-521 | Tel.: 0800-605-2020 | WhatsApp: (61) 9 8124 0564 | E-mail: amigodacrianca@unicef.org

Facebook: unicefbrasil – Twitter: @unicefbrasil – YouTube: unicefbrasil – Instagram: unicefbrasil

Atenciosamente,

Juan Ignácio Calvo 

Diretor de Mobilização de Recursos e Parcerias

UNICEF Brasil

CNPJ: 03.744.126/0001-69

Insc. Est.: isento

Feliz 2019! Desejamos que este seja um ano cheio de realizações para você e sua família. Tantas quanto 

aquelas que você vem proporcionando para as nossas crianças.

É muito bom ter você conosco, fazendo parte do time que acredita num mundo melhor para as crianças.

MUITO OBRIGADA!

Estamos encaminhando, no anexo, o seu recibo anual e também um prático calendário para organizar 

suas atividades em 2019 e deixar você mais pertinho da gente. 

Logo mais você vai receber também o nosso Relatório Anual 2018, para relembrarmos juntos tudo que 

você tornou possível em centenas de municípios brasileiros e em vários países onde as crianças mais preci-

savam de nós.

Um abraço,

 

Paula Costa 
Programa Amigo da Criança  

UNICEF Brasil

P.S.: O futuro das crianças também está conectado com o do meio ambiente. O UNICEF utiliza papel certificado em suas correspondências, com 

padrões ambientais, sociais e econômicos. Além disso, nossa impressão é feita por empresas que apresentam os menores preços de produção 

do mercado.
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Recebemos a importância de R$ «amt» («amount_text» reais e amount centavos) referente a DONATIVO 

para projetos sociais apoiados pelo UNICEF em 2018.

«Fname» «Lname»

«secln»
«add»
«add2» 
«Zip» «City»-«st»

    «NUM» 

RECIBO Nº «rc_no»      

##nome##,

Atenção: agora seu recibo 
anual vai ser digital

O recibo das suas doações ao  
UNICEF, que antes era enviado pelo 
correio, chegará agora de forma 
mais ágil e econômica no seu e-mail. 
Para isso você deverá adicionar o 
e-mail amigodacrianca@unicef.org 
à sua lista de remetentes confiáveis 
ou, do contrário, ele poderá cair na 
sua pasta de lixo eletrônico. 

Fazer a prestação de contas das doações dos 
Amigos da Criança é parte da nossa política 
de transparência. Caso queira continuar 
recebendo os recibos na forma impressa, entre 
em contato amigodacrianca@unicef.org. 
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Cursos online ajudam a levar 
crianças de volta para a escola...

... e a combater o 
     fracasso escolar

E se gestores e técnicos mu-
nicipais pudessem ser ca-
pacitados à distância para 
combater a evasão escolar 
e levar crianças para dentro 
da escola? Pois saiba que, 
desde outubro, já existe um 
curso online com esse tema. 
O objetivo é contribuir para 
implementar a estratégia da 
Busca Ativa Escolar. 

Cerca de 1,9 milhão de 
meninos e meninas brasi-
leiros ainda estão fora da 

Sobre a Busca  
Ativa Escolar 
Desenvolvida pelo UNICEF, Undime, Congemas e Conasems, 
a Busca Ativa Escolar compõe uma metodologia social 
e uma plataforma tecnológica gratuitas, que colaboram 
com municípios e estados na identificação de crianças e 
adolescentes fora da escola e dos motivos que os levaram 
à essa exclusão. Mais de 3 mil municípios de 15 estados já 
aderiram à estratégia.

Todo o conteúdo e as 
funcionalidades do curso 
podem ser acessados pelo 
link  trajetoriaescolar.org.br  
que traz ainda os índices de 
atraso escolar, abandono e 
reprovação, além dos recortes 
por gênero, raça, localidade 
e deficiência que mostram 
como esses fenômenos 
atingem de maneira 
desigual as populações mais 
vulneráveis de crianças e 
adolescentes.

Em 2018, 3,5 milhões de es-
tudantes brasileiros de es-
colas públicas municipais 
e estaduais reprovaram o 
ano letivo ou abandonaram 
a escola. Este número, equi-
valente a toda a população 
do Uruguai, motivou o Insti-
tuto Claro e o UNICEF a lan-
çarem o curso online Traje-
tórias de Sucesso Escolar. 

Desenvolvido para ges-

escola, segundo dados da 
PnadC/IBGE. 

Vídeos, animações, info-
gráficos, cards e estudos de 
caso são alguns dos recur-
sos usados para qualificar 
as equipes, que recebem 
um certificado de conclu-
são. A formação é aberta a 
todos os profissionais que 
atuem ou tenham interes-
se em atuar na Busca Ativa 
Escolar. Saiba mais no site 
buscaativaescolar.org.br

tores das redes de ensino, 
gestores escolares e pro-
fessores, o curso traz ferra-
mentas para a elaboração 
de estratégias de aprendi-
zado sob medida para cada 
realidade brasileira. Para 
Daniely Gomiero, vice-pre-
sidente do Instituto Claro, 
essa metodologia amplia as 
possibilidades de sucesso 
dos alunos.

Nos orgulha cada vez mais em saber que fazemos parte de um 
cuidado e que todo investimento tem sido muito bem empregado. 

Muito agradecido pelas lindas mensagens  
e pelo cuidado com muito carinho.” Ricardo R., doador desde 07.2019

A guerra na Síria já fez mi-
lhares de refugiados. 9 mil 
deles se instalaram no cam-
po de Bardarash, no Iraque. 
Desses, quase metade são 
crianças, a maior parte de-
las desnutridas, com poucas 
roupas e à mercê de inúme-
ras doenças. Só que esse 
cenário de desolação come-
çou a ganhar algumas cores.

No Iraque, equipes de va-
cinação apoiadas pelo UNI-
CEF iniciaram uma campa-
nha nacional de imunização 
contra a poliomielite. Em 
outubro, 2.790 crianças até 
15 anos receberam vacinas 

UNICEF imuniza crianças sírias e iraquianas

Narin, 7 anos, recebe 
uma vacina oral contra a 

poliomielite no campo de 
Bardarash, no Iraque. 

contra a pólio e 2.595 con-
tra o sarampo. A campanha 
– fruto de uma parceria en-
tre o UNICEF, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
o Ministério da Saúde do 
Iraque – só foi possível gra-
ças ao apoio dos Amigos 
da Criança do mundo todo. 
Crianças sírias, iraquianas 
e tantas outras no mundo          
só têm a agradecer a você.
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É o que demonstra o relatório Situação Mundial da 
Infância 2019: crianças, alimentação e nutrição. Uma 
das consequências mais graves da má alimentação é o 
baixo desenvolvimento cerebral, que acarreta dificul-
dades de aprendizagem, baixa imunidade, aumento de 
infecções e, em muitos casos, até a morte.

 A má nutrição no mundo em números: 

"Estamos 
perdendo 

terreno na 
luta pela 

alimentação 
saudável." 

Henrietta Fore, diretora 
executiva do UNICEF

O que estamos fazendo:
Com sua ajuda e a de todos os Amigos da Criança, o 
UNICEF Brasil tem focado suas ações em políticas pú-
blicas para a prevenção do sobrepeso e da obesidade, 
como: incentivo ao aleitamento materno, melhoria na 
rotulagem nutricional, promoção da alimentação sau-
dável nas escolas, entre outras.

Má alimentação 
prejudica a saúde de 
milhões de crianças 
em todo o mundo

149milhões 
de crianças têm déficit de 
crescimento ou estão mui-
to baixas para a idade.

340milhões
de crianças sofrem de 
deficiências em vitaminas 
e nutrientes essenciais.

50milhões
de crianças estão com 
baixo peso para a sua 
altura;

40milhões
de crianças estão acima 
do peso ou obesas.

Há alguns dias você recebeu nosso convite para a campa-
nha de Natal 2019 do UNICEF. Nele você conheceu alguns 
números bastante positivos sobre a situação da imuniza-
ção das crianças pelo mundo, mas percebeu também que 
ainda há muito a ser feito. Ainda há muitas crianças que 
precisam receber suas doses de vacina.

Aproveite o final de ano para dar um presente de Natal 
especial às crianças. Um presente feito de saúde e amor. 
Faça uma doação extra pelo cupom que recebeu ou pelo 
site  www.doeunicef.org.br/natal . Esta opção não altera 
sua doação mensal.

Em nome de todas as crianças beneficiadas pelas suas 
ações, o UNICEF deseja um 2020 repleto de saúde e momen-
tos maravilhosos para você e sua família.

 Seja o Papai e a                       
 Mamãe Noel de                      
 muitas crianças!                  

 Entenda como você  
 pode incluir o  
 UNICEF em seu  
 testamento  
 e seguir ajudando  
 as crianças mais  
 vulneráveis  
 do mundo. 

Veja nosso vídeo 
sobre Testamentos 
Solidários que está 
fazendo mais sucesso 
no Facebook 
http://bit.ly/2XznteV

NÚMEROS QUE 
IMPRESSIONAM

Este é o 
número de 

crianças 
menores 
de 5 anos 

desnutridas 
ou com 

sobrepeso 
em todo  

o mundo.

250
milhões
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Digite bit.ly/relatorio-alimentacao para saber mais sobre 
esse assunto e acessar o relatório do UNICEF (em inglês).

 |  |  |  | unicefbrasil&unicef.org.br | &amigodacrianca.org.br

,amigodacrianca@unicef.org |  61 9 8124 0564 (WhatsApp)

FALE CONOSCO

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

>0800 605 2020 


