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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 especialmente para chegar às crianças mais
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Querid@ amig@,
Esta é uma das épocas que mais me enche de orgulho, e que
me faz lembrar de cada sorriso que vi desabrochar no rosto de
tantos meninos e meninas ao longo de um ano. É a hora de
compartilhar as conquistas de todo um período com a pessoa
que mais nos ajudou a alcançá-las: você.
Em 2015, comemoramos os 25 anos do Estatuto da Criança e
do Adolescente, que traduziu os princípios da Convenção sobre
os Direitos da Criança. Mais do que uma legislação, o Estatuto é um marco na história
deste país, que vem transformando a vida de milhões de brasileiros e brasileiras com
menos de 18 anos.
O Estatuto tornou possíveis histórias como a de Marcília, uma adolescente que nasceu no
mesmo ano da aprovação da lei. Ela é quilombola e vive na comunidade do Junco, na zona
rural do município de São João do Piauí, a 450 quilômetros de Teresina.
Todos os dias, Marcília e seu irmão precisavam atravessar um riacho andando para frequentar uma escola multisseriada. Com esse esforço, ela se formou na Escola Técnica
Agrícola, onde hoje a jovem líder trabalha, acompanhando as aulas práticas dos alunos.
Em 2011, ela fez o Enem e passou para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade do Vale do São Francisco. Ela é a primeira pessoa de toda a família a entrar
na universidade.
Essa é a história de uma menina pobre, negra, quilombola, da zona rural, que nasceu no
Semiárido. É uma história que dificilmente teria acontecido sem o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Desde 1990, o Brasil reduziu em 64% o número de crianças e adolescentes
em idade escolar que não estudavam. Hoje, 93% dos meninos e meninas de 4 a 17 anos
estão na escola.
Neste relatório, você vai conhecer o que fizemos juntos para que cada vez mais histórias
como a de Marcília sejam uma realidade. Vai saber mais sobre como o Palavra de Criança
está garantindo que meninas e meninos da Amazônia aprendam a ler na idade certa; como
juntos estamos transformando as periferias das grandes cidades; e como o Selo UNICEF
ajuda os municípios do Semiárido a se tornarem lugares muito melhores para nossas
crianças e nossos adolescentes.
Leia também sobre a bela homenagem que fizemos ao nosso Embaixador Renato Aragão
e muito mais.
Obrigado por estar conosco.
Um abraço.

Gary Stahl
Representante do UNICEF no Brasil
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PRIORIDADE ABSOLUTA nas POLÍTICAS PÚBLICAS
A criança como prioridade de todos
Uma das mais importantes ações do UNICEF no Brasil é promover transformações sociais. Para isso, estabelece parcerias estratégicas
com sociedade civil, mídia, setor privado e governos, para assegurar que as políticas públicas coloquem em primeiro plano a garantia
dos direitos de crianças e adolescentes.

Em 2015, demos continuidade à edição 20132016 do Selo UNICEF com 1.200 municípios
participantes. Eles recebem assistência e
capacitação técnica do UNICEF para terminar a
implementação de planos de ação que têm como
objetivo melhorar os serviços de saúde, educação
e proteção oferecidos às crianças, aos adolescentes e a suas famílias. Capacitamos mais de 2.600
gestores, conselheiros de direitos e adolescentes, que continuarão a trabalhar pelas crianças
mesmo depois desta edição. Os três ciclos de
capacitação vão refletir na vida de mais de 14
milhões de crianças do Semiárido e da Amazônia.

Para promover a sinergia com os municípios, os
nove governadores dos estados da Amazônia Legal brasileira assinaram o pacto em
favor da infância e da adolescência e atuarão em conjunto com o UNICEF para enfrentar as
desigualdades da região. Com isso, sete compromissos relacionados às áreas de educação, saúde e proteção foram assumidos com base no documento Agenda pela Infância, do UNICEF. Eles
vão encontrar pela frente muitos desafios, como
a mortalidade materna e infantil, os homicídios
de adolescentes e o sub-registro de nascimento.

“Ser menina na Amazônia significa
ter força de vontade e enfrentar
obstáculos para procurar melhorias. É
preciso correr atrás, porque o estudo
proporciona melhoria de vida.”

UNICEF/BRZ

– Ingra Rodrigues, 16 anos, que vive em
Careiro da Várzea, região metropolitana de
Manaus (AM) e viaja por mais de uma hora pelo
rio para ir à escola.
Cristino Martins

SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO É um
dos principais programas do UNICEF, que chega
aos milhões de crianças que vivem nos municípios participantes em 19 estados da Amazônia e
do Semiárido. Ao aderir ao Selo, os municípios
assumem o compromisso de desenvolver ações
estratégicas de políticas públicas e de participação social em benefício das crianças e de suas famílias. O UNICEF acompanha, apoia tecnicamente, promove as capacitações, monitora, avalia o
desempenho dos municípios e certifica aqueles
que alcançam as metas estabelecidas para a
garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Mais de mil crianças de 6 a 12 anos da
Amazônia passaram a contar com o projeto
Palavra de Criança, um sucesso no Semiárido.
Esse projeto apoiado pelo UNICEF veio para reforçar a educação primária e ajudar professores
de áreas rurais e remotas de 14 municípios no
estado do Amazonas a melhorarem suas habilidades educacionais.

UNICEF e parceiros treinaram 300 autoridades municipais na implementação dos
Planos Municipais de Educação na Amazônia. Mais de cem especialistas também foram
capacitados, o que permitiu a eles considerar as
necessidades das crianças mais vulneráveis em
seus planos de educação.

O contexto brasileiro em 2015
O Brasil é o quinto maior país do mundo em população e em área geográfica e desempenha um papel cada vez maior, com seu poder econômico e sua
influência política, reconhecida internacionalmente. Mas enfrenta grandes
desafios para poder orgulhar-se de garantir igualdade de direitos para todos
os seus cidadãos.
Cerca de 200 milhões de pessoas vivem no Brasil, dos quais 60,5 milhões são
crianças e adolescentes. Pouco mais de 50% deles são afro-brasileiros. Já a população indígena brasileira é de 784 mil pessoas, sendo 246 mil crianças e adolescentes (Censo Demográfico, 2010). Os afro-brasileiros estão concentrados no
Norte e no Nordeste do país e representam 73% da população dessas regiões.
Estima-se que 17% da população (aproximadamente 35 milhões de pessoas
em 2013) vivia em famílias pobres e que 17 milhões viviam em situação de
extrema pobreza.*
O Brasil é uma das nações que têm se destacado por reduzir significativamente
a mortalidade infantil. Entre 1990 e 2012, a taxa de mortalidade de crianças
menores de 1 ano caiu 68,4%. Essa taxa está bastante próxima do nível considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS e o País superou
a meta de redução da mortalidade infantil prevista nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) antes mesmo do prazo estabelecido. O grande
desafio é garantir que esses avanços cheguem aos grupos mais vulneráveis.
As crianças indígenas, por exemplo, têm duas vezes mais risco de morrer antes de completar 1 ano do que as outras crianças. A desnutrição infantil está

associada às principais causas dessas mortes. Entre as crianças indígenas que
residem na Região Norte, o percentual de desnutrição crônica chega a 40%,
enquanto no País é, em média, de 7%.
De 1990 a 2013, o percentual de crianças com idade escolar obrigatória fora da
escola caiu 64%, passando de 19,6% para 7% (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – Pnad). Mais de 3 milhões de meninos e meninas de 4 a 17 anos ainda
estão fora da escola. Em 2014, quase 8 milhões de crianças e adolescentes dos ensinos fundamental e médio ainda estavam com dois ou mais anos de atraso escolar.
A redução do trabalho infantil foi uma das grandes conquistas do Brasil nos
últimos 25 anos. Entre 1992 e 2013, o número de crianças e adolescentes de 5
a 15 anos trabalhando no país caiu de 5,4 milhões para 1,3 milhão. Isso repre
senta uma queda de 76% na taxa de trabalho infantil para essa faixa etária (de
13,6% para 3,3%). Os dados mostram, no entanto, que nem todas as crianças
têm o seu direito garantido em condições de igualdade.
Atualmente, o trabalho de crianças de 5 a 9 anos diminuiu muito no Brasil, mas
ainda está presente na faixa de 10 a 15 anos. A maioria das vítimas são meninos negros da zona urbana, ainda que as taxas tenham diminuído desde 1992,
em especial na região Nordeste, com queda de 75% (Pnad). A maioria executa
trabalhos remunerados, e é significativa a parcela de meninas envolvidas no
serviço doméstico. Muitos estão fora da escola, ou em atraso escolar.
*

Pnad 2013.
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Mais de mil adolescentes participaram dos
grupos de mobilização da PCU e de atividades
de formação em competências para a vida. Eles
participaram de oficinas em temas como direto a
participação, comunicação e expressão, gênero,
direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento
à violência, proteção ambiental, entre outros. O
principal resultado observado foi a consolidação
do papel de lideranças desses adolescentes em
seu grupo social, sua família e sua comunidade.
Eles multiplicaram o conhecimento adquirido
junto aos seus pares, realizando ações em suas
escolas e comunidades. Por exemplo, em Belém,
os adolescentes do grupo de mobilização lideraram oficinas sobre direito de crianças e adolescentes nas escolas municipais de seus bairros,
servindo como exemplo aos seus colegas e estimulando a participação de todos na busca pela
garantia de seus direitos.

É uma iniciativa do UNICEF e de seus parceiros
para reduzir as desigualdades que afetam a vida
de crianças e adolescentes nas grandes cidades,
garantindo maior e melhor acesso a educação
de qualidade, saúde, proteção e oportunidades
de participação. A iniciativa acontece em oito
capitais brasileiras (Belém, Fortaleza, Maceió,
Manaus, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e
São Paulo) e tem como base a participação intensa de comunidades, governos e Conselhos
Municipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCAs). Nessas cidades vivem 8,3
milhões de crianças e adolescentes.

fazendo recomendações às autoridades públicas
sobre os desafios que precisam ser superados
para evitar que os estudantes abandonem as
salas de aula.

UNICEF/BRZ/João Laet

Cem técnicos e conselheiros foram qualificados pelo UNICEF e pela Fiocruz, no Rio de
Janeiro (RJ), para o enfrentamento da violência
vivida por crianças e adolescentes nos ambientes familiar, escolar ou comunitário. Com módulos presenciais e à distância, o curso também foi
realizado para todos os conselheiros tutelares de
Maceió (AL) e São Luís (MA).

17 anos, morador de
Cidade Tiradentes (São
Paulo), encontrou na
poesia uma maneira
para expressar
sonhos, dificuldades
e aventuras de um
adolescente que vive
na maior metrópole
do país.

Outros 117 adolescentes participaram do
Mapeamento Digital, estudando o entorno de
suas escolas e construindo planos de ação
para melhorar a realidade em temas como
acessibilidade e proteção socioambiental.
Outro tema de atenção dos adolescentes foi a
realidade de meninos e meninas que estão fora
da escola. Mais de 600 deles realizaram um
diagnóstico sobre essa realidade, identificando e
UNICEF/BRZ/João Laet

Cerca de 3.500 pessoas, incluindo 780 adolescentes, reforçaram a participação da sociedade durante os fóruns territoriais da Plataforma dos Centros Urbanos em 2015. Eles
discutiram os principais desafios enfrentados
por oito capitais brasileiras e como resolvê-los.
Foram discutidos temas como a violência sofrida
por jovens, gravidez na adolescência, acesso ao
esporte, saúde materna e neonatal e educação
de qualidade. Foram construídos planos de ação
para as áreas mais vulneráveis dos municípios,
com a indicação de ações de mobilização social e
de políticas públicas prioritárias para enfrentar os
principais desafios observados. Os adolescentes
foram protagonistas em todo o processo, dando
voz aos desafios que enfrentam e colaborando
ativamente para a construção das propostas.

Gabriel Maciel, de

UNICEF/BRZ/Márcio Shaffer

PLATAFORMA DOS CENTROS URBANOS (PCU)

Mais de 3.580 adolescentes foram mobilizados em atividades de participação social
nas oito cidades da PCU, contribuindo diretamente para a formulação de políticas em benefício dos direitos de crianças e adolescentes. Eles
participaram de Conferências Municipais dos
Direitos da Criança e para a Juventude, fóruns,
entre outras atividades de definição de políticas
para enfrentamento à violência contra crianças
e adolescentes e de garantia de seus direitos,
como, por exemplo, o Fórum Carioca de Participação Cidadã de Adolescentes e Jovens, realizado
pelo UNICEF. Mais de 250 participantes refletiram sobre o papel da juventude e sobre propostas para a redução das desigualdades
na cidade. Em Manaus, eles participaram da construção do Plano Decenal
de Atendimento dos Direitos Humanos
da Criança e do Adolescente do CMDCA. Em São Luís eles se reuniram com
o secretário municipal de Segurança e
com o secretário municipal de Direitos
Humanos e apresentaram sugestões
de ações consideradas importantes
para a garantia de seus direitos.

É uma estratégia do UNICEF que apoia a troca de
experiências bem-sucedidas e de conhecimentos técnicos entre países em desenvolvimento.
Assim, é possível auxiliá-los a implementar
políticas e programas para o desenvolvimento
econômico sustentável e inclusivo que impacta
positivamente a vida de suas crianças. Em 2015,
a agenda do UNICEF, de cooperação Sul−Sul,
cresceu em colaboração com o governo brasileiro nos níveis federal, estadual e municipal,
assim como com uma série de outros países.
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COOPERAÇÃO HORIZONTAL SUL-SUL

UNICEF/BRZ/C. Souza

Esporte Seguro e Inclusivo Duzentas mil
crianças e adolescentes, incluindo aqueles que têm alguma deficiência, moradores
de comunidades do Semiárido, Amazônia e
grandes centros urbanos, foram diretamente
impactados pelas ações do UNICEF de garantia do direito ao esporte seguro e inclusivo. Uma parte importante deles, quase 40 mil,
envolve os participantes do projeto Caravana
do Esporte e das Artes, que, em 2015, esteve
em nove municípios brasileiros. A caravana é
realizada mensalmente pelo Instituto Esporte
Educação e pelo Instituto Mpumalanga, em parceria com UNICEF, ESPN e Disney. As crianças
já experimentam melhores condições de desenvolvimento adequado à sua idade e necessidades graças a esse projeto. Conheça mais:
http://caravanaesporteartes.com.br.

Aos 16 anos, Rayanna Vinente está dividindo
suas ideias e propostas sobre o direito ao esporte seguro e inclusivo com outros adolescentes.
Por iniciativa do UNICEF, mais de 15 mil adolescentes do País foram ouvidos numa consulta
online sobre o direito ao esporte e a realização
de megaeventos.

Instituto Rodrigo Mendes

As crianças e os adolescentes com deficiência
também precisam ter seus direitos garantidos.
Para isso, 427 professores, gestores e técnicos
de 199 escolas municipais de 15 capitais brasileiras participaram de um curso sobre educação física inclusiva que faz parte do programa
Portas Abertas para a Inclusão, iniciativa
do UNICEF e do Instituto Rodrigo Mendes, com
apoio da Fundação FC Barcelona, para garantir a
essas crianças o direito de aprender por meio da
educação física. Os professores também foram
estimulados a trocar experiências e desenvolver
projetos práticos em suas escolas.

Com a Etiópia, o UNICEF facilitou e apoiou
tecnicamente a elaboração e a implementação
de um projeto técnico piloto para um sistema
de esgoto sanitário na cidade de Wukro que
vai melhorar a vida de 859 famílias etíopes e
com potencial de ser replicado nacionalmente e
assim beneficiar milhares de famílias que hoje
vivem em condições sanitárias inadequadas.

A cooperação com Angola, Guatemala e Lesoto também resultou em compromissos políticos
dos países para a ampliação dos seus respectivos sistemas de proteção social, com maior
foco nas populações mais vulneráveis e excluídas, especialmente as crianças e adolescentes,
através de abordagens de políticas públicas e
programas intersetoriais.

Na Tunísia, apoiou a reestruturação do sistema
de proteção social nacional e mecanismos de
monitoramento e avaliação.

Uma visita de autoridades do Paraguai resultou
no compromisso de adaptar o modelo do Centro
de Referência de Assistência Social do Brasil
como um passo em direção a um sistema integrado de proteção social.

Quando não está treinando para as seleções
dos Jogos Olímpicos de 2016, Diogo Silva,
compartilha seus conhecimentos com crianças e
adolescentes da Caravana. Na última edição do
ano, ele ensinou meninas e meninos do Grajaú,
Zona Sul da cidade de São Paulo, algumas de
suas técnicas de alongamento, fortalecimento e
agilidade. “O contato com estes jovens é sempre
uma troca: eles aprendem comigo e eu aprendo
com eles”, explica.
UNICEF/BRZ/C. Souza

UNICEF/BRZ

A caravana esteve nos I Jogos Mundiais dos
Povos Indígenas, em Palmas (TO), onde as
crianças puderam brincar e aprender novos esportes, danças e músicas. Educadores, gestores
públicos, universitários, lideranças indígenas e
especialistas receberam orientações para garantir o direito ao esporte e às artes no dia a dia das
escolas e comunidades, respeitando a cultura
indígena nessa formação.

Além da cooperação técnica, o UNICEF também
colaborou com eventos importantes, como o Seminário Internacional sobre Proteção Social, em
Dakar, a subsequente Assembleia Ministerial
da União Africana de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Emprego, em Adis Abeba, e a Conferência Mundial da ONU sobre a Redução do
Risco de Desastres, em Sendai, para que eles
enfoquem a questão do direito das crianças e
dos adolescentes e assim contribuam para uma
agenda global de desenvolvimento cada vez
mais centrada nesse tema.
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CAMPANHAS

Ainda celebrando o ECA, o UNICEF lançou a
campanha #aindadátempo nas redes sociais
para mobilizar as pessoas e transformar a realidade de crianças que ainda sofrem violações de
direitos no Brasil e no mundo. O vídeo, assinado
pela agência Ogilvy Brasil, traz cenas reais da
reação de pessoas a um intercâmbio fictício que
levaria jovens a viajarem para estudar em países
com guerra civil, crise de refugiados e outras situações impensáveis para seus filhos, mas que
são vividas diariamente por milhões de crianças
e adolescentes no Brasil e no mundo. Veja o vídeo
em www.youtube.com/unicefbrasil
Mais de 14 milhões de pessoas foram alcançadas digitalmente pela campanha do
UNICEF sobre o uso seguro da internet entre
os adolescentes. Mais de 120 adolescentes e
jovens apresentaram os seus próprios vídeos e
memes inspirados pela campanha e, ainda, 680
adolescentes e jovens e 65 professores foram
treinados pelo UNICEF sobre segurança on-line.
A campanha #internetsemvacilo teve como
objetivo abordar o comportamento na rede, como
relacionamento, bullying e privacidade. Os youtubers Jout Jout e Pyong Lee participaram junto
com Google, Safernet, Agência Fermento e Produtora Digital Wavez.

ECA25anos
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Avanços e desafios para a infância e a adolescência no Brasil

HOMENAGEM – Em 2015 tivemos a
chance de prestar uma homenagem ao
nosso primeiro embaixador no Brasil, o
humorista Renato Aragão, em alusão às
comemorações do aniversário do ECA.
Natural de Sobral (CE), cidade reconhecida seis vezes com o Selo UNICEF, Renato
voltou à terra natal depois de 27 anos e
foi pura emoção. Ele visitou a Brinquedoteca Municipal e a casa em que nasceu
e encontrou parentes, amigos, várias crianças e
até mesmo outros doadores do UNICEF. O embaixador participou da cerimônia que atribuiu
ao Centro de Educação Infantil (CEI) de um dos
bairros mais pobres da cidade, José Euclides, o
nome de Dona Dinorá Gondin Lins Aragão, mãe
de Renato e quem o alfabetizou. Ele assinou
fichas de matrícula e entregou às mães os kits
com uniformes escolares.

O UNICEF divulgou os depoimentos comoventes de mães que perderam seus filhos
assassinados. São três histórias de adolescentes entre 12 e 17 anos que tiveram suas
trajetórias e planos interrompidos por conta da
violência, mortos por armas de fogo. A morte
desses adolescentes engrossa a triste estatística que coloca o Brasil como o segundo país
do mundo em número de assassinatos de adolescentes. A concepção do vídeo é assinada
pela agência Monumenta, a direção é de Alex
Ribondi e a produção é da Caravela Filmes. O
vídeo também está em nosso canal e chegou
e teve 200 mil visualizações. Assista no nosso
Facebook.com/unicefbrasil.

UNICEF/BRZ/Evilázio Bezerra

Em 2015, o Brasil celebrou o 25º aniversário do
Estatuto Nacional da Criança e do Adolescente
(ECA). O UNICEF está presente desde o começo
dessa história e publicou um relatório com avanços e desafios do estatuto e que foi amplamente
divulgado pelos meios de comunicação locais,
nacionais e internacionais. As análises apontam
a necessidade de criação de políticas diferenciadas, capazes de promover a inclusão de meninos
e meninas que ainda têm seus direitos violados.
No caso de homicídios de adolescentes, são
urgentes as ações efetivas de enfrentamento
da impunidade e do racismo. Veja a publicação
completa em nosso site (www.unicef.org.br)

"É impossível descrever a emoção de estar aqui
hoje em minha terra. Fico emocionado por ver
que minha cidade está cuidando das nossas
crianças, que é referência em educação no Brasil. Hoje estou aqui como embaixador do UNICEF.
E esta é a minha camisa, é a camisa azul do meu
time, é o que me dá força para continuar lutando
por nossas crianças. Obrigado, pessoal", disse.
Renato, em nome do UNICEF e de
milhões de crianças que tiveram seus
direitos garantidos, temos muito orgulho
de ter você conosco. Você desperta o
que existe de melhor dentro de cada um
de nós. Muito obrigado.
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Nossa doadora, Danielle Viana, de
Sobral (CE), que teve a chance de
encontrar com Renato.

Cuidados com a primeira infância

A Semana do Bebê é uma das principais estratégias do UNICEF para garantir atenção
adequada a crianças de até 6 anos de idade. Em 2015, ajudamos a realizar 450 semanas
em todo o Brasil, alcançando mais de 850 mil
crianças de até 4 anos. Trinta e oito municípios
receberam apoio do UNICEF para realizar 5.270
atividades e treinamentos envolvendo 33.296
profissionais de saúde, proteção e educação.
Desses, 20 municípios foram especialmente avaliados e os resultados animadores já mostram a
diferença para melhor na vida das crianças:
»» 45% dos municípios tiveram queda
na taxa de mortalidade infantil,
especialmente no segmento neonatal
»» 68 % de aumento no número de
matrículas pré-escolares
»» 78 % de aumento no número
de vagas em creches
»» 87 % das mulheres grávidas realizaram
7 ou mais consultas pré-natais

oferecer um curso de aprendizagem de longa distância com o material do kit: http://www.telessaude.uerj.br/site/. O curso está disponível para
qualquer participante e tem cem vagas por mês.
Centenas de pessoas participaram da primeira Semana do Bebê na Grande São Paulo
(SP). Ela aconteceu em Cidade Tiradentes, um
distrito com mais 13.760 crianças de até 4 anos.
Além de todas as atividades lúdicas e esclarecedoras, a semana teve uma reflexão sobre a
qualidade de vida dos moradores da região. Foi
elaborada uma análise de 14 indicadores de direitos da infância em documento que serviu às
discussões da Conferência Municipal de Direitos
da Criança em São Paulo.
O UNICEF ajudou 822 municípios do Semiárido, da Amazônia e de grandes cidades na
elaboração de seus Planos Municipais da
Primeira Infância, priorizando ações que garantam os direitos de meninas e meninos até
os 6 anos. Desses, 41 já transformaram seus
planos em lei municipal. Pensando em incentivar a prática e garantir o direito à amamentação
para todas as crianças, o UNICEF e uma rede
parceiros conseguiram que o governo brasileiro
regulamentasse a comercialização de itens como
chupetas, bicos de borracha, mamadeiras e demais itens de alimentação para bebês de forma
a evitar que interfiram no processo natural de
amamentação.

Pelo menos 319 agentes de saúde e outros
profissionais estão usando o kit Família Brasileira Fortalecida (FBF) do UNICEF como
material em suas visitas familiares e de
apoio às comunidades. O kit traz cartilhas com
informações sobre cuidados infantis que já estão
chegando a quase 45 mil famílias por meio de
visitas domiciliares. O UNICEF também treinou
esses profissionais na metodologia do kit. Só em
Natal (RN), cem agentes de saúde estão aplicando os conhecimentos para ajudar 15 mil famílias.
O conhecimento do kit FBF de cuidados
com as crianças chegou ainda a locais
mais distantes e está ajudando mais pessoas. O UNICEF estabeleceu uma parceria com a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro para

Andreza Silva, fez questão de esperar o tempo
certo do nascimento da pequena Alícia e ter um
parto normal. Um dos riscos de uma cesariana
desnecessária é a prematuridade do bebê, que
pode elevar o risco de óbito nas primeiras 24
horas e aumentar as chances de infecções,
hemorragia e danos a órgãos internos da mãe.

UNICEF/BRZBruna Monteiro

Em 2015, seguimos ajudando o Brasil a implementar uma política nacional voltada para os cuidados com a
primeira infância. O UNICEF realizou várias ações para apoiar a redução da mortalidade infantil, da desnutrição
crônica e da gravidez precoce, em especial entre as populações indígenas e quilombolas.

UNICEF/BRZ/Marcelo Ferreira

UNICEF/BRZ/Michelle Franco

SOBREVIVER e se DESENVOLVER

“Tantas crianças que precisam de
apenas um pouquinho de leite para
se desenvolver, para sair de uma UTI,
evitar doenças. Saber que um ato
simples pode ajudar a tantos bebês
é uma alegria imensa.” – Luciana
Benfica, Generosidade é quase sinônimo
do seu nome. Aos 35 anos e mãe de dois
filhos, Luciana Benfica resolveu fazer de um
ato nobre sua rotina. Nas duas gestações,
Luciana teve bastante leite e se tornou
doadora de leite materno. Era sua maneira
de dividir com outras mães a felicidade de
ver seus filhos crescerem saudáveis.

Entre as ações para as crianças indígenas
está a parceria do UNICEF com o governo
da Bahia e a Secretaria de Saúde Indígena
que abordou a saúde da população de Banzaê e Glória, municípios com cinco etnias e
a maior prevalência de desnutrição infantil
da Bahia. Com o seminário Falando sobre Alimentação e Nutrição de Crianças Indígenas no
Semiárido Baiano, foram identificados problemas e recomendadas melhorias na qualidade
da nutrição daquelas crianças e suas famílias,
envolvendo, inclusive, alternativas adaptadas
à cultura indígena local. Além do evento, equipes de saúde indígenas foram mobilizadas para
apoiar a amamentação exclusiva e a alimentação complementar saudável em 17 aldeias, com
workshops multiculturais para 150 mulheres, dez
lideranças indígenas, dez adolescentes e 65 profissionais indígenas e não indígenas.
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UNICEF/BRZ/Raoni Libório

Educação de qualidade e inclusiva

Hoje, menos de 28% das crianças de 0 a 3
anos têm acesso a creches no Brasil. Para
garantir o direito dos bebês, das crianças e
de suas famílias nessa etapa importante da
educação infantil, o UNICEF apoia a disseminação e a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Para
tanto, o UNICEF e parceiros desenvolveram a publicação Diretrizes em Ação: qualidade no dia a
dia da educação infantil, a partir da experiência
cotidiana em 20 municípios do Maranhão. Foram
produzidos 10 mil exemplares, o que inclui guia e
vídeos, que foram disseminados para secretarias
municipais e atores educacionais em todo o país
para apoiar o processo de formação continuada
dos professores da educação infantil. No Maranhão e no Acre, o UNICEF contribuiu diretamente na formação de 652 professores que atuam
na educação infantil. Para acesso ao material:
http://avisala.org.br/index.php/programas/
programa-diretrizes-em-acao.

UNICEF/BRZ/Lilo Clareto

Nosso objetivo é cooperar para garantir que cada criança e adolescente entre 4 e 17 anos de idade possa frequentar a escola e aprender.
Para isso, apoiamos ações que ajudam a garantir o acesso e a diminuir as taxas de abandono e repetência escolar, melhorando
a aprendizagem de meninos e meninas, para que tenham mais chances de concluir os estudos, e promovendo a capacitação de
profissionais e gestores escolares para garantir educação de qualidade a todos eles, em especial aos grupos mais vulneráveis.

para garantir a educação integral e o direito de
aprender. Nesse ano, ineditamente, foram premiadas a organização e a escola pública parceira. O grande vencedor de 2015 foi o projeto Eu,
Você e a Escola: Educação que Transforma, de
Diamantina (MG), criado pela organização Projeto Caminhando Juntos (Procaj) em parceria com
a Escola Estadual João Cesar de Oliveira. Mais
de cem adolescentes e jovens recebem formação
em realidade juvenil, orçamento público, legislação, comunicação e cidadania e transmitem
os conhecimentos a outros jovens. Confira em
https://educacaoeparticipacao.org.br/premio-itau-unicef/.

Funcionários públicos de 899 municípios do
Semiárido foram capacitados com apoio do
UNICEF e estão aptos a avaliar o nível de alfabetização das crianças na educação básica,
promover o acesso à água, banheiros e cozinhas nas escolas, implementar leis de diversidade étnica e racial e desenvolver ações de
adaptação às condições de vida no Semiárido.

A construção e a implantação coletiva do
Plano Municipal de Educação podem mudar a forma como os gestores e a comunidade lidam com as políticas educacionais.
O UNICEF esteve junto com o Ministério da
Educação (MEC) e a Ação Educativa (ONG) na
mobilização de 5.570 municípios, informando e
apoiando tecnicamente a construção e/ou revisão de planos municipais de educação participativos. Também fizemos o treinamento de 220
avaliadores que vão usar materiais em conjunto
com os municípios. Ainda foi realizado um curso
a distância para 1.300 participantes (inclusive
professores, famílias, estudantes e líderes comunitários) sobre como assegurar a participação
na elaboração de planos de educação.

Conseguimos que 60 municípios no Ceará
implementassem a estratégia sobre o direito
de brincar e praticar esportes por meio de 720
atividades educativas e culturais. Essa é uma
nova abordagem para a qualidade da educação,
incorporando as diretrizes nacionais e com grande potencial para ser levada para nível nacional.
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O Prêmio Undime de Jornalismo se mostrou
uma estratégia muito importante para a

Arquivo Parceiro

Em uma parceria de 20 anos de sucesso, o
UNICEF e a Fundação Itaú Social lançaram
a 11ª edição do Prêmio Itaú-UNICEF com
o tema Educação Integral: Aprendizagem que
Transforma, para iniciativas que fortalecem as relações entre ONGs e escolas públicas de educação integral. Participaram da seleção 1.947 projetos de todos os estados com ações que podem
contribuir para o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes. A qualidade dos 32 vencedores mostrou que estamos no caminho certo

Hararire é da etnia gavião e vive com os pais e o irmão na aldeia
Akratikatejê, localizada em Bom Jesus do Tocantins (PA). A menina é
filha do cacique Awpjeti Burjack, que sonha construir uma escola com
professores indígenas na própria aldeia para que as crianças não precisem
se deslocar para estudar, “Educação é muito importante, garantir isso
para meus filhos é fazer com que eles possam voar e conquistar o que
quiserem”, disse Burjack.

educação por meio da comunicação pública. A
iniciativa envolve parceiros do UNICEF e premiou
trabalhos de jornalistas que abordaram em suas
matérias a educação acerca das desigualdades,
a divulgação de boas práticas de educação de
qualidade no país e a identificação e discussão
de boas iniciativas municipais na educação básica pública. Saiba mais em http://www.premio.
undime.org.br/.
Dentre as crianças com deficiência que
estavam em situação vulnerável, fora da
escola, sem acesso à educação apropriada
às suas necessidades, 2 mil já foram identificadas em Belém (PA), graças ao projeto
Rios de Inclusão, parceria do UNICEF com a
NCR do Brasil. E, para garantir esses direitos,
UNICEF, Prefeitura de Belém, governo do estado
do Pará e a organização não governamental IPAT
estão capacitando professores e diretores de escolas e identificando materiais e recursos pedagógicos voltados para crianças com deficiência.
O projeto já permitiu apoiar a estruturação de
sete salas com recursos multifuncionais e realizar 20 encontros e oficinas para 998 professores
da rede pública, para o uso de instrumentos e
metodologias de ensino específicos para crianças e adolescentes com deficiência. O projeto já
permitiu apoiar a estruturação de sete salas com
recursos multifuncionais e realizar 20 encontros
e oficinas para 998 professores da rede pública,
para o uso de instrumentos e metodologias de
ensino específicos para crianças e adolescentes
com deficiência.

Manoel Horácio, presidente do Instituto TIM, e Gary Stahl,
representante do UNICEF no Brasil, durante o lançamento do 15º
Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – parceria
que resultou em uma solução tecnológica que irá contribuir para
que municípios identifiquem as crianças e adolescentes entre 4
e 17 anos que estão fora da escola e os motivos que contribuem
para a exclusão, estimulando ações intersetoriais que busquem
maneiras de levá-los à sala de aula o mais rápido possível.

PROTEGER e Ser Protegido do HIV/aids
Em 2015, o UNICEF trabalhou para apoiar a redução das taxas de transmissão de HIV e sífilis da mãe para o bebê e deu suporte a várias
atividades e projetos de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis (DST) e aids em meio a adolescentes e jovens. Apoiou ainda
o compartilhamento de experiências de sucesso e boas práticas no combate ao HIV com países da América Latina e da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa.

Os resultados preliminares já confirmam o
sucesso do Fique Sabendo Jovem. A testagem para HIV entre os jovens cresceu 32% em
Fortaleza e 40% em Porto Alegre, e ainda houve
melhoria no índice de tratamento com antirretroviral: 70% em Fortaleza e 78% em Porto Alegre
já começaram a se tratar logo em seguida ao
teste positivo. Por isso, o projeto já começou
a se expandir e São Paulo (SP) adotou o Viva
Melhor Sabendo Jovem como parte de uma
parceria entre o UNICEF, a Secretaria Municipal
de Saúde e a ONG Viração que também usa uma
unidade móvel para o mesmo propósito. Em 2016,
as cidades de Belém (PA), Recife (PE) e Manaus
(AM) também deverão fazer parte do programa.
Mais de 152 mil mulheres grávidas de Maceió (AL) e de municípios da Paraíba e de
Pernambuco estão sendo beneficiadas
pelas ações de prevenção da transmissão vertical de HIV e sífilis. O UNICEF, os
governos locais e a sociedade civil estão me-

UNICEF/BRZ/Alexandra Martins

As notificações de casos de aids entre jovens de
15 a 19 anos aumentaram 58% nos últimos dez
anos. Para garantir a testagem precoce e reverter esse quadro entre adolescentes e jovens, desenvolvemos o projeto Fique Sabendo Jovem,
uma parceria entre as secretarias municipais de
Saúde de Fortaleza (CE) e de Porto Alegre (RS)
e jovens mobilizadores que levam prevenção e
apoio a pessoas da sua idade por meio de um
ônibus adaptado nessas cidades. Entre as várias
ações do grupo, no Carnaval de 2015, foram distribuídos cerca de 30 mil preservativos por dia e
oferecidas informações sobre DST, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais.
lhorando o atendimento pré-natal. Os
casos notificados foram analisados para
ajudar a controlar as falhas nas linhas
de frente de cuidado com as gestantes,
aumentando a testagem e garantindo o
tratamento nos casos detectados. Além
disso, essas localidades estão recebendo apoio na implementação de seus planos de
ação para assegurar a saúde de todas as mamães e bebês.
Por meio da cooperação Sul-Sul, o UNICEF
apoiou a doação de 10 toneladas de medicamentos antirretrovirais para Paraguai,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Esse
tipo de medicamento representa 100% da primeira linha de tratamento em casos positivos,
especialmente na prevenção da transmissão de
mãe para filho naqueles países. O UNICEF ajudou com sua experiência de logística internacional, garantindo a documentação relacionada
com desembaraço aduaneiro e transporte dos
medicamentos.
UNICEF/BRZ/Gutierrez de Jesus

Francisco Furtado

Cuidando da prevenção e do tratamento

Sessenta adolescentes e jovens das comunidades indígenas de Tabatinga (AM) e
Atalaia do Norte (AM) participaram de formação sobre saúde sexual e reprodutiva,
prevenção de DSTs e aids, prevenção do uso
abusivo de álcool e outras drogas e promoção da cultura de paz. O curso usa a metodologia da educação entre pares (mesmo segmento)
e utiliza estratégias de educomunicação do projeto Formação de Jovens Indígenas Ticuna, Marubo e Kanamary – Construindo o Processo da
Educação entre Pares, parceria entre o UNICEF, a
Secretaria Especial de Saúde Indígena e a Rede
Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com
HIV/Aids – Núcleo Amazonas e AmazonAids. Ao
final, 30 adolescentes e jovens foram escolhidos
como multiplicadores e vão beneficiar 270 adolescentes nessas comunidades.

"Cheguei a pensar em me matar, mas
tive amigos que me deram todo o apoio."



Moisés descobriu que vive com HIV e nos contou
que os primeiros dias foram muito difíceis, mas
o acolhimento o ajudou a superar a notícia. Hoje,
ele faz o tratamento com terapia antirretroviral
e participa do Programa Jovem SUS. Com apoio
do UNICEF, ele esteve com 120 adolescentes e
jovens em uma oficina que tratou de questões de
sexualidade, gênero, HIV, aids e teste rápido.
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ser ADOLESCENTE

Apoiando a mobilização e a participação cidadã

Estamos participando ativamente de grupos de discussão sobre políticas públicas,
envolvendo os adolescentes e fomentando
a criação de redes de mobilização sobre
vários temas que os afetam, como saúde,
educação, esporte e comunicação. Também
estamos contribuindo para a geração de conhecimento sobre a adolescência, investindo em pesquisas, estudos e campanhas para melhor compreender as especificidades dessa fase da vida.

UNICEF/BRZ/Mariana Almeida

No Brasil, cerca de 1,7 milhão de adolescentes
de 15 a 17 anos ainda estão fora da escola, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) 2011. Além da evasão, muitos que estão na escola (35%) ainda frequentam
o ensino fundamental e estão atrasados para a
idade. Para melhor compreender essa realidade,
o UNICEF lançou uma pesquisa qualitativa
sobre os desafios do ensino médio em que
foram ouvidos adolescentes que já estão
fora da escola ou em risco de exclusão. O
estudo tem sido utilizado como subsídio nos
debates junto aos gestores de políticas de
educação, que se comprometeram a incluir
a perspectiva dos sujeitos da aprendizagem
no processo de reforma do ensino médio.

Para contribuir com a qualidade dos serviços
de saúde voltados para adolescentes nas
áreas em que meninas e meninos vivenciam
situações de maior vulnerabilidade no Brasil, o UNICEF, em coordenação com o Ministério
da Saúde, organizou um encontro dos coordenadores de saúde do adolescente de nove estados
da Amazônia e outro com profissionais da mesma
área de dez estados do Semiárido. Eles discutiram
os desafios e as oportunidades relacionados à implementação da Caderneta de Saúde do Adolescente. A ação deve impactar a vida dos adolescentes de mais de 1.100 municípios dessas regiões.
Também nas regiões prioritárias em que o
UNICEF atua, 2.210 adolescentes participaram de treinamento em competências para
a vida, totalizando mais de 24 mil adolescentes treinados desde o começo do programa.
Eles participaram de oficinas sobre diversos temas, como: desenvolver o autoconhecimento, a
autoestima e a autoconfiança; buscar proteção
quando ameaçados; adotar atitude saudável pela
prática de esportes; gerenciar conflitos; entre outros. Com esse conhecimento, os adolescentes
aprendem a desempenhar um papel central em
seus próprios processos de desenvolvimento.
Em dezembro, 48 meninas participaram do
I Seminário de Empoderamento de Meninas Soteropolitanas, na cidade de Salvador (BA). Questões como fortalecimento da
autoestima, pertencimento à comunidade, conhecimento sobre direitos humanos, mudança
de comportamento e, principalmente, investi-

Redes Jovens que recebem o nosso apoio
Rede de Jovens Indígenas (Rejuind)

3 mil jovens alcançados

Rede Nacional de Jovens Comunicadores (Renajoc)

150 participantes

Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM)
Rede de Adolescentes e Jovens pelo Direito ao Esporte Seguro e
Inclusivo (Rejupe)
Juventude Unida pela Vida na Amazônia (Juva)

27 participantes
5 mil adolescentes e jovens
30 adolescentes e jovens integrantes

Rede de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/aids (RNAJVHA) 700 participantes
Fórum Nacional da Juventude Negra (Fonajune)

40 integrantes

Rede de Adolescentes da Plataforma dos Centros Urbanos

1.045 participantes

Rede de Adolescentes do Semiárido

12 mil alcançados

Rede pelo Empoderamento de Meninas

70 meninas

Rede Educação no Campo

1 mil adolescentes mobilizados

Parlamento Juvenil do Mercosul

27 integrantes

Adolescentes LGBT

10 integrantes
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UNICEF/BRZ

Os adolescentes representam uma grande oportunidade de transformação para o país, por sua energia, sua
criatividade e sua capacidade de mobilização e atuação em rede. Infelizmente, depois das crianças, são o grupo
mais afetado pela pobreza. Por esse motivo, o UNICEF vem trabalhando para fortalecer as políticas públicas
voltadas para esse grupo.

“A participação de adolescentes ainda
não é uma realidade no Brasil, pois não
somos ensinados sobre nossos direitos e
deveres. Também porque não aprendemos
a nos ver como capazes de influenciar na
mudança de cenários(...) É importante
encorajar os mais jovens para que estejam
conscientes das questões sociais, para
que se vejam como cidadãos, capazes de
mudar a situação. É por isso que faço
parte da PCU em Salvador.”
– Aíla Santana Oliveira, 17, acabou de entrar para
o curso de História na UFBA. Ela é integrante da
Rede de Adolescentes da Plataforma dos Centros
Urbanos e da Rede de Adolescentes Negros

mento nos estudos como parte das ações que
podem contribuir para a realização de um plano
de vida para o futuro já fazem parte do projeto
http://www.assorem.org.br/p/blogativismo.html,
apoiado pelo UNICEF. O seminário foi realizado
pela Secretaria Municipal da Educação de Salvador, em parceria com o UNICEF Brasil, a PLAN
Brasil e a Associação Renascer Mulher.
O número de redes de adolescentes apoiadas pelo UNICEF cresceu, ampliando o alcance
para aqueles grupos que merecem atenção especial devido à sua situação mais vulnerável, como
as meninas, os afrodescendentes e lésbicas, gays,
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros
(LGBT). O UNICEF ajuda a fortalecê-los e capacitá-los para seu próprio desenvolvimento em temas
como políticas públicas, legislação brasileira, direitos humanos, comunicação, entre outros temas
relacionados à participação social.

OS OLHOS SÃO DA MÃE
O NARIZ, DO PAI

O SORRISO...
ESSE ELA PODE HERDAR DE VOCÊ!
Sabia que existe a possibilidade de prolongar
a sua ajuda para as futuras gerações?
Incluindo o UNICEF em seu testamento hoje, você ajudará as crianças
a terem um futuro melhor amanhã.
Fale conosco agora. Ligue 0800-605-2020 ou escreva para
futurocrianca@unicef.org e vamos explicar como você pode continuar
apoiando o trabalho pelas crianças.

"Uma herança é uma oportunidade única para que você faça a
diferença. Sua oportunidade de construir um mundo melhor."
Sir Roger Moore
Embaixador do UNICEF

UNICEF/BRZ/Manuela Cavadas

CRESCER sem violência
Contra a violência, a exploração e o abuso de crianças e adolescentes

@Canal Futura

O programa vem atuando para reduzir a violência contra crianças e adolescentes e para fortalecer o sistema
de garantia de direitos que assegura o cumprimento equitativo dos direitos das crianças, levando em conta as
questões de gênero, deficiência, raça e etnia.

Em janeiro de 2015, o UNICEF e parceiros
lançaram a quinta edição do estudo do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA),
uma ferramenta poderosa para mobilizar a
sociedade e os governos para garantir o direito à vida dos adolescentes brasileiros. As
estimativas do estudo apontam para uma situação
alarmante: até 2018, 42 mil adolescentes podem
ser vítimas de homicídio. O UNICEF presta assistência técnica a governos estaduais e municipais
para implementar políticas eficazes e assim salvar
vidas. Como resultado dessa publicação, o governo brasileiro se comprometeu a lançar um pacto
nacional pela redução dos homicídios, que inclui a
redução de 5% ao ano da taxa desse tipo de crime.
Quarenta e dois mil profissionais e 671 mil
alunos poderão se beneficiar do conhecimento e de materiais audiovisuais específicos
inclusos no box Crescer sem Violência, com as
séries Que exploração é essa? e Que abuso é
esse?, sobre violência sexual. É que o material
− que faz parte da parceria entre UNICEF, Childhood Brasil e Canal Futura – envolve várias
ações, inclusive a capacitação de 1.795 professores e 958 profissionais que lidam com a proteção aos direitos de crianças e adolescentes em
403 municípios brasileiros.

UNICEF/BRZ

O UNICEF também mobilizou 20.343 adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca) de municípios do Semiárido e

1.800 da Amazônia para que eles participassem de
atividades relacionadas à proteção à criança e realizassem iniciativas para prevenir e responder à violência sexual, à discriminação e ao trabalho infantil.
Trinta organizações locais e 70 profissionais
de proteção à criança foram treinados com
assistência técnica do UNICEF durante a realização dos Jogos Mundiais Indígenas para
replicar a metodologia que garante a proteção
da criança durante megaeventos esportivos. Entre os profissionais capacitados havia representantes do setor de turismo, instituições do sistema de garantia de direitos e policiais.
Mais de 12 mil pessoas se inscreveram em
um curso on-line sobre direitos das crian-

ças com conteúdo elaborado pelo UNICEF
e parceiros que certificou 2.771 delas. Esse resultado é fruto de uma colaboração do UNICEF,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Childhood Brasil para capacitar servidores do setor da
Justiça a entrevistar crianças vítimas de violência
sexual de forma amigável e respeitosa, evitando
a revitimização e reduzindo a impunidade.
Em 2015, o UNICEF e a Fundação Telefônica
Vivo mobilizaram 207 municípios brasileiros que aderiram ao Selo UNICEF Município
Aprovado do Semiárido em dez estados a
participarem dos vários ciclos de formação sobre
prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil.
Em regiões onde ele continua sendo culturalmente aceito, essas capacitações temáticas aumentam o conhecimento e indicam caminhos e referências para proteger crianças e adolescentes
do trabalho infantil. Os municípios participantes
poderão utilizar práticas e iniciativas aprendidas
em ações que contribuirão para o processo de
certificação do Selo UNICEF Município Aprovado.

“Ele era meu parceiro.
O parceiro de uma vida. Ele era a
luz da minha vida. Sinto muita falta
dele, muita mesmo!"
– Nelcilene perdeu seu único filho, Hítalo,
quando ele tinha 12 anos, vítima de homicídio.
A cada dia, 28 crianças e adolescentes são
assassinados no Brasil.
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PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA
“Ainda é pouco o que eu faço
pelas crianças, mas sei que
um dia vou fazer muito mais e
estou lutando por isso. Quero
agradecer a cada criança
ajudada pelo UNICEF, porque são
elas que me motivam a poder
ajudá-las e contribuir para uma
vida melhor." – Jacson Basso

Muito obrigado!
Suas contribuições e as de tantas outras pessoas são investimentos sólidos para as crianças e o seu futuro. O UNICEF conta com você,
Amigo da Criança, para ajudar as meninas e
os meninos que mais precisam na situação
de emergência e de vulnerabilidade em seu
dia a dia.

"Como é bom saber que com
tão pouco se consegue muito.
Se todos resolvessem acreditar
nisso, com certeza ajudaríamos
a construir uma sociedade mais
justa e com oportunidades para
todos. Um grande abraço a toda
a equipe." – Jose Macário de Moura

Ficamos felizes ao compartilhar a notícia
de que, em 2015, 48 mil pessoas solidárias como você juntaram-se a nós como
doadoras. Graças a você e a elas estamos
conseguindo garantir uma vida melhor para
milhares de crianças e adolescentes.

“Acredito que essa é uma das
melhores contribuições que fiz.
Abraços em toda a equipe.”

MAIS AMIGOS COMO VOCÊ

– Mariana Gonçalves

“Eu agradeço pela oportunidade
de ser, de alguma forma, útil a esse
projeto tão importante. Desejo
sucesso e persistência a todos vocês.
Muito obrigado!!!”
– Frankyn Mota Ferreira

ra se
Convide um amigo pa

#AmigoDaCriança

tornar um Amigo da

020

ar para 0800-605-2

Criança com

e precisa fazer é lig
o você. Tudo o que el

Em 2015, o UNICEF investiu R$ 47,3 milhões em seu programa de cooperação no Brasil. Todos os recursos do UNICEF provêm de contribuições voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, de organizações, de
governos e da venda de produtos licenciados

UNICEF/UNI180833/Ramasomanana

Prestando
contas

"Tem que trabalhar com força
para alcançar tantos objetivos.
Também acredito que é preciso
conseguir o compromisso do
município. O trabalho do UNICEF
é importante." – Paula Passos
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Alianças Corporativas

Somando esforços com empresas
socialmente responsáveis

Unilever – A campanha “Vim para UNICEF” chegou ao seu terceiro ano
e, para conferir como a iniciativa está ajudando as crianças, uma equipe
foi até Lagoa Grande (PE). O município participa do Selo UNICEF e recebe
apoio da iniciativa a qual, desde 2013, ajuda a levar banheiros e água
de qualidade às escolas de municípios do Semiárido brasileiro onde o
UNICEF atua. Com a estrutura adequada, as crianças estão aprendendo
mais e melhor e permanecendo mais tempo na escola.

UNICEF/BRZ/Raoní Libório

Frederico Borges

Aché – 2015 trouxe uma nova e importante parceria pelas crianças
da Amazônia. A Aché Laboratórios assinou um acordo de cinco anos
com o UNICEF Brasil e está doando recursos para o trabalho do Selo
UNICEF Município Aprovado naquela região.

Privalia – Por meio do programa Future for Children que a Privalia mantém em quatro países, a empresa de outlet online se comprometeu a
doar o equivalente a 1% das vendas da categoria infantil para o UNICEF.
No Brasil, a empresa doou R$ 410 mil para ajudar 1,5 milhão de adolescentes a recuperar o direito à educação. A parceria também permitiu
que os clientes colaborassem, por meio de uma doação, com as crianças
vítimas do terremoto no Nepal e dos conflitos na Síria.

3º FortunA Golf – O FortunA Golf Cup em prol do UNICEF chegou à
sua terceira edição reunindo 100 golfistas na Fazenda da Grama, em
Itupeva (SP), em junho. Os R$ 100 mil arrecadados com a inscrição dos
golfistas e peças leiloadas ao final do evento foram revertidos para o
UNICEF. Armando Marracini contribuiu arrematando uma peça no valor
de R$ 4 mil e tornou-se doador mensal do UNICEF. “É uma honra poder
contribuir com essa causa nobre, poder ajudar a mudar uma realidade
que parece tão distante de mim. É o mínimo que eu posso fazer”, disse.

UNICEF/BRZ/Eduardo Baldinato

Clarissa Di Ciommo

Carrefour – A rede Carrefour de Supermercados é um grande parceiro do UNICEF desde 2012, cedendo espaço das lojas para a campanha
“Amigo da Criança”. Nossa equipe esteve em 41 lojas de nove cidades
e, ainda, em sete postos de gasolina da rede levando a causa da infância
aos clientes do Carrefour e convidando-os para se juntar a nós.

Maple Bear – Vinte escolas
Maple Bear em todo Brasil aderiram à parceria Maple Bear Hug
para ajudar o UNICEF a garantir o
direito a educação, saúde e proteção de crianças e adolescentes
brasileiros. “A iniciativa está recebendo uma calorosa recepção
na nossa comunidade. Assim que
a nossa escola se envolveu com
o programa, tivemos ótimas reações dos nossos alunos e seus
pais.” Mariza Coelho, Director of
Early Childhood Education, Maple Bear Belo Horizonte e Nova
Lima (MG). A parceria também
abre espaço para o engajamento
de pais e alunos.
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Cartoon Network Brasil

Corrida Cartoon – A já tradicional Corrida Cartoon Network – um dos
maiores eventos esportivos infantis da América Latina – ganhou reforço:
além do evento de São Paulo (SP), com 12 mil pessoas e, pela primeira vez,
foi realizada uma edição no Rio de Janeiro (RJ), que reuniu outras 8 mil
pessoas. Parte do valor das inscrições foi doada ao UNICEF. Em uma corrida diferente, duplas formadas por um adulto e uma criança correm juntas
ligadas por um elástico. A ideia é se divertir e mostrar a importância do
esporte e do lazer para as crianças! Saiba mais www.corridacartoon.com.br

UNICEF/BRZ/Ripper

Dhessica Vitória Rodrigues de Souza, 14 anos, falou
sobre a participação em um dos projetos do UNICEF

Coelce – A Coelce acredita que cuidar do presente das crianças
é a melhor maneira de garantir um futuro mais justo e igualitário.
Pensando nisso, a distribuidora de energia do Ceará, que está
com o UNICEF há nove anos, renovou sua parceria de doações via
conta de energia para alcançar ainda mais crianças cearenses
vulneráveis.

Banco do Brasil – O Banco do
Brasil mobilizou funcionários e
clientes para participarem da
campanha de emergência do
UNICEF pelas crianças atingidas pelo terremoto no Nepal.
O banco utilizou todos os seus
canais de comunicação no apelo
e arrecadou R$ 220 mil, doados
integralmente ao UNICEF para
ajudar milhares de crianças
nepalesas e suas famílias com
abrigo, água e alimento.

UNICEF/BRZ/Lidia Carvalho

Sanofi – Em pelo menos 20 municípios do
Semiárido, o projeto Semana do Bebê recebe o importante apoio da Sanofi. Em outubro, o pessoal da empresa fez uma visita
a Agrestina (PE), município que realiza o
evento pela terceira vez e mostrou resultados concretos pelas crianças: atingiu 97%
de vacinação, zerou as mortes maternas e
a desnutrição infantil e registrou apenas um
caso de mortalidade em 2015. O município
reforçou as ações de saúde como palestras
nas escolas e nos postos e o atendimento
individualizado na casa das gestantes e das
crianças. Parabéns a todos de Agrestina!

Celpa – UNICEF e Celpa renovaram sua parceria.
“Desde 2009, a Celpa nos apoia na iniciativa da
Agenda Criança Amazônia, com impactos positivos na vida das crianças”, ressaltou Gary Stahl,
representante do UNICEF no Brasil. O presidente
da empresa, Raimundo Nonato, recebeu uma placa de agradecimento e disse, emocionado, que “a
empresa se sente muito honrada de participar de
um movimento como este, pois não poderíamos
ficar longe dos movimentos sociais deste país,
principalmente de ajudar as crianças da Amazônia.
Esta é nossa energia do bem com a qual queremos
contribuir para o desenvolvimento do Pará”.
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WORD OF A CHILD

Content
M a r ke t i n g
Aw a r d s

PALAVRA
DE CRIANCA
s

A TAM apoia o Unicef com passagens
aéreas para o desenvolvimento de
projetos direcionados às transformações
da infância e da adolescência

TAM Airlines supports UNICEF with free airfare for
the development of projects created to transform the
lives of children and adolescents
POR/BY THAIS SANT’ANA ILUSTRAÇÕES/ILLUSTRATION ALUÍSIO CERVELLE SANTOS

Infelizmente,
professora, não é
todo dia que eu consigo
trazer os meninos. De
manhã, eu trabalho na
roca, e, à tarde, em casa
de família.....

I know, they still think that it’s not possible to learn with so many
kids from different grades in the same classroom. all of our 3rd
garders who took the “word of a child” test passed...

Once upon a time in Piauí... Unfortunately, I can’t bring the kids every day. I work in the fields in the morning and at a family’s house in the afternoon...

Dona Wanda,
pode ficar
tranquila. A
professora Clara
me encarregou de
levar as criancas
para a escola
todos os dias.
Sabemos que
a senhora
precisa
de ajuda.

The next day... Don’t worry, Dona Wanda. Teacher Clara gave me the task of taking the children to school every day.
We know you could use some help.

I’ve got an idea, Dona Wanda. I’m going to help with this!

thank you so much for your help, teacher! she has changed so much since she started reading! she’s more determined and helps out more at home.
and she even brings books from school to read to me!
Wow, Antônia, I’m so proud of you. You learned to read and write so fast...

Olhe que bonitinha:
ela adora ler
para os outros
amiguinhos
que ainda não
sabem ler!

A gente vê que os livros
despertam prazer no
aprendizado e alimentam
sonhos. Claro que o
apoio da família e do
Unicef ajudaram muito!
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TAM NAS NUVENS | FREE FLIGHT • SOCIAL BAGGAGE

teacher, can i borrow this book? my mother would love this story...

Muito obrigada
pela ajuda, professora!
ELA MUDOU MUITO DESDE QUE
COMECOU A LER. ESTÁ MAIS
DETERMINADA E PARTICIPA MAIS
EM CASA. E AINDA PEGA OS
LIVROS DA ESCOLA PARA
LER PARA MIM.

Nossa, Antônia,
estou muito
orgulhosa.
Você aprendeu a
escrever e a ler
muito rápido!

Na metodologia do
“palavra de crianca”,
a professora
sempre tem um aluno
como ajudante
do dia.

We can see that books awaken the pleasure for reading and fuel our dreams. Of course,
the support from the family and UNICEF helped a lot!

Professora,
posso PEGAR
ESTE LIVRO
EMPRESTADO?
MINHA MÃE VAI
ADORAR ESsA
HISTÓRIA.

Tive uma
ideia,
Dona
Wanda.
Vou
ajudá-la
com isso!

Era uma vez no Piauí...

No dia seguinte...

Pois é, AINDA ACHAM
QUE NÃO É POSSíVEL
APRENDER com TANTAS
CRIANCAS DE SÉRIES
DIFERENTES na mesma
sala. TODOS OS
NOSSOS ALUNOS DO
3o ANO QUE FIZERAM A
PROVA DO “PALAVRA
DE CRIANCA”
PASSARAM.

UNICEF/BRZ/Bruno Viecili

Voo livre • Bagagem social

SEÇÃO
PREMIADA

A: According to the “word of a child” methodology, the teacher always has a student as a helper
for the day. B: Look how cute! She loves reading to her friends who don’t know how to read yet!

essar
se inter
“Se você vai aprender
poder
por ler,
coisas,
muitas
em uma
estudar e arrumar
e
! E no
faculdad
emprego
filhos,
um bom
se tiver
.É
futuro, tudo a eles
saber
te
ensinar
importan
ever!”
muito
ler e escr

“If you take an interest in reading, you’re going to learn a lot. You’ll be able to go to college and get a good job! And in the
future, if you have children, you can teach them everything. Knowing how to read and write is very important!” THE END

FIM

TAM NAS NUVENS

TAM – Para ajudar os profissionais do UNICEF e seus parceiros, inclusive os
adolescentes mobilizadores, a executar sua missão em áreas da Amazônia,
Semiárido e Grandes Centros Urbanos, a TAM nos apoiou em 2015 com a
concessão de passagens aéreas nacionais e abrindo oportunidades em seus
canais de comunicação com os passageiros para repassar as mensagens do
UNICEF de garantia de direitos das crianças. Além da revista de bordo da
companhia, que divulgou nosso projeto Palavra de Criança (sobre a realidade
de muitas mães e crianças brasileiras), a TAM divulgou nosso vídeo de ajuda
ao Nepal nos voos nacionais e internacionais no mês de junho.
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Petrobras Há 10 anos a Petrobras é um grande apoiador do Selo UNICEF
Município Aprovado e já ajudou muitos milhares de crianças do Semiárido.
Para conferir de perto o andamento do projeto e ver como o município de
Aracati (CE) está trabalhando para o bem das suas crianças, Maria Cristina,
membro da Gerência de Programas Sociais da Petrobras visitou a cidade.
“Ter a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo
UNICEF é muito gratificante e enriquecedor, com uma equipe que atua engajada e corajosa no propósito da construção de um Brasil melhor, mais
justo e mais equânime, reconhecendo e atuando para que as crianças, adolescentes e jovens se sintam com direito, e se fortaleçam para atuarem
nessa construção”, declarou.

Neoenergia – Mais um passo importante na parceria com o Grupo Neoenergia: agora os clientes das distribuidoras Celpe (PE), Coelba (BA) e Cosern
(RN) também podem fazer doações mensais ao UNICEF na conta de energia.
Na assinatura do novo convênio, um adolescente de Afogados de Ingazeira (PE), Francisco Quirino, - na
foto, com a gerente do Programa
de Eficiência Energética do Grupo
Neoenergia, Ana Mascarenhas
– emocionou a todos com seu
relato de participação no Núcleo
de Cidadania dos Adolescentes
(NUCA) e encerrou com uma poesia de sua autoria. Veja um trecho dela:

Com este convênio de grande amplitude
Ajudam a infância e a juventude
A raiar as luzes de um novo dia
Com eficiência na nossa energia
E com consciência a nos iluminar
O nosso futuro vai se aproximar
Raios de alegria e de fortes brilhos”.

UNICEF/BRZ/Raoní Libório

Ilumanidade – Depois de ter passado por três cidades, a Exposição
Ilumanidade, patrocinada pela Neoenergia, chegou ao Rio de Janeiro
(RJ) e atraiu quase 2 mil pessoas ao Shopping Rio Sul. Entre os visitantes estava um grupo de crianças e adolescentes do Morro dos Prazeres,
comunidade onde o UNICEF tem constante atuação. O evento contou
com a presença do embaixador Lázaro Ramos. “É muito marcante a experiência que os visitantes têm de entrar em contato com objetos que
fazem parte do dia a dia das crianças que estão em situação de risco.
Carregar o peso que muitas crianças carregam por longas distâncias
para levar água para sua casa, ver a medida do braço e sentir o peso
de uma criança desnutrida foram experiências que me impressionaram
muito. Apesar de já ter visto essa realidade em vídeos e fotos, é outra
coisa quando você ‘toca’ no problema”, afirmou Lázaro.

"Neoenergia e UNICEF, fazem parceria

Meninos do Morro dos
Prazeres junto com o
Lázaro e Diretoria da
Neoenergia

Ilumanidade ultrapassou as fronteiras e foi eleita a campanha mais bemsucedida de 2014 do UNICEF, concorrendo com 120 países. "É o reconhecimento
internacional de um trabalho conjunto feito com muito cuidado e dedicação
para mostrar os enormes desafios que milhões de crianças e adolescentes
precisam superar, junto com um importante parceiro que é o Grupo Neoenergia”,
comemorou Camila Carvalho, Oficial de Parcerias do UNICEF Brasil.
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PROGRAMA EMPRESA SOLIDÁRIA À INFÂNCIA

PARCEIROS CORPORATIVOS
Aché
Banco do Brasil
Carrefour
Cartoon Network
CELPA
CELPE
CEMAR
CEMIG
Citibank
COELBA
COELCE
COSERN
Energisa
FC Barcelona
Federação Mineira de Futebol
FortunA

Há sete anos, o UNICEF lançou um programa especial para reconhecer as parcerias com as
pequenas e médias empresas que passaram a fazer parte do Programa Empresa Solidária à
Infância. Por meio de uma contribuição mensal, a empresa ajuda as crianças e participa de todos os

Fundação Itaú Social

resultados conquistados pelo programa do UNICEF no Brasil, expressando, assim, sua responsabili-

Fundação Telefônica

dade social e agregando um valor especial para clientes, funcionários, fornecedores e comunidade.

Google Brasil
ICSS – International Center for Sports
Security
ING Bank
Itaú-Unibanco
Kidzania

Nossa expressão de profundo agradecimento a cada uma delas:
CLUBE DIAMANTE Associação Bem-Te-Vi Diversidade n BRSCAN Processamento de Dados e Tecnologia Ltda

n

Casas da Água Materiais para Construção Ltda

n

GP Franchising Ltda

n

Instituto

Cardios de Ensino e Pesquisa. em Eletrocardiologia n IPOG Instituto De Pós-Graduação n Itaueira
Agropecuária S.A

n

Libercon Engenharia Ltda

n

Reviver Administração Prisional Privada Ltda

n

Secovi Rio n Secovi Rs n Working Associação De Integração Profissional

MAC
Maple Bear Canadian School
Melia Hotels International
Mont Blanc
MSC

CLUBE OURO Asa Assessoria De Comércio Exterior Ltda

n

Embalixo Embalagens Plásticas Ltda

n

Erai Central De Beleza Ltda n Fermazon Ferro E Aço Do Amazonas Ltda n G5 Agropecuária Ltda

n

Meira Lins Hotéis Ltda

n

Poliprint Indústria E Comércio De Embalagens Plásticas Ltda

n

Visão

Administração E Construção Ltda

Procter & Gamble

CLUBE PRATA Aet Arquitetura Planejamento E Transportes Ltda n Ac Lourenço Distribuidora De

Petrobras

Autopeças Me n Academia Stúdio Corpo Livre n Akad Computação Gráfica Ltda n Ananias Junquei-

Privalia
RGE
Sanofi
Santos FC

ra Ferraz Advogados n Buffalo Corretora De Seguros n Casablanca Turismo E Viagens Ltda n Casa
Humaita 154 Alimentos Ltda n Cione- Cia Industrial De Óleos Do Nordeste n Companhia Têxtil De
Castanhal n Construtora Zacarias Ltda n Crimper Do Brasil Ltda n Daler Comercial De Utensílios
Ltda n Damaceno Produções Ltda n DSP Industrial Ltda n Dynatest Engenharia Ltda n Granotec Do
Brasil

n

Grupo Educacional Universitário S/S Ltda

n

Infinity Partners Transportes E Serviços Ltda

TAM

Me n Iqbc Produtos Químicos Ltda n Isar Isolamentos Térmicos E Acústicos n J. L. Alexandrino n

Tilibra

Marinas Nacionais Comercial Ltda n Mcm Matsuda Construções Metálicas Ltda n Mídia View Com.

Tim

E Marketing Ltda n MVR Industrial Ltda n Núcleo De Apoio Pedagógico Interagir Ltda Me n Orense

Unilever

Assessoria Em Comércio Exterior Ltda Me n Orientação Assessoria E Planejamento Ltda n Osvaldo

Universidade do Futebol

Zacaria E Cia Ltda n Percon Engenharia De Fundações Ltda n Potencial Engenharia E Instalações

Walt Disney Company

Ltda n Rodarte Nogueira Consultoria Em Estatística E Atuária n Samig Serviço De Assistência Médica Ilha Do Governador n Simon Engenharia S/S n Sisten Engenharia Ltda n Solar Ville Garaude
Ltda n Tanquímica Indústria E Comércio Ltda n Tecnopallet Paletização E Logística n Transportadora

APOIO MÍDIA
Caras e Grupo Folha

Reinami Eireli n Ubb União Brasileira Beneficente n União Log Assessoria Em Comércio Exterior Ltda
n Vision Comunicação E Marketing Ltda n Way Back Cobrança E Serviços Ltda n Zemar Confecções

Infantis Ltda

17

UNICEF no mundo
Fizemos muito, mas precisamos
de você para fazer muito mais!
Todas as crianças e adolescentes merecem a chance de ser felizes e
saudáveis, de estudar e de crescer sem violência.
No entanto, os direitos de milhões de meninas e meninos no mundo
todo não são garantidos por fatores como gênero, etnia, condição
socioeconômica, local de nascimento, deficiência física, local onde
vivem, por efeitos de catástrofes naturais ou de conflitos armados.

Vanuatu – Água limpa para as ilhas Tanna. Milhares de comprimidos de
purificação de água e recipientes para apanhar água foram entregues às
famílias locais como a de Lucy, mãe de Moisés, 1 ano, Sarah, 2 anos, e
Paulo, 7 anos, e tia de Joslyn, 7 anos. Na foto, eles estão fora da casa
destruída pelo ciclone Pam no ano passado. A tempestade atingiu a ilha
Tanna em março. O UNICEF ajudou as famílias atingidas em Vanuatu
com várias ações, entre elas um plano de recuperação para tratar 7.943
crianças com suplementos de micronutrientes, entrega de kits para recém-nascidos, suprimentos de higiene e saneamento para mais de 42
mil pessoas e mais de 12 mil emissões de certidão de nascimento para
as crianças.
© UNICEF/UNI181237/Crumb

Quando crianças e adolescentes têm seus direitos negados, o ciclo
de exclusão e desigualdade é perpetuado. Essa não é uma situação
aceitável.
O UNICEF trabalha em mais de 190 países e territórios para garantir
os direitos das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis. E você
está conosco nesses locais também. Ao se tornar um Amigo da Criança, uma parte da sua doação arrecadada no Brasil contribui para um
fundo internacional e fortalece a nossa atuação em vários países.
Veja um pouco do que fizemos com o seu apoio e de tantos outros
doadores dos países onde atuamos:

Berlim – A Alemanha recebeu, em junho, a reunião do G7, com os chefes de Estado e de Governo das sete principais nações industrializadas
para questões políticas globais. Logo antes do evento, os jovens também
aproveitaram para participar da Cúpula da Juventude J7. Foi uma grande
oportunidade para os jovens se fazerem ouvir e formar opiniões ao mais
alto nível internacional.

© UNICEF/UNI185214/Panday

© UNICEF/UNI183659/Ferguson

Equipes com seis jovens de cada um dos países do G7 participou do evento e, ainda, jovens da República Dominicana, Etiópia, Finlândia, Grécia,
Irlanda, Libéria, Polônia, Portugal, Senegal, Eslovênia, África do Sul e
Zâmbia. Eles puderam abordar profundamente temas que atingem seus
países e seu dia a dia como o comércio justo, a saúde, a luta contra a
pobreza e as doenças ou os direitos das mulheres e meninas. Na foto,
representantes do Reino Unido.

Nepal – A voluntária comunitária de saúde feminina (FCHV), Urmila
Shrestha, usando a fita de perímetro braquial para medir o braço de uma
criança no município de Charikot, sede do distrito de Dolakha, que fica
no epicentro do terremoto de escala 7,3, o segundo que atingiu o Nepal, em maio. Nossas equipes começaram o socorro minutos depois do
primeiro terremoto e, com ajuda de parceiros, conseguimos levar água,
saneamento, nutrição, educação e proteção para as crianças. O UNICEF
garantiu mais de US$16 milhões em itens para as regiões mais afetadas
e contou com apoio direto dos brasileiros que participaram da campanha
de emergência. Mais de 512 toneladas de suprimentos e itens de sobrevivência foram entregues.
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Indonésia – Ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que cada
criança na Indonésia seja imunizada. A Indonésia tem o terceiro maior
número de crianças não-imunizadas (não-vacinados ou incompletamente vacinadas) no mundo. O UNICEF está apoiando os governos locais
para desenvolver e fortalecer as cadeias de abastecimento de vacinas,
planos de comunicação e treinando profissionais de saúde de imunização. As vacinas devem ser mantidas entre 2-8 graus Celsius o tempo
todo (exceto a da poliomielite, que deve ser inferior a 0 grau). Tudo isso
torna difícil o transporte e abastecimento de vacinas para áreas rurais.
Apesar dos avanços, o país ainda está em risco de surtos de doenças
evitáveis por vacinação.

© UNICEF/UNI184134/Cathcart

Síria – Na Síria, onde milhões de crianças ainda vivem o pesadelo da guerra
civil, nossa atuação é contínua. Em 2015, contamos com nossos doadores
para salvar muitas vidas e levar ajuda humanitária para crianças e famílias
na Síria, nos países vizinhos e nos campos de refugiados. O UNICEF vem
levando saúde, nutrição, água e saneamento, educação e apoio psicológico
para as crianças mais vulneráveis. A crise dos refugiados e migrantes requer
esforços para acabar com o prolongado conflito de quase cinco anos na Síria.
Mais de 4 milhões de sírios – metade deles crianças – fugiram do país desde
que tudo começou. O ator Orlando Bloom, embaixador do UNICEF, visitou
crianças em um Espaço Amigo da Criança montado pelo UNICEF para refugiados e migrantes na cidade de Presevo, sul da Sérvia, perto da fronteira
com a antiga República Iugoslava da Macedônia.

© UNICEF/UNI194536/Khuzaie

Iraque – Meninas frequentam a escola em uma barraca em um acampamento de deslocamento apoiado pelo UNICEF, perto de Bagdá. O
conflito contínuo do país colocou todos em risco, em especial as crianças. Muitos deles não só não têm lugares seguros para viver, como
também para aprender. Apenas 50% das crianças em acampamentos
têm acesso à escola. O UNICEF está ajudando nesse e em outros temas
naquele País. Do apeno global por recursos do UNICEF, um quarto é
dedicado à educação.

Geórgia – Nona se encontra com uma assistente social em Tbilisi, na Geórgia. Nona foi uma criança de rua e, como a maioria das outras crianças de lá,
vivia e trabalhava nas ruas. Ela não tem certidão de nascimento, identidade
e, por isso, não tem seus direitos garantidos, inclusive não pode frequentar a
escola. Com apoio do UNICEF, Nona está recebendo treinamento em habilidades para a vida, aulas de informática, leitura e escrita. O UNICEF trabalha
com outras organizações em um programa implementado pelo Governo da
Geórgia, para chegar às crianças altamente vulneráveis na Geórgia com foco
em crianças que vivem e trabalham nas ruas. Nesta iniciativa, as crianças
de rua são identificadas, reabilitadas e, em seguida, colocadas em serviços
estatais existentes, tais como a assistência social e pequenas casas de grupo
e, sempre que possível, reintegradas às suas famílias.
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