
66

Mercado
O Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) é uma agência ONU que tem como 

mandato assegurar que cada criança e cada 

adolescente tenham seus direitos integralmente 

cumpridos, respeitados e protegidos.

Com presença em 191 países, é referência 

mundial em conhecimento e ações de desenvolvi-

mento relacionados à infância e adolescência, cre-

dibilidade construída a partir do desenvolvimento e 

intercâmbio de boas práticas.

No Brasil desde 1950, tem participado de im-

portantes conquistas como a erradicação da pólio, 

a redução da mortalidade infantil, a distribuição da 

merenda escolar e a recente ampliação da obriga-

toriedade do ensino dos 4 aos 17 anos.  

Produtos/serviços
O UNICEF acredita que, por meio da ação conjunta, 

será possível reduzir as disparidades sociais que 

impedem o desenvolvimento pleno de meninas e 

meninos no Brasil. Por isso, atua em estreita par-

ceria com a sociedade e governos, desde a cons-

trução de seu Programa de País até a realização 

de suas ações e programas. 

O foco desse trabalho é assegurar os direitos 

de cada criança e adolescente a sobreviver e se 

desenvolver, aprender, proteger e ser protegidos 

do HIV/aids, crescer sem violência e ser prioridade 

absoluta nas políticas públicas.

O UNICEF oferece apoio técnico e financeiro a 

ações e projetos capazes de melhorar as condições 

de vida de crianças e adolescentes em situação de 

risco. Com isso, desenvolve boas práticas e meto-

dologias capazes de promover mudanças de amplo 

alcance. Algumas dessas experiências são dissemi-

nadas em larga escala por meio de políticas públi-

cas nos âmbitos municipal, estadual e federal. 

Ao mesmo tempo, o UNICEF atua como um 

grande catalisador de forças, dentro e fora do 

Brasil, unindo pessoas e organizações e potencia-

lizando todos os esforços para que a criança e o 

adolescente sejam prioridade nas agendas de go-

vernos, sociedade, empresas e mídia.

conquistas 
Conheça algumas das contribuições das ações 

realizadas pelo UNICEF e seus parceiros para os 

avanços na garantia de direitos de crianças e ado-

lescentes obtidos pelo Brasil nos últimos anos:

A iniciativa Selo UNICEF Município Aprovado 

tem contribuído para que os municípios conquis-

tem importantes melhorias na vida de meninas e 

meninos em áreas como saúde e educação. Nos 

1.130 municípios do Semiarido que participaram 

do Selo em 2007 e 2008, por exemplo, a queda da 

mortalidade infantil foi três vezes maior do que 

nos demais municípios brasileiros e foi registrada 

a queda de 63% na distorção idade-série, medida 

pela adequação entre a idade do aluno e a série na 

qual está matriculado. 

A terceira edição do Selo no Semiárido e a 

primeira na Amazônia foram lançadas em 2009 e 

quase 1,8 mil municípios brasileiros fazem parte 

desse programa. 
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