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Como funciona o Programa
Ao fazer uma doação, a Empresa
Solidária contribui com o trabalho do
UNICEF no Brasil na defesa dos direitos
das crianças e adolescentes brasileiros.
A doação vai para aquelas crianças
que mais necessitam, para que possam
sobreviver e se desenvolver, aprender,
crescer sem violência, proteger(-se)
do HIV/aids e ser prioridade nas
políticas públicas.

Benefícios do Programa

Além de saber que está fazendo
diferença na vida das crianças, sua
empresa também se beneficia ao poder
exibir os selos adesivos com a logo
Empresa Solidária à Infância UNICEF em
sua comunicação institucional. A cada
ano que sua empresa for um membro
ativo desse esforço conjunto, receberá
uma logo atualizada para usar naquele
ano e ainda um boletim trimestral com
informações sobre os projetos apoiados.
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Ao fazer uma doação entre R$ 200,00 e
R$ 499,00 mensais, a empresa receberá:
• 50 Selos adesivos com a logo Empresa
Solidária à Infância UNICEF para serem
usados em sua comunicação institucional.
• Certificado de Participação, que poderá
ser exposto de forma que seus clientes,
fornecedores e funcionários saibam da
participação social solidária de sua empresa.
• Se desejar, o nome da empresa será incluído
na relação das Empresas Solidárias
publicada no website do UNICEF no Brasil.
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Ao fazer uma doação entre R$ 500,00 e
R$ 999,00 mensais, a empresa receberá:
• 100 Selos adesivos com a logo Empresa
Solidária à Infância UNICEF para serem
usados em sua comunicação institucional.
• Certificado de Participação, que poderá
ser exposto de forma que seus clientes,
fornecedores e funcionários saibam da
participação social solidária de
sua empresa.
• Se desejar, o nome da empresa será
incluído na relação das Empresas
Solidárias publicada no website do
UNICEF no Brasil.
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Ao fazer uma doação igual ou superior a R$ 1.000,00
mensais, a empresa receberá:
• 150 Selos adesivos com a logo Empresa Solidária
à Infância UNICEF para serem usados em sua
comunicação institucional.
• O direito de usar a logo do programa em seu
website, material timbrado e assinatura de e-mail
enquanto durar a participação da empresa.
• Certificado de Participação em metal, que poderá
ser exposto de forma que seus clientes,
fornecedores e funcionários saibam da participação
social solidária de sua empresa.
• Se desejar, o nome da empresa será incluído com
destaque na relação das Empresas Solidárias
publicada no website do UNICEF no Brasil.

Mais maneiras de participar

Há outras maneiras da empresa ajudar o
trabalho do UNICEF no Brasil. Nós podemos
apoiá-la em ações que convidem seus
clientes a também participar dessa linda
causa, o que ajuda a fortalecer os laços
com a sua marca. Os funcionários também
podem ser convidados a participar, criando
uma verdadeira unidade de objetivo social,
fortalecendo o sentimento de equipe.

Empresas que não
podem participar
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Aquelas que empregam mão-de-obra
infantil, os produtores e distribuidores de
cigarros, fumo, armas e munições, material
pornográfico e quaisquer produtos que violem
a saúde ou comprometam o desenvolvimento
integral das crianças e dos adolescentes.
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Conheça
alguns
resultados
O UNICEF tem um conhecimento
profundo da realidade da infância
e adolescência brasileira. No Brasil
desde 1950, tem, em articulação com
seus parceiros, contribuído ativamente
para tornar realidade inúmeras
conquistas dos direitos da infância,
como a erradicação da poliomielite,
as campanhas de vacinação, redução
da mortalidade infantil, distribuição
de merenda escolar e aprovação do
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), entre outras.
Em 2005, implementamos, com
nossos parceiros, uma iniciativa
inovadora na região do Semiárido
brasileiro que vem contribuindo para
a redução da mortalidade infantil
e da desnutrição, bem como para
o aumento no número de crianças
de 4 a 6 anos matriculadas em
creches ou pré-escolas e da taxa de
atendimento Pré-natal naquela
sofrida região.
Mais recentemente, nos 1.130
municípios do Semiárido onde
o projeto atuou entre 2007 e
2008, os números continuam
confirmando o sucesso da
iniciativa.

Sua empresa pode fazer parte de conquistas
como essas e se orgulhar de contribuir para
diminuir a desigualdade social no Brasil.

Por que doar para o UNICEF
• No UNICEF você pode confiar. Da mesma forma que o UNICEF foi um dos grandes responsáveis pela erradicação da pólio e outras doenças no Brasil, seu programa de Sobrevivência e
Desenvolvimento Infantil está contribuindo muito para a saúde e educação de nossas crianças.
E com sua ajuda vai contribuir muito mais!
• O UNICEF cumpre o seu papel com responsabilidade e transparência. Desenvolve seu programa de trabalho baseado em dados atualizados, que permitem conhecer, em profundidade,
a realidade das crianças e dos adolescentes no
País. Por isso, seus doadores o reconhecem
com credibilidade.
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A taxa de
mortalidade infantil
caiu três vezes
mais do que no
restante do País,
o que significa
dizer que quase
1.500 crianças
deixaram de morrer
no primeiro ano
de vida! Os bons
resultados não
param por aí: a
desnutrição de crianças de até 2 anos de
idade baixou de 8,1% para 4,2% e o número
de crianças freqüentando a escola na idade
certa aumentou 63%.

O UNICEF é uma agência das Nações Unidas
(ONU). Está presente em 191 países e atua
no Brasil desde 1950. O UNICEF no Brasil tem
uma sede em Brasília e escritórios em Belém,
Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador, São Luís e São Paulo.

o que fazemos
O UNICEF trabalha em parceria com a sociedade civil
e com o setor privado, com os governos municipais,
estaduais e federal e com outras agências do sistema
ONU, para desenvolver projetos e apoiar políticas
públicas que ajudem a garantir os direitos de cada
criança e adolescente.
Além disso, o UNICEF apóia técnica e financeiramente
projetos e ações pela sobrevivência, desenvolvimento
e proteção de meninos e meninas. O UNICEF no Brasil
é mantido, também, pela venda de cartões e presentes
e por doações voluntárias de pessoas e empresas
solidárias às crianças e adolescentes em situação
de risco social.

nosso objetivo
Garantir com prioridade os direitos das crianças e
adolescentes a:
• Sobreviver e se desenvolver
• Aprender
• Crescer sem violência
• Proteger(-se) do HIV/aids
• Ser prioridade absoluta nas políticas públicas

SEJA UM PARCEIRO
DO UNICEF E AJUDE A
levar oportunidades ÀS
CRIANÇAS BRASILEIRAS
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