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MISSÃO
Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes.
VISÃO
Uma sociedade mais justa e responsável pela proteção e pleno desenvolvimento de
suas crianças e adolescentes.
VALORES
Ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência.
POSICIONAMENTOS
A Fundação Abrinq defende:
• O direito à educação inclusiva, com garantia de acesso e qualidade em todas as
etapas da educação básica (Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio);
• O direito à promoção de vidas saudáveis de crianças e adolescentes;
• O direito à corresponsabilidade na gestão pública;
• O direito à proteção, à educação e à saúde.
A Fundação Abrinq é contrária:
• A redução da idade para o trabalho;
• Ao trabalho infantil em todas as suas formas;
• A toda e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes;
• A redução da maioridade penal;
• A qualquer medida ou legislação que venha a reduzir os direitos das crianças e dos
adolescentes, já assegurados pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) e por acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

ISO 9001
A SGS do Brasil (Inmetro e UKAS da Inglaterra) concedeu à
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente a
certificação ISO 9001, que assegura e comprova a qualidade de
seus processos de desenvolvimento e gestão de programas e
projetos sociais voltados a crianças e adolescentes.

Carta do Presidente

P

romover a garantia dos direitos de crianças e adolescentes em um cenário de conturbação política é
uma tarefa árdua, e 2017 foi um ano bastante desafiador para todos. A Fundação Abrinq trabalhou
incessantemente, por meio de ações, Programas e Projetos para promover a defesa de direitos e o
exercício da cidadania da criança e do adolescente em nosso país.
Atuamos em várias frentes para garantir que os direitos previstos na nossa legislação sejam efetivados por
meio de políticas que promovam a cidadania de crianças e adolescentes, permitindo o enfrentamento das
desigualdades e protegendo, principalmente, aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.
Com muita dedicação e trabalho árduo, realizado em parceria com outras organizações, empresas, apoiadores
e governos, conseguimos atingir nossos objetivos e superar algumas metas.
Os desafios ainda são muitos, as crianças brasileiras ainda enfrentam muitas dificuldades para ter seus direitos
assegurados. Acreditamos que juntos podemos transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes e para
isso, em 2018, continuaremos trabalhando arduamente pelo mesmo propósito.
Dedicamos este Relatório Anual às crianças e aos adolescentes, razão da nossa existência, aos nossos
parceiros e apoiadores, e a todas as pessoas que não deixam de acreditar no futuro e em um País mais justo e
solidário para todos.
Boa leitura!

Carlos Tilkian
Presidente
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C

aro doador, em 27 anos de
atuação, a Fundação Abrinq
transformou a vida de milhões de
crianças e adolescentes de todo o Brasil,
promovendo a garantia de direitos e o
acesso à educação, saúde e proteção.
Em 2017, desenvolvemos diversas
iniciativas em prol da causa da infância
e adolescência. Estivemos presentes
em todos os estados brasileiros e
contribuímos de forma significativa
para que todas as crianças tivessem seus
direitos assegurados.
Gostaríamos de expressar que nada
disso seria possível sem você. Sua
contribuição foi fundamental para que
alcançássemos tantos avanços ao longo
desse tempo. Juntos, esses esforços foram
fundamentais para que continuássemos
a cumprir nossa missão. Os resultados
descritos neste Relatório Anual se
tornaram possíveis graças ao seu apoio.
Obrigada por fazer parte da nossa
história e não deixar este trabalho parar.
Juntos transformamos vidas.
Em 2018 faremos muito mais!

8

RESULTADOS 2017
Results 2017

142.536

8.713.292

crianças beneficiadas no ano

crianças e adolescentes
beneficiados ao longo
de 27 anos

142,536 children benefited in the year

15

8,713,292 children and adolescents
have benefited in 27 years of work

Projetos no ano
15 Projects in the year

902.662

3.907

pessoas engajadas na causa
pelas redes sociais

proposições legislativas
foram monitoradas

902,662 followers on social media

3,907 legislative proposals were
monitored in 2017

3.616

1.024

reportagens na imprensa

anúncios veiculados
na mídia

3,616 reports on the media

1,024 ads disseminated on the media
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5.199

841

crianças beneficiadas pelo Projeto Juntos
para Mudar

crianças beneficiadas pelo Projeto Creche
para Todas as Crianças

5,199 children benefited by the Juntos para Mudar Project

841 children benefited by the Creche para Todas as

10.319 crianças e adolescentes beneficiados

Crianças Project

10.027

por atendimentos clínicos e institucionais pelo
Programa Adotei um Sorriso

crianças e adolescentes beneficiados
pelo Programa Nossas Crianças

10,319 children and adolescents benefited in clinical

10,027 children and adolescents benefited by the Nossas

and institutional consultations by the Adotei um

Crianças Program

Sorriso Program

16.688 crianças e adolescentes beneficiados
pelo Projeto Escola no Campo

2.000 crianças beneficiadas pelo
Prêmio Criança
2,000 children benefited by the Prêmio Criança

16,688 children and adolescents benefited by the Escola no

909

842 Empresas Amigas da Criança

crianças beneficiadas pelo Projeto
Descobrir Brincando, que promoveu a garantia
do direito à educação

842 Amigas da Criança Companies

909 children benefited by the Descobrir Brincando Project

Campo Project

which promoted the guarantee to right of education

2.784

crianças beneficiadas por meio
de melhorias nas estruturas das creches e
capacitações profissionais realizadas pelo Projeto
Jeitos de Aprender

crianças beneficiadas com novas
práticas pedagógicas incentivadas pelo Projeto
Ciranda do Aprender

2,784 children benefited by the improvements in the

3,927 children benefited with new pedagogical practices by

structures in the Daycares and professional capacitation

the Ciranda do Aprender Project

3.927

realized by the Jeitos de Aprender Project

Origem dos
recursos em 2017

Aplicação dos
recursos em 2017

Funds source in 2017

Funds application in 2017

40%

39,6%
12,5%

Presentes em

2.590

municípios nos
26 estados e no
Distrito Federal

3%

Present in 2,590 Brazilian
57%

Pessoas Físicas
Empresas
Fundações e Institutos

municipalities in the
47,9%

Atividade Fim
Mobilização
Administração

26 federative units
and in the brazilian
federal district

Atuação

A

Fundação Abrinq atua na promoção e defesa de
todos os direitos e do exercício da cidadania de
crianças e adolescentes, alinhada à defesa dos direitos
estabelecidos na Constituição Federal de 1988, no Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), e aos
princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Orgânica da
Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) e à Política Nacional
de Assistência Social (PNAS/2004 – SUAS). Ações,
Projetos e Programas estão organizados a partir de três eixos
norteadores – a defesa do direito à educação, a defesa do
direito à proteção e a defesa do direito à saúde de pessoas de
0 a 18 anos de idade, principalmente, que se encontram em
situação de vulnerabilidade social.
Seu trabalho tem abrangência nacional por meio do
assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro
às organizações da sociedade civil, empresas e governos, nos
três níveis da Federação – União, Distrito Federal, Estados
e Municípios –, bem como nas três esferas – Executivo,
Legislativo e Judiciário. Realiza também incidência política
e mobilização social focadas na defesa e garantia de direitos
previstos em lei e no reconhecimento de novos direitos,
promoção da cidadania e do enfrentamento das desigualdades.
Sua prestação de serviços é integralmente gratuita, continuada,
permanente e planejada para a realização de sua missão.

Controle social das políticas públicas, fortalecimento
de organizações da sociedade civil e do movimento da
infância e adolescência
Por meio de suas Ações, Programas e Projetos, apoia
organizações da sociedade civil que prestam serviços essenciais à
garantia dos direitos à saúde, à educação e à proteção de crianças
e adolescentes a fim de fortalecer e qualificar a atuação dessas
organizações para a boa gestão de suas atividades (planejamento,
monitoramento e avaliação das Ações, Programas, Projetos e/ou
serviços prestados), bem como a sustentabilidade das ações, por
meio de estratégias de captação de recursos.
A Fundação Abrinq promove e fortalece o controle social e
o esforço das organizações do movimento da infância por meio

de mobilização e engajamento em redes e coalizões, participando
também nos espaços democráticos de defesa de direitos, como
conselhos, fóruns, redes, comissões, entre outros.

Promoção e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes junto às empresas
A Fundação Abrinq engaja o empresariado na defesa
dos direitos da criança e do adolescente, mobilizando e
reconhecendo empresas que realizam ações sociais para a
promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes,
sendo o foco prioritário a prevenção e o combate ao trabalho
infantil. As empresas se comprometem a não explorar o
trabalho infantil e a não o permitir em sua cadeia produtiva;
promover a formação profissional e acesso ao emprego
protegido para adolescentes; e promover ações sociais em
benefício de crianças e adolescentes.

Promoção e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes pelos governos
A Fundação Abrinq defende que o poder público deve
cumprir seu papel na garantia dos direitos de crianças e
adolescentes por meio da prestação de serviços públicos
de qualidade, observando as necessidades específicas de
cada grupo vulnerável e adotando as medidas necessárias
à redução das desigualdades de acesso e de qualidade dos
serviços prestados.
No âmbito federal, empenha-se junto aos ministérios e
gestores federais para a implementação qualificada de políticas
nacionais que promovam a garantia e efetivação dos direitos
de crianças e adolescentes, bem como a qualificação de
políticas nacionais vigentes e que requerem aprimoramento. A
Fundação Abrinq também se esforça para que sejam cumpridos
os compromissos assumidos por meio dos Planos e Políticas
Nacionais, como a Política Nacional de Assistência Social/
SUAS, o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária, entre outros.
Por meio de Ações, Programas, Projetos e Incidência
Política, pressiona os governos a cumprir os compromissos
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assumidos em tratados, convenções e acordos internacionais,
como a Convenção Internacional da Criança e seus protocolos
adicionais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
No âmbito municipal, a Fundação Abrinq atua
diretamente nos municípios brasileiros engajando os
gestores municipais com o objetivo de qualificar as políticas
municipais de assistência social, educação e saúde voltadas
para crianças e adolescentes. Por meio da adesão formal ao
Programa Prefeito Amigo da Criança, prefeitos e prefeitas
assumem o compromisso de priorizar a atenção à criança e
ao adolescente durante seu mandato. Isso se materializa em
uma agenda de trabalho que, além de ações concretas, prevê
a evolução de um grupo de indicadores sociais nas áreas de
saúde, educação, proteção, planejamento e investimento.
Para avançar na agenda, são necessários esforços locais,
instalação de processos participativos, fortalecimento dos
conselhos de direitos, tutelares, da assistência social, da
educação, da saúde e de alimentação escolar. Os gestores
que cumprem a agenda e evoluem significativamente nesses
indicadores recebem o reconhecimento ao final da gestão
como Prefeito Amigo da Criança.
Ao coordenar as ações de fortalecimento do controle
social e das organizações da sociedade civil junto aos governos
municipais, a Fundação Abrinq promove o fortalecimento
do Planejamento Público Municipal, por meio da oferta de
metodologia de planejamento participativa e intersetorial de
médio e longo prazos, que envolve seis fases: mobilização de
atores estratégicos, diagnóstico, propostas de resolução dos

problemas, análises setoriais e construção de planos municipais
e aprovação, divulgação e institucionalização do plano. O
engajamento de diversos atores, principalmente das políticas
socioassistenciais, fortalece-os com uma agenda comum em
mãos para um empoderamento de política intersetorial e
integrada, o que também qualifica a atuação da sociedade civil
no controle social.
A metodologia de apuração do Orçamento Criança e
Adolescente (OCA) nos municípios é uma importante
ferramenta de controle social para incidência política da
sociedade civil, especialmente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do
Conselho Municipal de Assistência Social.

Promoção, garantia e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes no Congresso Nacional
A Fundação Abrinq atua junto aos parlamentares
do Congresso Nacional, nas duas casas legislativas, para
aprimorar as propostas em tramitação, sugerir novas propostas
e prevenir que direitos de crianças e adolescentes previstos
em lei não sejam alterados, impondo retrocessos no marco
legal. Além disso, dedica-se para que a legislação nacional
seja aprimorada para atender às diferenças e especificidades
dos grupos vulneráveis. Para tanto, monitora proposições
legislativas que tramitam no Congresso Nacional, analisa as
proposições, constrói posicionamentos públicos e dialoga com
parlamentares para influenciar a tomada de decisão em relação
às pautas prioritárias para crianças e adolescentes.

Campanhas e mobilização social para a defesa dos
direitos de crianças e adolescentes
A defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes
requer constante sensibilização e mobilização da sociedade
em torno dos temas que afetam as crianças e os adolescentes
em situação de violência. A Fundação Abrinq todos os anos
participa e realiza ações em duas grandes campanhas: em 18
de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, e em 12 de junho, Dia
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Além dessas duas
grandes mobilizações, realiza, ao longo de todos os anos,
campanhas de sensibilização e mobilização social em relação
aos temas relacionados à sua área de atuação.

Produção e disseminação de conhecimento e boas
práticas a favor da defesa e garantia de direitos de
crianças e adolescentes
Por meio de seus Programas e Projetos, a Fundação Abrinq
fomenta a publicização e disseminação de projetos e iniciativas
inovadoras no campo da defesa e garantia de direitos de
crianças e adolescentes. Analisa, sistematiza e premia ações

públicas e privadas, com o objetivo de reconhecer e difundir
soluções simples, eficazes, inovadoras e reeditáveis, visando à
proteção integral da infância e adolescência.
Produz estudos e pesquisas que ampliam o conhecimento
dos gestores públicos, trabalhadores e entidades com atuação
preponderante ou não na assistência social, como estratégia
de subsidiar na formulação, implementação e avaliação da
política de bem-estar social.
A Fundação Abrinq mantém o Observatório da Criança
e do Adolescente, plataforma digital que organiza e torna
público os indicadores sociais da infância e adolescência,
bem como as proposições legislativas que afetam a garantia
dos direitos de crianças e adolescentes e que tramitam no
Congresso Nacional.
A partir do monitoramento dos indicadores sociais
sistematicamente, a Fundação Abrinq divulga o Cenário da
Infância e Adolescência no Brasil, publicação de bolso com os
principais indicadores nacionais. O monitoramento legislativo
gera a publicação anual do Caderno Legislativo da Criança e do
Adolescente, com as proposições legislativas prioritárias que
tramitam no Congresso Nacional.
São produzidos também relatórios de recomendações sobre
as políticas de assistência social, educação e saúde voltadas
a crianças e adolescentes, principalmente sobre os fluxos,
protocolos e políticas de enfrentamento à violência, trabalho
infantil e acesso à Educação Infantil de qualidade, apoiando
os municípios para desenvolver estratégias de redução da
vulnerabilidade social nas cidades.
Com base no acompanhamento realizado pela Rede de
Monitoramento Amiga da Criança, é produzido o relatório
Um Brasil para as Crianças e Adolescentes, que contextualiza o
cenário da infância e adolescência em determinado período,
por meio da avaliação dos programas e projetos realizados pelo
governo federal e do investimento direcionado às políticas para
a infância e adolescência. O Relatório é a tradução do esforço do
monitoramento de 22 organizações sociais de âmbito nacional
que atuam em conjunto com a Fundação Abrinq para que se
possa incidir politicamente no governo federal e exigir melhorias
das políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes.
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DIREITO à

EDUCAÇÃO

A

Fundação Abrinq acredita que o acesso à educação
de qualidade é fundamental para a promoção do
desenvolvimento de uma sociedade sustentável e
para a redução de suas desigualdades sociais, favorecendo a
inclusão das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis.
De acordo com a meta 1 do Plano Nacional de Educação
(PNE), o acesso à Educação Infantil na Pré-Escola deveria ser
universalizado até 2016, assim como a ampliação de ofertas
em creches, de forma que atenda até 2024, no mínimo, 50%
das crianças de até 3 anos.
No entanto, a proporção percentual de crianças
matriculadas na Pré-Escola, em 2016, foi de 83,5%*.
É importante considerar que 16,5% correspondem a
998.348 crianças sem acesso a Pré-Escola.
A situação se agrava mais quando levamos em
consideração a taxa de cobertura em creches: pouco mais de
3,2 milhões de crianças estão matriculadas no Brasil, o que
equivale a 27,1% da população entre 0 e 3 anos.
Diante desse cenário, a Fundação Abrinq atuou para
melhorar a qualidade da educação, para proporcionar a
ampliação de vagas e qualificar as práticas pedagógicas
aplicadas em salas de aulas. Para isso, desenvolveu cinco
iniciativas para assegurar o direito à educação, a fim de que
as crianças apresentassem melhoras no desempenho escolar.

*Fontes: Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
(Inep) e Diretoria de Estudos Educacionais (Deed) – Estimativas populacionais
produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e enviadas ao
Tribunal de Contas da União (TCU) estratificadas por idade pela Fundação Abrinq.
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CRECHE PARA TODAS AS CRIANÇAS

A

Fundação Abrinq, por meio do Programa Creche para
Todas as Crianças, há 10 anos contribui para ampliar
vagas e melhorar a qualidade da Educação Infantil.
Com o apoio do Shopping Ibirapuera, o Programa beneficiou
841 crianças de 12 Estados ao longo do ano, promovendo e
garantindo o direito à Educação Infantil.
Para isso, o Programa voltou-se em três atividades:
REFORMAS DE CRECHES
No início de 2017, foram inaugurados o parque infantil
e a brinquedoteca da Creche Bela Vista, em Vitória da
Conquista/BA, reformados no final do ano anterior.

Principais resultados:

841
40
5

crianças beneficiadas
profissionais de educação capacitados

creches reformadas

Outras quatro creches também foram reformadas,
melhorando suas estruturas físicas. São elas: Creche
Comunitária Menino Jesus, em Cuiabá/MT, Creche Municipal
Morro do Cruzeiro, em Resende/RJ, Creche União e Força e o
Instituto Social Vivendo e Aprendendo, ambas em Vitória da
Conquista/BA.
As reformas possibilitaram qualificar os atendimentos das
creches, levar educação de qualidade para as crianças de 0 a
5 anos e melhorar os espaços, muitas vezes sem iluminação,
ventilação, mobiliário, livros, brinquedos e jogos, requisitos
fundamentais que impactam diretamente no aprendizado e na
segurança das crianças.
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Capacitar profissionais da educação é uma importante
estratégia para levar um ensino de qualidade às crianças,
pois durante as capacitações, os profissionais ampliam seus
conhecimentos e aprimoram suas práticas pedagógicas.
Com base nisso, realizaram-se cinco capacitações com
profissionais da educação que trabalham nas creches atendidas

17
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pelo Programa. Ao todo, 40 profissionais tiveram suas
práticas pedagógicas qualificadas, valorizando o brincar e o
desenvolvimento infantil.
Para facilitar e incentivar a aprendizagem das crianças,
foram doados 206 livros e 101 jogos e brinquedos.
ENCONTRO COMEMORATIVO DE 10 ANOS
Criado em 2007, o Programa Creche para Todas as
Crianças completou 10 anos em outubro. Desde o seu início,
mais de 50 mil crianças foram beneficiadas.
Durante esse período, reuniu diversos motivos para
comemorar: a iniciativa ajudou 1.500 crianças a conseguir
vagas na Educação Infantil e 42 escolas foram reformadas e
tiveram seus espaços readequados.
Para celebrar, promoveu-se o Encontro 10 anos do Creche
para Todas as Crianças, que retratou o cenário e os desafios da
Primeira Infância no Brasil.
O Programa contou com a colaboração de 14 articuladores
que atuam de forma voluntária nas comunidades para
identificar e mobilizar as pessoas que exercem funções
estratégicas para a causa da Primeira Infância.

Quando conseguimos uma parceria dessas,
com a Fundação Abrinq, as pessoas não têm
ideia do valor. E não é só pelas reformas,
mas pela capacitação desses profissionais. Hoje, se o
professor não estiver atualizado, dificilmente fará
um bom trabalho.”
Valdete Asevedo,
articuladora em Resende/RJ

Apoiador
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CIRANDA DO APRENDER

O

Projeto Ciranda do Aprender atuou em três
cidades que apresentam fragilidade na Educação
Infantil: Juruti/PA, Poços de Caldas/MG e São
Luís/MA, incentivando aprendizagens relacionadas ao
raciocínio lógico, leitura e escrita dos alunos das Pré-Escolas.
Para garantir o direito à Educação Infantil de qualidade

As capacitações trouxeram uma nova
postura para os profissionais, uma visão de
realmente valorizar o brincar, a história e a
musicalização. É uma perspectiva que deixa a escola
alegre e a criança mais feliz e completa, pois vai
poder estar na escola e aprender brincando.”

nas cidades, o Projeto, com o apoio do Instituto Alcoa,
concentrou-se em três atividades, beneficiando 3.927
crianças de até 5 anos:
CAPACITAÇÕES PROFISSIONAIS
Durante 2017, foram realizados cinco processos
formativos com 73 profissionais da Educação Infantil de
26 escolas para qualificar as práticas pedagógicas.
Nas capacitações trabalharam-se temas como,
desenvolvimento infantil, contação de histórias, raciocínio
lógico, movimento, musicalização, relações étnicas raciais,
inclusão e trabalho com famílias, a fim de alcançar os
familiares das crianças e conscientizá-los sobre a importância
desses assuntos. Foram realizados 22 encontros com famílias,
promovidos pelos profissionais participantes das capacitações,

Edna Santiago, professora do Cei Municipal
Profª Julieta Martins Brigagão, Poços de Caldas/MG
Apoiador

Acreditamos que a educação é uma forte
via de transformação nas comunidades.
Apoiamos projetos de educação e
projetos em parceria com a Fundação Abrinq por
acreditarmos nisso, que a educação vai deixar o
legado de sustentabilidade que a gente almeja nesses
municípios.”
Monica Espadaro, gerente de projetos comunitários
no Instituto Alcoa

Quando voltamos da capacitação para a
escola, as crianças ficam alegres em nos
receber e já estão esperando pelas novidades,
pois eu sempre digo para eles ‘estou saindo em busca
de algo para vocês’. Contribuir com a educação das
crianças é muito prazeroso para mim.”
Maria de Souza, professora da
Emei Divino Espírito Santo, Juriti/PA
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fortalecendo o relacionamento com os filhos e com a escola.
Para qualificar as práticas educativas, foram doados 1.300
livros e 910 jogos para as escolas ampliarem seus acervos.
VISITAS DE MONITORAMENTO
Para identificar o impacto junto aos alunos, famílias e
professores, três visitas de monitoramento foram realizadas
durante a execução do Projeto, medindo os avanços das
atividades e os resultados nas escolas participantes.
SEMINÁRIOS
Foram promovidos seminários de encerramento nas
três cidades participantes, para estimular a troca de
experiências, apresentação dos resultados e a entrega dos
certificados para os participantes.

Principais resultados:

3.927
73

crianças beneficiadas

profissionais de educação infantil
capacitados

26

escolas participantes

22

encontros com famílias
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DESCOBRIR BRINCANDO

O

Projeto Descobrir Brincando, patrocinado
pela Arconic Foudation, atuou para melhorar
a qualidade da educação na Pré-Escola e nos
primeiros anos do Ensino Fundamental I, em duas cidades,
Tubarão/SC e Itapissuma/PE.
Ao longo do Projeto foram desenvolvidas atividades
voltadas para qualificar o aprendizado em matemática e
ciências, como:

As escolas participantes ficaram muito
motivadas, porque recebem um material
bem diferente daquilo que costumam ter
acesso, inclusive um esqueleto para as crianças
manusearem, brincarem e conhecerem o corpo por
dentro. Isso enriquece e torna o aprendizado muito
significativo, porque falar de algo e ter o material
na mão é bem diferente.”
Luciana Amorim, assessora pedagógica da Fundação

CAPACITAÇÕES DE PROFESSORES E COORDENADORES
PEDAGÓGICOS
Foram realizadas oito capacitações com 58 professores
e coordenadores pedagógicos da Pré-Escola e do primeiro e
segundo ano do Ensino Fundamental I, para aprimorar as
práticas pedagógicas nas salas de aulas.
DOAÇÕES DE KITS PEDAGÓGICOS
Para complementar as práticas, foram doados 20 kits
de ciências e matemática para 19 escolas da rede pública:
11 escolas de Educação Infantil em Tubarão e oito escolas do
Ensino Fundamental em Itapissuma.
Os kits continham jogos e materiais didáticos para estimular
as crianças a observar e aprender mais sobre a natureza,
exercitando o raciocínio lógico e a prática de analisar.
FEIRA DE CIÊNCIAS
Em dezembro, foi realizada uma feira de ciências em cada
cidade, para apresentar os resultados do Projeto.
Na feira, os alunos tiveram a oportunidade de mostrar para
as demais escolas presentes o que trabalharam ao longo da
iniciativa, expondo os resultados e os aprendizados adquiridos.
O Projeto Descobrir Brincando beneficiou 909 crianças,
promovendo a garantia do direito à educação para as crianças.

Municipal de Educação de Tubarão/SC

Patrocinador

Principais resultados:

909
58
8

crianças beneficiadas

professores capacitados

capacitações realizadas
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ESCOLA NO CAMPO

U

m dos desafios enfrentados pelo País é combater
o trabalho infantil, principalmente no contexto
rural. Diante dessa situação de fragilidade, o Projeto
Escola no Campo, patrocinado pela Syngenta, atuou para
sensibilizar sobre o cenário e combatê-lo, por meio de
práticas educativas que contribuem para o desenvolvimento
sustentável e a valorização da vida no campo.
Em 2017, o Projeto esteve presente em 13 Estados,
capacitando professores e beneficiando mais de 16 mil
crianças e adolescentes.
Foram realizadas 16 capacitações em polos* com maior
índice de trabalho infantil ou ingressantes no Projeto, sendo

Eu acho que as crianças não podem
trabalhar, porque criança tem direito de
estudar e de brincar.”

dez capacitações presenciais e seis a distância, realizadas
por meio de plataformas digitais devido à alta demanda de
interessados, possibilitando, assim, atingir mais profissionais.
Para complementar as capacitações, professores e alunos
receberam um kit pedagógico, incluindo livro do estudante e
do professor, guia das famílias, jogos sobre meio ambiente e o
gibi Era uma Vez no Campo, que retrata de forma simples as
consequências do trabalho infantil.
Por meio dos materiais adquiridos, os professores puderam
planejar suas atividades pedagógicas voltadas para os temas.
Ao todo, 1.178 professores foram capacitados, podendo levar
mais qualidade para as salas de aulas de 415 escolas municipais
e estaduais e beneficiar 16.688 crianças e adolescentes.
Para identificar os resultados e o impacto gerado pela
iniciativa nas escolas participantes, foram monitorados
três polos com objetivo de acompanhar as ações realizadas
durante a execução do Projeto.

Aluna do 5º ano, de 10 anos, em Moreira Sales/PR

Gostaria de parabenizar a Fundação Abrinq
pela dedicação e pelo conteúdo. A gente nota
a importância em desenvolver este projeto.
Nós a vemos como uma instituição investidora do
futuro, uma instituição que pensa longe.”
Cristiane Moro, coordenadora do
Projeto pela Cooperativa Agropecuária
Camponovense, CAMPOS NOVOS/SC

Principais resultados:

16.688
1.178
415

crianças e adolescentes beneficiados

professores e educadores capacitados

escolas municipais e estaduais beneficiadas

Patrocinador

*Polos são grupos de municípios identificados pelos representantes técnicos de vendas
da Syngenta presentes em cada município. Os representantes, também considerados
articuladores do Projeto, fazem a sondagem para verificar quais municípios têm maior
índice de trabalho infantil e que precisam melhorar a educação.
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JEITOS DE APRENDER

O

Projeto Jeitos de Aprender, patrocinado pela Cofco
International, contribuiu para melhorar a qualidade
da educação de crianças matriculadas em creches,
de duas cidades no Mato Grosso: Sorriso e Nova Ubiratã,
por meio de capacitações profissionais, doações de acervos e
reformas das instalações.
CAPACITAÇÕES PROFISSIONAIS
Para qualificar o aprendizado nas creches participantes,
foram realizados cinco encontros formativos com os
profissionais de educação. As capacitações contemplaram:

Patrocinador

planejamento, indicadores de qualidade, concepções de
infância, trabalhos com famílias, musicalização na educação,
contação de histórias, educação inclusiva e relações étnicoraciais. Para deixar o aprendizado mais rico e divertido, foram
doados 685 livros e 226 jogos lúdicos.
REFORMAS DE CRECHES
As escolas Cemei São José, em Sorriso, e Cemei Pequeno
Anjo, em Nova Ubiratã, tiveram seus espaços reformados,
proporcionando a ampliação de dez novas vagas e melhorando
a qualidade do atendimento para as crianças, que passam
grande parte do dia na creche.
Após a implementação do Projeto Jeitos de Aprender,
2.784 crianças foram beneficiadas com as melhorias
nas estruturas das creches e capacitações profissionais,
direcionando as práticas pedagógicas para uma educação
mais inclusiva, trabalhando com o respeito perante as
diferenças raciais e valorizando a cultura indígena, muito
forte no estado.
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Tenho uma filha chamada Jordana que
estuda no Cemei São José, situado em um dos
bairros mais carentes do município. Tomei
conhecimento do Projeto da Fundação Abrinq
na escola e percebo várias melhorias, materiais e
intelectuais. Quero parabenizar a Fundação por
ter este olhar voltado ao ser humano como um
todo! Cuidar do bem-estar e do intelecto do ser é o

Principais resultados:

2.784
340
38

caminho para pessoas mais felizes. Parabéns!”
Patrícia Andrade, mãe da aluna Jordana, Sorriso/MT

É um projeto maravilhoso que demonstra
o comprometimento da Fundação Abrinq,
junto à Cofco, com a educação e o
bem-estar social do município de Nova Ubiratã.”
Eliani de Freitas Roman Ross,
vice-prefeita de Nova Ubiratã/MT

10
2

crianças beneficiadas

famílias participaram de encontros

profissionais com conhecimentos
ampliados
vagas em creches ampliadas

creches reformadas
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PROTEGENDO SONHOS

E

m outubro de 2017, a Fundação Abrinq iniciou um
Programa de educação com foco na qualificação em
leitura, escrita e matemática em quatro capitais brasileiras
que apresentam desempenho no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) abaixo da meta nacional,
correspondendo a 4,2 em uma escala de 0 a 10.
Em parceria com as marcas da SC Johnson, Raid®,
Baygon® e OFF!®, o Programa Protegendo Sonhos, em seu
primeiro ciclo, alcançará no primeiro ano 20 escolas do
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da rede pública e,
para melhorar a qualidade e o desempenho dos alunos,
formará professores, entregará kits pedagógicos e realizará
eventos simultâneos com professores e alunos.
No 2º ano do Programa, a Fundação Abrinq disseminará

o modelo para 2.339 municípios participantes do Programa
Prefeito Amigo da Criança.
Com a importante parceria das marcas, na promoção da
qualidade da educação básica, conseguiremos proteger os
sonhos de milhares de crianças.

Patrocinadores
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DIREITO à

Saúde

Relatório anual

2017

O

Sistema Único de Saúde (SUS) consolidou a
garantia da saúde como direito social, assegurando
o acesso universal e igualitário dos cidadãos.
Entretanto, as crianças e os adolescentes brasileiros enfrentam
muitos desafios para ter esse direito assegurado.
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), produzida
pelo IBGE, mostram que, em 2013, apenas 67% da população
de 0 a 17 anos visitaram o médico, o que significa que
18.415.998 crianças e adolescentes não o fizeram.
Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (Sisvan), 336.053 crianças de até 5 anos
estavam em situação de obesidade em 2016, e 198.920 em
situação de desnutrição.
Em razão a esse cenário, a Fundação Abrinq atuou para
promover o acesso à saúde para crianças e adolescentes e para
melhorar a qualidade dos atendimentos às gestantes. Além
disso, incentivou o aleitamento materno e a alimentação
saudável como importantes ferramentas para combater a
obesidade, a desnutrição e a mortalidade infantil.
Saiba como as nossas iniciativas transformaram vidas e
promoveram o acesso à saúde em 2017:
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ADOTEI UM SORRISO

P

ara promover o direito à vida saudável para milhares
de crianças e adolescentes que vivem em condições
vulneráveis, o Programa Adotei um Sorriso,
patrocinado pela Copagaz e com a colaboração da
Interodonto, atuou em 21 estados brasileiros.
Mobilizaram-se profissionais de saúde entre dentistas,
nutricionistas, médicos pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos
e oftalmologistas, para se dedicarem voluntariamente
atendendo crianças e adolescentes em seus consultórios, ou
desenvolvendo ações preventivas de saúde em organizações
sociais parceiras da Fundação Abrinq.
Ao longo de 2017, 10.319 crianças e adolescentes foram
beneficiados de diferentes maneiras:
ATENDIMENTO INSTITUCIONAL
Com o atendimento institucional, profissionais voluntários
do Programa Adotei um Sorriso realizaram ações preventivas e
triagens odontológicas nas organizações sociais, identificando
as crianças que precisavam de encaminhamento clínico. Tais
ações são fundamentais para evitar que crianças e adolescentes
apresentem problemas futuros.
Dentistas voluntários ensinaram a importância e
os métodos de escovar os dentes para 9.578 crianças e
adolescentes de 22 organizações sociais.
As ações ocorreram em parceria com a Condor, que doou
escovas de dentes, e com as Faculdades Metropolitanas

Unidas (FMU), que com o apoio de professores e alunos de
odontologia, auxiliaram nas atividades.
As triagens odontológicas também são muito importantes
para identificar as crianças que possuem cáries ou outros
problemas mais graves e encaminhá-las para um atendimento
especializado.
Nutricionistas voluntários do Programa também
orientaram as crianças e os adolescentes sobre alimentação
saudável, a fim de combater a obesidade ou desnutrição,
comuns em mais de 7% e 4%*, respectivamente, das crianças
de 0 a 5 anos no Brasil.
E para assegurar a qualidade nos atendimentos
institucionais para crianças e adolescentes, o Programa
produziu um guia virtual de orientações para desenvolvimento
de ações institucionais, destinado aos seus voluntários.
ATENDIMENTO CLÍNICO
Crianças e adolescentes que não têm recursos para
frequentar regularmente ou ir a consultas médicas, recebem
a oportunidade de serem atendidos voluntariamente nos
consultórios dos profissionais do Programa, assegurando, de
forma gratuita, a inclusão desse público aos serviços de saúde
da rede privada.
As crianças são atendidas em uma ou mais consultas,
sendo acompanhadas até o final do tratamento. Ao
longo do ano, 741 crianças e adolescentes receberam
atendimentos clínicos personalizados, promovendo a
igualdade e a garantia ao direito à saúde.
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Com o objetivo de proporcionar aos profissionais do Programa
momentos de troca de experiências e debates, foi realizada
uma capacitação para todos os voluntários sobre as Dificuldades
Alimentares na Infância e Suas Consequências à Saúde.
A iniciativa proporcionou aos participantes momentos
de reflexão, que mostraram a importância de um
*Fontes: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde e Departamento de
Atenção Básica (2016).
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acompanhamento multidisciplinar na infância, no qual
profissionais, famílias e organizações compreendam e
acompanhem o desenvolvimento da criança.
Ao longo do Programa também foi realizada, em parceria
com o Hospital AC Camargo, uma capacitação voltada
ao tratamento e prevenção do câncer, para as organizações
sociais, com o intuito de que elas pudessem disseminar para seu
público as orientações recebidas.
OUTUBRO CRIANÇA
A Fundação Abrinq, por meio do Programa Adotei
um Sorriso, promoveu no mês das crianças o evento
Outubro Criança.
Realizada no Núcleo Educacional Santa Casa de Diadema/
SP, a ação ofereceu oficinas lúdicas, brincadeiras e triagens
odontológicas, oftalmológicas e antropométricas (medição de
altura e pesagem) para mais de 500 crianças e adolescentes.
No total, 211 crianças e adolescentes passaram pela
triagem odontológica feita pelos voluntários do Programa e
alunos de odontologia da FMU. Em parceria com a Fundação
Abióptica, 135 passaram pela triagem oftalmológica e
300 crianças e adolescentes foram atendidos na triagem
antropométrica, em parceria com a Liga Interdisciplinar de
Saúde da Criança da Faculdade das Américas (Lisc-FAM).
Nesse dia, as famílias também foram convidadas
a participar de palestras sobre prevenção de câncer,
promovida pelo AC Camargo e sobre mediação de
conflitos com filhos, ministrada pela psicóloga Andréia
Matos, voluntária do Programa.
O Programa Adotei um Sorriso também realizou
campanhas para sensibilizar os profissionais da saúde
a aderi-lo e produziu manuais de orientação para o
atendimento feito pelos voluntários.
Para que todas essas ações se tornassem um sucesso, o apoio
de parceiros foi fundamental, como a Fundação Abióptica,
FMU, Lisc-FAM, e as Empresas Amigas da Criança, Classy
Brands, Condor, Damapel, Estrela, Faber Castell, Idea
Embalagens, Kuka, Lupo, Sabonetes GH Comércio e Vira
Festa Shows e Eventos.

Eu me sinto abençoada por fazer parte desse
projeto. Percebi que não há dinheiro no
mundo que pague o sorriso. Você sabe que
fazendo um pouquinho só já vai conseguir fazer a
diferença e isso já vale a pena.”
Daniella Cristina Gaio, dentista voluntária
no Programa, Curitiba/pr

Eu não conseguia atendimento para a minha
filha, estava tentando encaixá-la em algum
dentista, porque ela realmente precisava
fazer uma avaliação. E hoje, ela conseguiu.”
Maria de Fátima, mãe de criança atendida
pelatriagem odontológica, no evento
Outubro Criança, Diadema/SP

Principais resultados:

10.319
597
94

crianças e adolescentes beneficiados

voluntários ativos

organizações sociais participantes

Patrocinador

Apoiador
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JUNTOS PARA MUDAR

B

iritiba Mirim é uma cidade rural localizada no interior
de São Paulo. Com pouco mais de 30 mil habitantes,
foi escolhida pela Fundação Abrinq para participar
da segunda edição do Projeto Juntos para Mudar, pois
apresentava um número expressivo de mortes evitáveis de
recém-nascidos.
Em Biritiba Mirim não há maternidades. As gestantes de
baixo risco realizam o pré-natal na cidade, porém partos e
acompanhamentos de alto risco são feitos na cidade vizinha,
Mogi das Cruzes/SP.
Patrocinado pela Johnson & Johnson, o Projeto tem como
principais objetivos reduzir a mortalidade infantil e defender
o direito à saúde de crianças até os 5 anos, assim como das
futuras mães das cidades de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes.
Para isso, a iniciativa focou em quatro atividades:
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
O pré-natal é a forma mais assertiva de combater as mortes
de recém-nascidos. Por meio do acompanhamento, é possível
identificar e/ou prevenir doenças que possam tornar a saúde da
gestante e do bebê vulneráveis.
Um pré-natal bem-feito é a garantia do direito à vida e à
saúde. Por isso, a Fundação Abrinq focou na capacitação dos
profissionais de saúde de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes.
Ao todo, foram treinados 98 profissionais para realizar boas
consultas, exames de qualidade e atendimento necessário para
as futuras mamães e as crianças recém-nascidas.
Ao longo do Projeto, o Ministério da Saúde constatou
um aumento nos casos de sífilis entre gestantes no Brasil.
Diante desse cenário, a Fundação Abrinq realizou uma oficina
preventiva sobre o tema para médicos e enfermeiros da rede de
atenção básica de Biritiba Mirim.
ACOMPANHAMENTO E FORTALECIMENTO DO COMITÊ
DE MORTALIDADE INFANTIL
O Comitê de Mortalidade Infantil é muito importante para
identificar e planejar ações de intervenção para reduzir a morte

*Mortalidade infantil refere-se aos óbitos ocorridos entre bebês de 0 a 1 ano.

Principais resultados:

1.210
235

gestantes e mães participaram da Semana
Mundial de Aleitamento Materno

5.199
98
128

gestantes e mães beneficiadas
pelo Projeto

crianças que nasceram e/ou foram
atendidas pelos profissionais de
saúde capacitados

profissionais da saúde treinados para
acompanhar a gestação e desenvolvimento
das crianças até os 5 anos
profissionais da educação infantil
com conhecimento ampliado sobre
aleitamento materno

de crianças ocasionada por possíveis falhas nos serviços de saúde.
Formado por médicos e enfermeiros, o grupo tem como
objetivo investigar a causa de todos os óbitos infantis (0 a
1 ano) e ajudar o município a identificar soluções para o
possível problema, apoiando-o nas estratégias para diminuir as
mortes evitáveis.
A cidade de Biritiba Mirim já possuía o Comitê. Durante
todo o ano, a Fundação Abrinq acompanhou as reuniões do
grupo, a fim de monitorar as investigações e identificar os
principais desafios enfrentados pelo município.
SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO
O Ministério da Saúde entende que a prática do aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês de vida é capaz de reduzir
em até 13% a mortalidade infantil*, além de suprir todas as
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necessidades nutricionais e imunológicas do bebê, garantindo
o desenvolvimento emocional, cognitivo e do sistema nervoso
infantil. De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional, em 2016, apenas 51% das crianças menores de
6 meses receberam esse cuidado no Brasil.
Por isso, o Projeto Juntos para Mudar também estimulou
que as cidades promovessem a Semana Mundial de
Aleitamento Materno (SMAM), em agosto. A amamentação
é uma importante estratégia para reduzir a mortalidade infantil
e fortalecer o vínculo entre mãe e bebê.
Durante a SMAM, a Fundação Abrinq realizou mais de 30
atividades sobre o tema em Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e
Salesópolis, cidades do estado de São Paulo.
Em Biritiba Mirim foram realizadas ações em quatro
Unidades Básicas de Saúde (Cruz das Almas, Hiroy, Yoneda
e Jardim dos Eucaliptos) onde as mães e famílias tiveram
encontros específicos para falar sobre o aleitamento materno.
Em Mogi das Cruzes, 22 Unidades de Saúde fizeram
encontros com mães. O município também ganhou uma
exposição fotográfica, que mostrou momentos especiais entre
mães e filhos, além de orientações sobre pega adequada e
posições corretas para amamentar.
A fim de combater a resistência ao aleitamento materno
quando as crianças entram na creche, 128 profissionais da
Educação Infantil de Mogi das Cruzes participaram de um
workshop para ressaltar a importância dessa prática exclusiva
até os 6 meses e complementar até pelo menos 2 anos.
Em Salesópolis, foram distribuídos folders informativos para
orientar mulheres que já estão amamentando ou ainda vão
amamentar e suas famílias.

MELHORIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR
Nos últimos anos, crianças e adolescentes têm vivenciado
diversas mudanças no padrão alimentar, ocasionando o
sobrepeso e a obesidade infantil, devido ao consumo de
alimentos com baixo valor nutricional e alto teor calórico. As
escolas são espaços de extrema importância para propiciar e
incentivar a alimentação saudável e a educação alimentar.
Durante a primeira edição do Projeto, a Fundação Abrinq
incentivou todas as escolas de Educação Infantil (0 a 5 anos),
de Biritiba Mirim, a trabalhar a segurança alimentar como
estratégia de garantia do direito à saúde. As educadoras, por
meio de brincadeiras, explicaram aos alunos o que são frutas,
legumes, verduras e seus benefícios.
Em 2017, a Emei Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues
introduziu a horta nas atividades diárias das crianças como mais
uma ação para melhoria da segurança alimentar. Para comemorar
o Dia Mundial da Alimentação, a escola criou uma programação
dedicada ao tema. Com muita diversão, 173 crianças aprenderam
brincando a importância da alimentação saudável.

Patrocinador

Após as capacitações nós mudamos o jeito de

O projeto foi muito importante para mim,

ver e acolher a paciente. Passamos a colocar a

porque foi o meu primeiro filho e eu não

gestante em um contexto cultural, passar as

sabia nada de amamentação. Eu tinha

orientações baseadas em como ela vive, na situação

muito medo, mas depois das orientações, que me

em que ela se encontra. Foi muito produtivo.”

explicaram, passou.”

Camila Siqueira, enfermeira treinada

Nadine Aparecida, gestante que

pela Fundação ABRINQ EM BIRITIBA MIRIM/SP

participou dos ENCONTROS EM BIRITIBA MIRIM/SP
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HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

J

oão Pessoa/PB é uma cidade com mais de 800 mil
habitantes, distribuídos em aproximadamente 50 bairros,
que foi escolhida pela Fundação Abrinq para participar da
primeira edição do Projeto Hábitos Alimentares Saudáveis por
apresentar uma alta vulnerabilidade social, principalmente diante
da segurança alimentar e nutricional — disponibilidade e acesso
a alimentos saudáveis, ricos em nutrientes. Conforme o Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), 14% das crianças
menores de 5 anos apresentam insegurança alimentar, 10,69%
estão acima do peso e 3,29% apresentam déficit nutricional.
Patrocinado pela Fundação Carrefour, o Projeto, iniciado
em novembro de 2017, tem como principal objetivo melhorar
a segurança alimentar, promovendo o direito à saúde para
crianças de até 5 anos.
Para tanto, aconteceram reuniões com a Gerência de Atenção
à Saúde do estado da Paraíba, para articular e alinhar as diretrizes
da segurança alimentar, e encontros com o prefeito de João Pessoa
para apresentar e realizar a parceria com o município, ações que
receberam total apoio por parte da administração.
A fim de conhecer a realidade do munícipio e iniciar o
marco zero do Projeto, ocorreram visitas aos equipamentos
de saúde, educação e assistência.

Para melhorar a segurança alimentar e beneficiar as crianças
da cidade, a iniciativa realizará:
Capacitação de profissionais
O Projeto qualificará profissionais da saúde, cozinheiros e
professores da Educação Infantil, para aplicarem e disseminarem
os conhecimentos e a prática sobre a alimentação saudável e
nutrição adequada para as crianças.
Orientação familiar
Para sensibilizar a todos sobre a importância da boa
alimentação, as famílias das crianças serão orientadas sobre o
desenvolvimento infantil, nutrição e segurança alimentar.
A Fundação Abrinq está articulando a formalização da
parceria com a Universidade Federal da Paraíba ao Projeto.

Patrocinador
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DIREITO à

proteção

D

Relatório anual

2017

e acordo com a Constituição Federal (art. 227),
é dever da família, sociedade e Estado proteger
a criança e o adolescente de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
Só em 2016, mais de 144 mil denúncias de violações de
direitos contra crianças e adolescentes foram registradas em
todo o País no Disque 100. Vale ressaltar que o número pode
ser bem maior, pois nem todas as violações são denunciadas,
e em uma denúncia pode haver mais de uma violação, como
negligência, violência psicológica, física ou sexual.
Ao longo de 2017, a Fundação Abrinq realizou seis
iniciativas para promover a garantia dos direitos da criança
e do adolescente, em especial, o direito à proteção.
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EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

O

investimento social privado é uma maneira de
proporcionar melhorias para a sociedade e acelerar seu
desenvolvimento como um todo. Quando é aplicado
em causas específicas, pode ajudar a combater problemas sociais,
como a educação precária, falta de cuidados à saúde, entre
outros. Além de ser um meio para as empresas promoverem
a responsabilidade social empresarial, estabelecendo um bom
relacionamento com as comunidades locais.
A Fundação Abrinq, desde 1995, atua junto ao setor
privado por meio do Programa Empresa Amiga da Criança,
para engajar as empresas na defesa dos direitos da criança e
do adolescente, impulsionando o investimento social privado,
estimulando a preparação para o mercado de trabalho e o
acesso ao emprego protegido para adolescentes e combatendo
o trabalho infantil no País.
Em 2017, 842 empresas, de 23 estados brasileiros,
receberam o selo de reconhecimento e mais de 17 milhões
de crianças e adolescentes foram beneficiados pelas Empresas
Amigas da Criança.
Para que isso se tornasse possível, o Programa realizou
diversas ações, entre elas:
ENCONTROS REGIONAIS
Ao longo do ano, o Programa promoveu seis encontros
regionais para fortalecer e potencializar a atuação social das
Empresas Amigas da Criança de todo o País.
A fim de estreitar relações e orientar as empresas no
desenvolvimento de ações sociais foram realizadas 136 visitas
de relacionamentos e/ou de orientações técnicas.
Para apoiar as empresas nas ações sociais, o Programa as
auxiliou na doação de produtos e serviços para organizações
sociais conveniadas ao Programa Nossas Crianças.

CONARH
Em agosto, o Programa Empresa Amiga da Criança
marcou presença, em São Paulo, no Congresso Nacional
sobre Gestão de Pessoas e Recursos Humanos (Conarh),
considerado o maior evento da América Latina e o segundo
mais importante do mundo em gestão de pessoas.

Para nós é um prazer não só de participar,
mas também de fomentar instituições que
tratam esses temas com carinho e muita
responsabilidade, como a Fundação Abrinq. A
principal instituição garantidora dos direitos no
País que articula com empresas de vários segmentos
a qualidade e inclusão de crianças e adolescentes
na sociedade. Nós sabemos que existem conselhos
municipais e federais, mas a Fundação faz muito mais
do que isso, é atuante.”
Claudio de Oliveira, analista de
responsabilidade social da MSC do Brasil

O Congresso proporcionou a divulgação do Programa,
por meio de palestras sobre investimento social privado,
responsabilidade social e sustentabilidade, além de divulgar
ações sociais das Empresas Amigas da Criança, com o intuito
de engajar outras empresas a aderir e estender o compromisso
com as crianças e os adolescentes.
As empresas que apresentaram suas ações foram:
3M do Brasil, Carrefour, Central Nacional Unimed, CIEE,
Concessionária Bahia Norte, EDP Bandeirante, Faber-Castell,
Itaipu Binacional, Liquigás, Mondelez, MRV Engenharia,
MSC Brasil, Santa Helena Indústria de Alimentos, Surya
Brasil e Volkswagen do Brasil.
Durante o ano, o Programa Empresa Amiga da Criança
também participou de feiras de negócios, para conhecer
e engajar novas empresas, e de eventos com parceiros
institucionais e fornecedores, para divulgar sua atuação.
DOAÇÕES INCENTIVADAS
Com o objetivo de incentivar empresas a destinar parte
dos impostos aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, foi lançada a publicação Doações Incentivadas
aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, que
explica a importância da destinação e orienta as empresas a
fazer as doações, ajudando a garantir o direito de milhares
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Principais resultados:

842

O trabalho da Fundação Abrinq é um dos
mais importantes, porque ela consegue
conscientizar as instituições e nós

Empresas Amigas da Criança

conseguimos fazer muito mais. O que doamos
não estamos perdendo, estamos ganhando. Tudo

R$ 27.437.962,13*

destinados aos Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescentea

de crianças e adolescentes e contribuindo com as ações
prioritárias do País.
Mais de R$ 27 milhões foram destinados pelas empresas aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O Programa Empresa Amiga da Criança contou com uma

o que fazemos para melhorar a qualidade de vida
das crianças, estamos fazendo para nós também.”
Nayara Santos, analista de comunicação
da Meta Recrutamento e Seleção de Pessoal

parceria pro bono da IBM para uma consultoria de Design
Thinking, em que foram discutidos o papel do Programa e as
necessidades de mudanças para impactar e transformar ainda
mais a vida de crianças e adolescentes, por meio da atuação
social das empresas.
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NOSSAS CRIANÇAS

C

riado em 1993, o Programa Nossas Crianças,
patrocinado pela Associação Brasileira dos Fabricantes
de Brinquedos (Abrinq), é o único Programa da
Fundação Abrinq a repassar recursos para organizações sociais
que atendem diretamente crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade, a fim de fortalecê-las.
Para isso, também oferece apoio técnico social para que
as organizações conveniadas melhorem seus atendimentos.
Por meio do repasse financeiro, possibilita para as
organizações a melhoria e adequação de seus espaços físicos,
ampliação de vagas, novos materiais pedagógicos e uma
maior diversidade e qualidade alimentar.
Em 2017, o Programa recebeu 263 inscrições de
projetos de todas as regiões do Brasil e conveniou
22 novas organizações sociais com projetos de Educação
Infantil, proteção e saúde. No total, 53 organizações
receberam apoio técnico e financeiro da Fundação Abrinq,
beneficiando 10.027 crianças e adolescentes, sendo 397
pela abertura de novas vagas.
Para garantir que bons resultados fossem alcançados, foram
realizadas as seguintes atividades:

ENCONTRO COM ORGANIZAÇÕES CONVENIADAS
Foram realizados encontros com as novas organizações
conveniadas para formalizar a parceria, com a entrega das
placas da Fundação Abrinq e apresentar as ações do Programa,
bem como o manual de convênio.
Também foi promovido um encontro de organizações
conveniadas com as organizações sociais finalistas do Prêmio
Criança, o qual possibilitou a todos a troca de experiências,
aprimorando seus conhecimentos acerca de temas relacionados à
Primeira Infância, à importância do brincar, alimentação saudável
e combate à violência sexual de crianças e adolescentes.
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
Ao longo do processo de convênio é realizado o
acompanhamento técnico das organizações, por meio de visitas
e relatórios mensais.
No início do ano, foram feitas visitas para verificar e
observar aspectos como adequação de espaço, qualificação dos
projetos pedagógicos e nutrição, resultando em um diagnóstico
do que cada organização precisaria melhorar. Com isso, o
Programa visou ampliar o acesso e promover a qualidade
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Participar do Programa Nossas

O que é legal na Fundação Abrinq não é

Crianças foi uma renovação para nós,

só o repasse financeiro, mas a questão do

principalmente pela credibilidade que

apoio técnico, os encontros anuais, toda

a Fundação Abrinq tem no mercado. Ela está

reflexão. Na visita técnica, a gente tem um olhar

ajudando muita gente, não somente instituições,

diferenciado. Estou aqui há 15 anos, então um

mas muitas famílias e crianças.”

olhar de fora para mim é essencial. O apoio técnico,

Jacinta Lacerda, coordenadora técnica da
Instituição Beneficente Irmã MARLI, SANTO ANDRÉ/SP

o respaldo que eu tenho da Fundação Abrinq eu
acho que não tem como medir.”
Simone dos Santos Barboza,
diretora do Cei Parque Ipê, São Paulo/SP

no atendimento, além de melhorias na educação, saúde e
proteção, promovendo também a inclusão social das crianças.
As visitas também permitem que os gestores dos
projetos compartilhem os resultados iniciais e avaliem as
necessidades de mudanças de estratégias. Por meio delas,
é possível acompanhar a prestação de contas e a gestão
correta do recurso repassado mensalmente.
17º ENCONTRO ANUAL DA REDE
A Rede Nossas Crianças é composta por 223 organizações
sociais parceiras do Programa Nossas Crianças, que atuam
beneficiando 89.842 crianças e adolescentes de 19 estados
brasileiros. A Rede atualmente alcança 80 municípios e, em
2017, com o apoio dos parceiros do Programa, 39.526 produtos
e serviços foram repassados para as organizações.
Mensalmente as organizações se reúnem para trocar
experiências, receber capacitações e desenvolver ações
planejadas para a Rede.
Em setembro, aconteceu o 17° Encontro Anual da Rede
Nossas Crianças, com o tema Protagonismo de Crianças e
Adolescentes: Quando Começa? O encontro possibilitou a
reflexão sobre as ferramentas de estímulo ao protagonismo
de crianças e adolescentes nos aspectos político-social e
educacional, debatendo a participação social por meio do
diálogo e escuta qualificada.
Em junho de 2018, o Programa Nossas Crianças completará
25 anos de atuação. São 25 anos fortalecendo organizações
sociais e protegendo os direitos da criança e do adolescente.

Principais resultados:

10.027
89.842
397
53

crianças e adolescentes beneficiados
pelo Programa Nossas Crianças
crianças e adolescentes beneficiados
pela Rede Nossas Crianças

vagas ampliadas

organizações sociais conveniadas

223

organizações sociais integrantes
da Rede Nossas Crianças

R$ 1.813.555,89

repassados às organizações sociais
conveniadas

Patrocinador
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Organizações conveniadas ao Programa Nossas Crianças (2017–2019)

Grupo de Mães Nossa Senhora do Amparo – Camaçari/BA

Creche Beneficente e Comunitária Viver Bem de Pirajá –
Salvador/BA

230 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

116 crianças de 1 a 5 anos e 11 meses

Associação Beneficente de Apoio ao Necessitado –
Guarulhos/SP

PROTEÇÃO

378 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

61 crianças de 4 a 5 anos e 11 meses

Associação Maria Flos Carmeli – São Paulo/SP

Casa da Criança de Taquarituba – Taquarituba/SP

185 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

325 crianças de 4 a 5 anos e 11 meses

Associação Padre Enzo – Tamandaré/PE

Lar Fabiano de Cristo – Casa de José – Belém/PA

175 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses

100 crianças de 4 a 5 anos e 11 meses

Associação Comunitária dos Moradores de Paupina –
Amop – Fortaleza/CE

Instituição Beneficente Irmã Marli – Santo André/SP

EDUCAÇÃO INFANTIL

Associação Lar do Pequeno Assis – Campo Grande/MS

90 crianças de 4 a 5 anos e 11 meses

200 crianças de 1 a 5 anos e 11 meses

Associação SOS Família São Geraldo – Guarulhos/SP

Obras Educativas Jardim Felicidade –
Belo Horizonte/MG

171 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses

170 crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses

Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial –
Abefi – Novo Hamburgo/RS

Grupo Criança em Busca de uma Nova Vida –
Vespasiano/MG

129 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses

210 crianças de 3 a 5 anos e 11 meses

Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco –
Santa Luzia/MG

SAÚDE

220 crianças de 1 a 5 anos e 11 meses

316 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

Associação de Assistência Social Nossa Senhora
Aparecida – Araçatuba/SP

Instituto Rogacionista Santo Anibal – São Paulo/SP

Lar Batista de Crianças – São Paulo/SP

143 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

136 crianças de 1 a 5 anos e 11 meses

Centro de Inclusão Social Renascer – Fortaleza/CE

Creche e Casa da Criança Mansão da Paz –
Rio Grande/RS

188 crianças de 1 a 5 anos e 11 meses

163 crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses

Creche Nova Vida – Guaratinguetá/SP

Creche Santa Clara de Assis – Araçatuba/SP

93 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses

170 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses
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Doações para a Rede Nossas Crianças 2017

39.526 itens doados (3.303 de pessoas físicas
e 36.223 de pessoas jurídicas) beneficiando
50 organizações da Rede Nossas Crianças.

• Associação dos Fabricantes de Brinquedos – Abrinq –
Mesas e servidores
• BBTecnologia e Serviços – Camisetas (uniformes)
• Banco Safra – Brinquedos
• Bic – Lápis de cor
• Bombril – Produtos de limpeza diversos
• Brandili – Peças de roupas infantis
• Breton – Peças de roupa infantil; adulto; e brinquedos
• Cia Chicote – Ingressos para o espetáculo A Ilha de Ouro
• Ciranda Cultural – Kits de livros – Lutando contra
a Dengue
• COFCO Brasil S.A – Peças de roupa infantil; adulto;
e xícaras
• Comitê Betinho – Livros
• Contos em Cantos – Ingressos para o espetáculo Marinhar
• CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista – Brinquedos
• Danone – Ação de voluntariado – doação de águas e
Danoninho
• English For Business – Brinquedos
• Escola Móbile – Cadeiras universitárias
• Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo –
Móveis diversos
• Fundação Osesp – Ingressos para os concertos matinais
na Sala São Paulo
• GGD Metals – Brinquedos
• LS Log – Transporte para envio de doação
• Meliá Hotels International – Livros; pastas institucionais;
e pisos
• Meta RH – Peças de roupa infantil e adulto
• Museu do Futebol – Ingressos para visitação
• Nestlé – Jogos
• Núcleo Educatho – Ingressos para o espetáculo O Beco
dos Gatos

• Plena Saúde – Peças de roupa infantil e adulto
• Risadaria Eventos Culturais e Produções Artísticas
– Ingressos para o espetáculo É Mesmo uma
Palhaçada!
• SerialBlocker – Alimentos
• Senac – Livros
• Shopping Ibirapuera – Brinquedos
• Swarovski – Móveis de escritório
• TQI – Brinquedos
• Umbro – Chuteiras
• Unilever – Brinquedos e peças de roupa infantil e juvenil
• Unire Desenvolvimento Humano – Vagas para os
cursos Maquiagem Infantil; Introdução à Contação de
Histórias; e Contador de Histórias
• Zaffarani – Diversos itens de informática
• WTorre – Brinquedos
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PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA

O

Programa Prefeito Amigo da Criança atuou
para fortalecer a ação dos gestores municipais,
oferecendo assessoramento técnico para priorizar
e qualificar as ações da administração local em benefício
de crianças e adolescentes. Para isso, engajou prefeitos e
prefeitas a aderir ao Programa para priorizar e fortalecer as
políticas públicas voltadas à infância e adolescência.
Em 2017, a adesão de prefeitos e prefeitas superou
a meta estabelecida de 2.200 municípios, atingindo
2.339 municípios de 26 Estados, que se comprometeram, de

acordo com o termo de adesão assinado, a melhorar a vida
das crianças e dos adolescentes.
Para que o Programa atingisse os objetivos, foram
realizadas as atividades:

SEMINÁRIO UM MUNICÍPIO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
No decorrer de 2017, foram realizados seminários nas
cinco regiões do País, para discutir estratégias e fortalecer
a relação com os municípios, apresentando a agenda de
trabalho e as metodologias da atual edição do Programa.
Em setembro, durante um dos encontros, a Fundação Abrinq
lançou a nota técnica sobre a necessidade de Aprimoramento
do Pacto Federativo, em parceria com a Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP) e Associação Brasileira de Municípios (ABM),
que defende a estratégia de fortalecimento das políticas públicas
para a infância e adolescência.
VIDEOCONFERÊNCIAS
O Programa inovou ao criar um canal de comunicação
com os municípios. Por meio de videoconferências
no YouTube, foi possível ampliar a capacidade dos
atendimentos aos participantes.
Pela plataforma on-line, aconteceram quatro capacitações,
instruindo os gestores públicos em temas variados.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Entendendo a importância de estar presente em eventos
sobre gestão municipal para consolidar relações, o Programa
Prefeito Amigo da Criança participou do IV Encontro
dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, da
XX Marcha – Brasília em Defesa dos Municípios e do 4º
Congresso Pernambucano de Municípios, ampliando o
número de adesões de prefeitos(as).
O Programa também lançou publicações para orientar
os gestores públicos, sobre assuntos de extrema importância
para os municípios:
• Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– Guia para Mobilização de Recursos e Passo a Passo;
• De Olho no Orçamento Criança e Adolescente;
• Plano Municipal para a Infância e Adolescência –
Elaboração e Revisão;
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – Guia para Ação;
• Conselho Tutelar – Guia Passo a Passo.

Foi muito importante que a Fundação Abrinq,
com a experiência que tem, tenha entrado
no debate sobre o Pacto Federativo. Pois uma
entidade com importância, com o peso da Fundação
entrar nesse debate fortalece a possibilidade de
aprimoramento. Eu desejo muito sucesso para
o Programa e que ele continue incentivando e
auxiliando as prefeituras a proporcionarem uma vida
melhor para as crianças e adolescentes.”
Eduardo Tadeu Pereira,
presidente da Associação Brasileira de Municípios

Principais resultados:

2.339
26

municípios participantes

Estados participantes
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PRÊMIO CRIANÇA

A

cada dois anos, o Programa Prêmio Criança
reconhece iniciativas que priorizam a Primeira
Infância, gestantes, parturientes e puérperas —
mulheres que estão em trabalho de parto ou pós-parto.
Patrocinado pela Lei de Incentivo e pela Novelis do
Brasil, Consigaz Distribuidora de Gás e Reckitt Benckiser
Brasil, o Programa, em 2017, doou acervos literários para as
cinco iniciativas finalistas da edição 2016.
Além das doações, foram realizadas cinco capacitações
com os profissionais de educação, de saúde e assistentes
sociais das organizações e empresas vencedoras, a fim de
qualificá-los para o uso dos acervos.
As capacitações orientaram os profissionais sobre práticas
de contação de histórias, a importância do lúdico envolvendo
jogos e aspectos culturais e étnicos raciais, educação inclusiva
e orientações sobre trabalho com as famílias. Desse modo,
esses profissionais passaram a estimular o hábito da leitura
e desenvolvimento de práticas leitoras para mais de 2 mil
crianças.
Essas ações compõem o segundo ciclo do Projeto,
previsto para 2017, que foi aprovado pela Lei Rouanet.
Confira as iniciativas vencedoras do Prêmio Criança 2016:
• Da Gestação ao Desenvolvimento: A Beleza Que o Grupo
Boticário faz pelas crianças, do Grupo Boticário;
• A Descoberta da Língua Escrita, do Projeto Arrastão;
• Campanha Pra Toda Vida – A Violência Não Pode Marcar o
Futuro das Crianças e dos Adolescentes, do Hospital Pequeno
Príncipe;
• Programa Educação Integral para a Primeira Infância, da Casa
da Criança Armanda Malvina de Mendonça;
• Programa SMS Bebê: do Início da Gestação até 1.000 Dias do
Bebê, do Tá.Na.Hora Saúde Digital.

Patrocínio

Principais resultados:

2.000
136

crianças beneficiadas

profissionais capacitados

5

acervos literários doados

5

municípios participantes

Realização
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PRESIDENTE AMIGO DA CRIANÇA

D

iante do cenário político do País, o Programa Presidente
Amigo da Criança teve seu processo de incidência
política junto ao governo federal comprometido desde
o afastamento e impeachment da presidente Dilma Rousseff,
signatária dos compromissos do Programa.
Visando não prejudicar o objetivo de pressionar o governo
federal a cumprir os compromissos nacionais e internacionais
assumidos pelo Estado brasileiro em relação à efetivação
de direitos das crianças e dos adolescentes, o Programa
concentrou suas ações no monitoramento de programas, ações,
indicadores e investimentos federais, de forma a contextualizar
o Cenário da Infância e Adolescência no Brasil no primeiro
ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e no
primeiro ano do presidente Michel Temer, como sucessor da
mesma gestão (2015-2018).

Dentre as análises, 12 ministérios apresentaram
estruturas, políticas e investimentos voltados às crianças e
aos adolescentes que estarão detalhados no VI Relatório Um
Brasil para Crianças e Adolescentes, que será lançado em 2018,
antes do período eleitoral. Também será publicado o Guia de
Programas Federais que beneficia crianças e adolescentes com
instruções de como buscar o financiamento federal, como
ferramenta de suporte técnico aos municípios, especialmente
aos integrantes do Programa Prefeito Amigo da Criança.

NOVA INICIATIVA

PROJETO PILOTO

E

m 2017, a Fundação Abrinq desenvolveu uma iniciativa,
que tem como objetivo implementar ou criar soluções de
políticas públicas para enfrentar emergências na Primeira
Infância e desburocratizar a aplicação de recursos do Fundo
Municipal da Infância e Adolescência nos municípios de
Atibaia/SP, Boa Ventura/PB e São Paulo/SP.

Para isso, engajou os gestores da assistência social,
direitos humanos e educação dos municípios, além
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), a fim de apresentar soluções e
desenhar propostas de atuações conjuntas. Promoveramse reuniões com atores estratégicos e visitas aos espaços
em Atibaia e Boa Ventura, além de um levantamento de
diagnóstico da situação do CMDCA, Conselhos Tutelares e
do Fundo Municipal de São Paulo.
Atualmente, se discute os mecanismos para desburocratizar
a aplicação de recursos do Fundo, apoiando a implementação
do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Com
isso, os processos serão simplificados e automatizados, dando
transparência às aplicações.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, INCIDÊNCIA POLÍTICA E MOBILIZAÇÃO

O

ano de 2017 foi desafiador para a Fundação Abrinq,
com importantes conquistas na sua atuação em
incidência política e mobilização pelos direitos de
crianças e adolescentes.
A tramitação de proposições legislativas no Congresso
Nacional mais uma vez sofreu impacto pelo cenário
político conturbado. A Fundação Abrinq monitorou um
grande número de propostas legislativas que tramitam no
Congresso Nacional e que têm por tema central a infância e a
adolescência. Foram monitoradas 3.907 proposições em 2017,
número que chama a atenção diante do conjunto de leis em
vigor que já protegem nossos cidadãos de 0 a 18 anos.
Dessas 3.907 proposições legislativas, 2.171 se referem ao
Direito à Proteção; 1.154 ao Direito à Educação; e 582 ao
Direito à Saúde. Dentre as que afetam o direito à proteção,
o tema que mais se destaca trata de Violência contra a

Criança e o Adolescente, com 577 proposições, seguida por
propostas relacionadas ao Sistema de Garantia de Direitos,
com 300 projetos de lei, e Adolescentes Autores de Ato
Infracional, com 192 proposições. Em relação às proposições
que afetam o direito à educação, o tema Financiamento soma
286 proposições, seguido de propostas relacionadas a Currículo
Escolar, com 181 projetos de lei.
A partir do monitoramento realizou-se a análise de
proposições e elaboração de posicionamentos institucionais,
de todas as propostas monitoradas em 2017, aprofundou-se
a análise de 369 propostas legislativas que resultaram
em 40 novos posicionamentos e sua publicação no
módulo Agenda Legislativa da Criança e do Adolescente, do
Observatório da Criança e do Adolescente.
Não faltaram esforços na incidência política para as
proposições prioritárias e mais relevantes. Ao longo do
ano, foram 20 proposições legislativas principais e suas
respectivas proposições legislativas apensadas, objeto de forte
mobilização de parceiros da sociedade civil e da construção
de diálogos com parlamentares para influenciar sua
tramitação. Entre as proposições prioritárias, destacam-se o
PLC 21/2017 (Escuta Protegida), sancionada e transformada
na Lei nº 13.431/2017; PL nº 5.452/2016 (Violência Sexual);
PL nº 7.029/2013 (Financiamento de Creches); PL nº
866/2015 (Fundo Sinase); PL nº 7.643/2017 (Funcreche);
PEC nº 18/2011 (Trabalho Infantil); PLS nº 219/2013
(Corrupção de Menores) e o PL nº 7.119/2017 (Casamento
Infantil) entre outros.
Em maio de 2017, foi lançada a quarta edição do Caderno
Legislativo da Criança e do Adolescente que contou com a análise
de 23 proposições principais e suas apensadas que tramitavam
no Congresso Nacional. Mais concisa, a publicação foi
muito bem recebida tanto pelos parlamentares como pelas
organizações da sociedade civil parceiras da Fundação Abrinq,
além de servir como uma importante ferramenta de incidência
política para fomentar o debate em torno de proposições
legislativas em tramitação.
A incidência política em relação ao aprimoramento das
políticas públicas foi focada na discussão da ampliação do
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financiamento para a Educação Infantil para crianças de 0
a 3 anos de idade, no financiamento do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo, e nas desigualdades de
financiamento para as políticas da infância e da adolescência,
em razão de distorções resultantes da distribuição de
recursos e responsabilidades entre os entes federativos e do
financiamento aos municípios, além da intensa atuação para
a implementação nacional e subnacional dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
A Fundação Abrinq foi selecionada por meio de edital
público, publicado no Diário Oficial da União em abril de
2017, para integrar a Comissão Nacional para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (CNODS). Foi uma das
nove organizações selecionadas como representante da
sociedade civil, no segmento Organizações da sociedade
civil que representem ou tenham como associadas ou
filiadas entidades que desenvolvam ações e projetos sem
fins lucrativos. A Fundação Abrinq recebeu o apoio de
180 organizações, movimentos e redes que a indicaram
como representante. A Comissão será responsável por

acompanhar, monitorar o desenvolvimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e elaborar relatórios
periódicos. Também é responsável por subsidiar discussões
sobre o desenvolvimento sustentável em fóruns nacionais
e internacionais, identificar, sistematizar e divulgar boas
práticas e iniciativas que colaborem para o alcance dos ODS,
por exemplo. O mandato das organizações selecionadas tem a
duração de dois anos (2017-2019).
A CNODS tomou posse no dia 29 de julho de 2017, em
cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Formada por
representantes do governo e da sociedade civil, tem como
missão avançar na implementação no Brasil da agenda global
proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU). A
participação da Fundação Abrinq na Comissão tem como
prioridade a construção de um ambiente favorável para a
implementação dos ODS, sobretudo em nível subnacional,
com o intuito de reduzir as desigualdades internas do País, e a
priorização de políticas públicas e investimentos para crianças
e adolescentes. Ao longo do segundo semestre de 2017, a
CNODS atuou na construção do seu Regimento Interno e na
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definição do seu Plano de Ação 2017-2019.
A Fundação Abrinq esteve presente no Global Child
Forum (Fórum Global da Criança), realizado pela primeira
vez na América do Sul, no mês de abril. Sob o tema Investir
em cada Criança e relacionando com os desafios dos ODS,
o evento destacou formas com as quais as empresas podem
promover o avanço social e econômico na América do
Sul, apoiando os direitos da infância e da adolescência.
Organizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) e pela Childhood Brasil, o encontro reuniu mais
de 300 lideranças de empresas, governos, universidades e
sociedade civil.
Ainda no mês de abril, aconteceu o Fórum dos Países
da América Latina e do Caribe sobre o Desenvolvimento
Sustentável, importante momento de monitoramento da
implementação dos ODS na região. Realizado na Cidade do
México, o Fórum foi organizado pela Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe (Cepal) e pela Secretaria
de Relações Exteriores do México. Durante o evento foi
apresentado o primeiro relatório anual sobre o progresso e
os desafios regionais da Agenda 2030, bem como relatórios
sobre as atividades relacionadas com a Agenda, por parte
de cada um dos países que ocupam suas presidências. Foram
compartilhadas experiências sobre a preparação dos exames
voluntários referentes à implementação da Agenda 2030 por
alguns países, como Argentina, Brasil, Panamá, Uruguai, entre
outros. Alguns representantes da sociedade civil e do setor
privado também apresentaram seus próprios relatórios sobre
iniciativas vinculadas aos ODS, entre outras atividades. A
Fundação Abrinq foi membro da Delegação Oficial Brasileira,
como representante da sociedade civil na Comissão Nacional
para os ODS.
Em maio, a Fundação Abrinq deu início a alguns
diálogos com representantes de pastas do governo federal
que se configuram como estratégicas e importantes para a
pauta da infância e adolescência no Brasil. Reuniões com
a Coordenação-geral de Educação Infantil no Ministério
da Educação e com o secretário Nacional de Promoção do
Desenvolvimento Humano do Ministério do Desenvolvimento
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Social (MDS) foram realizadas para debater temas importantes
na defesa e promoção dos direitos das crianças e dos
adolescentes, com vistas a fortalecer a sinergia e articulação
com ações do Executivo Federal.
Como uma das atividades do Dia Nacional de Combate
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aconteceu
o Fórum Exploração Sexual Infantil, em parceria com o
Instituto Liberta, Cyrela e o jornal Folha de S.Paulo. Fruto
da campanha contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes Os números assustam, um número salva!, lançada
no final de 2016 e da qual a Fundação Abrinq é parceira. O
fórum reuniu especialistas, ativistas e personalidades públicas
que atuam com foco nessa temática. O Fórum teve como
objetivo discutir formas de combate à exploração sexual
de crianças e adolescentes, abordando ações no Legislativo
e Judiciário, redes de proteção a testemunhas e maneiras
como empresas podem ajudar. A Fundação Abrinq, como
organização convidada, participou das discussões sobre ações
de enfrentamento da exploração e avanços legislativos.
Ainda em 2017, a Campanha de Enfrentamento à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes lançou sua
segunda fase, com peças voltadas para os potenciais
agressores, conscientizando-os de que a exploração sexual de
crianças e adolescentes é crime.
Em evento realizado em Brasília, na semana de 4 a 11
de junho, foi apresentado um balanço da luta nacional
contra o trabalho infantil e o lançamento oficial, no Brasil,
da campanha 100 milhões por 100 milhões, liderada pelo
engenheiro indiano Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio
Nobel da Paz de 2014. A iniciativa global tem o objetivo
de mobilizar governos e sociedade contra o trabalho
infantil e no combate à exclusão escolar. No Brasil, a ação
é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, com parceria temática do Fórum Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).
A Fundação Abrinq colaborou com o planejamento e a
estruturação da campanha no Brasil, a convite da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação.
Em 12 de junho, Dia Nacional de Prevenção e Combate
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ao Trabalho Infantil, e durante a Semana de Ação Mundial
2017, em Brasília/DF, a Fundação Abrinq lançou o estudo
Trabalho Infantil no Brasil – O Desafio do Trabalho Infantil
nas Atividades Agrícolas, analisando alguns dados referentes
ao trabalho infantil no campo, sobretudo, em atividades
agrícolas, que pretendeu evidenciar a exploração do trabalho
infantil em ambientes familiares e propriedades rurais, um
grande desafio para a erradicação do trabalho infantil no
País. O relatório foi entregue ao Nobel da Paz, Kailash
Satyarthi, que lançava no Brasil a Campanha 100 Milhões
por 100 Milhões. O estudo foi também disponibilizado no
site da Fundação Abrinq.
Ainda em junho, durante o Seminário - Consulta à
Sociedade Civil: Avanços e Perspectivas da Agenda 2030 e as
Prioridades Futuras da União Europeia no Brasil, foi lançado
o Relatório - Luz da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, elaborado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade
Civil da Agenda 2030, do qual a Fundação Abrinq participa.
O relatório, também entregue ao governo brasileiro na
cerimônia de posse da Comissão Nacional para os ODS,
coloca em debate os desafios que o País deverá enfrentar nos
próximos anos para cumprir com os compromissos assumidos
internacionalmente.
Em julho, o Brasil apresentou o Relatório Voluntário
Nacional – sobre a implementação dos ODS no país –
durante a reunião do Fórum Político de Alto Nível (HLPF,
sigla em inglês), instância das Nações Unidas responsável
pelo monitoramento global do cumprimento da Agenda
2030. Em agosto, a Fundação Abrinq lançou a primeira
publicação da série de estudos A Criança e o Adolescente
nos ODS – Marco Zero dos Principais Indicadores Brasileiros.
A série apresenta uma análise de indicadores nacionais
referentes aos ODS, que estão diretamente relacionados a
crianças e adolescentes. O objetivo é contribuir para o debate
sobre o monitoramento dos indicadores nacionais dos ODS
e para a construção de estratégias efetivas para a superação
dos desafios nacionais relacionados à garantia e efetivação
dos direitos de crianças e adolescentes no País. A primeira
publicação da série aborda os indicadores relacionados

aos ODS 1 (erradicação da pobreza), ODS 2 (segurança
alimentar e nutricional), ODS 3 (saúde) e ODS 5 (igualdade
de gênero), objetivos que constaram do Relatório Voluntário
Nacional apresentado pelo Brasil ao HLPF da ONU. Em
outubro, lançou-se a segunda publicação discutindo os
indicadores associados aos ODS 4 (educação) e ODS 8
(trabalho decente). Em dezembro, publicou-se a terceira,
na qual se analisaram os indicadores associados aos ODS 6
(acesso à água), ODS 11 (cidades sustentáveis) e ODS 16
(paz, justiça e instituições eficazes). Para completar a série,
no primeiro semestre de 2018, será lançada a quarta e última
publicação, abordando os indicadores associados ao ODS 10
e apresentando uma análise sobre diferentes desigualdades
que impactam a vida de crianças e adolescentes no Brasil.
A Fundação Abrinq, em parceria com a ANDI –
Comunicação e Direitos, atuou como parceira técnica
no projeto Participação da Sociedade Civil na Cúpula
das Américas (Pasca), com foco no monitoramento
dos mandatos das Cúpulas das Américas pelo governo
brasileiro. Serão 4 temas prioritários: educação, segurança,
governança democrática e participação da sociedade civil
e ambiente habilitante. No dia 17 de outubro de 2017, a
Fundação Abrinq, em parceria com a ANDI, promoveu um
encontro com organizações da sociedade civil das áreas de
educação e segurança pública, para convidá-los a compor
o grupo de organizações especialistas para acompanhar o
desempenho do Brasil no cumprimento dos compromissos
da Cúpula das Américas. E no dia 26 de outubro, realizou a
Consulta Nacional com a Sociedade Civil e dos Atores Sociais
- VIII Cúpula das Américas.
Em novembro, a Fundação Abrinq foi selecionada para
compor a Comissão Municipal para os ODS da Cidade
de São Paulo, como representante da sociedade civil. É
mais um importante espaço de incidência, com foco na
implementação subnacional dos ODS, considerando que o
município de São Paulo é integrante do Programa Prefeito
Amigo da Criança.
Também em novembro, participou do Festival de
Empreendedorismo da Federação das Indústrias do
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Estado de São Paulo (Fiesp) para debater os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável com jovens empreendedores
engajados nas atividades da Fiesp. A Fundação Abrinq
compartilhou sua visão e experiência no tema, além dos
andamentos dos trabalhos na Comissão Nacional para os ODS.
Em relação às ações de mobilização social, seguiu
fortalecendo as articulações e parcerias para a incidência
política, tanto no âmbito do Legislativo como no do
Executivo.
a. Fórum Interconselhos: como representantes da sociedade
civil na CNODS, a Fundação Abrinq participou das
atividades do Fórum, que tratava dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e desafios do alinhamento
com o Plano Plurianual de Atividades do Governo Federal.
b. Assembleia da Rede Nacional da Primeira Infância:
realizada no fim de novembro, a Assembleia teve como
pauta a prestação de contas da gestão que se encerra e o
planejamento de ações conjuntas para 2018.
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Em relação à inteligência de indicadores, foi ampliada a
quantidade de dados desagregados disponibilizados no portal
do Observatório da Criança e do Adolescente, no módulo
Cenário da Infância. Especialmente para os temas de saúde e
educação, foram feitas customizações que permitem ao público
visualizar os indicadores a partir de alguns recortes e grupos
sociais específicos, como por exemplo, gênero, raça/cor da pele,
anos de estudo, situações de domicílio e localizações (rurais
e urbanas), além de dependências administrativas (federais,
estaduais, municipais e privadas) dos estabelecimentos de
ensino e matrículas. O objetivo da inserção dessas variáveis
foi evidenciar ainda mais as disparidades existentes entre a
população em geral e grupos socialmente mais vulneráveis.
Além de subsidiar análises para a construção de políticas
públicas mais focalizadas. Em abril de 2017, a Fundação Abrinq
publicou a terceira edição do Cenário da Infância e Adolescência
no Brasil, um livro de bolso que reúne os principais indicadores
nacionais sobre crianças e adolescentes.
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

A

Fundação Abrinq participa ativamente de diversos
espaços nacionais, estaduais e municipais, que debatem
e defendem os direitos e as políticas voltadas para a
infância e adolescência. São eles:
Associação Paulista de Fundações
Entidade civil, sem fins lucrativos, formada para integrar,
associar e representar as fundações do Estado de São Paulo,
além de defender seus interesses institucionais e colaborar com
outras unidades federativas.
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Atua na efetivação e ampliação dos direitos educacionais
para que todos tenham acesso à educação pública, gratuita e de
qualidade no Brasil.
Centro de Referência às Vítimas de Violência –
Instituto Sedes
Realiza o trabalho de combate à violência doméstica por
meio de programas e políticas de intervenção, articulado e
sintonizado com os seus princípios na defesa intransigente

dos direitos humanos, do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e da cidadania.
Ciranda 2030
Coalizão constituída de organizações públicas e privadas
com atuação reconhecida na promoção e garantia dos
direitos de crianças e adolescentes, com o objetivo de
monitorar a implementação de ações, programas e políticas
públicas focadas no cumprimento das metas e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que afetam diretamente
a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Comissão Municipal de Enfrentamento à
Violência, Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes
Constituída por representantes do poder público municipal,
estadual e também da sociedade civil, a Comissão atua como
polo articulador de ações para enfrentamento à violência,
abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, além
de organizar campanhas de sensibilização e mobilização social
para o enfrentamento da problemática em questão.
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Comissão Municipal de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil
Comissão de caráter consultivo, propositivo e de
articulação, sob a coordenação da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social, que visa à articulação de
ações para combater o trabalho infantil no município de
São Paulo. É composta por representantes de conselhos,
secretarias do município e demais órgãos e representações
da sociedade civil.
Comissão Nacional para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
A Comissão Nacional para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável é instância colegiada paritária,
de natureza consultiva, integrante da estrutura da Secretaria
de Governo da Presidência da República, para a articulação,
mobilização e o diálogo com os entes federativos e a
sociedade civil. Tem a finalidade de internalizar, difundir e
dar transparência ao processo de implementação da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das
Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil
(Decreto nº 8.892/2016).
Comitê Nacional da Agenda Criança Amazônia
Atua na efetivação de políticas públicas que promovem
a proteção e a garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes na região da Amazônia Legal.
Conselho Estadual de Alimentação Escolar de
São Paulo
Órgão responsável por zelar pela qualidade dos alimentos
oferecidos e acompanhar a aceitação dos cardápios escolares.
O Ceae-SP compõe o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae).
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de São Paulo
Propõe, acompanha e fiscaliza as ações do governo
municipal nas áreas de segurança alimentar e nutricional,

com o objetivo de contribuir para a concretização do direito
constitucional de cada pessoa à alimentação e à segurança
alimentar e nutricional.
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente
Órgão colegiado de caráter deliberativo que tem por
finalidade elaborar normas gerais para a formulação e
implementação da política nacional de promoção e defesa
dos direitos da criança e do adolescente.
Estratégia ODS
Coalizão de organizações com atuação reconhecida no
País, representando a sociedade civil, o setor privado e os
governos locais, com o propósito de discutir e propor meios
de implementação para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, que contemplem medidas efetivas para obter
avanços nas diferentes dimensões que compõem a agenda.
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil
Espaço não governamental de articulação e mobilização dos
agentes institucionais envolvidos com políticas e programas
de enfrentamento ao trabalho infantil e de proteção ao
adolescente trabalhador.
Fórum Nacional dos Conselhos de
Alimentação Escolar
Responsável por acompanhar e monitorar os recursos
federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação para a alimentação escolar e garantir boas
práticas sanitárias e de higiene dos alimentos.
Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Espaço democrático da sociedade civil com a missão de
garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente,
por meio da proposição, articulação e monitoramento das
políticas públicas e da mobilização social.
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Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil
Mobiliza e articula os diversos segmentos
responsáveis por zelar pelo cumprimento da legislação e
desenvolvimento dos programas e políticas públicas que
levem à prevenção e erradicação do trabalho infantil e
proteção do jovem trabalhador.
Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial
– Centro de Voluntariado de São Paulo
Organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que faz
parte de uma rede de centros de voluntariados de todo o Brasil,
a fim de fortalecer a ação voluntária no País.
Grupo de Trabalho da Sociedade Civil sobre a
Agenda 2030
Tem como objetivo incidir e acompanhar o processo
de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no Brasil. O grupo reúne cerca de

50 organizações, redes e movimentos com diversos enfoques
temáticos e com histórico de atuação no campo de direitos
humanos e sustentabilidade e com incidência em redes e
fóruns internacionais.
Rede Brasileira do Pacto Global
Iniciativa voluntária, desenvolvida pela Organização
das Nações Unidas (ONU), que fornece diretrizes para a
promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por
meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.
Conta com a participação da Fundação Abrinq no Grupo de
Trabalho de Direitos Humanos e na Comissão ODS.
Rede de Promoção dos Direitos das Meninas e
Igualdade de Gênero
Iniciativa de organizações da sociedade civil, coordenada
pela Plan International Brasil, para que meninas e mulheres
sejam protagonistas de suas vidas, livres de violências e
outras barreiras que lhes são impostas por serem mulheres.
Rede Nacional da Primeira Infância
Conjunto de organizações da sociedade civil, do
governo, do setor privado e de outras redes e organizações
multilaterais que atuam na promoção e defesa dos direitos
da Primeira Infância.
Rede Não Bata, Eduque
Objetiva enfrentar a prática dos castigos corporais e o
tratamento cruel e degradante, estimulando uma relação
familiar e comunitária respeitosa, que garanta o direito
das crianças e dos adolescentes à integridade física e
psicológica, além de seu pleno desenvolvimento como ser
humano e cidadão.
Rede Nossa São Paulo – Comissão de Educação
Discute as prioridades para a cidade e conta com
a participação de grupos de trabalhos temáticos e
interdisciplinares. Os grupos são constituídos por
representantes de entidades e cidadãos.

P
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Publicações

Caderno Legislativo da Criança e do
Adolescente 2017
Em sua 4ª edição, é uma ferramenta de incidência política
criada para subsidiar e fomentar o debate em torno das
proposições legislativas que promovem ou reduzem direitos da
criança e do adolescente e que tramitam no Congresso Nacional.
Cenário da Infância e Adolescência no
Brasil 2017
Compilação dos principais indicadores sociais que afetam
a qualidade de vida, o bem-estar e a cidadania de crianças e
adolescentes no Brasil.
Coleção: A Criança e o Adolescente nos ODS
Ao longo de 2017, a Fundação Abrinq lançou três publicações
da série A Criança e o Adolescente nos ODS. Cada exemplar conta
com uma análise completa de cada um dos objetivos que estão
diretamente relacionados a crianças e adolescentes.
Conselho Tutelar
Orienta e apoia os municípios sem programas de proteção
e sem Conselhos convenientemente constituídos ou com
atuação pouco adequada.

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente
Descreve o passo a passo necessário para implementar e
qualificar a gestão da política municipal de atendimento aos
direitos da criança e do adolescente.
De Olho no Orçamento Criança
Oferece a metodologia de desagregação do orçamento
público para identificar os gastos da administração com
crianças e adolescentes.
Doações Incentivadas aos Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente
Orienta as empresas a realizar doações incentivadas aos
Fundos com o intuito de contribuir com ações prioritárias no País.
Fundamentos do Orçamento Público para
Apuração do Orçamento Criança
Apresenta a estrutura de planejamento orçamentário para
que os interessados em realizar a apuração do Orçamento
Criança, possam entender os fundamentos da apuração, os
conceitos utilizados e a lógica de encadeamento do processo
orçamentário em suas cidades.
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Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente
Guia para auxiliar os Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) a gerir
os recursos dos Fundos Municipais em sintonia com as
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
e com a legislação que regula a utilização de recursos
públicos no País.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Guia para Mobilização
de Recursos
Oferece estratégias para ampliar a captação de recursos
nos municípios em favor de políticas para crianças
e adolescentes.
Gibi – Era uma Vez no Campo
Voltado às crianças, aborda de forma simples e de fácil
compreensão as consequências do trabalho infantil.
Guia Programa Prefeito Amigo da Criança –
GESTÃO 2017-2020
Apresenta o passo a passo e fornece apoio técnico para os
prefeitos e prefeitas participarem do Programa.
Plano Municipal para a Infância e Adolescência
– Elaboração e Revisão
Oferece metodologia para planejamento participativo,
intersetorial, operacional e de longo prazo, aprofundando a
discussão sobre a revisão, o monitoramento e a avaliação do
Plano como ferramenta de suporte técnico aos municípios.
Trabalho Infantil no Brasil – O Desafio do
Trabalho Infantil nas Atividades Agrícolas
Traça um panorama sobre a situação do trabalho infantil
agrícola no País ao analisar os resultados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), de 2015, em
relação aos tipos de atividades desempenhadas por crianças
e adolescentes.
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Comunicação

O impacto nas redes sociais
também foi crescente:

A

Fundação Abrinq entende que a comunicação é um
canal de extrema importância para sensibilizar e
mobilizar as pessoas para assuntos relevantes à defesa
de direitos de crianças e adolescentes.
Em razão disso, utiliza diversos meios para informar e
engajar a população à causa. Só em 2017, 3.616 notícias
foram veiculadas na grande imprensa, incluindo veículos de
destaque, e 1.024 anúncios foram publicados na mídia, um
aumento significativo comparado ao ano anterior.

Twitter

Facebook

LinkedIn

664 mil

226.316

6.105

seguidores

fãs

seguidores

Instagram

Youtube

4.781

1.460

seguidores

inscritos
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Campanhas

18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A campanha chamou a atenção das pessoas para a proteção
de crianças e adolescentes. Para tanto, foram desenvolvidas
diversas ações:
Em parceria com a Socicam, foram feitas mobilizações
nos três principais terminais rodoviários de São Paulo:
Barra Funda, Jabaquara e Tietê. A ação aconteceu
simultaneamente e os passageiros que transitavam
receberam um marcador de páginas com os diferentes
canais de denúncias e indicadores do Disque 100 (canal
de denúncia oficial da Secretaria de Direitos Humanos).
Na internet, parceiros da Fundação Abrinq foram
mobilizados a postar uma foto com o símbolo da campanha,
uma flor amarela ou com um cartaz com as hashtags
#FaçaBonito #Disque100 #FundaçãoAbrinq.
Na imprensa, foram divulgadas 116 matérias, em apenas
três dias, sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual Infantil.
Também aconteceram ações conjuntas feitas por
organizações sociais da Rede Nossas Crianças em municípios
do Programa Prefeito Amigo da Criança.
Foram distribuídos 50 mil marcadores de páginas em todas
as ações. Cerca de 2 milhões de pessoas foram impactadas.
Em parceria com o Instituto Liberta e a Folha de S.Paulo,
foi realizado o Seminário Folha: Exploração Sexual Infantil.

CAMPANHA DE
ENFRENTAMENTO À
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A campanha foi promovida
pelo Instituto Liberta, Childhood
Brasil, Fundação Abrinq, Plan
International e Secretaria
Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente. Ao longo de
2017, foi lançada a segunda fase
da campanha, chamada Escolhas.
A ação, desenvolvida pela Cucumber Propaganda, busca
desconstruir as desculpas usadas pelos homens agressores para
relacionar-se sexualmente com crianças e adolescentes.

12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL
CONTRA O TRABALHO
INFANTIL
No Dia Mundial contra
o trabalho infantil, a
Fundação Abrinq realizou uma
intensa mobilização em suas
redes sociais, impactando mais
de 200 mil pessoas.
Celebridades como Sabrina
Sato e o cantor Daniel apoiaram
a campanha Não ao Trabalho
Infantil, no Facebook. No Twitter, os conteúdos atingiram mais
de 20 mil visualizações de forma orgânica (sem investimentos).
Na imprensa, 110 matérias sobre trabalho infantil foram
divulgadas, incluindo veículos de grande abrangência como
Globo News, Catraca Livre, Band News e TV Cultura.
Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas foram impactadas
pela campanha.
Em Brasília, foram lançadas a campanha 100 Milhões por
100 Milhões e a publicação Trabalho Infantil no Brasil – O
Desafio do Trabalho Infantil nas Atividades Agrícolas.
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AÇÕES COM PARCEIROS

Abrinq
Anualmente destina ao Programa Nossas Crianças parte da verba obtida com as locações de
estandes na Feira Abrin.
Bic
Parceira da Fundação Abrinq pelo terceiro ano consecutivo, doou mais de 125 mil lápis de cor
para crianças e adolescentes de quatro organizações sociais parceiras da Fundação.
Copagaz
Parceira da Fundação Abrinq desde 2005, a Copagaz renovou seu compromisso com as
crianças e adolescentes beneficiados pelo Programa Adotei um Sorriso, destinando R$ 0,01 da
venda de cada botijão de gás de 13kg.
Hering
Realizou em parceria com a Fundação Abrinq a campanha Todo Mundo de Noel. Na compra
de três ou mais peças de roupas infantojuvenis, a Hering doou uma peça para as crianças de
organizações integrantes da Rede Nossas Crianças, indicadas pela Fundação Abrinq.
Omni Ope
Ampliou, no segundo semestre de 2017, a campanha de marketing relacionado à causa para
três linhas de sifões. A cada produto vendido, R$ 0,50 foi destinado para a Fundação Abrinq.
Risadaria
Um dos responsáveis por levar alegria às nossas crianças. Doou 660 ingressos para que crianças e
adolescentes de organizações sociais parceiras da Fundação Abrinq fossem ao Festival Risadaria.
Shopping Ibirapuera
Parceiro do Programa Creche para Todas as Crianças desde 2012, o Shopping Ibirapuera
também nos apoiou com a campanha Árvore de Natal Solidária, que presenteou mais de 350
crianças da Organização Centro Assistencial Cruz de Malta (São Paulo/SP).
Umbro
Doou chuteiras novas para 135 crianças e adolescentes beneficiados pela Sociedade Santos
Mártires, São Paulo/SP, organização social parceira da Fundação Abrinq.
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MISSION
To promote the defense of rights and the exercise of citizenship for children and adolescents.
VISION
A fair and responsible society for the protection and full development of its children and
adolescents.
VALUES
Ethics, transparency, solidarity, diversity, autonomy and independence.
POSITIONS
Fundação Abrinq advocates for:
• The right to an inclusive education, with guaranteed access and quality in all stages of
basic education (early childhood education, primary and secondary education);
• The right to promote healthy lives for children and adolescents;
• The right to co-responsibility in public management;
• The right to protection, education and healthcare.
Fundação Abrinq opposes:
• Reduction of criminal majority;
• Child labor in all its forms;
• All and any form of violence against children and adolescents;
• Reduction of working age;
• Any measure or legislation that would reduce children and adolescents rights, already
guaranteed by the Brazilian Federal Constitution, by the Brazilian Statute of the Child
and Adolescent and by international agreements of which Brazil is a signatory

ISO 9001
SGS of Brazil (Inmetro and UKAS of England) has granted
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente
the ISO 9001 Certificate, which ensures and proves the quality
of its processes of development and management of social
programs and projects aimed at children and adolescents.
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Letter from the chairman

Thanks

P

D

romoting the guarantee of children’s and adolescent’s
rights in a troubled political situation is a hard task,
and 2017 was a very challenging year for everybody.
The Fundação Abrinq has worked incessantly through
Actions, Programs and Projects to promote the defense
of rights and the exercise of citizenship of children and
adolescents in our country.
We work on several fronts to ensure that the rights laid
down in our legislation are effected by means of policies that
promote the citizenship of children and adolescents, enabling
the confrontation of inequalities and protecting, above all,
those who are in a most vulnerable situation.
With a lot of dedication and hard work, carried out in
partnership with other organizations, companies, supporters
and governments, we managed to achieve our objectives and
overcome some goals.
There are still many challenges: Brazilian children still
face many difficulties to have their rights guaranteed. We
believe that together we can transform the lives of thousands
of children and adolescents and for this, in 2018, we will
continue working hard for the same purpose.
We dedicate this Annual Report to children and
adolescents, they are the very reason of our existence;
also to our partners and supporters, and to all those who
never stop believing in the future and In a fairer and more
sympathetic country for all.
Enjoy your reading!
Carlos Tilkian
Chairman

ear Donor, in 27 years of operation the
Fundação Abrinq has transformed the lives of
millions of children and adolescents throughout Brazil
promoting the guarantee of rights and access to education,
health and protection.
In 2017, we developed several initiatives for the cause of
childhood and adolescence. We were present in all Brazilian
states and contributed significantly so that all children had
their rights guaranteed.
We would like to express that none of this would be
possible without you. Your contribution has been fundamental
for us to have achieved so much over the years. Together,
these efforts were substantial to continue fulfilling our mission.
The results described in this Annual Report became possible
thanks to your support.
Thank you for being part of our story and not letting this
work stop. Together, we transform lives.
In 2018 we will do much more!
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T

he Fundação Abrinq works in the promotion and
defense of all rights and the citizenship exercise of
children and adolescents, aligned with the defense of
the rights established in the Brazilian Federal Constitution
of 1988, the Statute of the Child and Adolescent (Law
nº 8,069/ 1990), and to the principles and guidelines
established by the Organic Law of Social Assistance (Law
nº 8,742/1993) and the National Social Assistance Policy
(PNAS/2004 - SUAS). Actions, Projects and Programs are
based on three core pillars: the defence of the right of people
under 18 to education, protection and health, mainly those
in a situation of social vulnerability.
Its work has national coverage through political,
technical, administrative and financial advisory services
to civil society organizations, companies and governments,
at all three levels of the Federation – Union, Federal
district, State and Municipal areas – as well as in the
three spheres – Executive, Legislative and Judiciary. It
also performs political incidence and social mobilization
focused on the defense and guarantee of rights provided
by law and on the recognition of new rights, promotion of
citizenship and confrontation of inequalities. Its services
are totally free, continuous, permanent and planned for the
accomplishment of its mission.

Social control of public policies, strengthening of civil
society organizations and the movement of children
and adolescents.
Through its actions, programs and projects, it supports
civil society organizations that provide essential services
to guarantee the rights to health, to education and to the
protection of children and adolescents in order to strengthen
and qualify the performance of these organizations for the
good management of their activities (planning, monitoring
and actions evaluations, programs, projects and/or provided
services), as well as the sustainability of the actions, through
fundraising strategies.
The Fundação Abrinq promotes and strengthens the social
control and the effort of children`s movement organizations

through mobilization and engagement in networks and coalitions,
and also participates in democratic areas of rights defense, such as
councils, forums, networks, commissions, among others.

Promotion and guarantee of the rights of children and
adolescents with companies.
The Fundação Abrinq engages the business community
in the defense of the rights of children and adolescents,
mobilizing and recognizing companies that carry out
social actions for the promotion and defense of the rights
of children and adolescents, with the focus being on
preventing and combating Child Labor. The companies
commit themselves to non-exploitation of Child Labor and
not to allow it in their production chain; to promotion of
vocational training and access to sheltered employment for
adolescents; and promote social actions for the benefit of
children and adolescents.

Promotion and guarantee of the rights of children and
adolescents by governments
The Fundação Abrinq defends that the public power must
fulfill its role in assuring the rights of children and adolescents
through the provision of quality public services, taking into
account the specific needs of each vulnerable group and taking
the necessary measures to reduce access inequalities and
improvequality of services provided.
At federal level, it brings federal ministries and
managers together for the qualified implementation of
national policies that ensure children’s and adolescents’
rights, and make sure these are implemented, as well as
the qualification of existing national policies that require
improvement. The Fundação Abrinq also strives to fulfill
the commitments made through the National Plans and
Policies, such as the National Social Assistance Policy/
SUAS, the National Education Plan, the National Plan for
Family and Community Living, among others.
Through actions, programs, projects, and political
incidence, it pressures governments to fulfill their
commitments taken up through international treaties,
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conventions and agreements, such as the United Nations
Convention on the Rights of the Child and its additional
protocols and the Sustainable Development Goals.
At the municipal level, the Fundação Abrinq works
directly in the Brazilian municipalities, engaging the
municipal managers in order to qualify the municipal policies
of social assistance, education and health aimed at children
and adolescents. Through formal adhesion to the Prefeito
Amigo da Criança Program (Child-Friendly Mayor Program),
mayors commit to prioritization of child an adolescent
care during their term of office. This materializes in a work
agenda that, in addition to concrete actions, foresees the
evolution of a social indicators group in the areas of health,
education, protection, planning and investment. In order
to move ahead with the agenda, local efforts needed, to
work towards the establishment of participatory processes,
strengthening of right and tutelary councils, social assistance,
education, health and school feeding. Managers who fulfill
the agenda and evolve themselves significantly in these
indicators are recognised as Child-Friendly Mayors at the
end of their terms in management.
In coordinating actions to strengthen social control and civil
society organizations together with municipal governments,
the Fundação Abrinq promotes the strengthening of Municipal
Public Planning through the provision of a medium and longterm participative and intersectorial planning methodology,
which involves six phases: involvement of strategic players,
diagnosis, proposals for problem-solving, sectorial analysis and
drawing-up of municipal plans. The engagement of several
actors, especially socio-welfare policies, strengthens them with
a common agenda in hands for empowerment of an integrated
and intersectorial policy, which also qualifies the civil society
action in social control.
The methodology for assessing the Child and
Adolescent Budget (OCA) in the municipalities is an
important social control tool for the political impact
of civil society, especially in the Municipal Council of
Children and Adolescents rights (CMDCA) and the
Municipal Council of Social Assistance.

Promotion, guarantee and defense of the rights of children
and adolescents in the Brazilian National Congress
The Fundação Abrinq acts together with the
congresspeople, in both legislative houses, to improve the
proposals currently under consideration, making new proposals
and preventing alterations to the children’s and adolescents’
rights as set out by Law, as such alterations could bring
setbacks within the legal framework. In addition, it dedicates
itself to the improvement of the national legislation to attend
the differences and specificities of vulnerable groups. For this
purpose, it monitors legislative proposals that are processed
in the National Congress, analyzes such proposals, and
establishes public positions and dialogues with Congresspeople
to influence decision-making in relation to priority guidelines
for children and adolescents.

Campaigns and social mobilization for the defense of the
rights of children and adolescents
The defense and guarantee of the rights of children
and adolescents requires constant awareness and
mobilization of society around the issues that affect
children and adolescents in situation of violence. Every
year, Fundação Abrinq participates in, and carries actions
within, two major campaigns: on 18 May, the National
Day for the Combat of Abuse and Sexual Exploitation of
Children and Adolescents, and on 12 June, World Day
Against Child Labour. Apart from these two major events,
it has also been involved in campaigns for awarenessbuilding and social engagement concerning issues related to
its areas of activity.

Production and dissemination of knowledge and good
practices in favor of the defense and guarantee of the rights
of children and adolescents
Through its Programs and Projects, the Fundação Abrinq
promotes the publicity and dissemination of innovative
projects and initiatives in the field of defense and guaranteeing
the rights of children and adolescents. It analyzes, systematizes
and rewards public and private actions, with the objective of
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recognizing and disseminating simple, effective, innovative
and reeditable solutions aimed at the integral protection of
childhood and adolescence.
It produces studies and research that broaden the
knowledge of public managers, workers and entities with
a leading role (or not) in social assistance, as a strategy to
provide grounds for the drawing-up, implementation and
evaluation of social welfare policy.
The Fundação Abrinq maintains the Observatory for
Children and Adolescents, a digital platform that organizes
and makes public the social indicators of childhood and
adolescence, as well as legislative proposals that affect affect
the upholding of children’s and adolescents’ rights and that are
put through the National Congress.
Through systematically monitoring of the social
indicators, Fundação Abrinq publishes the Childhood and
Adolescence Scenario in Brazil, in a pocket publication
containing the main national indicators. The legislative
monitoring generates the annual publication of the
Legislative Notebook of the Child and Adolescent, with

the priority legislative proposals that are processed in the
National Congress.
There is also production of recommendations about
social assistance, education and health policies aimed
at children and adolescents, especially regarding the
flows, protocols and policies to tackle violence, Child
Labor and access to quality Child Education, supporting
municipalities in their development of strategies for
reducing social vulnerability in cities.
Based on the monitoring carried out by the Child Friendly
Monitoring Network, the report A Brazil for Children and
Adolescents is produced, contextualising the scenario of
childhood and adolescence in a given period, through the
evaluation of the programs and projects carried out by the federal
government and the investment towards policies for children
and adolescents. The report is the translation of the monitoring
effort of 22 national social organizations that work together
with the Fundação Abrinq so that it can focus politically on the
federal government and demand improvements in public policies
aimed at children and adolescents.
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F

undação Abrinq believes that the access to a quality
education is fundamental for promoting the development
of a sustainable society and for reducing its social
inequalities, thereby favouring the inclusion of the most
vulnerable children and adolescents.
According to goal 1 of the National Education Plan
(PNE), access to Early Childhood Education in the Preschool
should be made universal by 2016, together with the
expansion of supply of nursery education, so that at least 50%
of children up to 3 years old shall be catered to by 2024.
However, in 2016 only 83.5%* of children were actually
enrolled in Preschool. It is important to consider that this
means that 16.5% of children or 998,348, were still without
access to preschool education.
The situation worsens when we consider the coverage
of in day-care centers: just over 3.2 million children are
enrolled in Brazil, which is equivalent to 27.1% of the
population of children up to 3 years old.
In the light of this scenario, the Fundação Abrinq has
worked to improve the quality of education, to increase the
number of places available and to qualify the pedagogical
practices applied in classrooms. For this, it has developed five
initiatives to ensure the right to education, so that children
may improve school performance.
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CRECHE PARA TODAS AS
CRIANÇAS (Daycare for all Children)

F

undação Abrinq, through Creche para Todas as
Crianças Program, has, for 10 years, contributed
towards the increase in availability of places and
also to improvement in the quality of Early Childhood
Education. With the support of Shopping Ibirapuera, the
Program benefited 841 children from 12 states throughout
the year, promoting and assuring the right to Early
Childhood Education.
For this, the Program has turned to three activities:
DAYCARE REFORMS
In early 2017, the children’s playroom were formally
opened at Bela Vista daycare in Vitória da Conquista/BA,
they were reformed at the end of the previous year.
Four other daycare centers have also been refurbished,
bringing improvements to their physical structures. They
are: Creche Comunitária Menino Jesus, in Cuiabá/MT,
Creche Municipal Morro do Cruzeiro, in Resende/RJ,
Creche União e Força and the Instituto Social Vivendo e
Aprendendo, both in Vitória da Conquista/BA.
The reforms made possible to qualify childcare services,
provide quality education for children from 0 to 5 years of
age and improve spaces, often without lighting, ventilation,
furniture, books, toys and games, fundamental requirements
that directly impact on learning and safety of children.

10 YEARS COMMEMORATIVE MEETING
First set up in 2007, the Creche para Todas as Crianças
Program completed 10 years of operation in October. Since
its inception, more than 50,000 children have benefited.
During this period, it the Program had several reasons
to celebrate: the initiative helped 1,500 children to get
places in Early Childhood Education, while 42 schools were
reformed and had their spaces re-adapted.
To celebrate the Meeting of 10 years of Creche para
Todas as Crianças was held, portrayed the scenario and the
challenges of Early Childhood in Brazil.
The Program counted with the collaboration of 14
articulators who act voluntarily in the communities to
identify and engage people who exercise strategic functions
for the cause of early childhood.

Supporter

When we get a partnership like this, with
Fundação Abrinq, people have no idea of
the value. And it is not only because of the
reform, but by the empowering of these
professionals. Nowadays, if a teacher is not kept up
to date, he or she will not do a good job.”
Valdete Asevedo,

TRAINING OF CHILDREN EDUCATION
PROFESSIONALS
Trainning education professionals is an important
strategy for bringing quality education to children, because
during training, the professionals increase their knowledge
and improve their pedagogical practices.
Based on this, five trainings sessions were carried out
with education professionals who work in the daycares
served by the Program. A total of 40 professionals had their
pedagogical practices enhanced, valuing play and child
development.
To facilitate and encourage children’s learning, 206
books, 101 games and toys were donated.

articulator in Resende/RJ

Main results:

841
40
5

children benefited
trained education professionals

reformed daycare
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CIRANDA DO APRENDER
(Education oriented activities)

Main results:

3,927

T

he Project worked in three cities that showed weakness
in Early Childhood Education: Juruti/PA, Poços de
Caldas/MG and São Luís/MA, encouraging learning
related to the logical thinking, reading and writing skills of
preschool students.
To ensure the right to quality child education in cities, the
Project, supported by the Instituto Alcoa, focused on three
activities, benefiting 3,927 children up to five years of age:
PROFESSIONAL TRAINING
During 2017, five training processes were carried out with
73 Early Childhood Education professionals from 26 schools to
improve pedagogical practices.
The training addressed issues such as child development,
storytelling, logical thinking, movement, musicalization, racial
and ethnic relations, inclusion and work with families in order to
reach the families of the children and to build awareness about the
importance of these subjects - 22 meetings were held with families,
promoted by the professionals participating in the training, thereby
cementing a stronger relationship with the children and the school.
To further enhance educational practices, 1,300 books and
910 games were donated to schools to expand their collections.

73

children benefited

trained Early Childhood
professionals

26

participating schools

22

meetings with families

When we come back to the school after
training, the children are happy to welcome
us and are already expecting news, because
I always say to them, 'I'm going out looking for
something for you'. Contributing to the education
of children is very rewarding to me."
Maria de Souza, teacher of EMEI
Divino Espírito SANTO, JURUTI/PA

We believe that education is a strong
path towards transformation within
communities. We support education

MONITORING VISITS
In order to identify the impact together with the students,
families and teachers, three monitoring visits were made
during the project execution, to appraise the progress of the
activities and the results in participating schools.

projects and projects in partnership with the
Fundação Abrinq because we believe that education
will leave the legacy of sustainability that people
want in these municipalities."
Monica Espadaro, manager of community
projects at the Instituto Alcoa

SEMINARS
Closing seminars were held in the three participating cities
to stimulate exchange of experiences, presentation of results
and to deliver certificates to participants.

This training brought a new posture for
professionals, a vision truly giving value to

Supporter

play, storytelling and musicalisation. This is
a perspective that makes the school happy and the
child happier and more fulfilled, because the child
will be able to be in school and to learn by playing.”
Edna Santiago, teacher of the municipal CEI
Profª Julieta Martins Brigagão, POÇOS DE CALDAS/MG
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DESCOBRIR BRINCANDO
(Discover By Playing)

Main results:

909

T

he Descobrir Brincando Project, sponsored by
Arconic Foundation, worked to improve the quality
of education in Pre-School and in the first years
of Elementary School I, in two cities, Tubarão/SC and
Itapissuma/PE.
Throughout the Project, activities were developed to
qualify learning in mathematics and science, such as:

58
8

children benefited

trained teachers

training sessions

The participating schools have been very
motivated because they received a material
that is very different from what they

TRAINING OF TEACHERS AND PEDAGOGICAL
COORDINATORS
Eight trainings sessions were carried out with 58 teachers
and pedagogical coordinators of the Pre-School and of the
first and second year of Elementary School I to improve
pedagogical practices in the classrooms.

usually have access to, including a skeleton
for children to handle and play with, thereby
becoming aware of the inside of the human body.
This enriches and makes learning process very
meaningful, as talking about something and
having the material in hands is quite different.”
Luciana Amorim, pedagogical advisor of the

TEACHING KIT DONATIONS
To complement the practices, 20 science and
mathematics kits were donated to 19 state schools: 11 Early
Childhood education schools in Tubarão and 8 elementary
schools in Itapissuma.
The kits contained games and teaching materials to
encourage children to observe and learn more about nature by
exercising logical thinking and analyzing practice.
SCIENCE FAIR
In December, a science fair was held in each city to present
the results of the Project.
At the fair, the students had the opportunity to make
presentations to other schools that worked along this
initiative, showing the results and the learning thus acquired.
The Descobrir Brincando Project benefited 909 children,
ensuring the right to education for children.

Sponsor

Municipal Foundation of Education of Tubarão/SC

ESCOLA NO CAMPO
(School in the Field)

O

ne of the challenges facing by the country is to
combat Child Labor, especially in the rural areas.
Facing this situation of fragility, the Escola no
Campo Project, sponsored by Syngenta, has taken steps
to build awareness of this situation and tackle it through
educational practices that contribute to sustainable
development and appreciation of rural life.
In 2017, the Project was present in 13 Brazilian states,
training teachers and benefiting more than 16 thousand
children and adolescents.
Sixteen training sessions were carried out at poles* with
the highest prevalence of Child Labor or new entrants to
*Poles are groups of municipalities identified by the technical sales representatives
of Syngenta present in each municipality. The representatives also considered
articulators of the Project conducting the survey to verify which municipalities
have a higher index of Child Labor and that need to improve the education.
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ESCOLA NO CAMPO (School in the Field)

I would like to congratulate the
Fundação Abrinq for its dedication and
content. We note the importance of

the Project. Ten of these training sessions were face-to-face.
And six were distance training carried out through digital
platforms due to the high demand of interested parties, thus
allowing more professionals to be reached.
Apart from the training, teachers and students were
also given a pedagogical kit, consisting of a student and
teacher’s book, a family guide, environmental games and
the comic book Once upon a time in the field - which simply
shows the consequences of Child Labor.
Through the acquired materials, teachers could plan
their pedagogical activities focused on the themes. A
total of 1,178 teachers were trained, which could add
more quality to 415 municipal and state schools classroms
benefiting 16,688 children and adolescents.
To identify the results and the impact generated by
the initiative in the participating schools, 3 poles were
monitored in order to keep an eye on the actions taken
during the execution of the project.

Sponsor

I think children must not work, because
children have the right to study and

developing this Project. We see it as an investing
institution of the future, an institution that
thinks far and wide.”
Cristiane Moro, project coordinator for the
Camponovense Agricultural Cooperative

JEITOS DE APRENDER
(Ways Of Learning)

T

he Jeitos de Aprender Project, sponsored by Cofco
International, contributed to improve the quality of
education of children enrolled in daycare centers in
two cities in Mato Grosso: Sorriso and Nova Ubiratã, through
professional training, donations of collections and remodeling
of premises.
PROFESSIONAL TRAINING
In order to qualify the learning in the participating
daycare centers, five training meetings were held with the
education professionals. The skills included: planning,
quality indicators, conceptions of childhood, work with
families, musicalization in education, storytelling, inclusive
education and ethnic-racial relations. To make learning
more enjoyable and rich, 685 books and 226 games
were donated.

to play.”
Student of the 5th year, 10 years old,
in Moreira Sales/PR

DAY CARE CENTER REFORMS
The schools CEMEI São José, in Sorriso, and CEMEI
Pequeno Anjo, in Nova Ubiratã had their premises

Main results:

16,688
1,178
415

This is a wonderful Project that demonstrates

children and adolescents benefited

the commitment of the Fundação Abrinq,
together with Cofco, to the education and

teachers and educators trained

social welfare of the municipality of Nova Ubiratã.”
Eliani de Freitas Roman Ross,

municipal and state schools benefited

deputy-mayor of Nova Ubiratã/MT
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refurbished, creating ten new places and improving the quality
of care for the children, who spend much of the day in the
daycare center.
After the implementation of the Jeitos de Aprender
Project, 2,784 children were benefited from improvements in
daycare centers structures and professional training, directing
pedagogical practices towards a more inclusive education,
working with respect for racial differences and valuing the
indigenous culture, very strong in the state.

Sponsor

I have a daughter named Jordana who studies in
CEMEI São José, located in one of the most
deprived districts of the municipality. I
found out about the Fundação Abrinq’s
Project at school and noticed several
materials and intellectual improvements. I would

NEW INITIATIVE

PROTEGENDO SONHOS
(Protecting Dreams)

I

n October 2017, Fundação Abrinq started an education
program focused on reading, writing and mathematics
qualifications in 4 Brazilian State capitals whose
performance on the IDEB (Basic Education Development
Index) was below the national goal, corresponding to 4.2 on a
scale of 0 to 10.
In partnership with the SC Johnson brands Raid®,
Baygon® and OFF!®, in it first cycle of the Protegendo
Sonhos Program will reach 20 primary schools (6th to
9th grade) of the state school network and improve the
quality and performance of students, train teachers,
deliver pedagogical kits and hold simultaneous events with
teachers and students.
In the second year of the Program, Fundação Abrinq
extend the scope of the model to 2,339 municipalities
participating in the Prefeito Amigo da Criança Program.
With the important partnership of the brands, in promoting
the quality of basic education, we will be able to protect the
dreams of thousands of children.

like to congratulate the foundation for a
person’s well-being and intellect is the way to
make people happier. Congratulations!”
Patrícia Andrade, mother of
Jordana, SORRISO/MT

Main results:

2,784
340

children benefited

families participated of the meetings

38

professionals with expanded knowledge

10

vacancies in extended daycare centers

2

reformed daycare

Sponsors
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T

he Unified Health System (SUS) consolidated the
health assured health as a social right, ensuring
universal and equal access of citizens. However,
Brazilian children and adolescents face many challenges in
order to have this right guaranteed.
Data from the National Health Survey (PNS), released
by IBGE, show that in 2013, only 67% of the population
aged from 0 to 17 years went to the doctor, meaning that
18,415,998 children and adolescents did not.
According to the Food and Nutrition Surveillance
System (SISVAN), 336,053 children up to 5 years of age
were obese in 2016, and 198,920 were malnourished.
Because of this scenario, the Fundação Abrinq has
worked to promote access to health for children and
adolescents and to improve the quality of care for
pregnant women. In addition, it encouraged breastfeeding
and healthy eating as important tools to fight obesity,
malnutrition and child mortality.
Find out how our initiatives promoted the right to
health in 2017:
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ADOTEI UM SORRISO
(I Adopted a Smile)

T

o promote the right to a healthy life for thousands
of children and adolescents living under vulnerable
conditions, the Adotei um Sorriso Program, sponsored
by Copagaz and with collaboration of Interodonto, has been
active in 21 Brazilian states.
Health professionals such as dentists, nutritionists,
pediatricians, psychologists, speech therapists and
ophthalmologists were engaged to voluntarily attend to children
and adolescents in their offices, or to develop preventive health
actions in social organizations partnered with Fundação Abrinq.
Throughout 2017, 10,319 children and adolescents
benefited in different ways:

INSTITUTIONAL ATTENDANCE
With the institutional care, volunteer professionals from the
Adotei um Sorriso Program carried out preventive actions and
dental screenings in social organizations, identifying children
who needed clinical referral. Such actions are essential to prevent
children and adolescents from presenting future problems.
Volunteer dentists taught the importance and methods
of brushing teeth to 9,578 children and adolescents from 22
social organizations.
The actions took place in partnership with Condor, who
donated toothbrushes, and with Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU), who assisted in the activities, with the support
of teachers and students of dentistry.
Dental screenings are also very important to identify
children who have cavities or other more serious dental
problems and refer them to specialized care.
Volunteer nutritionists of the Program gave general

Main results:

10,319
597
94

children and adolescents benefited
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guidance and advice to children and adolescents about healthy
eating, to tackle obesity or malnutrition, present in more than
7% and 4%*, respectively, of children aged 0-5 in Brazil.
And to ensure quality in institutional care for children and
adolescents, the Program produced a virtual an e-guide for
development of institutional actions, intended for its volunteers.
CLINICAL ATTENDANCE
Children and adolescents who lack the resources to
attend regularly or to attend medical appointments are given
the opportunity to be voluntarily assisted in the doctor’s
office of the professionals of the Program, thus ensuring, at
no cost, the inclusion of this public to the health services of
the private network.
Children are treated at one or more visits and are
monitored until the end of the treatment. Throughout the year,
741 children and adolescents receive personalized clinical care,
promoting equality and guaranteeing the right to health.
HEALTH PROFESSIONALS TRAINING
In order to provide to the professionals of the Program
with moments for discussion and exchange of experiences, a
training session was held for all volunteers about Childhood
Difficulties in Feeding and its Consequences to Health.
This initiative provided the participants moments of
reflection that showed the importance of a multidisciplinary
accompaniment in childhood, in which professionals,
families and organizations understand and follow the
development of the child.
Throughout the Program, a special training program
for cancer treatment and prevention was also carried out
in partnership with AC Camargo Hospital, for social
organizations, so that they could disseminate the guidelines
they received to their public.
October’s Child
Fundação Abrinq, through the Adotei um sorriso Program,
promoted in the children’s month the Outubro Criança event.
Held at the Santa Casa Educational Center in Diadema/SP,
the action offered workshops on play activities, games and dental,
ophthalmological and anthropometric screenings (height and
weighing) for more than 500 children and adolescents.

active volunteers

participating social organizations

*Sources: Ministry of Health, Department of Health Care and Department of Basic
Attention (2016).
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ADOTEI UM SORRISO (I Adopted a Smile)

I could not get any care for my daughter,
I was trying to fit her in to see some dentist
because she really needed to have a dental

A total of 211 children and adolescents underwent dental
screening by volunteers of the Program and dentistry students
of FMU. 135 children underwent ophthalmologic screening,
which was carried out in partnership with the Fundação
Abióptica and 300 children and adolescents were assisted
in the anthropometric screening in partnership with the
Interdisciplinary League of Children’s Health of the Faculdade
das Américas (Lisc-FAM).
On that day, families were also invited to participate
in lectures about cancer prevention, promoted by AC
Camargo and on a conflict mediation with children, given by
psychologist Andréia Matos, a volunteer of the Program.
The Adotei um Sorriso Program also carried out campaigns
to encourage health professionals to join the Program and
produced guidance manuals for volunteer care.
For all these actions to become a success, the support of
partners were fundamental, such as the Fundação Abióptica,
FMU, Lisc-FAM, and Child Friendly Companies, Classy
Brands, Condor, Damapel, Estrela, Faber Castell, Idea
Packaging, Kuka, Lupo, Soaps GH Comércio and Vira Festa
Shows e Eventos.

I feel blessed to be a part of this project. I
realized that no money in the world can
pay a smile. You know by doing just a little

evaluation. And today, she did it.”
Maria de Fátima, attended by the dental screening, in
the Outubro Criança event

JUNTOS PARA MUDAR
(Together for Change)

B

iritiba Mirim is a small rural town located in the
interior of São Paulo State. With just over 30 thousand
habitants, the city was chosen by Fundação Abrinq
to participate in the second edition of the Juntos para
Mudar Project, as the city presented a significant number of
preventable deaths of newborns.
In Biritiba Mirim there are no maternity units. The
low-risk pregnant women have antenatal care in the city,
but the high-risk births and follow-ups take place in the
neighbouring city of Mogi das Cruzes/SP.
The main goals of this project, sponsored by Johnson &
Johnson, are to reduce child mortality and to defend the
right to the health of children up to age 5, as well as the
future mothers of the cities of Biritiba Mirim and Mogi das
Cruzes. For this, the initiative focused on four activities:

you can already make a difference and it’s already
worth it.”
Daniella Cristina Gaio, a volunteer
dentist in the Program

Sponsor

Collaboration

TRAINING OF HEALTH PROFESSIONALS
Antenatal care is the most assertive way of preventing
newborn deaths. Through follow-up, it is possible to identify
and/or prevent diseases that may make the health of the
pregnant woman and the baby vulnerable.
A well-done prenatal care is a way to ensure the right to
life and health. Therefore, the Fundação Abrinq has focused
on the training of health professionals in Birtiba Mirim and
Mogi das Cruzes.
A total of 98 professional people were trained to perform
good consultations, quality exams and necessary care for future
moms and newborn children.
Throughout the Project, the Ministry of Health noted
an increase in syphilis among pregnant women in Brazil.
In response to this scenario, the Fundação Abrinq held a
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preventive workshop on the subject for doctors and nurses of
the basic care network of Biritiba Mirim.
FOLLOW-UP AND STRENGTHENING OF THE INFANT
MORTALITY COMMITTEE
The Infant Mortality Committee is very important to
identify and to plan actions of intervention to reduce death of
children, caused by possible failures in health services.
Made up of doctors and nurses, this group aims to look
into the causes of all infant deaths (0 to 1 year) and to
help the municipality to identify solutions to the possible
problem, supporting any solution with strategies to reduce
preventable deaths.
The city of Biritiba Mirim had already a Committee.
During all the year, Fundação Abrinq followed the group
meetings to monitor the investigations and identify the main
challenges faced by the municipality.
INTERNATIONAL BREASTFEEDING WEEK
The Ministry of Health understands that the practice
of exclusive breastfeeding up to the sixth month of life can
reduce child mortality by up to 13%*, as well as supplying
all the nutritional and immunological needs of the baby,

Main results:

1,210
235

pregnant women and mothers
participated in the World
Breastfeeding Week

5,199
98
128

pregnant women and mothers
have benefited from the Project

children were delivered and/or
attended to by health professionals
trained by Fundação Abrinq

health professionals trained to follow
the gestation and development of
children up to 5 years of age
nursery teachers with expanded
knowledge about breastfeeding

guaranteeing his/her emotional, cognitive and the child
nervous system development. According to the Food and
Nutrition Surveillance System, in 2016, only 51% of
children under 6 months received this care in Brazil.
Therefore, the Juntos para Mudar Project has also
encouraged cities to promote the International Breastfeeding
Week (SMAM) in August. Breastfeeding is an important
strategy to reduce infant mortality and strengthen the bond
between mother and baby.
During World Breastfeeding Week, the Fundação Abrinq
carried out more than 30 activities concerning the subject in
Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes and Salesópolis, all in the
State of São Paulo.
In Biritiba Mirim, actions were carried out in four Basic
Health Units (Cruz das Almas, Hiroy, Yoneda and Jardim dos
Eucaliptos) where mothers and families had specific meetings
to discuss breastfeeding.
In Mogi das Cruzes, 23 Health Units held meetings with
the mothers. The municipality also got a photographic
exhibition, which showed special moments between mothers
and children, as well as guidelines on proper handle and
correct positions for breastfeeding.
In order to stave off the resistance of breastfeeding when
children enter the daycare center, 128 professionals from Early
Childhood Education in Mogi das Cruzes participated in a
workshop to highlight the importance of this exclusive practice
up to 6 months and complementary pratice for at least 2 years.
In Salesópolis, informative folders were distributed to
guide women who are already breastfeeding or are going to
breastfeed, and their families.
IMPROVING FEEDING SAFETY
In recent years, children and adolescents have
experienced several changes to the dietary pattern,
causing excess weight and childhood obesity, due to the
consumption of foods with poor nutritional value and high
calorie content. Schools are extremely important spaces to
foster and encourage healthy eating and food education.
During the first edition of the Project, Fundação Abrinq
encouraged all Kindergarten (0-5 years) schools in Biritiba Mirim
to work on nutritional security as a strategy to guarantee the right
to health. The educators, through play, explained to the students
what fruits, vegetables are, and what benefits they bring.
*Infant Mortality refers to deaths occurring among infants aged 0 to 1 year.
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(Together for Change)

In 2017, EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues
introduced the garden in the daily activities of children as
yet another action to improve nutritional feeding security. To
celebrate International Feeding Day, the school created a program
dedicated to the issue with lots of fun, and 173 kids learned the
importance of healthy eating, through play activities.

Sponsor

After training we changed the way we
see and welcome the patient. We put the
pregnant woman in a cultural context, pass

because it presents a high social vulnerability, mainly in
food and nutritional security, and availability and access
to healthy, nutrient-rich foods. According to the Food
and Nutrition Surveillance System (SISVAN), 14% of
children under 5 years present feeding insecurity, 10.69% are
overweight and 3.29% have nutritional deficits.
Sponsored by Carrefour Foundation, the Project started in
November 2017 and has as main objective to improvement
to feeding security, promoting the right to health for
children up to 5 years old.
With this in mind, meetings were held with the Health
Care Management of the State of Paraíba, to articulate and
align the guidelines of food security, and meetings with the
mayor of João Pessoa to present and carry out the partnership
with the municipality, actions that received full support by
the administration.
In order to know the reality of the municipality and to set
the Project in motion, there were visits to health, education
and assistance equipment.
To improve food security and benefit the city’s children,
the initiative will:

guidelines based on how she lives, in the situation in
which she finds herself. It was very productive.”
Camila Siqueira, a nurse trained by Fundação Abrinq

Train professionals
The Project will qualify health workers, cooks and nursery
teachers to apply and spread knowledge and practice about
healthy eating and adequate nutrition for children.

The Project was very important to me
because it was my first child and I did not
know anything about breastfeeding. I was
very scared, but after the guidelines, which they
explained to me, it stopped.”
Nadine Aparecida, a pregnant woman
who participated in the meetings

Family counselLing
To raise awareness of the importance of healthy eating
habits, children’s families will be advised about child
development, nutrition and food security.
Fundação Abrinq is in the process of establishing a
partnership with the Federal University of Paraíba to
the Project.

NEW INItIATIVE

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
(HEALTHY EATING HABITS)

J

oão Pessoa/PB is a city with over 800 thousand
habitants, distributed in some 50 neighborhoods, and
was chosen by Fundação Abrinq to participate in the
first edition of the Hábitos Alimentares Saudáveis Project,

Sponsor
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RIGHT TO
Protection

A

Annual report

2017

ccording to the Federal Constitution (article 227), it
is the duty of the family, society and state to protect
children and adolescents from all forms of neglect,
discrimination, exploitation, violence, cruelty and oppression.
In 2016 alone, over 144 thousand reports of violations of
rights against children and adolescents were registered all over
the country using the dedicated telephone Dial 100. It should
be noted that the number may be much higher, since not all
violations are reported and in a complaint there may be more
than one violation, such as negligence, psychological, physical
or sexual violence.
Throughout 2017, the Fundação Abrinq carried out six
initiatives to promote the rights of children and adolescents,
especially the right to protection.
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EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA
(Child Friendly Company)

P

rivate social investment is a way to bring improvements
to society and speed up its development as a whole.
When applied to specific causes, it can help to tackle
social problems such as poor education, lack of health care,
and so on. In addition of being a means for companies to
promote corporate social responsibility by establishing a good
relationship with local communities.
Since 1995, Fundação Abrinq has been working with
the private sector through the Empresa Amiga da Criança
Program to engage companies in the defense of the rights of
children and adolescents, boosting private social investment,
stimulating preparation for the labor market and access to
protected employment for adolescents, as well as fighting
Child Labor in Brazil.
In 2017, 842 companies from 23 Brazilian states were
awarded the seal of recognition and more than 17 million
children and adolescents were benefited by the Empresas
Amigas da Criança.
To make this possible, the Program carried out several
actions, including:
REGIONAL MEETINGS
Throughout the year, the Program promoted six regional
meetings to strengthen and enhance the social performance of
Empresas Amigas da Criança throughout Brazil.
In order to strengthen relationships and guide companies
in the development of social actions, 136 relationships visits

Main results:

842

Child-Friendly Companies

R$ 27,437,962.13*

destined to the Fund for the Rights
of Children and Adolescent

* Data based on the statements of the Program’s partner companies in 2017.

and/or technical guidance sessions were carried out.
To support companies in social actions, the Program
assisted the companies in donating products and services
to social organizations that are part of the Nossas
Crianças Program.
CONARH
In August, the Empresa Amiga da Criança Program was
present in São Paulo at the National Congress on People
Management and Human Resources (Conarh), considered the
largest event in Latin America and the second most important
in the world in people management.
The event promoted the Program, through lectures on
private social investment, social responsibility and sustainability,
and also publicized the social actions of Empresas Amiga da
Criança (term for Child-Friendly Companies), in order to get
other companies to involved in adhering to and extending their
commitment to children and the adolescents.
The companies that presented their actions were: 3M do
Brasil, Carrefour, Central Unimed, CIEE, Concessionária
Bahia Norte, EDP Bandeirante, Faber-Castell, Itaipu
Binacional, Liquigás, Mondelez, MRV Engenharia, MSC
Brasil, Surya Brasil and Volkswagen do Brasil.
During the year, Empresa Amiga da Criança Program also
participated in trade fairs, to meet and engage new companies,
and events with institutional partners and suppliers, to
disclose its activities.
STIMULATED DONATIONS
In order to encourage companies to dedicate part of
their taxes to the Funds for the Rights of the Child and the
Adolescent, the publication Stimulated Donations to Funds for
Rights of the Child and the Adolescent was launched, explaining
the importance of the destination and guides the companies
to make the donations. Helping to guarantee the right of
thousands of children and adolescents and contributing to the
country’s priority actions.
More than R$ 27 million were allocated by the companies
to the Fund for the Rights of Children and Adolescents.
The Empresa Amiga da Criança Program featured a
pro bono partnership from IBM for a Design Thinking
consultancy, where the role of the Program was addressed,
together with discussion of the changing needs to impact
and to further transform the lives of children and adolescents
through social performance of companies.
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For us it is a pleasure not only to participate,
but also to foster institutions that treat
these issues with affection and a lot of
responsibility, like Fundação Abrinq. The main

Main results:

10,027

guaranteeing rights institution in the country,
where it articulates with companies of various
segments, the quality and inclusion of children and

89,842

adolescents in society. We know there are municipal
and federal councils, but the foundation does
much more than that, it is active.”
Claudio de Oliveira, social responsibility
analyst at MSC do Brasil.

397
53

the most important because it can raise
awareness and also we can do much more.

children and adolescents benefited
by Nossas Crianças Network

additional vacancies

social organizations affiliated

223
The work of Fundação Abrinq ranks among

children and adolescents benefited
by Nossas crianças Program

Social organizations that are part of
the Nossas Crianças Network

R$ 1,813,555.89

transferred to the social organizations

Whatever we donate is not being lost; instead, we are
winning. as Everything we do to improve the quality
of life of children, is being done for us as well.”
Nayara Santos, Communication analyst of Meta
Recrutamento e Seleção de Pessoal

NOSSAS CRIANÇAS (Our Children)

E

stablished in 1993, the Nossas Crianças Program,
sponsored by the Associação Brasileira dos Fabricantes
de Brinquedos (Abrinq), is the only Fundação Abrinq
Program to pass on resources to social organizations that
directly serves children and adolescents in situations of
vulnerability, in order to strengthen them.
For this, it also offers social technical support so that the
organizations agreed to improve their attendance. Through
the financial transfer, it enables organizations to improve and
adapt their physical spaces, increase vacancies, introduce new
teaching materials and greater diversity and feeding quality.
In 2017, the Program received 263 project registrations
from all regions of Brazil and convened 22 new social
organizations with projects of Early Childhood Education,
protection and health. A total of 53 organizations received

technical and financial support from Fundação Abrinq,
benefiting 10,027 children and adolescents, being 397 by
opening new job vacancies.
To ensure that good results were achieved, the following
activities were carried out:
ENCOUNTER WITH AFFILIATED ORGANIZATIONS
Meetings were held with the newly affiliated organizations
to establish formal partnership, with the presentation of the
Fundação Abrinq plaques and the presentation of the actions
of the Program, as well as the alliance manual.
A meeting was also arranged with the participation of
affiliated organisations together with the finalist social
organisations at the Prêmio Criança event, allowing
everyone to exchange experiences, improving their
knowledge about issues related to Early Childhood, the
importance of play and of healthy eating, and tackling sexual
violence against children and adolescents.
TECHNICAL MONITORING
Throughout the process of covenant, the technical
monitoring of the organizations is carried out, through
monthly visits and reports.
At the beginning of the year, visits were made to verify
and observe aspects such as space suitability, qualification
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of pedagogical projects and nutrition, resulting in a
diagnosis of what each organization would need to improve.
As a result, the Program aimed at increasing access and
promoting quality in care, as well as improvements in
education, health and protection, while also promoting the
social inclusion of children.
The visits also allow project managers to share the initial
results and assess the need for strategy changes. Through
these, it is possible to follow the accountability and the correct
management of the resource passed on monthly.
17th Annual Network Meeting
The Rede Nossas Crianças (Our Children Network)
is made up of 223 social organizations that partner with
Nossas crianças Program, which benefit 89,842 children and
adolescents from 19 Brazilian states. The Network currently
reaches 80 municipalities and, in 2017, with the support of
Program partners, 39,526 products and services were passed on
to the organizations.

Every month organizations meet to exchange experiences,
receive training and develop actions planned for the Network.
In September, the 17th Annual Meeting of the Nossas
Crianças Network took place, with the theme Children’s and
Adolescents’ protagonism: When Does It Begin? The meeting
allowed thought about the tools to stimulate protagonism
of children and adolescents in the political welfare and
educational aspects, debating social participation through
dialogue and qualified listening.
In June 2018, Nossas Crianças Program will complete
25 years of activity. For 25 years, they have been
strengthening social organizations and protecting the
rights of children and adolescents.
Sponsor

Organizations affiliated
Participating in the Nossas Crianças Program
was a renewal for us, mainly because of the
credibility that Fundação Abrinq has on

to Nossas Crianças
Program (2017–2019)

the market. It is helping a lot of people, not just
institutions, but many families and children.”
Jacinta Lacerda, technical coordinator of the
Instituto Beneficiente Irmã Marli in São Paulo/SP

EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Grupo de Mães Nossa Senhora do Amparo –
Camaçari/BA
230 children from 0 to 5 years and 11 months
What is nice at Fundação Abrinq is not only
the financial transfer, but the matter of
technical support, the annual meetings, all
the consideration given to key issues. In the technical

Associação Beneficente de Apoio ao Necessitado –
Guarulhos/SP
378 children 0 to 5 years and 11 months

visit, we get a different view. I’ve been here for 15 years,
so an outside view is essential. The technical support,

Associação Maria Flos Carmeli - São Paulo/SP

the support I have from Fundação Abrinq, I do not

185 children from 0 to 5 years and 11 months

think I can measure.”
Simone dos Santos Barboza, director of
CEI Parque Ipê in São Paulo/SP

Associação Padre Enzo – Tamandaré/PE
175 children 2 to 5 years and 11 months

81

Annual Report 2017

Associação Comunitária dos Moradores de Paupina –Amop – Fortaleza/CE

Grupo Criança em Busca de uma Nova Vida –
Vespasiano/MG

200 children from 1 to 5 years and 11 months

210 children 3 to 5 years and 11 months

Associação SOS Família São Geraldo – Guarulhos/SP

HEALTH

171 children 0 to 3 years and 11 months

Lar Batista de Crianças – São Paulo/SP
316 children from 0 to 5 years and 11 months

Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial
– Abefi – Novo Hamburgo/RS

Instituto Rogacionista Santo Anibal – São Paulo/SP

129 children 0 to 3 years and 11 months

143 children 0 to 5 years and 11 months

Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco – Santa
Luzia/MG

Creche e Casa da Criança Mansão da Paz – Rio Grande/RS
163 children from 1 year to 5 years and 11 months

220 children from 1 to 5 years and 11 months

Creche Santa Clara de Assis – Araçatuba/SP
Associação de Assistência Social Nossa Senhora
Aparecida – Araçatuba/SP

170 children 6 months to 3 years and 11 months

136 children from 1 to 5 years and 11 months

Centro de Inclusão Social Renascer – Fortaleza/CE
188 children from 1 to 5 years and 11 months

Creche Nova Vida – Guaratinguetá/SP

Donations to Nossas
Crianças Network 2017

93 children 2 to 5 years and 11 months

Creche Beneficente e Comunitária Viver Bem de Pirajá –
Salvador/BA
116 children from 1 to 5 years and 11 months
PROTECTION

Associação Lar do Pequeno Assis – Campo Grande/MS
61 children 4 to 5 years and 11 months

Casa da Criança de Taquarituba – Taquarituba/SP
325 children from 4 to 5 years and 11 months

Lar Fabiano de Cristo - Casa de José – Belém/PA
100 children from 4 to 5 years and 11 months

Instituição Beneficente Irmã Marli – Santo André/SP
90 children from 4 to 5 years and 11 months

Obras Educativas Jardim Felicidade –
Belo Horizonte/MG
170 children 6 months to 5 years and 11 months

39,526 items donated (3,303 by individuals and 36,223
by legal entities) benefiting 50 organizations of Nossas
Crianças Network.
• Associação dos Fabricantes de Brinquedos – Abrinq –
tables and servers
• BBTecnologia e Serviços – t-shirts (uniforms)
• Banco Safra – toys
• Bic – colored pencils
• Bombril – assorted cleaning products
• Brandili – children’s clothing
• Breton – children’s and adult’s clothing and toys
• Cia Chicote – tickets for the show A Ilha de Ouro
• Ciranda Cultural – book kits Fighting Dengue
• COFCO Brasil S.A – children’s and adult’s clothing
and cups
• Comitê Betinho – books
• Contos em Cantos – tickets to the show Marinhar
• CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista – toys
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• Danone – volunteer action – donation of water and
Danoninho
• English For Business – toys
• Escola Móbile – university chairs
• Fundação Escola de Sociologia e Política de
São Paulo – assorted furniture
• Fundação Osesp – tickets for the morning concerts
at Sala São Paulo
• GGD Metals – toys
• LS Log – shipping for donations
• Meliá Hotels International – books, institutional
folders and floor surfaces
• Meta RH – children’s and adult’s clothing
• Museu do Futebol – tickets for visits
• Nestlé – Games
• Núcleo Educatho – tickets for the show O Beco
dos Gatos
• Plena Saúde - articles for children and adults
• Risadaria Eventos Culturais e Produções Artísticas –
tickets for the show É Mesmo uma Palhaçada!
• SerialBlocker – food
• Senac – books
• Shopping Ibirapuera – toys
• Swarovski – office furniture
• TQI – toys
• Umbro – football boots
• Unilever – toys and accessories for children and
teenagers
• Unire Desenvolvimento Humano – vacancies to
the courses: children’s makeup, introduction to
storytelling, and storyteller
• Zaffarani – various IT items
• WTorre – toys

PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA
(Child Friendly Mayor)

T

he Prefeito Amigo da Criança Program has
worked to fortify the actions of municipalities’
administrators, offering technical advice to
prioritize and qualify the local administration actions
for the benefit of children and adolescents. In this
regard, the Program has engaged mayors to join it in
striving to prioritise and strengthen the Government
policies aimed to childhood and adolescence.
In 2017, the affiliation of male and female mayors
surpassed the established target of 2.200 municipalities,
reaching 2.339 municipalities of 26 States, which had
committed themselves, according to the adhesion
contract signed, in order to improve the lives of
children and adolescents.
In order to reach the Program’s goals, activities
were performed:

A MUNICIPALITY FOR CHILDREN AND
ADOLESCENTS SEMINAR
During 2017, seminars were held in all five regions
of the country, in order to discuss the strategies and
strengthen the relation between the municipality,
presenting the work schedule and the methodologies of
the current Program edition.
In September, during one of the meetings,
Fundação Abrinq launched the technical note about
the need for Improvement of the Federal Pact, in
partnership with the Front National Mayors (FNP)
and the Brazilian Association of Municipalities
(BAM), which defends the strategy of strengthening
Government policies for childhood and adolescence.
VIDEOCONFERENCES
The Program has innovated by creating a
channel for communication. Through YouTube
videoconferences, it has been possible to expand the
capacity of participant’s services.
Four qualificationstook place through the
online platform, training the public managers in
varied themes.
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Main results:

2,339
26

participating municipality

participating States

It was very important that Fundação Abrinq,
with the background it has, entered in
the debate about the Federal Pact. Because
an important entity, with the influence of the
Foundation entering this debate boosts the
possibility of improvement. I wish every success for
the Program and that it continues motivating and
helping the city halls to provide a better life for
children and adolescents.”
Eduardo Tadeu Pereira, president of the Brazilian
Association of Municipalities

PARTICIPATION IN EVENTS
The Prefeito Amigo da Criança Program recognizes
the importance of being present in events about
municipal management to consolidate relations. It has
participated of the IV Municipalities meeting with the
sustainable development, of XX March – Brasilia in
defense of the municipalities and also of the Congress of
Municipalities of the State of Pernambuco, expanding the
numbers of mayors adherence.
The Program also brought out publications to
guide the public managers about key issues for the
municipalities:
• Municipal Fund of Child and Adolescent rights –
Guide for Resources Mobilization and step by step
tutorial;
• Keeping an eye on the Child and Adolescent budget;
• Municipal Plan for Childhood and Adolescence –
Preparation and Review;
• Municipal Council of Child and Adolescent Rights –
Guide for Action;
• Guardianship Council – Step by Step Guide.

E

very two years, the Prêmio Criança Program recognizes
actions that prioritize the early childhood, pregnant
woman, parturient and puerperal women – those who
are in labour or in the postpartum phase.
Sponsored by Ministre of Culture, Novelis do Brasil,
Consigaz Distribuidora de Gás and Reckitt Benckiser Brasil,
the Program, in 2017, has donated literature collections for
the five winners’ initiative of 2016 edition.
Besides donations, five training sessions were held, with
the education, health and social assistant professionals of the
winner’s organizations and enterprises, in order to qualify
them for to use the collections.
The trainings have guided the professionals about practices
of storytelling, the importance of the recreational activities
involving games as well as cultural and racial-ethnic aspects,
inclusive education and counseling about working with
families. Therefore, these professionals started encouraging the
reading habit and developing reading practices for over two
thousand children.
These actions are in the second cycle of the Project,
expected for 2017, which were approved by Rouanet Law.
See the winner’s initiatives of the 2016 Child Award:
• Da Gestação ao Desenvolvimento: A Beleza Que o
Grupo Boticário faz pelas crianças (From Pregnancy to
Development: The Beauty that the Boticário Group does
for children), from Grupo Boticário;
• A Descoberta da Língua Escrita (The Discovery of
Written Language), from Projeto Arrastão;
• Campanha Pra Toda Vida – A Violência Não Pode

Main results:

2,000
136

children benefited

qualified professionals

5

donated literature collection

5

participants municipalities
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Marcar o Futuro das Crianças e dos Adolescentes
(Throughout Life Campaign – Violence Cannot Mark
Children’s and Adolescents’ Future), from Hospital
Pequeno Príncipe;
• Programa Educação Integral para a Primeira Infância
(Full-time Education for Early Childhood Program), from
the Casa da Criança Armanda Malvina de Mendonça;
• Programa SMS Bebê: do Início da Gestação até 1.000
Dias do Bebê (Baby SMS Program: from the conception
until until the baby’s first thousand days), from Tá Na
Hora Saúde Digital.

monitoring, actions, federal indicators and investments,
in order to contextualize the Scenario of Childhood and
Adolescence in Brazil in the first year her successor second
term of the president Dilma Rousseff and in the first year
of the president Michel Temer, in the same management
(2015-2018).
Among the analyses, 12 ministries presented structures,
political and investments aimed at children and adolescent
that will be detailed in the VI One Brazil for Children and
Adolescents Report, to be released in 2018, before the electoral
period. There will also be the publication of the Federal
Program Guide which benefits children and adolescents
with instructions on how to seek the federal funding, as a
tool of technical support to the municipalities, specially to
participants in the Prefeito Amigo da Criança Program.

Sponsors

NEW INItIATIVE

PILOT PROJECT
Sponsored by

I
PRESIDENTE AMIGO DA CRIANÇA
(Child Friendly President)

I

n the light of Brazil’s political scenario, the Presidente
Amigo da Criança Program had its political incidence
process with the federal government jeopardised since the
removal and impeachment of the president Dilma Rousseff,
signatory of the Program compromises.
Aiming not to undermine the goal of pressing the
federal government to meet the national and international
commitments taken by the Brazilian State in relation to the
implementation of the children’s and adolescents’ rights,
the Program had concentrated its actions in the program

n 2017, Fundação Abrinq has developed an initiative,
which the goal of implementing or creating solutions of
Government policies to deal with emergencies in Early
Childhood and reduce the bureaucracy of resource requests
at the Municipal Fund for the Child and the Adolescent
in the municipalities of Atibaia/SP, Boa Ventura/PB and
São Paulo/SP.
In this regard, it has engaged the managers of social
assistance, human rights and education of municipalities,
besides the Municipal Council of Child and Adolescent
Rights (MCCAR), in order to present solutions and design
proposals for joint action. Meeting with strategic actors
were developed and visits to the premises in Atibaia
and Boa Ventura, besides a diagnostic survey of the
CMDCA guardianship councils and the Municipal Fund
of São Paulo.
Nowadays, there are discussions under way about
mechanisms to reduce the bureaucracy of Fund Resources
application, supporting the implementation of the regulatory
benchmark of the civil society organizations. This way, the
processes will be simplified and automated, making the
applications transparent.
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GOVERNMENT POLICIES, POLITICAL INCIDENCE AND MOBILIZATION

T

he year of 2017 was challenging for Fundação Abrinq
with important conquests in its operations in political
incidences and mobilization for children’s and
adolescents’ rights.
The proceeding of legislative proposals in the National
Congress once again suffered an impact because of the
turbulent political scenario. Fundação Abrinq has monitored
a large number of legislative proposals that are being put
through the Brazilian National Congress and have childhood
and adolescence as their main theme. A total of 3,907
such proposals were monitored in 2017, number that raises
attention confronted with the laws in force that protect our
citizens up to 18 years old.
Out of these 3,907 legislative proposals, 2,171 refer to the
Protection Right; 1,154 to the Education Right and 585 to
the Health Right. Considering those that affect the right to
protection, the theme that is highlighted is Violence against
Child and Adolescent, with 577 proposals, followed by
proposals related to the Rights guarantee System, with 300
Bills of Law, and Adolescents offenders, with 192 proposals.
In relation to the proposals that affect the education right,
the theme funding is addressed by 286 proposals, followed by
proposals related to School Curriculum, with 181 law projects.
An analysis of proposals, and a creation of institutional
positioning, were made based on the monitoring, among all
the monitored proposals in 2017, of analyses of 369 legislative
proposals proposals in greater depth, which resulted in 40 new
positioning and the publication in the module Observatório da
Criança e do Adolescente (Child and Adolescent Observatory).
There was no lack of efforts on the political incidence over
the priorities and most relevant proposals. In the whole year,
there were 20 main legislative proposals and their respective
attached proposals, object of strong mobilization from the
civil society partners and the development of dialogues with
Congresspeople to influence its proceeding. Among the
priority proposals, we could highlight PLC 21/2017 (Protected
hearing), passed and converted into Law n. 13.431/2017; PL
n. 5.452/201 6 (Sexual Violence); PL n. 7.029/2013 (Nursery
Financing); PL n. 866/2015 (Sinsase Fund); PL n. 7.643/2017

(Funcreche); PEC n. 18/2011 (Child Labor); PLS n. 219/2013
(Corruption of Minors) and the PL n. 7.119/2017 (Child
Marriage) among others.
In May 2017, the fourth edition of the Caderno Legislativo
da Criança e do Adolescente (Child and Adolescent Legislative
Notebook) was launched, including the analyses of 23
main proposals and their attachments that were being
considered by the National Congress. The publication was
more concise, and, well received by the Congresspeople
and also by the civil society organizations associated to
Fundação Abrinq, in addition to being an important tool of
political incidence to foster the debate about the legislative
proposals in consideration.
The political incidence in relation to the improvement
of public policies was focused on the discussion of issues such
as: stepping up the funding of children’s education from 0 to
3 years old, the National System of Social and Educational
Assistance, the inequality of funding for policies regarding
the Child and the Adolescent, due to distortions resulting
from the distribution of resources and responsibilities
among federative institutions and municipalities, as well
as the intense actions for the national and subnational
implementation of Sustainable Development Objectives.
Fundação Abrinq was selected through public tender,
published in the Official Federal Government Gazette
(D.O.U.) in April 2017, to be part of the National
Committee for Sustainable Development Objectives
(CNODS). It was one out of nine organizations selected
as the civil society representative, in the segment Civil
Society Organization that represents or has as associates
or entities that have developed non-profit actions or
projects. Fundação Abrinq received the support of 180
organizations, movements and networks that had indicated
it as a representative. The committee will be responsible
for following and monitoring the development of the
Sustainable Development Objective (ODS) and for the
creation of periodic reports. It is also responsible for
subsidising discussions about the sustainable development
on national and international forums, as also for identifying,
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systematization and launch best practices and initiative
that collaborate to reach the ODS, for example. The term
of office of the selected organizations has run for two years
(2017-2019).
The CNODS was sworn in to the post on 29 June 2017,
at the Planalto Palace, in Brasilia. Comprising representatives
of the government and the civil society, it had the mission of
moving forward in the implementation of the global agenda
in Brazil proposed by the United Nations. Fundação Abrinq’s
participation on the committee has the main priority of
construction of a favourable environment for implementing
the ODS, especially at subnational level, with the aim of
reducing the internal inequalities of the country, and to
prioritize Government policies and investments for children
and adolescents. During the second semester of 2017, the
CNODS acted to create its Internal By-Laws and to define its
Action Plan 2017-2019.
Fundação Abrinq was present at the Fórum Global da
Criança (Global Child Forum), held for the first time in
the South America, in April. Under the core theme of
Investir em cada Criança (Invest in every Child) and related
with the challenges of the ODS, the event stressed ways
in which companies can promote the social and economic
advancement in South America, supporting the rights of the
Child and the Adolescent. Organized by the United Nations
Children’s Fund (UNICEF) and by Childhood Brazil, the
meeting gathered over 300 company leaders, governments,
universities and civil society.
Also in April, The Fórum dos Países da América Latina
e do Caribe sobre o Desenvolvimento Sustentável (Forum
of the Countries of Latin American and the Caribbean on
Sustainable Development) took place; this was an important
moment of monitoring the implementation of ODS in the
region. This event was staged in Mexico City; the forum was
organized by the Economic Committee for Latin America and
Caribe (Cepal) and by the Foreign Secretary of Mexico. At
the event, there was the presentation of the first annual report
about the activities related to the Agenda, by each of the
countries, which occupies its presidencies. Experiences were
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shared about the preparation of volunteers’ exams referred to
the implementation of the 2030 agenda by some countries,
such as Argentina, Brazil, Panama, Uruguay, among others.
Some representatives of civil society and of the private sector
also presented their own reports about initiatives associated
to the ODS, among others activities. Fundação Abrinq was
member of the Brazilian Official Delegation, as representatives
of the civil society of the National Committee for the ODS.
In May, Fundação Abrinq started some dialogues with 82
representatives of the federal government that were configured
as strategic and important fot the Childhood and Adolescence
agenda in Brazil. Meetings with the general coordination of
the Child Education in the Ministry of Education and the
Promotion National secretary of the Human Development in
the Social Development Ministry (MDS) were done in order
to discuss important themes for the defense and promotion of
the child adolescent rights, aiming to enhance the synergy and
articulation with actions of the Federal Executive.
As one of the activities of the National Day Against the
Sexual Abuse of Child and Adolescents, there was the Fórum
Exploração Sexual Infantil (Child Sexual Abuse Forum),
in partnership with Liberta Institute, Cyrela, and the Folha
de S.Paulo newspaper. A result of the campaign against the
sexual abuse of children and adolescents Os números assustam,
um número salva! (The figures frighten, one figure saves!)
launched in the end of 2016, and of which Fundação Abrinq is
a partner, the forum has brought together specialists, activists
and public personalities active focused on this theme. The
main aim of the Forum was that of discussing ways to tackle
sexual abuse of children and adolescents, addressing action in
the Legislative and judiciary, groups of protections to witness
and ways that companies may help. Fundação Abrinq, as a
guest organization, participated in the discussions by the titles
of Ações de enfrentamento da exploração e Avanços Legislativos
(Confrotation Actions of abuse and Legislative Advances).
Also in 2017, the Campanha de Enfrentamento à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes (Campaign Against the
Sexual Exploitation of the Child and the Adolescent) launched
its second phase with items directed to potential offenders,
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raising awareness of the fact that sexual abuse of children and
adolescents is in fact a crime.
This event was held in Brasilia, between 4 and 11 June,
and presented a balance sheet of the national battle against
Child Labor and the official launching, in Brazil, of the
campaign 100 milhões por 100 milhões (100 million by 100
million), under the leadership of Indian engineer Kailash
Satyarthi, winner of the Nobel Peace Prize of 2014. The
global initiative has the aim of engaging governments and
society against Child Labor and also to tackle the problem
of school exclusion. In Brazil, the National Campaign
coordinates the action for the Right to Education, through
a thematic partnership of the National Forum of Prevention
and Eradication of Child Labor (FNPETI). Fundação Abrinq
has collaborated with the planning and the campaign
structuring in Brazil, invited by the National Campaign for
Education Right.
Fundação Abrinq lauched the study Trabalho Infantil no
Brasil – O Desafio do Trabalho Infantil nas Atividades Agrícolas
(Child Labor in Brazil – The Challenge of Child Labor in
Agricultural Activities), On 12 June, the Brazilian Nacional
Day of Child Labor Prevention and Combat, and during the
Week of Global Action 2017, in Brasilia/DF, analyzing some
facts about Child Labor on farms, especially in the case of
agricultural activities, that aimed to highlight the Child Labor
the exploration of Child Labour in family environments and
rural properties, this being a big challenge for the elimination
of Child Labor in the country. The report was presented to the
Nobel Peace Prize winner, Kailash Satyarthi, who launched
in Brazil the Campaign 100 million by 100 million. The study
was also available on the Fundação Abrinq website.
During the seminar ‘Consulta à Sociedade Civil: Avanços
e Perspectivas da Agenda 2030 e as Prioridades Futuras da
União Europeia no Brasil’, (Civil Society Consult: Advances
and perspectives of 2030 Agenda and the Future Priorities

of the European Union in Brazil), also held in June, there
was launched Luz da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável (2030 Agenda Light for Sustainable Development),
created by the Civil Society Work Group for the
2030 Agenda, a group which has the participation of
Fundação Abrinq. This report, also delivered to the Brazilian
government at the ceremony for the investiture of the
National Committee for the ODS, opened the debate on the
challenges that the country must face over the next few years
to meet the commitments taken on internationally.
In July, Brazil presented the National Volunteer Report on
the the implementation of ODS in the country – during the
meeting of the High Level Political Forum (HLPF, English
Abbreviation), which is the United Nations institution
responsible for the global monitoring of the fulfilment of
the 2030 Agenda. In August, Fundação Abrinq launched
the first publication of the series of studies A Criança e o
Adolescente nos ODS – Marco Zero dos Principais Indicadores
Brasileiros (The Child and the Adolescent in the ODS – Ground
Zero of the Main Brazilian Indicators). This series amounts to
an analysis of the national indicators referred to the ODS,
that, are directly related to children and adolescents. The
goal here is to contribute for a debate about monitoring the
national indicators of the ODS and to construct effective
strategies to overcome the national challenges related to the
guarantee and realization of children and adolescents rights
in the country. The first publication of the series approaches
the indicator related to the ODS 1 (poverty eradication),
ODS 2 (food and nutritional safety), ODS 3 (health) and
ODS 5 (gender equality), goals that were mentioned in the
National Volunteer Report presented that Brazil presented
to the HLPF at ONU. In October, the second publication
was launched to discuss the indicators related to the ODS
4 (education) and ODS 8 (decent labor). In December, the
third publication was launched, addressing the indicators
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related to the ODS 6 (water access), ODS 11 (sustainable
cities) and ODS 16 (peace, justice and effective institution).
To complete the series, in the first semester of 2018, the fourth
and last publication will be released, addressing the indicators
related to ODS 10 and presenting an analysis about different
inequalities that have an impact upon the lives of children
and adolescents in Brazil.
Fundação Abrinq, in partnership with ANDI –
Communication and Rights, acted as a technical partner
in the project got Participation of Civil Society in the
America Summit (Pasca), focused on the monitoring
of the term of the America Summit by the Brazilian
government. There will be 4 core priority themes:
education, safety, democratic governance and civil society
participation and enabling environment. On 17 October
2017, Fundação Abrinq, in partnership with ANDI, staged
a meeting with the civil society organizations of the
education and public safety area, in order to invite them to
join the group of specialist organizations to follow Brazil’s
performance regarding the commitment compliance in
the America Summit. And on 26 October, the Consulta
Nacional com a Sociedade Civil e dos Atores Sociais - VIII
Cúpula das Américas (Civil Society and Social Actorss
National Consult) was done.
In November, Fundação Abrinq was selected to compose
the Municipal Committee for the ODS of São Paulo city, as a
representative of civil society. It is one more important place
of incidence, focused on the subnational implementations of
the ODS, considering that the municipality of Sao Paulo is
part of the Programa Prefeito Amigo da Criança.
Also in November, it took part in the Festival de
Empreendedorismo da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo – FIESP (Entrepreunership Festival of São Paulo
Industry Federation) to discuss the Sustainable Development
Objectives engaged in the FIESP activities. Fundação Abrinq
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shared its vision and experience in the theme, in addition of
the progress of the National Committee projects for the ODS.
In relation to the actions working towards social
mobilisation, it has continued to strengthen connections and
partnerships for political incidence, in both legislative and
executive area.
a. Intercommittee Forum: as representatives of the civil
society in the CNODS, Fundação Abrinq has participated
in the activities of the Forum, which addressed the
Sustainable Development Objects and challenges
of alignment with the Mult-Annual Plan of Federal
Government Activities.
b. Assembly of National Network of Early Childhood: Held
at the end of November, the Assembly focused on the
presentation of accounts of the administration that is due
to end and the planning of joint actions for 2018.
In relation to the intelligence of the indicators, there was
an expansion of the quantity of disaggregated data enabled in
the portal of the Observatório da Criança e do Adolescente,
in the Childhood Scenario module. Especially for the themes
of health and education, customizations were made, so, the
audience is able to view the indicators from a cut and some
social specific groups, for example, gender, race/skin color,
years of study, situations and localization (rural and urban),
besides, administrative levels (federal, state, municipality
and private) of the teaching places and enrollment. The
objective was to show the differences that exist within the
population in general and groups socially vulnerable groups. In
addition, to provide grounds for analysis for the construction
of more-focused Government policies. In April of 2017,
Fundação Abrinq published the third edition of the Cenário
da Infância e Adolescência no Brasil (Childhood and Adolescence
Scenario in Brazil), a pocket book that brings the main national
indicators about children and adolescents.
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Institutional Representations

F

undação Abrinq actively participates in many different
national, state and municipality spaces, that discuss
and defend the rights and policies related to childhood
and adolescence, namely:
Associação Paulista de Fundações (Paulista
Association of Foundations)
Civil Entity, non-profitable, cretaed to incorporate,
associate and represent the foundations of São Paulo state,
while defending their institutional rights and collaborating
with other federative unities.
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
(National Campaign for the Right to
Education)
It acts to implement and expand educational rights so
everyone has access to public, free and quality education in
Brazil.
Centro de Referência às Vítimas de Violência –
Instituto Sedes (Reference Center to violence
victm – Sedes Institute)
It tackles domestic violence through programs and
policies of intervention, articulating and synchronizing
with their principals in defense of human rights, of the
Child and Adolescent Statute (ECA) and citizenship.
Ciranda 2030 (Ciranda 2030)
It is a group of Government and private organizations
with recognized activity working towards promotion and
guarantee of children’s and adolescents’ rights, aiming to
monitor and implement actions, programs and political
policies focused on the achievement of targets and
sustainable Development Objectives (ODS) that directly
affect the guarantee of children and adolescents rights.

Comissão Municipal de Enfrentamento
à Violência, Abuso e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes (Municipal
Committe of Children and Adolescent Sexual
Exploration, Abuse and Violence Fighting)
Comprising representatives of the municipality, State
Government and civil society, the committee acts as articulating
center of actions to face violence, abuse and sexual exploration
against child and adolescents, in addition to organize campaigns
of awareness and social mobilization to face the problem.
Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil (Municipaly committee of
Prevention and Child Labor Erradication)
This is a Committee of advisory nature, propositional
and of articulation, under the coordination of the Social
Development Assistance Secretary, which aims to establish
actions to combat Child Labour in São Paulo. It is composed
by representatives of committees, municipal secretaries and
other civil society representatives and bodies.
Comissão Nacional para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (National
Committee for Sustainable Development
Objectives)
The National Committee for Sustainable Development
Objectives is a joint collegiate instance, consultive in nature,
part of the structure of the Secretary of Government of the
President of the Republic, in order to articulate, engage, and
dialogue between the federative members and civil society.
It has the main purpose of internalising, dissemination and
clarification of the process of implementation of the Agenda
2030 for the Sustainable Development of the United Nations
Organisation, as signed by the Federative Republic of Brazil
(Decree No. 8,892/2016).
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Comitê Nacional da Agenda Criança Amazônia
(National Committee of Amozonia Child Agenda)
It acts to implement Government policies that promotes
protection and guarantees the rights of children and
adolescents in the legal Amazonia region.
Conselho Estadual de Alimentação Escolar de
São Paulo (São Paulo State Council for School
Meals)
Agency responsible for taking care of the quality of the food
offered and following the acceptance of school menus. The CeaeSP constitutes the National Program of School Meals (Pnae).
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de São Paulo (Municipal Council
of Food and Nutritional Safety of São Paulo)
It proposes, monitors and supervises the municipal
government actions in the area of food and nutritional safety;
the main aim being to contribute to the implementation of
the constitutional right of every person to meals and food and
nutritional safety.
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (National Council of Child
and Adolescent Rights)
Collegiate Agency of deliberated character that has the
purpose of elaborating general rules to create and implement
national policies of promotion and defense of the rights of the
child and the adolescent.
Estratégia ODS (ODS Strategy)
Organizations coalition with recognised action in the
country, representing civil society, the private sector and local
governments, focused on discussing and proposing means of
implementation for the Sustainable Development Objectives

that contemplate effective measures to obtain advances in
different dimensions as on the agenda.
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil (National Forum of
Child Labor Prevention and Erradication)
Non-Governmental forum for the inclusion and
engagement of institutional agents involved with policies
and programmes for stamping out Child Labor and for the
protection of working adolescents.
Fórum Nacional dos Conselhos de
Alimentação Escolar (National Forum of
Schoolar Meals Committees)
Responsible for campaigning and monitoring federal
resources passed on by the National Fund of Education
Development to the scholar feeding and to guarantee good
sanitary practices and food hygiene.
Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (National Forum on Child and
Adolescent Rights)
A democratic space within the scope of civil society with
the mission of guaranteeing the effectiveness of the rights of the
child and the adolescent, through proposal, articulation and
monitoring of Government policies and social engagement.
Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil (São Paulo State Forum for
the Prevention and Elimination of Child Labour)
This forum engages and articulates several different
segments responsible for commitment to the legislation and
development of programmes and Government policies that
lead to the prevention and elimination of Child Labour and
protection for adolescent workers.
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Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial
– Centro de Voluntariado de São Paulo (Study
Group of Company Voluntary – São Paulo
Voluntary Center)
A non-profit Civil Society Organisation that is part of a
group of voluntary centres from all over Brazil, in order to
strengthen volunteership actions in the country.

Rede de Promoção dos Direitos das Meninas e
Igualdade de Gênero (Promotion Network of
Girls’ Rights and Gender Equality)
Initiative of civil society organisations, coordinated by Plan
International Brazil, so girls and women may be the leading
players in their lives, free of violence and other hurdles that
are often imposed for being women.

Grupo de Trabalho da Sociedade Civil sobre a
Agenda 2030 (Civil Society Group Work on the
Agenda 2030)
It has the main aim of focusing on, and monitoring, the
process of implementation of the Sustainable Development
Objectives in Brazil. The group brings together some 50
organisations, networks and movements with differing
thematic approaches and historically acted in the human
rights and sustainability fields, and focused on networks and
international forums.

Rede Nacional da Primeira Infância (National
Network of Early Childhood)
Group of civil society organizations, from government,
private sector and other networks and multilateral
organizations that work towards the promotion and defense of
Early Childhood rights.

Rede Brasileira do Pacto Global (Brazilian
Network of Global Pact )
Voluntary initiative, developed by the United Nations
Organisation (UN), providing guidelines to promote the
sustainable growth and citizenship, through committed and
innovative corporative leadership. Here, Fundação Abrinq
participates in the Work Group on Human Rights and in the
ODS Commission.

Rede Não Bata, Eduque (Do not Smack, Teach
Network)
This network seeks to stamp out the practices of corporal
punishment and other forms of cruel and degrading treatment,
stimulating a family and community relationship based on
respect, that guarantees children’s and adolescents’ rights to
physical and psychological integrity, in addition to their full
development as human beings and citizens.
Rede Nossa São Paulo – Comissão de Educação
(Our São Paulo Network – Eduction Committee)
This committee discusses the priorities for the city and
counts with the participation of thematic work groups
and interdisciplinary. Entities’ representatives and citizens
constitute the groups.

P
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Publications

Caderno Legislativo da Criança e do
Adolescente 2017 (Legislative notebook of
Child and Adolescent 2017)
It is now in its 4th edition and it is a political incidence tool
created to provide grounds for, and to foster, the debate about
legislative proposals that either promote or reduce children’s
and adolescents’ rights and are currently being put through the
Brazilian National Congress.
Cenário da Infância e Adolescência no Brasil
2017 (Childhood and Adolescence Scenario in
Brazil 2017)
Compilation of the main social indicators that affect
quality of life, general well-being and citizenship of children
and adolescents in Brazil.
Coleção: A Criança e o Adolescente nos ODS
(Collection: Child and Adolescent in the ODS)
In 2017, Fundação Abrinq launched three publications of
the series The Child and the Adolescent in the ODS. Each copy
brings a full analysis of each one of the objectives that are
directly related to children and adolescents.
Conselho Tutelar (Guardianship Council)
It guides and supports the municipalities without
protection programs and without convenient councils
constituted or where activity has not been adequate.

Doações Incentivadas aos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Encouraged Donations to the Child and
Adolescent Funds)
It provides the companies with guidance, to make
encouraged donations to the Funds, with the aim of
contributing with priority actions in Brazil.
Fundamentos do Orçamento Público para
Apuração do Orçamento Criança (Public Budget
Foundation for Verification of Child Budget)
It presents the structure of the budget plan so those
interested in checking out the Child Budget may understand
the foundations verification, used concepts and the logical
sequence of the budget process of cities.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Municipal Fund for Rights of the
Child and the Adolescent)
Guide to help the Municipality Councils of Child and
Adolescent Rights (CMDCA) to manage the Municipal
Funds’ resources in accordance with the rules of the Statute
of the Child and the Adolescent (ECA) and with the
legislation that regulates the use of public resources in
the Country.

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Municipal Committees for the
Rights of the Child and the Adolescent)
It describes, step by step, the process necessary to implement
and qualify the management of the municipal policy regarding
compliance with the rights of the child and the teenager.

Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Guia para Mobilização
de Recursos (Municipality Fund of
Child and Adolescent Right – Guide to
mobilize Resources)
It offers strategies to widen the scope of fundraising in
municipalities, in benefit of the policies on children’s and
adolescents’ rights.

De Olho no Orçamento Criança (An eye on
Child Budget)
It offers the methodology of breaking down the public budget to
identify the administrative expenses with children and adolescents.

Gibi – Era uma Vez no Campo (Comic – Once
upon a time On the farm)
Aimed at children, it presents, in a simple way, easy to
understand, the consequences of Child Labour.

95

Annual Report 2017

Communication

Guia Programa Prefeito Amigo da Criança –
GESTÃO 2017-2020 (Guide Child Friendly Mayor
Program – MANAGEMENT 2017-2020)
It presents the step-by-step and provides technical support
for mayors participating in the Program.
Plano Municipal para a Infância e
Adolescência – Elaboração e Revisão
(Municipality Plan for Childhood and
Adolescence – Creation and Revision)
It offers methodology for participative planning,
intersectoral, operational and long term, also deepening the
discussion about revision, monitoring and assessment of the
Plan as a tool of technical support to the municipalities.
Trabalho Infantil no Brasil – O Desafio do
Trabalho Infantil nas Atividades Agrícolas
(Child Labor in Brazil – The challenge of Child
Labor in Agricultural Activities)
It gives an overview about the agricultural Child Labor
situation in the country to analyze the results of the National
Research by Household Sample (Pnad), of 2015, in relation to
the types of activities performed by children and adolescents.

F

undação Abrinq understands that communication is
a very important channel to build awareness and to
engage people regarding relevant issues concerning the
upholding of the rights of the child and the adolescent.
Because of this, it uses diverse means to inform and
engage the population to the cause. In 2017 alone, 3,616
news items were conveyed in press, including prominent
press media, and 1,024 announcements were published in
the media, a significant significant rise when compared
tothe previous year.

The social network impact
has also increased:

Twitter

Facebook

LinkedIn

664,000

226,316

6,105

followers

fans

followers

Instagram

Youtube

4,781

1,460

followers

subscribers
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Campaigns

18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO
E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(Brazilian National Day to Combat Sexual Abuse
and Exploitation of Children and Adolescents)
The campaign made people aware of the issue of protection
of children and adolescents. For this, a diversity of actions
were developed:
In partnership with Sociam, engagement drives were
carried out in São Paulo’s three main coach stations: Barra
Funda, Jabaquara and Tietê. The actions were implemented
simultaneously and the passengers that were walking received
a bookmark with information on different denunciation
channels and indicators of Dial 100 (official channel of
denunciation of the Human Rights Secretary for notifying
such crimes).
On the internet, Fundação Abrinq partners were
encouraged to post a picture with the campaign symbol,
a yellow flower or a poster with the hashtags #façabonito
#dique100 #FundaçãoAbrinq.
A total of 116 news items came out on the Press, within the
space of three days, addressing the National Day Against the
Abuse and Sexual Exploitation of the Child and the Adolescent.
There were also actions carried out and organised by social
organization of the Rede Nossas Crianças in municipalities of
the Prefeito Amigo da Criança Program.
It was distributed 50 thousand bookmarks during the
action. About 2 milion people were reached.
In partnership with the Institute Liberta and Folha
de S.Paulo the Seminar Folha: Child Sexual Exploration
was performed.

12 JUNE: WORLD DAY AGAINST CHILD LABOR
On the World Day Against Child Labor, Fundação Abrinq
has carried out an intense mobilization on its social networks,
having impacted over 200 thousand people.
Celebrities such as Sabrina Sato and the singer Daniel
endorsed the campaign Não ao Trabalho Infantil (No to
Child Labor), on Facebook. On Twitter, the the content
broke the threshold of 20 thousand views organically
(without investments).
In the press, 110 news articles about Child Labor were
released, sometimes through Brazilian mainstream media of
vast coverage, including Globo News, Catraca Livre, Band
News and TV Cultura.
Over one million people were impacted by the campaign.
In Brasilia, the campaign 100 million by 100 million and
the publication Child Labor I Brazil – The Challenge of Child
Labor in Agricultural Activities was launched.
CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (Campaign
Against the Sexual Exploration of Children
and Adolescents)
The campaign was promoted by Instituto Liberta,
Childhood Brasil, Fundação Abrinq, Plan International
and National Secretary of Child and Adolescent Rights.
In 2017, there was the launch of the second step of the
campaign, called Escolhas (Choices). The campaign,
developed by Cucumber Advertisement, aims to tear apart
the excuses used by offenders to have sexual relations with
children and adolescents.
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ACTIONS WITH PARTNERS

Abrinq
Every year sets aside part of the cash obtained from stand rental at the Feira Abrin to the Nossas
Crianças Program.
Bic
Partner of Fundação Abrinq by the third year in a roll, it has donated over 125 thousand
colored pencils for children and adolescents at four social organizations that are partners of the
Fundação Abrinq.
Copagaz
Partner of Fundação Abrinq since 2005, Copagaz renewed its commitment with children and
adolescents benefited by the Adotei um Sorriso Program, dedicating R$ 0,01 of the sale of each
13kg gas cylinder.
Hering
In partnership with Fundação Abrinq it has run the campaign Todo Mundo de Noel (Everybody
as Santa). When buying three or more of children’s clothes, Hering donated one clothe to the
organizations within Nossas Crianças Network, indicated by Fundação Abrinq.
Omni Ope
In the second half of 2017 it steppe up the marketing campaign related to the cause for three
types of syphon. For every product sold, R$ 0,50 were destined to Fundação Abrinq.
Risadaria
One of the events responsible for given happiness to our children. It has donated 660 tickets
for children and adolescents of social organizations that are partners of Fundação Abrinq, to go
to the Risadaria Festival.
Shopping Ibirapuera
Partner of the Creche para Todas as Crianças Program since 2012, Ibirapuera Shopping mall
also supported us with the campaign Árvore de Natal Solidária (Solidary Christmas Tree) that
gave presents to over 350 children of the Organização Centro Assistencial Cruz de Malta.
Umbro
It donated new soccer boots for 135 children and adolescents benefited by Sociedade Santos
Mártires, a social organization partner of Fundação Abrinq.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA*
Aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 20 de novembro de 1959.
Todas as crianças têm direito:
1 – À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
2 – À especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.
3 – A um nome e a uma nacionalidade.
4 – À alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe.
5 – À educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente.
6 – Ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade.
7 – À educação gratuita e ao lazer infantil.
8 – A ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes.
9 – A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho.
10 – A crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça
entre os povos.
Em 12 de outubro de 1990, entrou em vigor o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
marco histórico na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil.
*Elaborado por Raquel Altman

UNIVERSAL DECLARATION OF THE CHILDREN´S RIGHTS*
Approved by the United Nations on November 20th, 1959.
All of the children have the right to:
1 – The equality, without discrimination about race, religion or nationality.
2 – The special protection for their physical, mental and social development.
3 – A name and a nationality.
4 – The appropriate feeding, dwelling place and medical care.
5 – The education and the special care for the physically or mentally disabled child.
6 – The love and the understanding on the side of the parents and the society.
7 – The free-of-charge education and the infantile leisure time.
8 – To be protected, as a top priority, in the case of catastrophes.
9 – To be protected against the abandonment and the exploitation in the work.
10 – To grow within a spirit of solidarity, understanding, friendship and justice among the nations.
The CHARTER FOR THE CHILD AND THE ADOLESCENT started taking effect as from October
12th, 1990; it is the historical benchmark, in Brazil, regarding the guarantee of the Children and
Adolescent’s Rights.
*Prepared by Raquel Altman
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