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Presente em mais de 190 países e territórios por meio de programas de cooperação com os países e comitês nacionais.  

Nós somos o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF.  

Fortaleza, 27 de julho de 2020. 
 
Exmo. Sr./Sra. Prefeito/a Municipal  
 
Assunto: Continuidade da parceria com o UNICEF no segundo semestre 
 
Exmo/a. Senhor/a Prefeito/a, 
 
Cumprimentando Vossa Excelência pelas medidas já tomadas na prevenção e 

resposta à pandemia de Covid-19 em seu município, particularmente considerando as 

necessidades específicas de crianças, adolescentes e suas famílias, gostaríamos de 

oferecer atenção especial sobre a continuidade da parceria do UNICEF com os 

municípios que participam do programa Selo UNICEF. 

Terminado o período, no último 30/6, de envio da maioria dos documentos 

relacionados ao Selo UNICEF, sugerimos manter a equipe de articulação e 

mobilização do município para o Selo UNICEF durante o segundo semestre para 

facilitar a colaboração para continuidade de serviços essenciais e para garantir os 

direitos de crianças e adolescentes no contexto da pandemia. 

Face à tendência de interiorização da pandemia de Covid-19, refletida no aumento de 

casos nos estados do Semiárido, o UNICEF e parceiros locais seguirão contribuindo 

com os municípios nos próximos meses, oferecendo suporte técnico para garantia da 

continuidade dos serviços essenciais para crianças e adolescentes mesmo em cenário 

de distanciamento social.  

Assim, podemos trabalhar juntos para a implementação de ações que advogamos 

junto à sua gestão municipal em abril, incluindo: continuidade dos serviços de 

vacinação; estratégias múltiplas e por diferentes meios para levar a educação para 

cada criança e adolescente; plano de segurança para, quando for possível, reabrir as 

escolas sem oferecer risco de transmissão do vírus; fortalecimento do sistema de 

saneamento municipal, de forma a garantir a consolidação das medidas de 

higienização e prevenção de transmissão do coronavírus; apoio às equipes municipais 

dos Conselhos Tutelares e da Assistência Social para prevenção e encaminhamento 

dos casos de violência contra crianças e adolescentes; e atenção especial às 

populações mais vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes pobres, em situação 

de rua, em abrigos e em unidades de medida sócio educativa, povos indígenas, 

comunidades quilombolas, migrantes e refugiados. 



 
Presente em mais de 190 países e territórios por meio de programas de cooperação com os países e comitês nacionais.  

Nós somos o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF.  

Sua Excelência pode ter mais informações sobre o apoio do UNICEF aos municípios 

na resposta à pandemia entrando em contato com nosso escritório em Recife, com 

nossos parceiros técnicos para o Selo UNICEF e pela seção especial sobre Covid-19 

na página do UNICEF Brasil (unicef.org.br).  

A equipe do UNICEF permanece à disposição para dar continuidade à nossa 

cooperação focando neste desafio de proteger crianças e adolescentes. 

 
Atenciosamente, 
 
 

____________________________ 
Rui Aguiar 

Coordenador do UNICEF em Fortaleza 
 
 
 

____________________________ 
Dennis Larsen 

Coordenador do UNICEF para o Semiárido brasileiro 


