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1.Sobre a CRIANÇA SEGURA 

A CRIANÇA SEGURA é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público dedicada à promoção da prevenção 
de acidentes com crianças de até 14 anos. 

Os acidentes – de trânsito, afogamentos, sufocações, queimaduras, quedas, intoxicações e outros – representam a 
principal causa de morte de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil. Diariamente, 15 crianças morrem e 380 
são hospitalizadas vítimas destes acidentes. 

Mais informações sobre a ONG, acidentes com crianças e dicas de prevenção também disponíveis em  
www.criancasegura.org.br. 
 
Faça parte de nossa rede no NING, clique aqui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.criancasegura.org.br/
http://www.crianca-segura.ning.com/
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PRINCIPAIS RESULTADOS DE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 4 

 

 

 

2.1 Comunicação 
 

 

  
Para levar informação de interesse público à população e aumentar o alcance da causa, a CRIANÇA 

SEGURA adotou a Comunicação como uma de suas principais estratégias de atuação. Geração de novos 

conteúdos, criação de pautas, desenvolvimento de campanhas e parceria com importantes veículos de 

comunicação são atividades constantes na rotina da organização. 

Um dos principais destaques de 2009 foi a divulgação do Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças, 

uma campanha criada pela própria CRIANÇA SEGURA para gerar alerta e incentivar o envolvimento de 

pessoas e organizações na causa. Além da criação de cinco pautas exclusivas sobre o tema – que 

resultaram na publicação de mais de 50 matérias em mais de 10 capitais do País, foram criadas peças para 

internet como e-mail mkt e banner. Ao todo, 20 sites – entre parceiros da organização e grandes portais 

como UOL, Terra e IG – aderiram à campanha, disponibilizando o banner em suas páginas sem qualquer 

custo para a organização.  

No site da CRIANÇA SEGURA foram publicadas 12 notícias sobre o assunto – entre ações desenvolvidas 

pela própria ONG e desenvolvidas por parceiros que se envolveram na campanha. A iniciativa também 

resultou na criação do Blog www.prevencaodeacidentescomcriancas.blogspot.com que tem como objetivo 

principal reunir experiências bem sucedidas de pessoas e instituições, de todo o território brasileiro, que 

atuam na prevenção de acidentes com crianças. 

Datas importantes como férias, Carnaval, Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, Semana Nacional do 

Trânsito e oficinas e treinamentos realizados foram tema para 40 pautas desenvolvidas durante todo o ano. 

Além do trabalho de assessoria de imprensa, a CRIANÇA SEGURA mantém em seu site 

www.criancasegura.org.br notícias atualizadas sobre eventos e ações da organização. Mensalmente, as 

cerca de 20 mil pessoas que compõe a rede de contatos da organização (cadastrados via site e parceiros) 

recebem informativos eletrônicos com notícias e novidades sobre a ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais resultados 2009 

- Mais de 870 matérias veiculadas em jornais, revistas, TV, rádio e internet;  

 

- Cobertura de 85% das capitais do País por meio da imprensa;  

 

- 393 mil visitações no site, aumento de 18% em relação ao ano anterior; 

 

- 20 mil compõe a rede de contatos da organização. 

 

http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_com.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_com.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_com.html
http://www.prevencaodeacidentescomcriancas.blogspot.com/
http://www.criancasegura.org.br/
http://www.youtube.com/criancasegura
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_com.html
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Mobilização 

 

2.2 Programa CRIANÇA SEGURA Pedestre 

 

Esta iniciativa tem como objetivo a redução do número de acidentes de trânsito envolvendo crianças e 

adolescentes de 1 a 14 anos – principalmente atropelamentos, mas considerando também acidentes que 

vitimam a criança na condição de passageira de veículo e ciclista. O ano de 2009 marcou o aniversário de 

dez anos de parceria entre a ONG CRIANÇA SEGURA e a patrocinadora do programa, a FEDEX. Como 

comemoração, a ONG organizou diversos projetos executados ao longo do ano. 

Um deles foi o de Formação de Educadores que, por meio de parcerias, envolveu 6.335 crianças e 243 

educadores de 31 entidades educativas. Esse projeto visa formar multiplicadores para desenvolverem a 

temática em suas rotinas de trabalho. O conteúdo é trabalhado por meio de apresentações sobre a causa, 

dinâmicas de grupo, vídeos e debates referentes ao assunto.  

Ao final do projeto, as instituições realizaram 35 eventos mobilizadores, para a Semana Nacional do 

Trânsito, que consistiram em atividades lúdicas e educativas para as crianças e atividades de 

conscientização para os pais e moradores da região. Aproximadamente 6.300 famílias participaram dos 

eventos. O encontro realizado no Projeto Arrastão, contou com a presença de nove voluntários da FedEx 

que se envolveram diretamente nas atividades com as crianças, aplicando jogos e realizando rodas de 

conversa.  

O projeto foi viabilizado por meio de parceria com as instituições: Projeto Âncora de Cotia/SP, Círculo de 

Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente na Zona Leste, Projeto Arrastão que selecionou um grupo de 

educadores provenientes de todas as áreas de atendimento da organização e o Crás Fo/Brasilândia – 

Centro de Referência de Assistência Social que levou educadores da região de Brasilândia e Freguesia do 

Ó, Zona Norte de São Paulo. 

Outra iniciativa inovadora foi o lançamento do Prêmio CRIANÇA SEGURA: Prevenindo Acidentes com 

Crianças e Adolescentes no Trânsito. A ONG organizou uma seleção de projetos com o objetivo de 

estimular educadores e instituições a trabalhar a causa da prevenção de acidentes de trânsito em seus 

contextos de atuação. Para isso foram criadas duas categorias. 

Na primeira, voltada a instituições, foram selecionados dois projetos que receberam o prêmio de R$ 

3.000,00 (três mil reais) cada um, valor que seria usado integralmente em uma transformação física em 

lugares de alta circulação de crianças e adolescentes. As entidades responsáveis pelos dois projetos 

selecionados foram: Projeto Arrastão e Cáritas Diocesana de Campo Limpo – Paróquia Santo Antonio. 

Ambas propuseram a reforma da calçada ao redor da entidade.  

Na outra categoria, voltada a educadores, foram selecionados dois projetos que receberam um kit cada, 

composto por cinco livros, dois jogos, um kit de material do Programa CRIANÇA SEGURA Pedestre e o 

 

 

 

http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_pedestre.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_pedestre.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_pedestre.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_pedestre.html
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direito de participação nas oficinas de formação com 16 (dezesseis) horas. As educadoras que tiveram 

seus relatos premiados foram: Daniele Machado Olavo, da Associação de Moradores do Jardim Santa 

Cecília e Renata Rezende de Camargo, da Casa José Coltro. 

Mais de 200 parceiros da ONG foram presenteados com o DVD “As Incríveis Aventuras do Super 

Pedestre”, material educativo produzido em 2009. O DVD tem como objetivo subsidiar educadores no 

desenvolvimento da educação para o trânsito junto a crianças e adolescentes. São cinco histórias 

animadas que abordam reflexões sobre os temas direitos e deveres no trânsito, áreas de lazer, uso do 

espaço público, álcool e drogas, e stress no trânsito. Quem protagoniza essas histórias é o Super 

Pedestre, uma criança que se transforma em herói para enfrentar os riscos oferecidos pelo trânsito 

diariamente. 

O programa também realizou uma exposição itinerante com fotos produzidas no ano de 2008 por crianças 

e adolescentes que retrataram nestas imagens suas visões sobre o trânsito de São Paulo/SP. As fotos 

passaram por seis instituições diferentes e foram vistas por mais de 5 mil pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principais resultados 2009: 

-243 educadores de 31 instituições formados em São Paulo; 

- 6.335 crianças impactadas pelo projeto de formação; 

-Realização de 35 eventos mobilizadores que contou com a participação de 6300 famílias; 

-Engajamento de voluntários FEDEX; 

-Premiação a duas educadoras e duas instituições que promoveram ações educativas e transformações 
físicas na calçada ao redor da entidade; 

-Lançamento de DVD educativo e distribuição a 200 parceiros.  

 

http://www.criancasegura.org.br/video_biblioteca_materiais_educativos.asp
http://www.criancasegura.org.br/video_biblioteca_materiais_educativos.asp
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_pedestre.html
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2.3 Programa CRIANÇA SEGURA On line 

 

O ano de 2009 marcou o início de uma nova estratégia adotada pela CRIANÇA SEGURA para que o 

Programa CRIANÇA SEGURA na Escola pudesse atingir a seus objetivos. A formação de educadores 

para a causa da prevenção de acidentes com crianças passa a ser feita a distância, por meio de um curso 

online. Surge então o Programa CRIANÇA SEGURA na Escola on line. 

 A iniciativa, que conta com a parceria da Band-Aid / Johnson & Johnson foi implantada em uma 

plataforma virtual da própria empresa patrocinadora do programa, a Universidade Corporativa Johnson & 

Johnson. 

 O curso, aberto para educadores de todo o País, é formado por três módulos: Segurança no Trânsito, 

Segurança em Outras Situações e Projetos para Sala de Aula. Além das aulas, outras ferramentas como 

fóruns, chats e biblioteca também foram disponibilizadas aos participantes que, ao completarem todas as 

etapas, recebem um certificado.  

Para formação dos grupos que participaram do curso, a CRIANÇA SEGURA divulgou vagas em seu site, 

informativo eletrônico e via imprensa. Na experiência piloto, participaram 94 educadores de 64 escolas 

e/ou organizações sociais de inúmeras localidades do País, concentradas nas regiões Nordeste, Sudeste 

e Sul. Ao todo, oito estados estiveram representados: Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

Entre os participantes, atuantes do ensino fundamental, educação infantil e educadores de atividades de 

contra-turno escolar sendo que 55% dos inscritos não possuíam experiências prévias em educação a 

distância. 

O novo formato trouxe muito aprendizado; mas também bons resultados. Uma avaliação feita com os 

próprios participantes mostrou que 100% indicaram mudanças em relação à percepção sobre a causa. 

Outro dado importante: 76% dos educadores buscaram compartilhar experiências e práticas pedagógicas 

com os demais participantes. 

Ao final do curso, os educadores elaboraram um projeto para trabalhar a temática em suas comunidades 

escolares. Em São José dos Campos (SP), por exemplo, a educadora Maria Estela Lima Silveira Framil, 

da Escola Municipal de Educação Fundamental Profª. Silvana Maria Ribeiro de Almeida, desenvolveu um 

projeto voltado à prevenção de acidentes de trânsito com a comunidade escolar, pois diagnosticou que 

este é o tipo de lesão mais recorrente, já que muitos estudantes vão à escola de bicicleta ou a pé.  

Já na cidade de Porto Alegre (RS), a educadora Márcia Cristina Pires Rodrigues, da Escola Municipal 

http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_ead.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_ead.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_ead.html
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Especial de Ensino Fundamental Tristão Sucupira Vianna, desenvolveu ações de formação para 

estudantes com necessidades especiais, assegurando mais autonomia e independência entre estes 

alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Resultados 2009: 

- Implementação do curso a distância; 

- Participação de 94 educadores; 

- 3760 alunos impactados indiretamente; 

- Realização de 11 fóruns temáticos, com média de 54 postagens cada um; 

- 100% se revelaram motivados a continuar trabalhando a causa em suas comunidades; 

- 75% dos concluintes com planos de ação realizados em suas escolas/comunidades. 
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2.4 Programa Formação de Mobilizadores 

 

Com o objetivo de mobilizar atores sociais e disseminar a prevenção de acidentes com crianças em todo 

território nacional, o Formação de Mobilizadores leva conhecimento a profissionais de áreas ligadas ao 

tema – saúde, trânsito, educação, infância – tornando-os multiplicadores da causa. O trabalho é feito por 

meio de oficinas, viabilizadas em parceria com a instituição que irá receber o treinamento.  Em 2009, a 

CRIANÇA SEGURA esteve em 16 cidades espalhadas pelo território nacional para aplicar as oficinas, 

palestras e treinamentos e formar novos grupos com potencial poder multiplicador. 

Estiveram contempladas as cidades de Belém/PA, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Jaboatão dos 

Guararapes/PE, Jundiaí/SP, Macapá/AP, Maceió/AL, Olinda/PE, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Paulo 

Afonso/BA, Salvador/BA, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Uberlândia/MG e Campo Grande/MS. 

Entre os parceiros que viabilizaram as oficinas em suas cidades, representantes do setor privado, do setor 

público – como prefeituras, Detrans – e instituições do terceiro setor. Os encontros tiveram como público 

funcionários destas organizações, professores, estudantes e profissionais da área da saúde, líderes 

comunitários, profissionais de trânsito e a própria comunidade como pais e responsáveis por crianças. 

As oficinas de Belém/PA e Campo Grande/MS tiveram como mote a Semana Nacional do Trânsito, 

campanha prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. Com o tema “Educação para o Trânsito” a 

campanha foi lembrada de 18 a 25 de setembro. Em São José dos Campos, a SNT também recebeu 

atenção especial! Foi o tema para a primeira oficina sobre prevenção de acidentes de trânsito realizada 

para menores aprendizes que trabalham na indústria. Os participantes eram colaboradores do Parque 

Industrial da Johnson & Johnson e alunos da FUNDHAS - Fundação Helio Augusto de Souza, instituição 

sem fins lucrativos, criada e mantida pela prefeitura. O objetivo encontro, que reuniu 94 jovens, foi 

promover a sensibilização e educação para a segurança no trânsito e as responsabilidades e 

competências para quem deseja adquirir sua primeira CNH.  

Na região do Vale do Paraíba, destacaram-se outras iniciativas. Em parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde de São José dos Campos/SP, foram realizadas oficinas para 98 agentes comunitários de saúde 

e enfermeiros que trabalham nas 48 unidades de saúde espalhadas na cidade. Em Taubaté, manteve-se 

a parceria com a Universidade de Taubaté - UNITAU, que possibilitou a realização de oficinas para 75 

diretores das escolas municipais da cidade. 

A CRIANÇA SEGURA também promoveu para 22 educadores de São José dos Campos o curso 

“Cuidados para uma criança segura”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O 

encontro teve como tema “prevenção de acidentes com crianças” e “primeiros socorros” e contou com 

apoio técnico da Fundação Escola de Enfermagem RW Johnson. 

Ao todo, foram 33 encontros, sendo 16 oficinas, 15 palestras e dois treinamentos que impactaram mais 

cerca de 2 mil pessoas. Após o curso, esses grupos têm como missão multiplicar as informações 

recebidas, mobilizando outros indivíduos e setores para a busca de soluções em prol da prevenção de 

acidentes com crianças. 

 

http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/imagens/com/forma.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/imagens/com/forma.cg.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_formacao.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_formacao.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob_formacao.html
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Algumas iniciativas tiveram ótimos resultados e foram destacadas no Blog da organização. Em Maceió/AL, 

o reconhecimento pela causa tomou tanta proporção que o tema tornou-se parte do curso de medicina da 

UNCISAL - Universidade Estadual das Ciências da Saúde de Alagoas. Tanta articulação também resultou 

na implantação do projeto de extensão denominado “Cuidadores de Crianças” em parceria com a Pastoral 

da Criança e outras organizações não governamentais, que tem como objetivo capacitar e apoiar 

profissionais que cuidam de crianças de zero a seis anos em creches, casas de doação e pré-escolares, 

assim como mães e líderes comunitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principais resultados 2009: 

- 33 oficinas, palestras e treinamentos para parceiros das áreas de educação, trânsito, saúde e outras; 

- 1.954 pessoas impactadas pela causa, potenciais multiplicadores; 

- 16 cidades envolvidas em todo território nacional;  

 

http://prevencaodeacidentescomcriancas.blogspot.com/
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2.6 Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças 

 

Lembrado no dia 30 de agosto, o Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças contou com resultados e 

ações especiais em 2009. Pela primeira vez, a campanha, que foi instaurada pela própria CRIANÇA 

SEGURA, não ficou restrita apenas às escolas parceiras da organização adquirindo reconhecimento 

nacional.  

Especialmente para a data, foram criadas peças de comunicação para aumentar o alcance da iniciativa e 

principalmente, incentivar a participação de instituições e pessoas em todo o território nacional. O tema foi 

trabalhado via assessoria de imprensa, internet (disparo de e-mail mkt e publicação de banners em 20 

sites parceiros). Ver mais em Comunicação.  

Além das ações de Comunicação, A CRIANÇA SEGURA organizou uma grande mobilização pela data. 

Convocou instituições de todo o País a organizarem uma ação para o dia 30 de agosto que tivesse como 

foco o tema da prevenção dos acidentes com crianças. Mais de 30 instituições aderiram à campanha 

transformando a data em uma grande corrente em defesa da causa da prevenção de acidentes com 

crianças. 

Em 10 cidades brasileiras, a prevenção de acidentes foi abordada em palestras, materiais informativos, 

apresentações em locais públicos ou unidades de saúde e escolas. Ao todo, 19 instituições fizeram parte 

desta mobilização: Associação de Cirurgia Pediátrica – CIPE/BA, SAMU/ BA, Ligas de Trauma da 

Faculdade Bahiana de Medicina e Saúde Pública/BA, Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA , Faculdade 

de Medicina da FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciência)/BA, Kanguruh Uberlândia/ MG, Departamento 

de Pediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia/ MG, Hospital e Maternidade 

MadreCor/ MG, Unidades de Atendimento Integrado da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia/ MG, Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de São Lourenço/ MG, Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS – Sairé/PE, Hospital Vita/PR, Oi Oi Cara de Boi/PR, Hospital de 

Taipas/ SP, Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, Centro Educacional Triângulo Catarinense/ SC, 

Colégio Integral de Itatiba - Itatiba/ SP, Escola de Recreação Infantil “Vovó Carmela” – Laranjal 

Paulista/SP e Cedaps – Rio de Janeiro. 

As ações destas instituições foram divulgadas ao longo do mês no site e no Blog da organização. 

A organização também trabalhou o tema por meio de oficinas e ações educativas nas cidades de São 

Paulo/SP, na região do Vale do Paraíba/SP, em Curitiba/PR e Recife/PE. Ver mais em Formação de 

Mobilizadores. 

Em São José dos Campos/SP, já existia a Lei 7397/07 que determinava 30 de Agosto como Dia da 

Prevenção de Acidentes com Crianças. Em 2009, a lei foi substituída instituindo-se uma semana inteira 

dedicada ao tema (lei 710/09) sob coordenadoria da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com 

a Criança Segura. A lei ainda determina que as demais secretarias, fundações, autarquias e câmara 

municipal promovam atividades relacionadas ao tema. Em 2009, a data foi comemorada no Parque da 

Cidade com programação especial: brincadeiras, jogos, cenário para foto com as crianças e 8 stands 

dedicados ao tema da prevenção de acidentes. A estimativa é de que cerca de 15 mil pessoas passaram 

pelo local. 

http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_com.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/dia.html
http://prevencaodeacidentescomcriancas.blogspot.com/
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob.html#3
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_mob.html#3
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2.5 Políticas Públicas  

É também uma das estratégias adotadas pela ONG CRIANÇA SEGURA assegurar os direitos das crianças 

e adolescentes principalmente no que diz respeito à prevenção de acidentes, segurança, saúde e bem-

estar. O objetivo principal é fomentar a inserção da problemática dos acidentes de crianças e adolescentes 

até 14 anos na pauta dos espaços políticos e na proposição, articulação e monitoramento de políticas 

públicas relacionadas à causa. 

Em 2009, uma conquista destacou-se entre tantas outras: o ingresso da CRIANÇA SEGURA na Rede 

Nacional Primeira Infância, uma articulação de cerca de 70 organizações da sociedade civil, do governo, do 

setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam na promoção de iniciativas e 

garantia dos direitos da criança até os seis anos de idade. Um dos objetivos desta rede é o 

desenvolvimento do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), documento aberto a contribuições de 

todos os setores da sociedade para construção de uma política pública para crianças de até seis anos de 

idade levando em conta assuntos como saúde, educação, cultura e violência. A prevenção de acidentes 

também passou a ser considerado neste plano, após proposta de inclusão encaminhada pela CRIANÇA 

SEGURA, fazendo da causa uma prioridade. 

 

O ano também marcou o início da certificação obrigatória de 

dispositivos de retenção para criança em veículos (tipo bebê conforto, 

cadeirinha e assento de elevação), devido a Portaria do INMETRO nº 

383 de 03 de novembro de 2008. Desde abril de 2009, os dispositivos 

de retenção fabricados no Brasil só podem ser comercializados com 

Selo do Inmetro. 

A Criança Segura sempre atuou para melhorar o transporte de crianças em veículos automotores. As 

discussões sobre a obrigatoriedade da certificação iniciaram em 2004, quando a CRIANÇA SEGURA 

passou a integrar a Comissão Técnica de Dispositivos de Retenção para Crianças a convite do Inmetro, 

juntamente com representantes da sociedade médica, laboratórios de ensaio, institutos acreditados e 

fabricantes.  

Diminuir os altos índices de queimaduras causadas por álcool também é luta antiga da ONG CRIANÇA 

SEGURA. Em 2009, em conjunto com a Frente Nacional de Combate aos Acidentes com Álcool, a ONG 

encaminhou carta sobre o tema a todos os deputados e deputadas estaduais e esteve nos gabinetes das 

comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e Higiene da Assembléia Legislativa de São Paulo. O 

objetivo dessas articulações foi a aprovação do Projeto de Lei 659/2002 da deputada estadual Maria Lúcia 

Prandi (PT) que determina a proibição da venda do álcool líquido para uso doméstico no Estado de São 

Paulo. Na cidade de São José dos Campos/SP, uma sessão na Câmara dos Vereadores incentivada pela 

ONG CRIANÇA SEGURA votou e aprovou a proibição do uso do álcool líquido em qualquer espaço público 

municipal. 

Na área da educação, a ONG também vem conquistando espaço. Prova disso foi a referência feita sobre 

pesquisa realizada pela CRIANÇA SEGURA nas Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito na Pré-

Escola. As Diretrizes foram definidas pelo Denatran e têm o objetivo de auxiliar os educadores da Educação 

Infantil na implementação da educação para o trânsito na prática pedagógica. As diretrizes foram enviadas 

pelo Denatran às instituições de Educação Infantil de todo o país.            

 

 

 

http://www.primeirainfancia.org.br/oque
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_pp.html
http://www.criancasegura.org.br/programas_movimento_contra_queimaduras.asp
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/formas_pp.html
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Principais resultados 2009: 

- Ingresso na Rede Nacional Primeira Infância e inclusão de um capítulo específico sobre prevenção de 

acidentes com crianças no Plano da rede; 

- Efetivação da certificação obrigatória nas cadeirinhas fabricadas no Brasil; 

- Aprovação da Lei que proíbe o uso do álcool líquido em qualquer espaço público em São José dos 

Campos/SP; 

- Referência à CRIANÇA SEGURA nas Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito, definidas pelo 

Denatran. 

- Duas homenagens concedidas à ONG. Uma delas na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro e outra na 

Câmara Legislativa de São José dos Campos no estado de São Paulo.  
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Parceiros 

Para garantir a execução e ampliação de seus projetos, a ONG CRIANÇA SEGURA atua em parceria com grandes 
empresas. Parte delas, está com a organização desde a sua fundação, como a Johnson & Johnson, Johnson & Johnson 
Industrial e Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda, parceiras institucionais da instituição. 

Outras empresas são caracterizadas como Parceiros de Programas pois investem em projetos específicos da 
organização. É caso da Band-Aid e Johnson & Johnson Industrial, parceiras do Programa CRIANÇA SEGURA na 
Escola, da FEDEX, parceira do Programa CRIANÇA SEGURA Pedestre e da Johnson & Johnson Industrial, parceira do 
Programa Formação de Mobilizadores no Vale do Paraíba. Em 2009, passou a fazer parte deste grupo também a F/Biz, 
agência especializada em internet que tornou-se importante parceira dos projetos de Comunicação da ONG. 

Além destas parceiras, a CRIANÇA SEGURA também adota outras estratégias para garantir sua sustentabilidade, como 
a realização de palestras e treinamentos, oficinas, campanhas e venda de produtos sociais.  

Em 2009, a CRIANÇA SEGURA foi a organização beneficiada por um bazar promovido em São Paulo/SP pela Mulher 
de A a Z e o Tênis Clube Paulista. O bazar aconteceu no dia 30 de agosto, data também especial pelo Dia da 
Prevenção de Acidentes com Crianças. Quem adquiriu produtos vendidos no bazar contribuiu para esta causa tão 
importante já que parte da renda foi revertida à ONG CRIANÇA SEGURA.  

Uma parceria especial com a empresa Reckitt Benckiser, levou informação ao consumidor sobre um dos acidentes mais 
comuns da infância, a intoxicação. O projeto teve por objetivo informar aos consumidores como adotar atitudes mais 
conscientes no ato da compra, utilização e descarte de produtos de limpeza. A Reckitt reuniu parceiros e a imprensa em 
um evento a fim de contribuir para a educação do público consumidor. Entre estes parceiros, estava a CRIANÇA 
SEGURA que orientou quanto aos riscos da intoxicação e dicas para prevenir este tipo de acidente. 

Você, sua empresa ou instituição também podem contribuir para salvar a vida de milhares de crianças apoiando a 
CRIANÇA SEGURA! 

Pessoa Jurídica: tornando-se parceira institucional - investindo em ações de mobilização, comunicação e políticas 
públicas - ou de programas. Além disso, sua instituição pode contratar oficinas, treinamentos e palestras sobre 
prevenção de acidentes. A CRIANÇA SEGURA é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 
inscrita também nos conselhos municipais das cidades de São José dos Campos e São Paulo e pode oferecer 
benefícios fiscais à sua empresa por meio de doações diretas ou via fundos municipais. 

Pessoa Física: tornando-se um doador da instituição, contribuindo com uma quantia mensal estipulada por você. 
Manifeste seu apoio!  

Para mais informações, entre em contato: (11) 3371-2384              (11) 3371-2384      . 

São parceiros fundadores da ONG CRIANÇA SEGURA: Johnson & Johnson, Johnson & Johnson Profissionais Ltda, 
Janssen-Cilag Farmacêutica e Instituto General Motors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/parceiros.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/parceiros.html
http://www.criancasegura.org.br/relatorio2009/parceiros.html
http://www.criancasegura.org.br/1024.htm
http://www.criancasegura.org.br/1024.htm


P á g i n a  | 15 

 
 

 

 

Parceiros Institucionais 
 

 

 
 

Parceiros de Projetos 

 

 
 

 
Apoiadores 
 

 

 

Doadores 

Pessoas físicas ou jurídicas que apóiam a organização por meio de doações mensais ou pontuais. Veja aqui 
como ser um doador. 

 

 

 

 

 

 

 

http://crianca-segura.ning.com/page/quer-contribuir
http://crianca-segura.ning.com/page/quer-contribuir
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Balanço 
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Contato 

 

São Paulo 

Rua Teodoro Sampaio, 1.020 – Cj. 1008 

Pinheiros, São Paulo - SP - 05406-050 

 

Tel. (55) (11) 3371.2384 

E-mail: comunicação@criancasegura.org.br 

Site: WWW.criancasegura.org.br 

Plataforma Ning: WWW.crianca-segura.ning.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicação@criancasegura.org.br
http://www.criancasegura.org.br/
http://www.crianca-segura.ning.com/

