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Carta da Presidente
 
Estar mais perto do nosso público e mostrar, na prática, como agir para a prevenção de acidentes com crianças e 
adolescentes em situações comuns do dia a dia. Esse foi o foco do trabalho da Criança Segura no ano que passou. 
E, para atingir esse resultado, realizamos diversas ações de comunicação e mobilização presencial, mas duas delas 
merecem destaque.

Em 2018, lançamos a campanha “De olho na infância - unidos pelo desenvolvimento seguro das crianças”. Para esse 
projeto, a organização criou e divulgou diversos conteúdos em formatos variados: foram produzidos vídeos, textos 
para o site, posts para as redes sociais, e-mails marketing e folders e cartazes que foram distribuídos para entidades 
em todo o estado de São Paulo.

Os temas abordados por essa campanha têm relação com atividades corriqueiras do dia a dia de meninas e meninos. 
Nessa ação, a Criança Segura falou sobre cuidados com o bebê, como tornar a casa segura para as crianças, como 
verificar se a escola está preparada para evitar acidentes com crianças, quais os cuidados os adultos devem ter 
durante as férias etc. Com isso, a organização buscou despertar mais a atenção de pais, familiares, responsáveis e 
cuidadores de crianças e adolescentes e facilitar o entendimento sobre como adotar medidas de prevenção nas mais 
diversas situações.

Também no ano passado realizamos a mobilização “Vou de bike com a Criança Segura”, que teve o objetivo de 
conscientizar pais, familiares, responsáveis por crianças e toda a garotada sobre como pedalar com segurança e 
também de estimular a prática de atividades físicas e o uso de meios de transportes mais sustentáveis.

Para isso, além da produção de conteúdos em nosso site e redes sociais e a participação em palestras sobre esse 
assunto, realizamos oficinas educativas e uma pedalada em família em espaços públicos das cidades de São Paulo 
e Guarulhos. Nesses eventos, com o apoio de voluntários, ensinamos as crianças e adolescentes a andarem de bike, 
como usar corretamente os equipamentos de segurança e como se comportarem de forma segura ao pedalar.

Com essas ações, nossa organização não só levou informação e mobilizou o público em prol da prevenção de 
acidentes com crianças e adolescentes, mas também reacendeu paixão pela causa em seus próprios colaboradores, 
parceiros e apoiadores e trouxe oxigênio novo para continuarmos lutando pela defesa da saúde e da vida de 
meninos e meninas. 

Ademais, continuamos nosso trabalho de incidência política em temas relacionados à prevenção de acidentes com 
crianças e adolescentes, acompanhando e instigando os poderes executivo e legislativo para criar e aperfeiçoar leis 
que visam a segurança na infância. 

Também mantivemos nossos cursos de formação a distância para pais, familiares, responsáveis, cuidadores e 
profissionais que atuam direta ou indiretamente com meninas e meninos de até 14 anos. Em 2018, as ações de 
mobilização realizadas por nossos cursistas beneficiaram mais 425 mil pessoas.

Para os próximos anos, desejamos continuar buscando novas formas de agir e pensar sobre a prevenção de acidentes 
e o desenvolvimento pleno e saudável da infância e adolescência no Brasil. 

Aos que me lêem neste momento, adianto: fiquem de olho em nossa organização, pois já estamos preparando 
muitas novidades! 

A seguir, apresentamos os resultados dos trabalhos realizados pela Criança Segura em 2018.
 
Boa leitura!

Simone de Campos Vieira Abib
Presidente do Conselho da Criança Segura
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A Criança Segura é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem a missão de promover a prevenção de 
acidentes com crianças e adolescentes de até 14 anos de idade.
 
Atualmente, os acidentes são a principal causa de morte da população de um a 14 anos no Brasil. Entretanto, 90% desses 
casos poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção, que envolvem divulgação de informações, mudança de 
comportamento e no ambiente e implantação de políticas públicas.
 
Com atuação no Brasil desde 2001, a Criança Segura faz parte da Safe Kids Worldwide, primeira e única rede global de 
prevenção de acidentes na infância, que está presente em 36 países, nos cinco continentes.
 
Para desenvolver a cultura de prevenção de acidentes no país e, dessa forma salvar vidas de muitas crianças e adolescentes, 
a organização atua em três frentes: Mobilização, Comunicação e Políticas Públicas.
 
Desde a fundação da Criança Segura, o número de mortes de crianças e adolescentes provenientes de acidentes caiu 40,88% 
no país.

Quem somos

Nossa missão
Promover a prevenção de acidentes com 

crianças e adolescentes de até 14 anos de 
idade.

Nossa visão
Eliminar as mortes e sequelas por acidentes 

em crianças de até 14 anos de idade.
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10 crianças
morrem
por dia em
acidentes.

15,6%
dessas mortes 

acontecem dentro 
de casa.

Os acidentes são a principal causa de 
mortes de crianças e adolescentes de um a 
14 anos no Brasil.

Contexto
dos acidentes

20162014201220102008200620042002

2.000

4.000

6.000

8.000

6.056
5.921 5.846

5.563

5.106
5.324

4.992
4.781

4.727 4.685
4.578

4.316

3.886
3.736

3.661

6.190 6.210

Número de mortes por acidentes de crianças e adolescentes  
de zero a 14 anos de 2001 a 2016

Redução de 

40,88%

Fonte: Datasus - 2017
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Fonte: Datasus - 2017

Porcentagem de mortes 
de crianças de zero a 
14 anos  por tipos de 
acidentes:

Trânsito

32,5%

Afogamento

26,1%

Sufocamento

21,2 %

Outros

6,1%

Queimaduras

5,9%

Quedas

4,9%

Intoxicação

2,2%

Armas de fogo

1,1%

Número de internações por acidentes de crianças e adolescentes 
de zero a 14 anos de 2008 a 2018

201820162014201220102008

50 mil

100 mil

150 mil

109.512

119.297

127.302
124.570

122.031 120.497
122.590

117.680 117.577
113.358 111.555

Fonte: Datasus - 2017
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Porcentagem de internações de crianças de zero a 14 anos
por tipos de acidentes:

Principais causas de morte por acidente por idade

Fonte: Datasus - 2017

Fonte: Datasus - 2017
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Trânsito
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Número de mortes por acidentes  
de crianças e adolescentes de 
zero a 14 anos por estado

Taxa de mortes por acidentes  
de crianças e adolescentes
de zero a 14 anos por estado

Fonte: Datasus - 2017
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Resultados 2018
Mobilização

Educação a distância

Resultados dos cursos oferecidos em 2018

Estados com ações de mobilização
AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, MG, PA, PB, PE, 

PI, PR, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SE, SP, TO (26 estados)

73,5% dos concluintes mudaram sua percepção sobre 
prevenção de acidentes com crianças e adolescentes

98,8% sentem-se mais preparados para prevenir 
acidentes com crianças e adolescentes

Como forma de divulgar a cultura de prevenção de acidentes na infância e adolescência, a Crian-
ça Segura oferece três cursos on-line totalmente gratuitos: Multiplicadores, Trânsito e Familiares e 
Responsáveis.

Em 2018, contamos com o apoio de 5 parceiros para a divulgação de nosso cursos: Secretaria Municipal 
de Educação de Araras, Secretaria de Educação de  Mogi das Cruzes, Liga de Traumatologia e Emergên-
cia de Araras, Associação de Comunicação Fala Roça e Detran de São Paulo.

3.721
participantes

113.371
pessoas beneficiadas com
as ações de mobilização dos
cursistas da Criança Segura

1.395
concluintes

37.718
materiais enviados
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•  A formação aborda a prevenção de acidentes com crianças e 
adolescentes de até 14 anos.
•  Conteúdo voltado para profissionais que atuam diretamente com 
crianças e adolescentes 
•  Cursistas devem realizar uma ação de mobilização no final da 
formação.

Curso On-line para 
Multiplicadores da 
Criança Segura

3 turmas
(cada uma com três 
meses de duração)

40.146 
pessoas beneficiadas 

pelas ações de 
mobilização 

984
participantes

Perfil dos concluintes:

83%
educação

11%
saúde

3%
social

1%
segurança

1%
trânsito

1%
outro

380
concluintes 
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Curso On-line 
Criança Segura 
no Trânsito

Perfil dos concluintes:

77%
educação

9%
saúde

4%
social

3%
segurança

5%
trânsito

2%
outro

3 turmas 
regulares 

(cada uma com três 
meses de duração)

73.225  
pessoas beneficiadas 

pelas ações de 
mobilização 

1.570
participantes

525 
concluintes 

•  A formação aborda a prevenção de acidentes de trânsito com 
crianças e adolescentes de até 14 anos.
•  Conteúdo voltado para profissionais que atuam diretamente com 
crianças e adolescentes 
•  Cursistas devem realizar uma ação de mobilização no final da 
formação.
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Curso On-line Criança 
Segura no Trânsito
Turma exclusiva - Guarujá e São 
José dos Campos (SP)

Perfil dos concluintes:

83%
educação

11%
saúde

3%
social

1%
segurança

1%
trânsito

1%
outro

Em 2018, oferecemos uma turma exclusiva do Curso On-line Criança 
Segura no Trânsito para profissionais da educação das cidades de 
Guarujá e São José dos Campo, no estado de São Paulo. A formação 
foi realizada por meio de uma parceria com as Secretaria Municipais de 
Educação das duas cidades e fez parte de um projeto patrocinado pelo 
Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente).

1 turma
(3 meses de duração)

353 
participantes

126 
concluintes 

17.272
pessoas beneficiadas 

pelas ações de 
mobilização 
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Perfil dos concluintes:

53%
educação

30%
saúde

2%
social

4%
segurança

2%
trânsito

9%
outro

Curso On-line para 
Familiares e Responsáveis 
da Criança Segura

• Abordas os principairs acidentes que acontecem na infância e 
como prevení-los
• Formato autoinstrucional: o aluno não tem tempo limite para a 
conclusão do curso
• Conteúdo focado nos cuidados com crianças de zero a quatro anos

490
concluintes

Curso com

5 aulas 1.167
inscritos
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Palestras, oficinas e
ações de mobilização

Além dos cursos a distância, a Criança Segura realiza palestras, oficinas e outras ações de mobilização presenciais como forma de 
divulgar a cultura de prevenção de acidentes com crianças e adolescentes no país.

01

04

05

02

03
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01 - Palestra Dow
Palestra para 50 colaboradores da Dow com o tema “Segurança 
para Crianças e Jovens – Prevenção de Acidentes com Crianças 
no Trânsito” (foto: Palestra Dow)

02 - Palestra de lançamento de projeto de prevenção de 
acidentes na Rocinha (RJ)
Apresentação de vídeos e palestra sobre a prevenção de aciden-
tes domésticos e em ambientes externos para aproximadamente 
20 moradores e profissionais da educação e saúde da comunida-
de. (foto: Fala Roça)
 
03 - Oficina Aldeias Infantis SOS 
Oficina sobre prevenção de acidentes com crianças e adolescen-
tes realizada para colaboradores da Aldeias Infantis SOS de Rio 
Bonito, em São Paulo. (foto: Aldeias)

04- Palestra no evento “O futuro da mobilidade segura”
Palestra sobre a importância de garantir a segurança de crianças 
e adolescentes no trânsito e os desafios de se proporcionar uma 
mobilidade mais segura aos pequenos nas cidades. O evento foi 
realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da 
cidade de São Paulo. (foto: Mobilidade Segura)
 
05 - Oficina Detran Acre
Oficina sobre instalação e uso correto de dispositivos de retenção infan-
til (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação). (foto: Detran Acre)

06 - Palestra Projeto Ajudô
Palestra sobre prevenção de acidentes na infância e adolescência 
para aproximadamente 25 familiares e responsáveis de meninas 
e meninos que participam do projeto. (foto: Ajudô)

06

07 08

07 - Ação de voluntariado Fedex
Durante o evento “Adote uma praça”, organizado pela Atados, a 
Criança Segura e a Fedex realizaram uma ação de voluntariado 
para revitalizar a Praça Dom Francisco Xavier, em São Paulo. O ob-
jetivo dessa ação era proporcionar aos moradores do bairro um 
espaço de lazer seguro e agradável para todos, principalmente 
para as crianças. (Foto: Voluntariado Fedex)

08 - Palestra no evento 
“Prevenção sobre queimaduras”
Em evento organizado pela Liga de Queimaduras de São Paulo, a 
Criança Segura ministrou uma palestra com dados sobre aciden-
tes com queimaduras envolvendo crianças e adolescentes e falou 
sobre as medidas de prevenção para evitar esses incidentes para 
aproximadamente 50 pessoas, entre pacientes vítimas de quei-
maduras e seus familiares, estudantes e profissionais de saúde. 
(Foto: Liga Queimadura)

Outras Palestras:
Palestra Uniararas
Palestra para alunos e professores do curso de enfermagem da 
universidade que compõem a Liga de Traumatologia e Emergên-
cia sobre o panorama dos acidentes com crianças e adolescentes 
no Brasil. (foto?)

Palestra na I Semana de Conscientização do Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) de Porto 
Alegre
Na palestra, a Criança Segura apresentou aos pais, professores, 
familiares e cuidadores presentes como crianças e adolescentes 
portadores do TDAH podem estar mais suscetíveis a sofrerem 
acidentes. (foto: tdha porto alegre )
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Evitar que acidentes graves aconteçam com crianças e adolescentes não é uma tarefa 
que só depende de cada pessoa. É preciso também que o governo esteja atento a essa 
questão, crie leis e políticas públicas para garantir a segurança de meninos e meninas.

Para provocar que nossos governantes tomem as medidas necessárias em favor dessa 
causa, a Criança Segura atua nos espaços políticos com o objetivo de monitorar, inserir 
e defender pautas relacionadas à prevenção de acidentes na infância.

Acompanhamento do Congresso Nacional
Temas dos projetos de leis monitorados pela Criança Segura em 2018

Segurança infantil no trânsito: obrigatoriedade de itens de segurança em carros; disposições 
sobre transporte de crianças em veículos; obrigatoriedade da educação para o trânsito nas escolas; 
melhorias das condi ções de segurança nas vias urbanas e rodovias; aumento da idade mínima 
para as crianças serem transportadas em motocicletas; obrigatoriedade de monitor em transporte 
escolar; e criação de programa nacional de prevenção de acidentes no trânsito.

Melhoria na coleta de dados sobre 
acidentes: notificação compulsória 
de acidentes com crianças e 
adolescentes;

Prevenção de afogamentos: 
obrigatoriedade de salva-vidas 
em águas abertas ou piscinas 
públicas; obrigatoriedade de placas 
indicativas de altura nas piscinas; 
e obrigatoriedade de grade de 
proteção cercando a piscina;

Prevenção a quedas: proibição 
de andador infantil; e segurança e 
manuten ção de playgrounds.

Prevenção de acidentes 
em escolas: capacitação de 
profissionais da área da educação 
para realizar primeiros socorros.

Atuação em rede
 
Como forma de fortalecer sua atuação política, a Criança Segura também participa de redes e grupos relevantes que discutem temas 
relacionados à segurança das crianças e adolescentes, como:

REDE NACIONAL PRIMEIRA 
INFÂNCIA (RNPI)

Participante da rede e do grupo de trabalho do brincar 
e de saúde.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS (COMISSÕES ABNT)

Coordena o Comitê de Estudo para Segurança em Playground e 
participa de reuniões dos comitês de brinquedos e vestuário infantil.

Políticas
públicas
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Comunicação
Disseminar informações sobre a prevenção de acidente com crianças e adolescentes, qualificar o debate a respeito da causa junto 
à opinião pública e incentivar a adoção de comportamentos mais seguros por toda a sociedade é o papel da área Comunicação da 
Criança Segura.

Para isso, utilizamos nossos canais institucionais (site, redes sociais e e-mails marketing) e também conversamos com veículos da 
grande mídia nacional para sensibilizar cada vez mais pessoas.

IMPRENSA

SITE

871 inserções na mídia

Média de 72 inserções por mês

bo l et ins

10 boletins de notícia
Taxa de abertura média:

 

16,2%
Taxa de clique média:

 

1,55%

42 emails marketing
Taxa de abertura média: 22,6%
Taxa de clique média:

 

4,19%

FACEBOOK

23.297
fãs

202
posts

17.866
reações

1.500
comentários

5.357
compartilhamentos

inst agr am

3.321
seguidores

96
posts

168
comentários

3.965
curtidas

50 notícias postadas

3.739 leads novos no ano

317.435 usuários
aumento de 151% em relação ao ano passado

595.110 visualização de páginas
aumento de 93% em relação ao ano passado

t w it t er

7.430
seguidores

269
tweets

364
interações

164.436
impressões

yo ut ube

1.090
inscritos

82.145
visualizações

32
vídeos novos

email

 

mar ket ing

Enviados para 10 mil contatos
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Campanhas

Um olhar muda tudo

Novo Material

Infográfico:
Qual cadeirinha 

usar de acordo com 
idade, peso e altura 

da criança

Dormir seguro

Campanha com cinco vídeos institucionais que abordam diferentes tipos de acidentes 
que acontecem com as crianças. O objetivo dos filmes é mostrar como o olhar das 
crianças é mais criativo que o de um adulto e, com isso, sensibilizar os responsáveis 
por meninos e meninas sobre a importância de estarem sempre atentos, uma vez 
que possuem mais experiência e noção do que pode representar riscos às crianças. 
Financiada pela Brazil Foundation, a campanha foi desenvolvida pela Agência F&Q e 
produtora Biocine.

Campanha com três vídeos para alertar sobre os riscos de sufocação durante o sono 
do bebê. Os filmes mostram como objetos aparentemente inofensivos podem ser 
responsáveis por acidentes trágicos quando não há supervisão e prevenção.

Material que explica o uso correto de 
cada dispositivo de retenção infantil 
(bebê conforto, cadeirinha e assento 
de elevação).

5.304
reações

234
comentários

1.818
compartilhamentos

234
curtidas

24
comentários

1.804
visualizações

4.452.561
pessoas alcançadas

17
retweets

15
favoritos

180
visualizações

11.700
visualizações5.085

impressões

225
reações

42
comentários

90
compartilhamentos

119
curtidas

8
comentários

1.066
visualizações

488.907
pessoas alcançadas

1
favorito

31.900
visualizações

1.913
impressões
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Projetos Especiais

De olho na infância
Em 2018, a Criança Segura realizou a campanha “De olho na Infância: Unidos pelo desenvolvimento seguro das crianças”, 
cujo objetivo era conscientizar pais, familiares, responsáveis, cuidadores e profissionais de organizações que trabalham 
diretamente com crianças e adolescentes sobre a importância de adotarem medidas de prevenção de acidentes em seu 
dia a dia.

Esse projeto contou com o apoio do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre e da Dow e patrocínio do Condeca 
(Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) de São Paulo.

Atividade realizadas

Foram desenvolvidos nove modelos de folders e cartazes 
com dicas de prevenção de acidentes com crianças e 
adolescentes com os temas: Entenda o que são acidentes; 
Cuidados com o bebê; Escola segura; Férias seguras; 
Criança e mobilidade; Casa segura; Brincar; Bebê conforto, 
cadeirinha e assento de elevação.

Para facilitar o acesso a todos os materiais desenvolvidos 
pela campanha, a organização criou um hotsite onde 
disponibilizamos os folders e cartazes para download e o 
link para os vídeos produzidos.

Criação de 11 vídeos, sendo nove com dicas de prevenção 
e dados sobre acidentes com crianças e adolescentes no 
Brasil e dois com histórias reais - um deles sobre uma 
família que passou por uma situação de acidente infantil 
no trânsito e outro com o relato de uma multiplicadora da 
causa da Criança Segura.

O vídeo contando a história de Gabriel foi premiado como 
o melhor na categoria Segurança no Trânsito na 3ª edição 
do Mobifilm.

Produção de
materiais educativos

Hotsite

Produção de vídeos

4.453
visualizações da página

844
downloads dos materiais
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Para disseminar a cultura de prevenção de acidentes na 
infância e adolescência em organizações que atendem 
diretamente crianças e adolescentes no estado de São 
Paulo, a Criança Segura distribuiu 500 kits com materiais 
educativos compostos por: 100 folders e 100 cartazes de 
cada modelo produzido para o projeto e um DVD com 
nove vídeos.

Distribuição de kits 
com materiais

educativos e vídeos

Visando divulgar as informações sobre como evitar acidentes em situações comuns do dia a dia infantil, a 
Criança Segura publicou uma série de posts em suas redes sociais e enviou e-mail para sua base de contatos 
abordando cada um dos temas da campanha.

Campanha de conscientização em redes 
sociais e e-mail marketing

16
posts

8.355
reações

797
comentários

2.714
compartilhamentos

256.082
pessoas alcançadas

13
posts

429
curtidas

17
comentários

7.834
pessoas alcançadas

11
vídeos

1.908
visualizações

8
modelos de email enviados

+ de 7.900
pessoas alcançadas

10
posts

4
retweets

14
favoritos

8.852
impressões

Com o objetivo de difundir ainda mais a importância da 
prevenção de acidentes com crianças e adolescentes para 
o público em geral, a organização utilizou estratégias 
de assessoria de imprensa para incitar veículos de 
comunicação do estado de São Paulo a abordarem esse 
assunto em suas publicações e programas.

Divulgação da 
campanha em meios 
de comunicação

3 releases enviados

+ de 4.000
jornalistas atingidos

+ de 50
matérias publicadas

500 kits com materiais
educativos distribuídos 20

grupamentos dos
Bombeiros do Est
São Paulo atendidos

57 organizações
beneficiadas ado de
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Vou de bike com a 
Criança Segura

De agosto a dezembro de 2018, a Criança Segura promoveu a mobilização “Vou 
de bike com a Criança Segura”. Com o objetivo de conscientizar pais, familiares, 
responsáveis por crianças e toda a garotada da importância de seguir algumas 
dicas de segurança, a organização realizou uma série de ações sobre o uso 
seguro da bike.

O projeto teve o patrocínio da Kalf Mobilidade e apoio da Nathor Bicicletas e da 
F&Q Brasil.

Atividade realizadas

Eventos realizados nas cidades de São Paulo e Guarulhos 
para ensinar crianças e adolescentes a andar de bike, tirar 
as rodinhas de apoio, treinar o equilíbrio, uso correto dos 
equipamentos de seguranças e como se comportar de forma 
segura ao pedalar.

Essas ações foram realizadas em parceria com Bike Anjo, 
Instituto Aromeiazero e o Pedala Guarulhos.

Oficinas educativas e 
pedalada em família 3 oficinas em São Paulo

1 pedalada em famíla 
em Guarulhos

+ de 450
pessoas impactadas
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Nos dias 15 e 16 de setembro, a Criança Segura ministrou 
duas palestras no espaço Mobilidade da Shimano Fest 2018, 
que aconteceu na cidade de São Paulo, com o tema “Criança 
e bicicleta – como a atuação de marcas, governos e famílias 
pode promover seu uso com segurança”.

No dia 27 de novembro, no auditório do Mobilab, a Criança 
Segura realizou o debate “Criança e cidade: como promover 
a São Paulo que acolhe as crianças para brincar e se 
locomover”. Participaram também do evento representantes 
da Bloomberg Initiative for Global Road Safety, Erê Lab, 
Carona a Pé e plataforma Esquina.

Palestra na 
Shimano Fest

Divulgação em 
meios digitais

Debate no 
MobiLab

9
posts

388
curtidas

19
comentários

6.111
pessoas alcançadas

11
posts

2
retweets

15
favoritos

8.814
impressões

179 visitas

Landapage

3
emails

+ de 7.500
pessoas alcançadas

13
posts

214
reações

19
comentários

49
compartilhamentos

6.369
pessoas alcançadas

7
matérias

3.382
visualizações
de páginas

Conteúdos para o site da Criança Segura



criancasegura.org.br 27

Desenvolvimento 
Institucional

Para realizar as suas atividades, a Criança Segura conta com parceiros que apoiam 
a causa de diversas formas: patrocinando projetos, divulgando e partici pando de 
atividades de mobilização, contratando os serviços de palestras e oficinas sobre 
a prevenção de acidentes com crianças e adolescentes ou até mesmo fazendo 
doações pontuais.

Em 2018, o apoio
financeiro recebido 
pela organização
ficou distribuído da 
seguinte forma:

Fundo
Patrimonial

35,0%

Vencimento
CDB

19,2%

FedEx

29,4%

Incentivados

6,3%

Título de
Capitalização

1,1%

Johnson & Johnson

2,7%

Administrativos

0,8%

Prestação
de Serviços

2,6%

Brazil
Foundation

1,4%

Participação em congressos e eventos

Conferência mundial de prevenção de lesões e promoção de 
segurança, realizada em Bangkok, na Tailândia. O tema dessa 
edição foi “Promovendo a prevenção de lesões e violência em 
face aos ODS”.

Safety 2018 World 
Conference
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Demonstrativo 
Financeiro /
Balanço social
A prestação de contas da Criança Segura é auditada e nossos 
demonstrativos financeiros completos estão disponíveis na sede da 
organização.

Criança Segura Safe Kids Brasil
Rua Machado Bittencourt, 361, cj 1010 - Vila Clementino - São Paulo - SP

Sem Fins Lucrativos
CNPJ/M.F. nº 04.941.442/0001-93

Balanço Patrimonial
Valores expressos em reais - centavos suprimidos

Ativo

Circulante

Caixa
Bancos sem restrição
Aplicação Financeiras Recursos Livres
Aplicação Financeiras Recursos Terceiros

267
-

1.378.830
-

1.051
-

1.705.216
375.462

Caixa e equivalentes de caixa 41 .379.097

Nota
Explicativa 2018

2.081.728

Contas a receber
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Adiantamentos

5

6

98.963
139
388

-

20.732
-

507
2.266

Outros ativos circulantes 99.490

Não Circulante
Outros créditos

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Imobilizado
( - ) Depreciações acumuladas

279.905
153.152

264.749
115.610

Imobilizado 7 126.753 149.139

Intangível
( - ) Amortizações acumuladas

29.983
21.783

29.983
16.590

Intangível 78 .200 13.393

TOTAL DO CIRCULANTE 1.478.587 2.105.232

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 134.952 174.032

TOTAL DO ATIVO1 O1.613.539 2.279.264

23.504

2017

8

10
10
9

TOTAL DO CIRCULANTE 194.725 556.146

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 110.368 135.561

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.613.539 2.279.264

Passivo

Circulante

Salários e Encargos Sociais
Obrigações tributárias
Fornecedores
Projetos a executar - FUMCAD
Projetos a executar - CONDECA
Receitar Diferidas

40.017
1.852
2.661

-
-

150.196

54.229
996

13.749
-

376.898
110.273

Nota
Explicativa 2018

10

Patrimônio Líquido

Não Circulante
Imobilizado Funcad Multiplicadores
Imobilizado Condeca

87.002
23.366

113.601
21.960

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.308.446 1.587.557

Patrimônio Social
Déficit do Exercício

1.587.557
(279.112)

1.674.271
(86.714)

2017
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