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Carta da
Presidente
A pandemia da COVID-19 impactou o mundo em 2020,
impondo à grande maioria das pessoas uma mudança de
rotina diante do isolamento social. Com a maior presença
das crianças dentro de casa e os hospitais operando em sua
capacidade máxima, a Criança Segura foi a primeira
organização a se manifestar sobre o risco do aumento dos
casos de acidentes infantis dentro de casa.
Trabalhou junto à imprensa para alertar sobre a
importância da prevenção, desenvolveu novos materiais
educativos, como ebook Casa Segura; e realizou campanhas
educativas e lives para orientar pais, familiares e
responsáveis sobre os tipos mais comuns de acidentes no
ambiente doméstico, como casos de intoxicação e os
perigos do uso de álcool líquido 70°, e os cuidados a serem
tomados para evitá-los.
Também se dedicou especialmente à prevenção dos
acidentes de crianças com até 4 anos de idade. No biênio
da Primeira Infância (2020-2021), a Criança Segura lançou
a campanha Cuidados com a Vida, chamando a atenção
para um dado surpreendente: metade das mortes por
acidentes infantis no Brasil acontecem nessa faixa etária. A
campanha inseriu o tema na agenda pública e disseminou
conhecimento com a elaboração do ebook Cuidado com o
Bebê e de conteúdos para as redes sociais.
Em um ano tão desafiador, a Criança Segura respondeu às
adversidades com criatividade e inovação, ampliando sua
presença digital, reformulando o curso on-line de prevenção
de acidentes, criando e participando de campanhas para
captação de recursos. Nossa gratidão a todos que se
juntaram a nós na proteção da vida de tantas crianças e
adolescentes. Com vocês foi possível fazer a diferença!
Boa leitura!
Simone de Campos Vieira Abib
Presidente do Conselho da Criança Segura
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Quem
Somos
A Criança Segura é uma organização não
governamental, sem fins lucrativos e a única,
no Brasil, que atua para salvar crianças e
adolescentes de todos os tipos de acidentes,
que são a principal causa de morte na faixa
etária de 1 a 14 anos de idade.

prevenção de acidentes, com a certeza de
que com a disseminação de informações, a
implantação de políticas públicas e a
mudança de comportamento e no ambiente,
a maioria dos acidentes com crianças pode
ser evitado.

É membro oficial da Safe Kids Worldwide primeira e única rede global de prevenção de
acidentes na infância, que está presente em
mais de 30 países, nos cinco continentes.

E, tanto é possível que, em 19 anos de
atuação, a instituição contribuiu, para a
redução de mais de 45% no número de
mortes infantis por causas acidentais, por
meio de seu trabalho de prevenção nas áreas
de Mobilização, Comunicação e Políticas
Públicas.

Desde sua fundação em 2001, tem
trabalhado para desenvolver a cultura de

Missão

Promover a prevenção de
acidentes com crianças e
adolescentes até 14 anos

Visão

Eliminar as mortes e sequelas
por acidentes em crianças e
adolescentes até 14 anos
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Contexto
dos Acidentes
Em todo o mundo, 1 milhão de crianças têm suas vidas interrompidas por causas acidentais
anualmente, o que é considerado uma epidemia global, segundo a Safe Kids Worldwide. No
Brasil, a realidade também é preocupante: os acidentes são a principal causa de morte das
crianças de 1 a 14 anos no país, vitimando 9 meninos e meninas por dia e hospitalizando 12
brasileirinhos por hora.
Os dados são do monitoramento realizado pela Criança Segura, com base na plataforma
Datasus (Ministério da Saúde). O mesmo levantamento mostrou uma redução de 9,37% no
número de óbitos por acidentes fatais entre 2017 e 2018 – a maior queda nos últimos anos,
embora casos de sufocação e intoxicação tenham aumentado. Já em relação às hospitalizações,
os casos por intoxicação foram os que apresentaram maior crescimento (+10,55%).
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9

brasileirinhos em
média perdem a vida
todos os dias por
causas acidentais

112m

crianças são
hospitalizadas por
hora em decorrência
de acidentes

+de

3.300

crianças e adolescentes
morreram em razão de
um acidente em 2018

crianças foram
internadas em estado
grave por motivos
acidentais em 2019

90%

dos casos poderiam
ter sido evitados com
medidas simples de
prevenção
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Mortalidade por acidentes 2000 a 2018
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2018: Mortes por acidentes 0-14 (%)

TRÂNSITO

30%

AFOGAMENTO

26%

Trânsito,
afogamento e
sufocação
continuam sendo
principais causas dos
acidentes fatais

ARMAS DE FOGO

0,57%

3%

INTOXICAÇÃO

5%

QUEDAS

6%

24%

6%

OUTROS

SUFOCAÇÃO
QUEIMADURAS

2019: Internações por acidentes 0-14 (%)
QUEDAS

Queda e
queimaduras são
os acidentes mais
comuns em todas
as faixas etárias

SUFOCAÇÃO
AFOGAMENTO
ARMAS DE FOGO

47%

0,43%
0,17%
0,08%

3%
21%

INTOXICAÇÃO

10%
TRÂNSITO

OUTROS

19%

QUEIMADURAS
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Resultados
2020
3.1. Políticas Públicas
Um dos pilares de atuação da Criança
Segura é inserir a causa da prevenção de
acidentes nos espaços políticos para que os
cuidados com crianças se tornem prioridade
na agenda pública. Com esse objetivo,
monitora projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional e Senado, propõe
políticas públicas de prevenção de acidentes
para os poderes executivo e legislativo de
estados e municípios e trabalha em parceria
com outras organizações que atuam pela
proteção de crianças e adolescentes.

Em 2020, para mostrar aos gestores
públicos que, embora os acidentes
sejam a principal causa de mortes de
crianças no Brasil, existem formas
eficientes de prevenção, a Criança
Segura entregou o Projeto de Lei (PL)
que cria a Semana Municipal de
Prevenção de Acidentes com Crianças
para vereadores de 36 cidades de 13
estados de todas as regiões do país. Até
o final do ano, oito cidades aprovaram o
PL e outras 12 haviam protocolado
junto às Câmaras Municipais.
A Criança Segura também contribuiu no
processo de formulação da lei
20235/2020 aprovada em junho de
2020, que instituiu a Semana Estadual
de Prevenção de Acidentes com
Crianças, no Paraná. A convite da
Assembleia Legislativa do Paraná, a
instituição participou do planejamento
e execução do evento comemorativo,
que aconteceu de forma virtual em
razão da pandemia da COVID-19.

36
36 cidades de 13 estados
receberam o Projeto de Lei:
SP | PI | BA | RN | PE | AM | PR | PB
RJ | CE | SC | RS | MS

08
8 cidades aprovaramo PL:
Arujá- SP | Santa Isabel- SP | Teresina- PI
Vitória da Conquista- BA | Natal- RN
Camaragibe- PE | Recife- PE | Manacapuru- AM

Semana
Municipal de
Prevenção de
Acidentes

12
12 cidades protocolaram:
Santo André- SP | São Caetano do Sul- SP | São Paulo- SP
Londrina- PR | Jundiaí- SP | João Pessoa- PB
Rio de Janeiro- RJ | Sorocaba- SP | Salvador- BA
Fortaleza- CE | Manaus- AM | Curitiba- PR
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3.1.1. Acompanhamento do Congresso
Parte do trabalho de incidência política da Criança Segura é acompanhar projetos de leis
relacionados à segurança de crianças e adolescente. Em 2020, os temas acompanhados foram:

Primeira Infância: instituição do Sistema
Nacional de Informações da Primeira
Infância (PL 6524/2019), estabelecimento
de normas especiais para atendimento à
primeira infância (PL 3826/2019) e
instituição da proteção especial nos
primeiros 1.000 dias de vida das crianças
nascidas (PL 4603/2020).

Prevenção a quedas: normas para
segurança e manutenção em brinquedos dos
parques infantis localizados em
estabelecimentos de educação infantil e de
ensino fundamental (PL 138/2011) e
proibição de fabricação, venda e utilização
de andador infantil em todo o território
nacional (PL 4926/2013).

Aprovado!

O PL 3.267/2019, sobre mudanças no código
de trânsito, foi sancionado pelo Presidente
da República, em outubro de 2020, com
todas as contribuições enviadas pela Criança
Segura ao relator do projeto:
obrigatoriedade de uso do assento de
elevação até a criança atingir 1,45 m de
altura ou complementar dez anos de idade e
a alteração da idade mínima para o
transporte de crianças em motocicletas de
sete anos para dez anos. O novo Código de
Trânsito Brasileiro está previsto para entrar
em vigor em abril de 2021.

Acidentes domésticos:
acompanhamento dos
projetos de lei (PL 3179/2012
e PL 409/2017) que
pretendem autorizar o ensino
domiciliar no Brasil.
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3.1.2. Atuação em Rede
Para a Criança Segura, o trabalho em
parceria com outras organizações que atuam
pela proteção de crianças e adolescentes é
uma forma de fortalecer a causa e avançar
nas políticas públicas.
Rede Nacional pela Primeira Infância: a Criança Segura foi uma das organizações que
contribuíram com o novo Guia dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI), lançado em
22 de outubro. Sua colaboração incrementou o capítulo sobre a relevância da prevenção de
acidentes, com dados atualizados e sugestões de políticas públicas em diversas áreas.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): durante o ano de 2020 a Criança Segura
advogou para garantir que os laboratórios técnicos continuassem fazendo os testes de comparação
dos dispositivos de retenção veicular (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação) e
adicionassem testes para avaliar as situações de uso incorreto do dispositivo. Além disso, contribuiu
para deixar as etiquetas de instrução de instalação dos dispositivos mais claras e simples.

Primeira Infância no Congresso Nacional: a convite da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal,
a Criança Segura participou de uma coalizão que tem como objetivo monitorar projetos de lei
em tramitação na Câmara e no Senado Federal sobre temas relevantes para a Primeira Infância.

Juntos pelas Crianças: integrante da rede que reúne 400 organizações em prol da proteção de
crianças e adolescentes, a Criança Segura realizou um treinamento online para apresentação
dos dados de mortes e hospitalizações de crianças por acidentes e convidou as instituições
parceiras a mobilizarem vereadores e prefeitos de suas cidades a participarem da Semana
Municipal de Prevenção de Acidentes com Crianças.

Instituto de Políticas e Atenção em Queimaduras (IPAQ): Diante do aumento do número de
casos de COVID-19 no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a RDC
n°46, que liberou a comercialização do álcool líquido 70°. Em decorrência das queimaduras
estarem entre as principais causas de internações de crianças no Brasil, a Criança Segura
mobilizou-se para tentar evitar a flexibilização da comercialização do produto, assinando em
conjunto com o IPAC carta direcionada Anvisa para alteração da decisão. Como a revogação da
norma permaneceu, a instituição atuou para alertar e orientar sobre os cuidados necessários
para evitar acidentes envolvendo a substância.

Secretaria de Justiça (Sejus) e Cidadania de Brasília e Sociedade Brasileira de Queimaduras
(SBQ): em parceria com a Sejus e SBQ, a Criança Segura participou da elaboração da cartilha
“Casa Segura, Criança Protegida”, que teve como foco informar e conscientizar familiares e
responsáveis sobre os riscos dos acidentes domésticos.
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3.2. Comunicação
A Criança Segura acredita que a disseminação de informações é uma ferramenta poderosa para
salvar vidas. Em seus canais institucionais disponibiliza conteúdos informativos e educativos sobre
prevenção de acidentes com crianças e adolescentes, elabora materiais com dados relevantes sobre
esses acidentes no contexto nacional para pautar veículos de comunicação e cria campanhas de
conscientização e prevenção. Iniciativas que contribuem para a difusão da cultura de prevenção de
acidentes e para a sensibilização da sociedade para a adoção de comportamentos mais seguros.
Em 2020, a Criança Segura lançou um novo site, mais dinâmico e intuitivo com informações ainda
mais completas para todos que desejam saber mais sobre a causa.

Imprensa:

O relacionamento com a imprensa foi ainda de maior
relevância em 2020. O alerta para o risco de aumento
dos casos de acidentes domésticos e os perigos do
uso de álcool líquido 70° com a revogação da RDC
nº46, bem como a orientação de medidas preventivas
tornaram-se latentes diante da pandemia de
COVID-19.
Mais de 40 veículos de comunicação, entre eles
rádios, TVs, jornais e revistas de abrangência nacional
e de grande repercussão, destacaram o tema em seus
programas jornalísticos e de entretenimento,
contribuindo para que a mensagem da prevenção
chegasse a milhares de pessoas.
A Criança Segura também participou de duas lives
organizadas pelos canais Minha Vida, sobre “como
manter as crianças seguras em casa na quarentena”,
e canal Bem Cuidar, sobre “prevenção de acidentes e
maus tratos”.
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15 notícias postadas
4.524 leads novos no ano
563.795 visitantes
872.103 visualização

27.849 fãs
153 posts
2.801 reações
90 comentários
352 compartilhamentos
86.292 pessoas alcançadas

9.236 seguidores
645 posts
22.545 interações
645.450 pessoas alcançadas

1.681 inscritos
48.406 visualizações
4 vídeos novos

28 disparos de e-mails marketing
39.394 pessoas alcançadas
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1,234

LIVES

ao longo de 2020, foram
realizadas 12 lives com a
participação de vários
convidados.

Prevenção de acidentes com crianças e primeiros Socorros, com Alessandra Begalli,

01 fundadora do Instituto Vai Lucas.

02 Como preparar a chegada do bebê em tempos de pandemia do Coronavírus, com Dra.
Aline Menezes.

Como proteger as crianças em casa durante a quarentena, com Vania Schoemberner, da

03 equipe da Criança Segura.

04 Dia do Brincar, com Iriarte Cia Teatral.
05 O papel do pai nos cuidados e segurança das crianças em tempo de pandemia, com
Leandro Ziotto, da 4 Daddy.

06 Como evitar acidentes domésticos com crianças em tempos de pandemia, com Dra. Ana
Escobar

Porque as crianças correm mais riscos em se ferirem gravemente em acidentes, com Dra.

07 Carolina Calafiori.

Benefícios da bike para as crianças e os cuidados que devem ser tomados, com Murilo

08 Casagrande, do Instituto Aromeiazero.

Qual cadeirinha certa para cada idade da criança, com Eduarda Marsili, da equipe da

09 Criança Segura.

O que fazer em uma situação de emergência com a criança, com o pediatra Dr. Cláudio

10 Soriano.

11 Cuidados com o primeiro ano do bebê, com Dra. Ana Escobar.
Acidentes com crianças que mais ocorrem nas urgências hospitalares e como previni-los,

12 com Dr. Ruy Nogueira
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3.2.1. Campanhas

Campanha
Maio
Amarelo

Campanha
Medicamentos

Campanha
Prevenção de
Acidentes na
Quarentena:

com foco na prevenção de acidentes no trânsito, a campanha destacou a
criança em condição de pedestre em posts no Instagram e Facebook que
abordaram situações como cuidados ao entrar e sair da garagem com o
carro; como andar com as crianças na calçada de forma segura e os
cuidados ao conduzir as crianças também dentro do carro.

com o objetivo de alertar e orientar para a prevenção de acidentes com
medicamentos e produtos de higiene foram criados posts no Facebook e
Instagram, compartilhados por influenciadores, além de email marketing e
conteúdo para o site da Criança Segura.

com o isolamento social e a presença constante das crianças em casa, foram
produzidos posts para o Facebook e Instagram e e-mails marketing para
alertar sobre os principais acidentes domésticos, como intoxicações, quedas,
queimaduras, sufocação e afogamentos. As peças foram compartilhadas
amplamente por influenciadores digitais, especialmente por médicos e outros
profissionais de saúde.
15

3.2.2. Novos Materiais

Ebook Cuidados com o bebê: parte da
campanha “Cuidados com a Vida”, a
publicação foi pensada para casais que
aguardam a chegada do bebê e para pais
de primeira viagem com bebês pequenos.
O ebook traz informações sobre as
características do desenvolvimento
infantil e orientações para a prevenção de
diversos tipos de acidentes com crianças
em atividades rotineiras, como na hora de
brincar, comer ou dormir.

Guia de Mobilização: para estimular a
criação de ações de prevenção dos
acidentes de trânsito, o guia reuniu
algumas ideias de mobilização a partir da
observação, diálogo, compartilhamento e
construção coletiva. O material foi
compartilhado com todos os
mobilizadores já formados pela Criança
Segura como mais uma forma de
incentivá-los a manter iniciativas
preventivas em suas comunidades.
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Vídeo A Chegada do Bebê: para orientar
os futuros papais, o vídeo traz orientações
de como preparar a chegada do bebê
para garantir a segurança desde a saída
da maternidade até os seus primeiros dias
de vida. Parte da campanha “Cuidados
com a Vida”, o vídeo foi publicado no
YouTube e repercutido no Facebook e
Instagram, alcançando cerca de 98 mil
pessoas

Ebook Casa Segura: diante do cenário da
COVID-19 – com a presença constante
das crianças em casa e dos hospitais
sobrecarregados pela doença, a Criança
Segura lançou o ebook para alertar sobre
os tipos de acidentes domésticos mais
comuns e orientar sobre os principais
cuidados para a prevenção. Para
divulgação da publicação, foram feitos
posts e conteúdo para redes sociais, site e
email marketing.

Check-list Casa Segura: para ajudar
familiares e responsáveis a manter o
ambiente doméstico seguro, a Criança
Segura lançou um check-list com medidas
práticas para garantir a segurança da
criançada em cada cômodo da casa. Para
atingir também profissionais de saúde e
eles pudessem usar em suas
comunidades, o material foi repercutido
em posts e conteúdo nas redes sociais e
site da Criança Segura.
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3.3. Mobilização
Conscientizar a sociedade sobre a
importância da prevenção dos acidentes,
promover mudanças em suas
comunidades e criar um ambiente mais
seguro para crianças e adolescentes.
Para atingir esses objetivos, uma das
estratégias da Criança Segura é a
formação de multiplicadores em todo o
Brasil e oferece, para isso, cursos à
distância e realiza palestras e oficinas,
presencial ou virtualmente.

1.246

3.3.1. Educação a Distância
Com os cursos a distância, a Criança
Segura dissemina a cultura da prevenção
de acidentes com crianças e adolescentes,
possibilitando a transformação do meio e
a adoção de comportamentos mais
seguros.

PARTICIPANTES

Estados com ações de
mobilização: AC, AL, BA,
DF, MT, MS, MG, PR, PE,
RJ, RN, RS, SC e SP

32.960
PESSOAS
BENEFICIADAS
COM AÇÕES DE
MOBILIZAÇÃO

Impacto da
Educação a
Distância em
2020:

409
CONCLUINTES

Parceiros: Detran/SP, Detran/AL,
Secretaria de Educação de
Alagoas, Liga de Cirurgia
Pediátrica da Universidade
Federal do Paraná, ONG Zero a
Seis, ONG Asa Transforma e
Fundação Thiago Gonzaga.
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Cursos on-line
oferecidos gratuitamente:
Prevenção de acidentes no dia a dia,
cuidados na infância e adolescência:
Em 2020, a grande novidade foi a total reformulação do curso. Mais dinâmico, rápido e
estruturado em um formato amigável, aborda quatro temas centrais: cenário dos acidentes,
como prevenir os acidentes mais comuns, criança segura no trânsito e mobilização da
comunidade. Cada aula tem de dois a três vídeos, possibilitando aos participantes –
educadores, profissionais de saúde, pais ou pessoas interessadas no tema – terem orientações
valiosas sobre como prevenir acidentes e aprenderem a adaptar o ambiente para torná-lo mais
seguro para as crianças. Também é oferecido materiais complementares, ebooks e certificado.

916

PARTICIPANTES

CARGA
HORÁRIA

20h
06

202
CONCLUINTES

AULAS

49%
Educação

27%

Perfil dos
concluintes:

Saúde

6%

Segurança

11%
Outros

4%

Trânsito

3%
Social
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Curso on-line Criança Segura no Trânsito:
Com o objetivo de formar multiplicadores para que promovam mudanças em suas
comunidades, o curso aborda a prevenção de acidentes no trânsito com crianças na condição de
pedestres, passageiros de veículo ou de bicicleta. Entre os públicos impactados pelo curso, estão
profissionais de educação, saúde e trânsito. Em 2020, houve um aumento de 58% no número de
concluintes e 29,7% no número de pessoas beneficiadas em comparação com 2019.

330
PARTICIPANTES

32.960
PESSOAS
BENEFICIADAS
COM AÇÕES DE
MOBILIZAÇÃO

DURAÇÃO

03
MESES

CARGA
HORÁRIA

1
TURMA

207
CONCLUINTES

60h
08

AULAS

59%
Educação

21%

Perfil dos
concluintes:

Saúde

9%
Trânsito

1%
Outros

6%

Segurança

4%
Social
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Na prática
Parte da formação do curso Criança Segura no Trânsito, o participante elabora um
plano de ação e realiza atividades de mobilização no final do curso. E, mesmo com o
isolamento social imposto pela pandemia, a cursista Alessandra Santos, da Diretoria
Regional de Educação São Miguel, de São Paulo, conseguiu envolver a coordenação
pedagógica e incluir toda a equipe escolar em seu projeto. Para isso, utilizou o
Facebook e grupos de WhatsApp para comunicação e atividades de mobilização que
duraram uma semana e impactaram mais de 850 pessoas, entre alunos de até 10
anos de idade, pais e professores. Cada professora fez um vídeo explicativo com
propostas de atividades lúdicas para as crianças realizarem em suas casas, como a
construção de veículos e semáforos com sucata, brincadeiras sobre como atravessar
a rua utilizando a faixa de pedestres e instruções e jogos utilizando as cores do
semáforo. O retorno foi muito positivo e as famílias reconheceram a importância do
tema.
As redes sociais também foram uma importante ferramenta para o desenvolvimento
do projeto dos cursistas Carlos Batista da Silva e Leila Martins, da Diretoria Regional
de Educação Campo Limpo. Com o apoio do Facebook, Instagram e WhatsApp, eles
envolveram educadores e comunidade, durante um mês e meio, promovendo um
amplo debate sobre a qualidade, uso e importância das calçadas, tendo como foco a
necessidade de atenção à vulnerabilidade do pedestre.
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3.3.2. Palestras, oficinas e ações de mobilização
A realização de palestras, oficinas e ações de mobilização é outra iniciativa relevante para a
disseminação de informações sobre a prevenção de acidentes. Em 2020, as atividades
aconteceram além da forma presencial, sendo realizadas também por meio de lives e eventos
transmitidos por redes sociais:

Palestra Tribunal de
Justiça da Penha

Reunião Extraordinária da
Comissão da Criança,
Adolescente e Juventude
do Município de São Paulo

a equipe de segurança
recebeu orientações sobre
prevenção de acidentes com
crianças e adolescentes, com
destaque para a segurança
no trânsito.

palestras para os
profissionais que atuam nos
serviços de acolhimento da
região, sobre prevenção de
acidentes.

participação na reunião que
debateu a prevenção de
acidentes domésticos em
tempos de pandemia, sendo
também abordada a
importância das políticas
públicas nessa área.

Semana Estadual de
Prevenção de Acidentes
com Crianças

Palestra Visão
Mundial

Palestra Aldeias
Infantis

realização de palestra para
instituições de todo Brasil,
parceiras da ONG Visão
Mundial, sobre prevenção de
acidentes.

direcionada aos cuidadores
da instituição de todo o país
sobre prevenção de acidentes
em geral, destacando
especialmente a segurança
no lar.

Palestra Colégio
Avenues

participação em evento online
comemorativo à Semana
Estadual de Prevenção de
Acidentes com Crianças, no
Paraná. A Criança Segura foi
responsável por apresentar o
cenário dos acidentes no
Brasil e a importância da
mobilização e de políticas
públicas de prevenção de
acidentes com crianças.
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3.4. Projetos Especiais
No Biênio da Primeira Infância do Brasil, instituído entre 2020 e 2021, dados sobre acidentes
fatais com crianças até 4 anos de idade chamam a atenção: 50% das 3.318 mortes infantis por
acidentes no Brasil, em 2018, correspondem a essa faixa etária.

de cada

10

mortes
de crianças
de 0 a 14 anos
por acidentes

+5
de

acontecem
com crianças
até 4 anos

Essa realidade alarmante motivou a
campanha “Cuidados com a Vida”,
lançada em março pela Criança Segura,
para conscientizar gestantes, pais e
responsáveis sobre a importância de os
cuidados com a segurança do bebê
iniciarem logo no início da gestação.
Com foco na prevenção de acidentes
com crianças de 0 a 4 anos de idade, a
campanha inseriu a prevenção de
acidentes com crianças na agenda
pública, com o Projeto de Lei para a
criação da Semana Municipal de
Prevenção de Acidentes com Crianças,
e disseminou conhecimento por meio
de diversas ações, como a publicação
do Ebook Cuidado com o Bebê e
produção do vídeo A Chegada do Bebê,
além de realização de lives e produção
de conteúdo para site, redes sociais e
email marketing.
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3.5. Desenvolvimento Institucional
É com o apoio de empresas parceiras e doações de pessoas físicas sensibilizadas pela causa que
a Criança Segura consegue viabilizar e realizar suas atividades. Eles contribuem de diversas
formas, como patrocinando projetos, divulgando e participando de atividades de mobilização,
contratando os serviços de palestras e oficinas sobre a prevenção de acidentes na infância ou
até mesmo fazendo doações pontuais.

O apoio financeiro, em 2020,
ficou distribuído da seguinte forma:

65,2%

0,7%
1,4%
2,8%
3,2%

26,7%
RECEITAS 2020
FUNDO PATRIMONIAL
PROJETOS POR LEI DE INCENTIVO
APOIO INSTITUCIONAL
PATROCÍNIO DE CONTEÚDO
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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3.5.1 Projetos e Parcerias
Doações: a Criança Segura realizou e participou ao longo de 2020 de 6 iniciativas que
incentivaram a contribuição de pessoas físicas. Essas ações, somadas à campanha permanente
de doação da instituição, motivaram 229 doações, o que possibilitou ampliar em 65,3% o valor
arrecado, em comparação ao registrado em 2019.

Campanha Embaixadores: atualmente, a iniciativa, que convida pediatras e profissionais
ligados à causa a tornarem-se embaixadores da organização, conta com 12 embaixadores: Dra.
Aline Menezes, Dra. Ana Escobar, Dr. Audrey Rebuglio, Dra. Carolina Campos, Dr. Cláudio
Soriano, Dr. Fernando Cruz, Dra. Gabriela E. Lube, Dra. Gabriela Ramacciotti, Mariana Machado,
Dra. Miría Nunes, Dr. Ruy Nogueira e Dra. Socorro de Campos.

Empresas parceiras em 2020:
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04

Demonstrativo
Financeiro
Balanço Patrimonial

valores expressos em reais - centavos suprimidos

Nota
Explicativa

ATIVO

2020

2019

792.443
358
792.071
14

1.208.066
302
1.203.669
4.095

5.400
2.912
388
2.100

3.766
3.378
388

797.843
49.180
198.113
148.933

1.211.832
88.532
279.905
191.373

93
27.084
26.991

3.008
29.983
26.975

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

49.273

91.539

TOTAL DO ATIVO

847.116

1.303.371

2020

2019

45.319
130
1.347
14

42.586
447
1.473
4.095
-

8.750
55.560

190.442
239.043

33.806
12.656
46.462

60.404
18.520
78.924

985.404
(240.310)
745.094
847.116

1.308.446
(323.042)
985.404
1.303.371

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa
Aplicação Financeiras Recursos Livres
Aplicação Financeiras Recursos Terceiros
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
Contas a Receber
Impostos a Recuperar
Adiantamentos
TOTAL DO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
Imobilizado
( - ) Depreciações Acumuladas
INTANGÍVEL
Intangível
( - ) Amortizações Acumuladas

4

5
6

7

7

Nota
Explicativa

PASSIVO
CIRCULANTE
Salários e Encargos Sociais
Obrigações Tributárias
Fornecedores
Projetos a executar - FUMCAD
Projetos a executar - Primeira Infância
Receitas Diferidas
TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado Fumcad Multiplicadores
Imobilizado Condeca
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Déficit do Exercício
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8

10
10
9

10

12
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

CIRCULANTE
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