
Cerca de 1.460 profissionais de saúde de Alagoas, Paraíba e Pernambuco 
participaram, em dezembro, do curso rápido “Água, saneamento e promoção 
de higiene nas unidades de saúde”, promovido pelo UNICEF e a Asserte. A 
capacitação discutiu os cuidados para a prevenção à covid-19 e para proteger  
a saúde humana durante todos os surtos e epidemias de doenças infecciosas.
Nos três estados, foram formadas turmas para acompanhar a capacitação. 
 
Os cursos foram realizados em três turmas e reuniram gestores de unidades 
de saúde, profissionais da atenção básica (médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais, sanitaristas, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, 
agentes de saúde e de endemias, equipes de limpeza e apoio, entre outros) e 
estudantes de cursos técnicos e superiores da área de saúde.

Durante as capacitações foram discutidos temas como higienização das mãos, 
prevenção e controle de infecções (PCI), rotina de higienização na atenção 
primária em Saúde, processamento de equipamentos médicos e odontológi-
cos, gestão de resíduos na atenção primária à Saúde, medidas preventivas 
para a segurança do paciente e equipamentos de proteção individual (EPI).   

“No curso os profissionais 
de saúde tiveram acesso 
a informações importantes 
para prevenir e proteger a 
saúde humana durante to-
dos os surtos e epidemias 
de doenças infecciosas. 
Foram fornecidas orienta-
ções para apoiar os pro-
fissionais no cotidiano de 
suas práticas nas unida-
des de saúde, garantindo 
mais segurança para eles e toda a comunidade”, disse Graça Lima, coordena-
dora e especialista em Saúde da Asserte.
 
Os encontros contaram com a presença de Rodrigo Matias de Sousa Re-
sende, Oficial de Água, Saneamento e Higiene (WASH) no Unicef Brasil, e 
de Raul Guerrero, responsável pela área de WASH do UNICEF, e foram mi-
nistrados por Antônio Isídio, especialista em saúde pública, por Lucilla Vieira 
Carneiro, enfermeira, docente do IFPB e doutoranda em Modelos de Decisão 
e Saúde pela UFPB, por Liliane de Araújo Lino, especialista em Vigilância em 
Saúde pelo Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa e técnica da Gerên-
cia Operacional de Saúde Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde da 
Paraíba, e por José Olivandro, médico, especialista em saúde pública com 
experiencia em Educação Popular.
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Continua aberto o prazo para o cadastro de mobilizadores das áreas de  
Educação, Saúde e Assistência Social dos municípios de Alagoas, Paraíba 
e Pernambuco no Selo UNICEF. É ne-
cessário que os articuladores acessem 
o link único para realizar o cadastro. Os 
mobilizadores têm o papel de colaborar 
com o articulador municipal nas ações 
programáticas estabelecidas na área 
que for designado. 

Se ainda ainda fez a indicação, fale 
com a equipe da Asserte aqui.

CURSO CAPACITA E CERTIFICA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE AL, PB E PE 

NA PREVENÇÃO DA COVID-19

MOBILIZADORES DA EDUCAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

ASSERTE REÚNE JOVENS E ADOLESCENTES 
PARA DISCUTIR PLANO DE PARTICIPAÇÃO  
CIDADÃ DO SELO UNICEF

IGACI (AL) BATE META E INSCREVE 100% DOS 
PROFISSIONAIS NO CURSO ONLINE DE PRE-
VENÇÃO À COVID EM UNIDADES DE SAÚDE
O município de Igaci, em Alagoas, bateu a meta de 100% de profissionais 
certificados no curso online Água, Saneamento e Prevenção do COVID-19 
nas Unidades de Saúde, promovido pelo UNICEF em parceira com o UNICEF. 
Em dezembro, a mobilizadora da Saúde do município, Letícia Pinheiro, e o 
articulador do Selo UNICEF de Igaci, César Nascimento, estiveram presentes 
em todas as UBS da cidade para explicar a importância do Selo UNICEF, os 
compromissos assumidos pelo município, além de apresentar o passo a pas-
so para a realização do curso.  

NUCA DE CALÇADO (PE) PROMOVE REUNIÃO
COM ADOLESCENTES E JOVES DA CIDADE
No dia 16 de dezembro, foi realizada a 1ª reunião do Núcleo de Cidadania 
de Adolescentes da cidade Calçado (PE). Na ocasião, a mobilizadora da Se-
cretaria de Assistência Social, Yasmim Malta, e a coordenadora da vigilância 
socioassistencial do SEMAS, Cícera Silvaneide, mediram o encontro com os 
jovens pré-selecio-
nados para repre-
sentar a comissão 
organizadora do 
NUCA Calçado. Du-
rante o encontro, fo-
ram repassados os 
primeiros passos e 
informações sobre o 
Selo UNICEF e tam-
bém feito o convite 
para ingresso de no-
vos participantes do 
NUCA.

CONFIRA AQUI TODAS  AS APRESENTAÇÕES 
DOS AULÕES DO SELO UNICEF

Parceira implementadora do 
Selo UNICEF e da BAE em 
Alagoas, Paraíba e  
Pernabuco
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Certificação e capacitação 
disponível online  
A capacitação faz parte das estratégias 
do UNICEF que reforçam as medidas 
mitigadoras de disseminação da co-
vid-19 nas unidades de saúde. Entre as 
ações, também está disponível o curso 
EAD “Água, Saneamento e Promoção 
da Higiene nas unidades de saúde para 
prevenção e controle da covid-19”, que é 
obrigatório para os municípios que partici-
pam do Selo UNICEF, Edição 2021-2024. 
A capacitação também certifica todos os participantes. Para saber se 
inscrever, basta acessar: https://prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br/

Para que o NUCA do seu munícipio seja 
listado como formado, é necessário seguir 
o passo a passo corretamente no U-report. 
Vamos relembrar algumas dicas?

O UNICEF e a Asserte, parceira implementadora do Selo UNICEF em Per-
nambuco, participaram, no dia 1 de dezembro, da Assembleia da Associação 
Municipalista de Pernambuco (Amupe), que reuniu cerca de 140 prefeitos. A 
ocasião foi uma oportunidade para apresentar aos gestores municipais que 
aderiram ao Selo UNICEF um panorama da iniciativa e convocá-los para inte-
grar as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social nas atividades.

O presidente da Amupe, José Patriota, destacou a importância do Selo UNI-
CEF para os municípios e das ações em conjunto entre as diversas áreas da 
gestão municipal, ressaltando que o trabalho desenvolvido ao longo dos qua-
tro anos da iniciativa reflete na qualidade de vida e na oferta dos municípios.

Durante a Assembleia, a oficial de Desenvolvimento de Adolescentes e Jo-
vens do UNICEF Brasil, Luiza Leitão, apresentou aos prefeitos os resultados 
sistêmicos da edição 2021-2024 do Selo UNICEF e também pontou a neces-
sidade de integração entre as secretarias municipais, além da importância da 
participação cidadã dos adolescentes e jovens através dos Núcleos de Cida-
dania de Adolescentes (Nucas).

A especialista em Política de Assistência Social da Asserte, Ana Cláudia Bote-
lho, também esteve presente e destacou que o trabalho integrado da gestão 
municipal é fundamental para atender às propostas dos resultados sistêmicos. 
Para tanto, reforçou sobre necessidade de adesão das prefeituras à Busca 
Ativa Escola (BAE), especialmente para os municípios que aderiram ao Selo 
UNICEF, e do Selo UNICEF ser pauta das agendas dos Prefeitos e Secre-
tários durante os quatro anos de execução das ações para que o município 
conquiste a certificação.

Adolescentes e jovens de Alagoas, Paraíba e Pernambuco participaram, no 
dia 2 de dezembro, da Sala Aberta para discutir o Plano de Participação Ci-
dadã de Jovens e Adolescentes no Selo UNICEF. Na oportunidade para os 
mobilizadores, articuladores e adolescentes e jovens dos Nucas dos inscritos 
no Selo UNICEF pudessem esclarecer dúvidas e compartilhar experiências. 

Durante a Sala Aberta, foi apresentada a “Trilha do Nuca”, em que são defini-
das as etapas e prazos que envolvem desde a indicação dos mobilizadores, 
o mapeamento e mobilização dos adolescentes, a criação e/ou renovação do 
Nuca, até o cadastro do Nuca no U-Report, a elaboração o Plano de Participa-
ção Cidadã de Adolescentes, a participação dos adolescentes nos fóruns co-
munitários, além da inserção do Plano criado pelo NUCA no Plano Municipal, 
sua implementação e monitoramento. O encontro detalhou cada uma dessas 
etapas e ofereceu orientações que irão auxiliar durante todo o processo. 

Umas das principais dúvidas foi em relação ao cadastro no U-Report. Para 
quem ainda não conseguiu, segue o passo-a-passo.

1 - Sempre iniciar a conversa com NUCA21 (tudo maiúsculo e junto);
2 - Para começar o cadastro novamente, escreva SAIR e depois inicia com 
NUCA21;
3 - Responder idade apenas com números: por exemplo, se você tem 25 anos,
escreva apenas 25;
4 - Responder questão de gênero apenas clicando numa das opções que 
aparecem, não precisa digitar: H para homem, M para mulher, NB para não-
-binário;
5 - Responder de qual estado você mora apenas com sigla: por exemplo, AL 
se você é de Alagoas, PB se você é da Paraíba e PE se você é de Pernam-
buco;
7 - No quesito município, NÃO escreva com acentos ou caracteres especiais: 
por exemplo, eu que sou de João Pessoa escrevo JOAO PESSOA (sem o 
acento no João) e essa dica serve para todos os municípios que tenham acen-
tuação;
8 - Nas questões que possuem A para responder SIM e B para responder 
NÃO, escreve apenas A ou B sem incluir o “)”;
9 - Do mesmo que, para informar que é um A- Adulto/a mobilizador/a ou BA-
dolescente participante, clique em A ou B apenas;
10 - PRONTINHO: se o cadastro seguir corretamente você irá receber a men-
sagem de que está repUNICEF e Asserte apresentam panorama do Selo UNI-
CEF a prefeitos de Pernambuco representando o NUCA do seu munípio e irá 
ser contabilizado nos relatórios. 

COMISSÃO INTERSETORIAL DO SELO  
UNICEF É TEMA DE SALA ABERTA

No dia 9 de dezembro, a Asserte promoveu uma sala aberta para discutir as 
ações da Comissão Intersetorial do Selo UNICEF. Com o tema “Comissão 
Intersetorial: Olhando a realidade e parcerias para um Fórum Comunitário exi-
toso”, os encontros contaram com a participação de articuladores e mobiliza-
dores do Selo UNICEF nos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco.

Durante as reuniões, os participantes também tiveram a oportunidade de tro-
car de experiências e esclarecer dúvidas sobre as atividades, ações e prazos 
relacionados à Busca Ativa Escola, LGPD, Nucas, PCJ, a realização do Fórum 
Comunitário e cursos já disponíveis, entre outros assuntos.

As Comissões Intersetoriais pelos Direitos da Infância e Adolescência tem um 
papel operacional de planejar, executar e acompanhar as ações previstas na 
metodologia do Selo UNICEF, como promover reuniões sistemáticas, monito-
rar os indicadores e contribuir para a sua melhoria. Fazem parte desta comis-
são o(a) articulador(a) municipal; órgãos estratégicos da administração muni-
cipal, como as Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, 
Esporte, Lazer e Comunicação; representação do CMDCA e do Conselho Tu-
telar; organizações da sociedade civil com experiência na área de promoção 
e defesa dos direitos da infância e da adolescência; lideranças adolescentes; 
e comunicadores.

Os conteúdos relacionados à Comissão Intersetorial e ao Fórum Comunitário 
podem ser conferidos também no Guia Metodológico do Selo UNICEF, dispo-
nível no site www.selounicef.org e também no link da Bio.

As gravações estão disponíveis no canal do Youtube da Asserte. Basta aces-
sar e conferir os vídeos.

ASSERTE PROMOVE EVENTO DE 
ENCERRAMENTO DO CICLO 2021  
DO SELO UNICEF
O UNICEF e a Asserte, 
parceira implementado-
ra do Selo UNICEF em 
Pernambuco, partici-
param, no dia 1 de de-
zembro, da Assembleia 
da Associação Munici-
palista de Pernambuco 
(Amupe), que reuniu 
cerca de 140 prefeitos. 
A ocasião foi uma opor-
tunidade para apresen-
tar aos gestores municipais que aderiram ao Selo UNICEF um panorama da 
iniciativa e convocá-los para integrar as secretarias de Educação, Saúde e 
Assistência Social nas atividades.

O presidente da Amupe, José Patriota, destacou a importância do Selo UNI-
CEF para os municípios e das ações em conjunto entre as diversas áreas da 
gestão municipal, ressaltando que o trabalho desenvolvido ao longo dos qua-
tro anos da iniciativa reflete na qualidade de vida e na oferta dos municípios.

Durante a Assembleia, a oficial de Desenvolvimento de Adolescentes e Jo-
vens do UNICEF Brasil, Luiza Leitão, apresentou aos prefeitos os resultados 
sistêmicos da edição 2021-2024 do Selo UNICEF e também pontou a neces-
sidade de integração entre as secretarias municipais, além da importância da 
participação cidadã dos adolescentes e jovens através dos Núcleos de Cida-
dania de Adolescentes (Nucas).

A especialista em Política de Assistência Social da Asserte, Ana Cláudia Bote-
lho, também esteve presente e destacou que o trabalho integrado da gestão 
municipal é fundamental para atender às propostas dos resultados sistêmicos. 
Para tanto, reforçou sobre necessidade de adesão das prefeituras à Busca 
Ativa Escola (BAE), especialmente para os municípios que aderiram ao Selo 
UNICEF, e do Selo UNICEF ser pauta das agendas dos Prefeitos e Secre-
tários durante os quatro anos de execução das ações para que o município 
conquiste a certificação.

UNICEF E ASSERTE APRESENTAM 
PANORAMA DO SELO UNICEF A 
PREFEITOS DE PERNAMBUCO 

ADESÃO E CONFIGURAÇÃO DA BAE PARA 
NOVOS MUNICÍPIOS É TEMA DE EVENTO
A Asserte, parceira implementadora da Busca Escolar (BAE) e do Selo UNI-
CEF na Paraíba, promoveu, no dia 16, uma Sala Aberta Adesão e configu-
ração da BAE para novos municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. O 
encontro foi voltado para os municípios que fizeram a adesão recentemente à 
BAE e para aqueles que ainda irão aderir. Durante a Sala Abera, foi possível 
esclarecer dúvidas e trocar experiências entre as equipes dos estados. 

MUNICÍPIOS EM DESTAQUE

BOM JARDIM (PE) REÚNE JOVENS E  
ADOLESCENTES NO NUCA  
No dia 18 de janeiro, foi a vez do NUCA da cidade de Bom Jardim (PE) reu-
nir os adolescentes e jovens da cidade. O encontro contou também com a 
presença dos responsáveis pelos adolescentes e de membros do Conselho 
de Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar. A turma, que 
tem apoio das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 
Saúde e Educação, está bastante animada e também convida quem estiver 
interessado a participar. 

05/01/2022 (4ª feira)
SALA ABERTA -  Comissão Intersetorial: Olhando a 
realidade e parcerias para um Fórum Comunitário 
exitoso 
AL 8h30 | PB 10h30 | PE 14h

12/01/2022 (4ª feira)
PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS - 1º Fórum Comunitário: 
Planejar é preciso! (1a turma) 
AL 8h30 | PB 10h30 | PE 14h

19/01/2022 (4ª feira)
PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS - 1º Fórum Comunitário: 
Planejar é preciso! (2a turma) 
AL 8h30 | PB 10h30 | PE 14h

26/01/2022 (4ª feira)
SALA ABERTA - 1º Fórum Comunitário:Prosa  
de trocas
AL 8h30 | PB 10h30 | PE 14h

AGENDE-SE

Municípios Ativos: 61
Municípios inativos: 22

Municípios Ativos: 83
Municípios inativos: 36

SELO UNICEF  
OFERECE

Clique nas 
imagens 

para participar

RESULTADO SISTÊMICO 3

RESULTADO SISTÊMICO 5

CADASTRO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://www.selounicef.org.br/agenda
https://www.facebook.com/Org.Asserte
https://www.instagram.com/org.asserte/
https://prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br/
https://prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br/
https://prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br/
https://unicef.saudemental.faroseducacional.com.br/login/index.php
https://unicef.saudemental.faroseducacional.com.br/login/index.php
https://asec.eduead.com.br/cursos/mod/page/view.php?id=981
https://asec.eduead.com.br/cursos/mod/page/view.php?id=972
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9vrlgRDFtPGyAjGV2r7a2UODoKPcihnwNK6cLlRa9MXmfg/viewform
https://pesquisas.buscaativaescolar.org.br/

