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Eu, __________________________________________________candidato(a) a PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, diante deste documento do Programa Presidente Amigo da Criança, 

se eleito(a), assumo a responsabilidade de priorizar a infância e a adolescência em meu mandato, 

considerando as dimensões propostas pela FUNDAÇÃO ABRINQ e discriminadas no Caderno de 
orientações do programa:

1. Na dimensão da Segurança de Renda de crianças e adolescentes, comprometo-me a reduzir a 

proporção de crianças e adolescentes que vivem na pobreza e a atender com programas sociais 

as crianças e adolescentes de famílias inscritas e elegíveis no Cadastro Único; 

2. Na dimensão da Segurança Alimentar e Nutricional Infantil, comprometo-me a reduzir a 

insegurança alimentar e a desnutrição crônica de crianças e adolescentes;

3. Na dimensão de Bem-estar e Vida Saudável, comprometo-me a reduzir as mortalidades 

materna, infantil e na infância, a assegurar a adolescentes o acesso aos serviços e insumos de 

saúde sexual e reprodutiva, a assegurar e elevar a cobertura universal e o acesso a serviços 

essenciais seguros, eficazes e de qualidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

assegurar e elevar o acesso a medicamentos e vacinas por meio do SUS;

4. Na dimensão de Educação Inclusiva, Equitativa e de Qualidade, comprometo-me a ampliar 

a oferta de educação infantil em creches, trabalhar para zerar a taxa nacional de abandono 

escolar no ensino fundamental, a reduzir o abandono escolar no ensino médio, a garantir a 

equidade de acesso no ensino infantil, com especial atenção para a desigualdade étnico-racial 

na educação infantil e a garantir infraestrutura de ensino adequada nos estabelecimentos de 

educação infantil e básica;

5. Na dimensão da condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento, comprometo-me a trabalhar para zerar os casos de violência de gênero nas 

esferas pública e privada, destacando a violência sexual, a erradicar o trabalho infantil, com 

prioridade para o enfrentamento das piores formas, a reduzir a taxa de homicídios de crianças 

e adolescentes e a reduzir a proporção de crianças e adolescentes vivendo em moradias com 

condições inadequadas.

Comprometo-me em definir um interlocutor para o diálogo com a Fundação Abrinq, em até 90 dias 

após a posse.

São Paulo, _____ de ________________ de 2022.

Assinatura do(a) candidato(a) a Presidente
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