AGENDA CRIANÇA AMAZÔNIA
OS GOVERNADORES DOS ESTADOS DA AMAZÔNIA, por ocasião da reunião
do Fórum de Governadores da Amazônia, assumem com o UNICEF o
compromisso de construir conjuntamente um plano de ação visando à
integração, articulação e cooperação em políticas públicas para o
desenvolvimento dos direitos de todas as crianças e adolescentes na
Amazônia Legal.
No espírito do compromisso assumido na Carta de criação do Fórum dos
Governadores da Amazônia Legal de “trazer a sustentabilidade para o
cotidiano das políticas públicas” e para assegurar “um modelo de
desenvolvimento que garanta qualidade de vida para a população da
Amazônia com mais saúde, educação, segurança e mais e melhores
oportunidades de emprego”, o tema dos direitos da criança e do
adolescente ganha destaque e prioridade.
A partir da integração de ações entre os Governos Federal, Estaduais e
Municipais, com ampla participação da sociedade civil, do setor privado e
das organizações comprometidas com o desenvolvimento sustentável e a
garantia dos direitos de crianças e adolescentes, a AGENDA CRIANÇA
AMAZÔNIA irá promover e avaliar um conjunto de ações que contribuam
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para todos,
com prioridade na infância.
Nosso compromisso é de chegar a cada uma das mais de 9 milhões de
crianças e adolescentes da região assegurando-lhe o direito a sobreviver e
se desenvolver, a aprender, a proteger-se do HIV e aids, a crescer sem
violência, a ser prioridade nas políticas públicas, a exercer sua cidadania e
a ser respeitado e valorizado em sua identidade étnica.
Os diversos segmentos sociais serão mobilizados em torno de objetivos e
metas que contribuam para o avanço na implementação de políticas
públicas eficientes para a infância e a adolescência, de acordo com a
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Convenção sobre os Direitos da Criança, a Constituição Federal Brasileira e
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Para operacionalizar o compromisso aqui assumido cada governador irá
confirmar oficialmente o seu representante para compor um Comitê
Nacional de articulação da AGENDA CRIANÇA AMAZÔNIA que até agosto de
2008 apresentará um Plano de Ação a ser desenvolvido conjuntamente.
Belém do Pará, 30 de maio de 2008.
Assinatura dos Governadores

(Ordenados conforme Normas do cerimonial público):

do Estado do Maranhão, Jackson Lago: _______________________________________
do Estado do Pará, Ana Júlia Carepa: ________________________________________
do Estado do Mato Grosso, Blairo Maggi: _____________________________________
do Estado do Amazonas, Eduardo Braga: _____________________________________
do Estado do Acre, Arnóbio Marques de Almeida Jr.:_____________________________
do Estado do Amapá , Waldez Góes: _________________________________________
do Estado Rondônia, Ivo Cassol: ____________________________________________
do Estado de Roraima, José de Anchieta Junior: ________________________________
do Estado do Acre Tocantins, Marcelo Miranda: ________________________________

Assinatura do UNICEF:
Representante do UNICEF no Brasil, Marie-Pierre Poirier: ________________________
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