PACTO NACIONAL
UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 00 SEMhí.RIDO
Considerando os ObJetivos de Desenvolvimento do Milénio assumidos
pelo Governo BraSileiro com a ONU no ano 2000;
COnsiderando a realidade social, ewnômica, cultural e ambiental do
SemHlrldo brasileiro, a representatividade de sua populaç30 e as
potencialidades ali existentes;
COnsiderando que crianças e adolescentes representam 41,3% da
populaç30 dessa regl30 e que este 5e9mento é mais vulnerável aos
desafios ali vlvenclados;
Os governadores dos Estados do Maranh30, Piauí, Ceará, Río Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bilhla, Espírito
Santo e Minas Gerais e o Governo Federal resolvem firmar o
compromisso de promover estratégias para fortalecer, nos municípios
do Seml-árldo brasileiro, um conjunto de açÕE's Integradas a partir diSs
diferentes áreas das politicas públicas de cada Estado, articulando-as
com as federais e municipais, com o obJetlvo de melhorar a situação
das crianças e dos adolescentes.
Com a denomlnaçl1o de PACTO NACIONAL: UM MUNDO PARA A
CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO, esse processo de
moblllzaçllo e açllo baseia-se na Integraçllo de esforços dos governos
federal, estaduais e municipais, bem como da sociedade civil, a partir
da definição de metas a ser alcançadas como forma de:
• Promover o direito à vida de forma saudável e sustentável;
• Garantir o acesso à educaçllo de qualidade;
• Proteger as crianças e adolescentes contra maus-tratos, exploraçao
e violência;
• Combater a Alds e a Infe<:ção por HIV.{)
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os Governadores comprometem-se ainda a criar, em cada Estado, em
Interaç!lo com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, um comitê de mobilização dos municípios e
monltoramento das metas e indicadores municipais, para o melhor
desempenho deste Pacto.
Brasilia, 17 de Junho de 2004.
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