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Discurso da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
– Tereza Campello - no evento de lançamento da Ação Brasil 

Carinhoso, em maio de 2012, no Palácio do Planalto. 

 

 
Presidenta. 

 
Lançamos hoje o Brasil Carinhoso. Uma agenda de atenção à primeira 

infância que tem como objetivo superar a extrema pobreza entre as 
crianças de zero a seis anos, ampliar o acesso à creches e à saúde. 

 
O "Brasil Carinhoso" parte de uma base solidamente construída nos 9 

anos dos Governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.  
 

Na última década, todos os indicadores sociais, para esta faixa de 
idade, avançaram. Superamos a desnutrição aguda no país. 

Reduzimos a mortalidade infantil em mais de 47%.  Aumentamos o 
acesso a creche em 150% e o acesso a pré-escola em 56%.   

 

O mesmo ocorreu no enfrentamento à pobreza. 
 

A extrema pobreza caiu de forma sistemática em todas as idades a 
partir de 2003. Entre as crianças de 0 a 6 anos, foi reduzida em 41%.  

 
Entretanto, as crianças ainda são as mais expostas à situação de 

extrema pobreza, apresentam os menores índices de acesso à 
educação. E maior risco de carências nutricionais.  

 
Por isso, há 1 ano, quando lançamos o Brasil Sem Miséria demos 

prioridade às crianças: ampliamos em 45% seu valor no Bolsa Família 
e incluímos 1 milhão e 300 mil crianças nos benefícios, e 280 mil 

mulheres já estão recebendo o Bolsa Nutriz e Bolsa Gestante.  
 

Com o "Brasil Carinhoso" damos um passo definitivo para reverter a 

desigualdade entre as diferentes faixas etárias e para melhorar as 
condições de vida de nossas crianças e de suas famílias.  

 
São duas as grandes preocupações que orientam uma ação específica 

voltada para a primeira infância: 
 

1) Esta é uma fase crucial para o desenvolvimento pleno do ser 
humano e o afetará por toda a vida.  

 
O cuidado, a atenção, o estímulo e a alimentação adequada são 

direitos das crianças. Aumentam sua capacidade em aproveitar as 
oportunidades no futuro, e são também instrumentos para redução 

das desigualdades; 
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2) A segunda é a urgência em superar a miséria entre as crianças e 
quebrar o ciclo intergeracional da pobreza.  

 

A pobreza é severa entre as crianças e jovens e na primeira infância 
é alarmante.  

 
Na pirâmide etária nacional as crianças representam 10% dos 190 

milhões de brasileiros. Entre o total dos brasileiros em situação de 
extrema pobreza, 17,4% são crianças de 0 a 6 anos, percentual 

significativamente maior que na população como um todo. 
 

Entre as crianças em situação de extrema pobreza: 
- 78% estão no N e NE  

- 68% das crianças pobres são negras. 
 

Hoje o compromisso do Brasil com estas crianças está sendo 
fortalecido e priorizado. 

 

O Brasil Carinhoso vem suprir uma lacuna nas políticas públicas no 
Brasil e um déficit de integração entre as principais redes de serviço 

(saúde, educação e assistência).  
 

Este é o objetivo do "Brasil Carinhoso". 
 

São 3 as  áreas de grande impacto que estão sendo implantadas a 
partir de hoje: 

 
 

1) Superação da extrema pobreza nas famílias com crianças de 
0 a 6 anos.  

2) Ampliação do acesso à creche e fortalecimento da educação 
infantil;  

3) Ampliação do acesso à  Saúde. 

 
Apenas pontuarei as ações de saúde e educação, que serão 

detalhadas pelos Ministros Alexandre Padilha e Aloísio Mercadante. 
 

Educação 
Ampliação do acesso à creche 

 
São 3 as medidas:  

1) Antecipação do custeio estimulando a abertura de novas 
vagas em creches em todo o país; 

2) Garantia de um repasse complementar de mais R$ 1.362 por 
aluno/ano para crianças do Bolsa Família. Vamos pagar 50% 

a mais, com recursos do Brasil sem Miséria, para estimular a 
ampliação de vagas em creche para famílias pobres;  
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3) Aumento de 66% valor repassado para alimentação escolar.  

 
Tanto a antecipação do custeio em 18 meses, quanto o aumento da 

merenda valem para todas as crianças na educação infantil, pobres 

ou não, em creches e pré-escolas. 
 

Saúde 
1) Expansão do programa Saúde na Escola para creches e pré-

escolas; 
2) Distribuição de sulfato ferroso e vitamina A; 

3) Medicamento de graça para ASMA no Aqui tem Farmácia 
Popular.  

 
Essas são as novas ações que se articulam com outras  já em 

andamento, como as de prevenção a violação de direitos coordenadas 
pela SDH.    

 
Teremos impacto sobre as várias dimensões da extrema pobreza. 

 

O terceiro eixo do Brasil Carinhoso garantirá a superação da extrema 
pobreza entre as crianças com até 6 anos e seus familiares. 

 
A Presidenta Dilma assina hoje Medida Provisória que altera o 

Programa Bolsa Família e aumenta o beneficio, de forma a assegurar 
renda mínima superior a 70 reais para todos os familiares dos lares 

que tem pelo menos uma criança com menos de 6 anos e 11 meses. 
 

Ou seja, cada um dos membros da família que tem ao menos uma 
criança entre 0 e 6 anos, terá  assegurado recursos suficientes para 

viver com mais de R$70 reais. 
 

Esta medida é tão poderosa que, ao apontar para estas crianças, 
impactará de forma generalizada a extrema pobreza em todo o 

Brasil.  

 
A taxa de extrema pobreza entre as crianças de 0 a 6 anos cairá de 

13% para menos de 5%. Uma redução de 62%.  
 

Haverá também significativa redução da pobreza para as crianças de 
7 a 15 anos. (São as famílias que tem filhos com menos  de 6 anos e 

também têm filhos entre 7 e 15 anos, e que são beneficiados, já que 
estamos complementando a renda ate R$ 70 para cada familiar).  

 
Os impactos se estenderão aos adultos. A família, cujo papel é central 

particularmente na Primeira Infância, será fortalecida em suas 
condições de vida. 
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A dimensão do aumento do Bolsa Família no  "Brasil Carinhoso" pode 

ser verificada no gráfico. 
O impacto imediato, em junho,  será de redução da extrema pobreza 

em até 40%. 

 
Estamos muito confiantes que esta medida trará benefícios para 

todos os Brasileiros. 
 

Passados 9 anos de implementação do Bolsa Família, está 
comprovada sua eficácia, não só para alívio à pobreza, mas na 

ampliação da frequência escolar, na melhora do acompanhamento 
em saúde e seus efeitos sobre  a economia. 

 
Todos os preconceitos com os pobres e os questionamentos sobre as 

políticas de transferência de renda ruíram com os dados do último 
censo do IBGE. 

 
O emprego e a renda do trabalho cresceram mais, exatamente nas 

cidades e regiões de maior transferência do Bolsa família. 

 
A fecundidade caiu em todo o país e teve a maior queda exatamente 

no Nordeste, onde temos o maior numero de beneficiários.  
 

São elementos que fortalecem nossa convicção sobre o acerto de dar 
este salto através do Bolsa Família e  implementar “a mais 

importante ação de combate a pobreza absoluta, na primeira 
infância, já lançada no nosso pais” como disse a Presidenta Dilma em 

seu pronunciamento à nação na noite de ontem, dia das mães. 
 

Os Investimentos do Brasil Carinhoso somam RS 10 bilhões entre 
2012 – 2014. 

 
Representam um efetivo investimento na melhoria das condições de 

vida de nossas crianças. 

 
Um investimento no seu pleno desenvolvimento físico, emocional, 

social e cognitivo.  
 

São R$ 10 bilhões de reais investidos na redução de desigualdades 
contribuindo para uma estratégia de desenvolvimento inclusivo. 

 
O "Brasil Carinhoso" é uma agenda de direitos para as crianças.  

 
Direito à saúde, à educação, à alimentação, a um ambiente saudável, 

a ter fralda limpa nas creches. 
 

Direito de estar numa família incluída.  
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Direito de não ser excluído na largada.  

 
Queria agradecer minha filhotinha, Luiza, que aceitou dividir o dia das 

mães de ontem, com os preparativos do "Brasil Carinhoso".  

 
Presidenta Dilma, o "Brasil Carinhoso" foi concebido e está sendo 

lançado hoje por sua iniciativa e empenho pessoal em mudar a 
história dos Brasileirinhos. 

 
Isso nos dá ainda mais certeza de que será executado à risca e que 

estamos dando um passo definitivo para construir um Brasil sem 
miséria. 


