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Apresentação

Desenvolvido pela Fundação Abrinq desde 1996, o Programa Prefeito Amigo da Criança 

tem como objetivo fortalecer a ação dos gestores municipais, para isso mobiliza e apoia 

tecnicamente os prefeitos para implementarem ações e políticas públicas que resultem em 

avanços na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

A Fundação Abrinq ajuda a avaliar a realidade de cada cidade e a identificar o que é prioridade, 

bem como promove o diálogo entre os municípios a fim de compartilhar experiências.  

Os gestores que cumprem uma agenda proposta pelo programa e obtêm os melhores 

avanços em indicadores sociais relacionados à infância e adolescência são reconhecidos, 

no final da gestão, como Prefeito Amigo da Criança. 
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Selos

Versões principais

Os selos do Programa Prefeito Amigo da Criança são um 

reconhecimento aos prefeitos e suas equipes que seguem a 

agenda proposta pelo programa e assumem o compromisso de 

melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes.

Atenção!

Todas as orientações apresentadas neste manual se aplicam às 

duas versões do selo do Programa Prefeito Amigo da Criança.
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Redução mínima

O tamanho mínimo da versão impressa e digital do selo deve 

ser utilizado de acordo com as especificações ao lado.

5,5 cm

Impressão

200 px

Digital
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Versões negativa e positiva

Para impressões em apenas uma cor, o selo pode ser usado em 

sua versão monocromática, conforme demonstrado ao lado.

Cores

As cores devem ser utilizadas de acordo com as referências de 

escala indicadas ao lado. 

C 

M

Y

K

0%

0%

100%

0%

Pantone Yellow C

R255 G242 B0

C 

M

Y

K

100%

0%

100%

0%

Pantone 347 C

R0 G166 B81
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Aplicação em fundo monocromático

Na aplicação do selo sobre superfícies ou fundos 

monocromáticos deve-se priorizar a versão com melhor 

contraste a fim de garantir a sua legibilidade. 

Área de não interferência

Ao aplicar o selo, é necessário reservar um espaçamento maior 

que a área mínima ao seu redor para que outros elementos 

não interfiram na visibilidade.

x 2x
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Aplicação em fundo fotográfico

• Aplicações do selo sobre fundos fotográficos 

são permitidas, desde que sua legibilidade não 

seja comprometida;

• Aplicar a marca sobre uma área de cor homogênea 

da fotografia;

• A área de não interferência deve ser respeitada, de forma 

que elementos  visuais da fotografia que chamem a atenção 

e  não tenham uma aproximação excessiva da marca;

• As mesmas definições para aplicação sobre fundos 

monocromáticos devem ser respeitadas;

• A escolha da fotografia deve ser adequada aos princípios e 

valores da Fundação Abrinq.
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Faça download

Baixe os selos do Programa Prefeito Amigo da Criança e mostre 

para a sociedade que você transforma a vida das crianças e dos 

adolescentes em seu munícipio.

https://sistemas.fadc.org.br/documentos/2022/PPAC/selos/Selo-ppac-municipio.pdf
https://sistemas.fadc.org.br/documentos/2022/PPAC/selos/Selo-ppac.pdf


Para orientações de procedimentos em casos não previstos neste manual, consulte a 

Comunicação da Fundação Abrinq: comunicacao@fadc.org.br.


