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ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Creche AME 23/02/2017
 A Primeira Infância é um tesouro! É um período único para a promoção do
desenvolvimento pleno do potencial da criança.
 Na minha vida pública, sempre militei por esta causa.
 Como Secretário Municipal (2005), na gestão do Serra, participei da
implementação do “Mãe Paulistana”, centrado na máxima do “cuidar para se
desenvolver”.
 Também implementamos campanhas como a “Dê mais que esmola, dê
futuro”, com a qual reduzimos o número de crianças nas ruas em toda a
cidade.
 Como Vereador, tive a oportunidade de ampliar minha formação participando
do “Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da 1ª Infância
na Universidade de Harvard”, em 2014.
 No meu regresso, organizamos na Câmara o “Seminário Interativo pela
Primeira Infância” (maio/2014), que contou com a participação do Professor
da Harvard University, Jack Shonckoff, e da professora da PUC-SP, Rosalba
Filipini. Além das brilhantes oficinas coordenadas por profissionais da Unesco,
Fundação Abrinq, Nany and me e Instituto Avisa Lá.
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 Em todas estas conquistas, sempre contei com o apoio da Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal e aproveito para agradecer por todas estas
conquistas.

 Fui autor do Projeto de Lei 227/2013, que estabeleceu a Política Municipal de
Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira Infância (sancionada em maio de
2014).

 Também é de minha autoria a Lei 15.276/2010 que instituiu Política Municipal
de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil (Lei 15.276/2010).

 Um marco recente que devemos relembrar foi a sanção, pelo governo federal
em fevereiro de 2016, do Projeto de Lei 14/2015, conhecido como Marco
Legal da Primeira Infância. Nesta ocasião assumi o mandato de Deputado
Federal para participar desta importante votação.
 O Marco Legal foi mais uma conquista para toda a sociedade brasileira!
 O dispositivo legal soma-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), do qual tive a honra de participar dos debates no início de minha
trajetória pública. O Marco Legal da Primeira Infância fortalece a garantia
do desenvolvimento integral das crianças, especialmente nessa primeira
faixa etária da vida, tão importante para o desenvolvimento das capacidades
cognitivas e intelectuais.
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 Sem investimento no desenvolvimento infantil, na educação e no acesso
aos diferentes serviços, não teremos uma sociedade sadia.
 No Estado de São Paulo, a priorização da primeira infância já é uma
realidade. O Governador Geraldo Alckmin, em parceria com a Fundação
Maria Cecilia Souto Vidigal, trabalha, desde 2009, no desenvolvimento e
na ampliação do Programa Estadual Primeiríssima Infância, programa
focado no desenvolvimento infantil em aspectos emocionais e cognitivos. O
Primeiríssima Infância atua em 4 eixos, focalizando o desenvolvimento local
com a formação profissional dos profissionais da saúde, envolvimento
comunitário, avaliação e monitoramento, criação de comitês gestores
municipais compostos por representantes da sociedade civil.
 Hoje é um dia de alegria! Concluímos a 1ª Capacitação de Multiplicadores
do Programa Criança Feliz com a presença ilustre do Ministro do
Desenvolvimento Social e Agrário - Osmar Terra; da D. Lu Alckmin, do
Secretário Nacional de Promoção ao Desenvolvimento Humano, Halim Girade,
e da Secretária Nacional de Assistência Social, Carminha Brant, também
amiga muito querida!
 É uma alegria ver o Brasil mobilizado pela saúde da mulher gestante e pela
infância.
 Agradeço a presença dos representantes dos Estados do Rio de Janeiro
e Espírito Santo.
 Também agradeço aos voluntários do evento, à Organização AME do
Jabaquara e aos representantes estaduais que integram o Programa
Estadual Primeiríssima Infância.
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 Gostaria de ressaltar que o Programa Criança Feliz foi construído a partir
de experiências exitosas na primeira infância já implementadas por
Estados e municípios, fato que garantirá efetividade e agilidade em sua
implementação. Entre as experiências selecionadas estão: o Mãe Coruja
Pernambucana, Primeira Infância Melhor (PIM), do Rio Grande do Sul, o
Família que Acolhe, de Boa Vista (AC), e o programa Família Paulista, do
Estado de São Paulo, coordenado por Lígia Pimenta, que também ficará à
frente do Criança Feliz em nosso Estado.
 Parabéns Ministro Osmar Terra pelo excelente trabalho!
 A união do Governo Federal, Estados e Municípios é o centro do
programa. A convergência de nossas ações tornará mais efetiva a rede de
proteção social para as crianças entre 0 e 6 anos e contribuirá no fortalecimento
dos vínculos afetivos entre as famílias assistidas, garantindo a atenção
necessária para que essas crianças se tornem cidadãos produtivos e
contribuam para uma sociedade mais saudável e justa.
 No Estado de São Paulo, foram 300 municípios elegíveis, conforme critérios
do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).
 Tivemos a adesão de 274 desses municípios.
 Destes, 188 municípios já aprovaram o Programa no Conselho Municipal
de Assistência social.
 Conseguimos de adesão dos municípios 71% elegíveis!
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 Sendo que 33% dos municípios paulistas irão participar do Programa
Criança Feliz.
 Somente juntos, podemos construir o futuro que queremos!
 Obrigado!
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Informações Extras:
No Programa Criança Feliz, assistência social, saúde, educação, cultura e direitos humanos
deverão convergir seus olhares para nossas crianças!
O Programa Criança Feliz é um convite à pactuação interfederativa. Governo Federal,
Estados e Municípios trabalharão juntos!

Programa Criança Feliz pretende atender mais de 4 milhões de crianças em todo o País até
2018.

Sobre a capacitação:
Nesses 10 dias, representantes dos Estados de SP, ES e RJ adquiriram e compartilharam
conhecimento, disseminando práticas, metodologias e estimulando a cidadania!
Estes multiplicadores já estão aptos iniciar a capacitação nos municípios e dar início ao programa!
A partir do manual Care For Child Development (Cuidados para o Desenvolvimento da
Criança), nossos técnicos se apropriaram do método elaborado, pelo Unicef e pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), para multiplicadores de conhecimentos voltados para a primeira
infância em todo o mundo.
Ao longo desses 10 dias, optamos por realizar todo processo de capacitação na Creche AME, uma
vez que a metodologia exige a realização de práticas envolvendo crianças e seus cuidadores.
As visitas domiciliares foram realizadas nas casas das famílias da comunidade que
frequenta a creche e que muito se assemelha ao público do Programa Criança Feliz Perfil do
multiplicador.
A meta é que o visitador oriente a família para que esta amplie seu repertório na interação
com a criança. O Programa Criança Feliz busca incentivar os cuidadores a conversar, dar
carinho, contar histórias, o aconchego e abraço.
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Público Alvo do Programa Criança Feliz: gestantes e crianças de até três anos de idade
(primeiros 1000 dias de vida) e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, crianças de
até seis anos e suas famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada e crianças até 06
anos afastadas do convívio familiar por medida protetiva e suas famílias

Resumo Programa Estadual Primeiríssima Infância:
A ação do Governo do Estado de São Paulo envolve uma ampla rede de proteção e políticas
públicas voltadas às crianças entre 0 a 3 anos e será implantando em todos os municípios paulistas
por meio de parcerias com a sociedade civil. Atualmente, está sendo desenvolvido em 101 cidades
com ações integradas da Saúde, Assistência Social e Educação.
O Programa estadual é focado no desenvolvimento infantil em aspectos emocionais e
cognitivos; iniciativa inclui a criação do Índice Paulista da Primeira Infância (IPPI), que demonstra
as condições de acesso a saúde e educação para menores de seis anos programa. O Primeiríssima
Infância atua em 4 eixos, focalizando o desenvolvimento local com a formação profissional dos
profissionais da saúde, envolvimento comunitário, avaliação e monitoramento, criação de comitês
gestores municipais compostos por representantes da sociedade civil.
Responsável: Maria Rita
º--
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