
Car@s colegas,

Já  estamos  em  novembro  e  é  hora  de  apresentar  o  relatório  trimestral,  na 
expectativa da nossa Assembléia no próximo mês de dezembro quando teremos 
oportunidade de trocarmos mais e pensarmos o ano de 2012. Na verdade, ele se 
transformará em relatório quadrimestral para não deixar o mês de novembro fora. 
Já no espírito de retrospectiva, vejo que foi um ano em que a as organizações que 
têm  a  primeira  infância  como  foco  foram  muito  demandadas.  A  vivência  da 
democracia  como  espaço  de  administração  de  conflitos  e  de  emergência  do 
contraditório  exigiram  participação,  diálogo,  escuta,  alinhamento  de  posições  e 
ocupação de espaços.

Neste relatório traremos recortes que ilustrarão esta reflexão e iniciaremos com a 
apresentação dos objetivos estratégicos:

1. PNPI: o GT do PNPI realizou uma reunião virtual e a situação hoje é a seguinte: 
a SDH encaminhou para o Gabinete Civil a minuta de decreto para a Presidenta 
Dilma assinar a criação do  Comitê de Acompanhamento do Plano Nacional 
Primeira Infância. Este é um passo fundamental para a implementação do Plano.

Em relação ao cronograma originalmente elaborado pelo GT há uma defasagem. Se 
considerarmos que as ações deste Grupo têm um caráter eminentemente político, 
é possível considerar esta defasagem irrelevante e considerarmos que o caminho 
está  sendo  trilhado  adequadamente.  A  ação  seguinte  será  no  âmbito  do 
Legislativo e esperamos que o Grupo organize e proponha a estratégia.

2.  PMPI:  ao  longo  dos  meses  de  agosto,  setembro  e  outubro,  foi  finalizada  a 
redação  do  Guia para  a  construção  dos  Planos  Municipais  para  a Primeira 
Infância cujo produto foi  apresentado ao  UNICEF para ser publicado em PDF e 
uma versão para apresentação em slides. Além disso, buscou-se apoio para uma 
publicação com tiragem inicial de 2000 exemplares e a gravação de 1000 CDs, o 
que ainda está em negociação. Há também uma defasagem no prazo originalmente 
previsto, estamos correndo para conseguirmos finalizar ainda este ano.

3. Fortalecimento da Rede: neste trimestre 7 organizações solicitaram inserção 
na Rede, foram elas Aldeias Infantis SOS Brasil,  Estratégias Brasileirinhas e 
Brasileirinhos  Saudáveis,  CEIIAS,  Equidade  para  a  Infância  América 
Latina/Instituto Arcor, Escola Criativa, Espaço Imaginário e OMEP/Resende. 
O trabalho de identificação, de atualização de dados continuou sendo feito por Milla 
Schaun e hoje temos 94 organizações contatadas, com seus cadastros atualizados. 
Todas foram solicitadas a colocar o selo “Eu faço parte” e 13 instituições já estão 
com o  selo  nos  sites,  sendo  somente  10  com link  para  a  página  da  RNPI;  14 
possuem a logo da Rede em suas páginas, sendo 11 com link para o site da RNPI; e 
9 possuem o nome da Rede,  sendo apenas 5 com link para a  nossa página.  É 
importante que todas as organizações usem o selo na página inicial dos seus sites. 
Em  que  pese  a  importância  de  sermos  muitos  nós  ou  pontos  nesta  Rede,  é 
necessário cada vez mais qualificar estes nós no sentido de ampliarmos a nossa 
capacidade  de  incidir  em políticas  públicas  com foco  na  primeira  infância.  Para 
tanto,  é  preciso  que  as  organizações,  a  partir  das  suas  ações  concretas  e 



localizadas,  ocupem  os  espaços  de  representação  i.e.fóruns,  conselhos, 
conferências,  pressionem  seus  representantes,  compartilhem  conhecimentos  e 
atuem efetivamente na promoção dos direitos da criança. 

A maior participação das organizações no envio de notícias para o Boletim Interno 
da Rede e ações empreendidas em espaços locais a exemplo do Roda Gigante em 
Salvador/BA e do grupo que está se reunindo no Rio de Janeiro/RJ para refletir e 
debater  o  tema  da  avaliação  na  educação  infantil  também  sinalizam  para  o 
fortalecimento  da  RNPI como instância  de  defesa  e  proposição  dos  direitos  da 
primeira infância.

Outra ação desta natureza aconteceu no mês de agosto:  o  IBGE,  integrante da 
Rede,  realizou  o  Fórum do Sistema Integrado de Pesquisas  Domiciliares 
(SPID/ IBGE), convidando a Secretaria Executiva da RNPI para participar. Anna 
Rosa  Amâncio,  representante  do  CECIP/Grupo  Gestor da  RNPI,  fez  a 
representação  e  constatou  a  importância  do  convite  e  da  participação  nos 
desdobramentos deste  Fórum. Na ocasião, ela encaminhou relatório para toda a 
RNPI salientando este aspecto e lembrando que teremos a oportunidade de discutir 
as  questões  da  primeira  infância  e  propormos  formas  de  organização  das 
informações.  Para  tanto  ela  propôs  algumas  questões  a  serem respondidas  por 
todos os interessados:  Quais  são os  dados  que encontramos  na  PNAD sobre a 
infância?  Que  informações  importantes  para  a  primeira  infância  não  são 
encontradas na PNAD? É importante que respondamos a essas questões tanto para 
conseguirmos informações mais precisas como para incidir  sobre  o aumento  da 
visibilidade das questões relacionadas à primeira infância. 

No mês de setembro houve ainda o lançamento oficial da Rede Estadual Primeira 
Infância/Pernambuco,  no  auditório  da  Fundação  Joaquim  Nabuco em 
Recife/PE.  A  Secretaria  Executiva esteve  presente  comigo,  fazendo  uma 
apresentação  sobre  a  RNPI e  com  Vital  Didonet que  abordou  o  tema  do 
desenvolvimento  infantil.  As  organizações  integrantes  da  Rede,  presentes  à 
cerimônia, assinaram um termo de compromisso com a REPI/PE. 

Em Campo Grande/MS a Rede Estadual Primeira Infância/Mato Grosso do Sul 
em  audiência  pública  apresentou  a  Carta  Compromisso  com  a  Primeira 
Infância  no  Mato  Grosso  do  Sul  que foi  aprovada.  A  Carta destaca  os 
compromissos  de  (a)  promover,  expandir  e  consolidar  a  REPI/MS,  com  a 
participação  das  organizações  governamentais  e  não  governamentais  e  (b) 
desencadear e coordenar o processo de elaboração do plano estadual e dos planos 
municipais  pela  primeira  infância  em  consonância  com  o  PNPI.  O  documento 
recomenda que essa elaboração seja feita com ampla mobilização e participação 
social, contando com o maior número possível de organizações governamentais e 
da sociedade civil,  abrangendo todos os direitos da criança de até seis anos de 
idade. Vital esteve presente a este evento.

4.  Comunicação: O site foi finalizado e atualizado. Os  Boletins Semanais tem 
saído com uma quantidade significativa de notícias e o Clipping foi retomado pela 
Cipó.  O  Boletim  Interno sai  às  sextas-feiras  e  o  Clipping nas  segundas.  O 
egroup teve momentos de atividade intensa, derivada de temas que instigaram 
trocas, reflexões e inclusive motivaram a criação de grupos. 

Neste período foram concluídos dois vídeos: um sobre o brincar na voz das crianças 
e outro sobre violência. As crianças que participam dos vídeos são de centros de 



educação infantil de Salvador/BA e para que as imagens fossem utilizadas, solicitou-
se um termo de cessão da imagem. Além disso, está programada uma 
apresentação dos vídeos para cada um dos centros com a presença das famílias. 
Feito isso, os vídeos serão postados no site para uso de tod@s.

Mídias Sociais:

Facebook da Rede: atualmente temos 2110 amigos, uma média de 20 pedidos de 
seguidores por dia. Ele é atualizado diariamente com todas as notícias que são 
colocadas no site e no Twitter. Revela-se um meio de comunicação importante e 
temos tido resultados elogiados como foi o caso do concurso Onde brincam as 
crianças? Atualmente colocamos um de Poemas sobre a infância com cerca de 
15 respostas em uma semana. Há muitas entradas de curtir, além de 
compartilhamentos de notícias importantes. Essas ações são mútuas, a RNPI tem 
participado ativamente de discussões, curtido notícias de primeira mão e feito 
contatos diários com as redes sobre infância nacional e internacionalmente.

Além disso hoje o Facebook e o Twitter são os principais direcionadores para o 
site, cerca de 62,37% dos novos visitante são oriundos das redes sociais, uma vez 
que as notícias são linkadas ao site.

Twitter: atualmente temos 1,035 followers e 1,037 following. Através do Twitter 
temos tido boas notícias e essas são replicadas para o site pela sua velocidade de 
comunicação, 1.610 tweets postados. Esta ferramenta permite mais 
aprimoramento como, por exemplo, a realização de Twitaços, fizemos algumas 
tentativas, porém não vingaram durante o Roda Gigante. Há espaço para 
pensarmos em twitaços com toda a RNPI. 

O  Plano de Comunicação da  Rede foi  finalizado e apresentado  à  Secretaria 
Executiva pela Cipó - Comunicação Interativa, ONG sediada em Salvador/BA e 
membro  da  Rede  ANDI.  O  diagnóstico  construído  a  partir  das  respostas  das 
organizações  ao  questionário  enviado  foi  compartilhado  com  toda  a  RNPI.  A 
próxima etapa é de captar recursos para a realização do plano, o que é de extrema 
relevância se considerarmos a comunicação como estratégica para a missão da 
Rede.  A  Cipó deverá comparecer  à  Assembléia para  após  a apresentação  do 
plano, haver oportunidade de esclarecimentos, validações e sugestões.

5. Gestão: O Grupo Gestor se reuniu no dia 12 de setembro em São Paulo/SP, na 
sede  da  Fundação  Maria  Cecília  Souto  Vidigal.  Participaram  as  seguintes 
organizações: Instituto C&A - Priscila Fernandes e Patrícia Lacerda, CECIP - Anna 
Rosa Amâncio, AELTC - Ligia Barbosa, IPA - Marilena Flores Martins, Aliança pela 
Infância - Renate Keller, IFAN - Luzia Torres Laffite, Instituto Zero a Seis - Vera 
Melis,  PIM -  Liese Serpa, pela  Secretaria Executiva estávamos eu,  Ana Oliva e 
Elza de Abreu. A pauta foi extensa: notícias e informes sobre eventos; comunicação, 
na ocasião houve várias sugestões para serem incorporadas ao site; apresentação 
do  movimento  e  filme  Broken.  A  Secretaria  Executiva foi  procurada  por 
produtores de um filme e organizadores de um movimento cujo foco é o combate à 
violência sexual contra crianças. Eles solicitaram apoio da RNPI tanto para o filme 
quanto para o movimento, o apoio solicitado refere-se à chancela ou à citação da 
Rede como apoiadora. Depois da apresentação do material enviado pela produção 
houve  uma  rodada  de  conversa  e  de  levantamento  de  questões  a  serem 
esclarecidas, deliberando-se que só após as respostas a RNPI se pronunciaria.
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Foi  apresentada  a  programação  da  mobilização  Roda  Gigante pela  Primeira 
Infância a ser realizada em Salvador/BA durante o mês de outubro, sugerindo-se 
que outros lugares poderiam tentar organizar algo semelhante e, quem sabe, no 
próximo ano transformá-la em um evento oficial da Rede.

Outro  ponto  de  pauta  foi  a  sustentabilidade  da  Rede,  tendo  em  vista  a 
possibilidade de não se ter mais o financiamento da Fundação Bernard van Leer 
para  a  próxima  gestão.  O  Grupo sugeriu  a  formação  de  um  GT para  pensar 
especificamente sobre o tema, dada a urgência e relevância do mesmo.

Finalmente,  foi  lembrada a necessidade de realização de eleição para  o  Grupo 
Gestor na Assembléia de final de ano. Pelo regimento, é necessário renovar 2/3 
do Grupo. Dentre os atuais membros presentes à reunião, o CECIP declarou que 
não deverá concorrer por limitações do momento.

6. Participação em eventos: este trimestre foi rico em eventos relacionados à 
primeira  infância.  Isto  pode ser  um indicador  de que o tema começa a sair  da 
invisibilidade, é necessário acompanhar se há resultados de tanta mobilização e 
mais ainda que resultados são esses. Citaremos aqueles de caráter nacional.

MÊS DE AGOSTO

• Audiência  Pública  na Câmara dos Deputados realizada pela 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos da 
Criança e do Adolescente para discutir aplicação de castigos 
corporais  em  crianças  e  adolescentes:  evento  realizado  pela 
Frente  Parlamentar realizada  no  dia  30  de  agosto  às  9h,  no 
Plenário 08 da Câmara dos Deputados, para discutir a aplicação 
de  castigos  corporais  em  crianças  e  adolescentes.  A  Ministra  de 
Direitos Humanos da  Presidência da República,  Maria do Rosário, 
esteve presente no debate. Na audiência, foi instalada a  Comissão 
Temporária para analisar o Projeto de Lei 7.672/2010.  O  PL 
acrescenta ao ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, entre 
outros, o artigo 17-A, que dá às crianças e adolescentes o direito de 
serem cuidados e educados pelos pais ou responsáveis sem o uso de 
castigo corporal ou de tratamento cruel ou degradante. Para discutir 
o assunto, foram convidados o Comissionado e Relator da Infância da 
Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  Paulo  Sérgio 
Pinheiro; o Procurador aposentado do Ministério Público da Bahia 
e  membro  da  Seção  Brasil  do  Defence  for  Children 
International,  Wanderlino  Nogueira  Neto;  a  Coordenadora  do 
Laboratório de Análise e Prevenção da Violência da  UFSCar - 
Universidade Federal de São Carlos,  Lucia Williams; a Secretária 
Executiva  da  Rede  Não  Bata,  Eduque,  Angélica  Goulart;  e  a 
adolescente  Dayane  Silva, que  representou  as  crianças  e 
adolescentes brasileiras.

MÊS DE SETEMBRO



• Colóquio  Políticas  de  Segurança  e  Direitos  Humanos: 
Enfocando  a  Primeira  Infância,  Infância  e  Adolescência: o 
Colóquio uma promoção conjunta  da  iniciativa  Equidad para La 
Infancia, RNPI e o Instituto Accor realizou-se em São Paulo/SP nos 
dias 13 e 14 de setembro na  Faculdade de Direito da USP.  Foi 
uma excelente oportunidade para a disseminação de informações e 
para  o  debate  sobre  o  tema.  A  participação  da  RNPI garantiu  o 
espaço e o tempo necessários para trazer a primeira infância para o 
centro  das  discussões  em  consonância  com  a  observação  que  já 
havia  sido  feita  sobre  a  invisibilidade  deste  segmento  e      da 
ausência de uma reflexão sobre como a violência atinge as crianças 
pequenas.  O  Colóquio teve a presença de organizações da  RNPI: 
IFAN,  CECIP,  AELTC,  Matraca  da  REPI/Maranhão,  UFMS, 
OMEP/BR,  além  da  Secretaria  Executiva da  RNPI e  do 
CIESPI/PUC-RJ que foi apoiador do evento.

• Evento  Hemisférico  de  Avaliação  da  Educação  Infantil: 
realizado pela  OEA em Assunção no Paraguai. O  IFAN e a  FMCSV 
estiveram presentes além do  MEC que apresentou a concepção de 
educação infantil a partir do marco legal do país, englobando creche 
e pré-escola.  O  PIM  e o  Programa Mãe Coruja Pernambucana, 
também integrantes da RNPI fizeram apresentações.

• Seminário sobre Educação e Cuidados na Primeira Infância – O 
que  estamos  fazendo  de  melhor  pela  Primeira  Infância: 
aconteceu em São José do Rio Preto/SP nos dias 28 e 29 de setembro, 
organizado  pelo  Instituto  Zero  a  Seis,  Banco  Mundial e 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.  O evento contou 
com  a  participação  de  diversos  municípios.  Neste  evento  foi 
apresentada uma pesquisa feita pelo  Banco Mundial em parceria 
com o Instituto Zero a Seis. Como resultado foi redigida uma Carta 
Compromisso com a infância local.

Giovana Barbosa, Aliança pela Infância, representou a Secretaria Executiva no 
evento, tendo feito a apresentação  do PNPI. 

MÊS DE OUTUBRO

• Roda Gigante  em Salvador:  foram sete  rodas  de  diálogos  com 
adultos  relacionadas  aos  eixos:  direito  a  brincar,  a  proteção  e  a 
atenção integral e integrada; cinco rodas de brincadeiras, contação 
de  história  e  cantação  de  histórias;  uma  Audiência  Pública  na 
Câmara  de  Vereadores  de  Salvador,  uma  plenária  mirim  com 
crianças da rede municipal de ensino; co-realização com o Ministério 
Público  Estadual de  Seminário  sobre  Atenção  Integral  e 
Integrada: Educar sem Castigos Físicos e participação na reunião 
do Fórum Baiano de Educação Infantil. Além da participação nos 
programas  Conexão  Futura e  TVE  Revista,  houve  inserção  na 
imprensa local e em diversas mídias. 



• Simpósio  Internacional  de  Desenvolvimento  da  Primeira 
Infância: promovido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 
realizado em São Paulo/SP nos dias 20 e 21 de outubro. Foram dois 
dias  de  apresentações  e  debates  que  variaram  de  fundamentos 
científicos para um desenvolvimento saudável na primeira infância e 
aplicações  da  ciência  no  desenvolvimento  da  criança  a  relatos  de 
experiências  internacionais  de políticas  e programas  integrados de 
promoção do desenvolvimento na primeira infância. Houve ainda a 
apresentação de experiências de investimento na primeira infância 
na perspectiva dos Governos Federal, Estadual, e Municipal e de 
políticas  públicas  e  marco  legal  para  a  primeira  infância.  A 
Secretaria  Executiva esteve  presente  no  painel  sobre  Políticas 
Públicas e Marco Legal para a Primeira Infância, quando pude 
apresentar a Rede, o PNPI e a proposta para os PMPI, junto com a 
Secretária  Nacional  de  Promoção  dos  Direitos  das  Crianças  e  do 
Adolescente  -  Carmen Silveira  de  Oliveira,  do  Deputado  Federal  e 
Coordenador  da  Frente  Parlamentar  pela  Primeira  Infância  - 
Osmar  Terra e  da  Presidente  da  Associação  Brasileira  de 
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da 
Infância  e  da  Juventude  (ABMP)  -  Helen  Chrystine  Correa 
Sanches. 

Vital Didonet, Assessor Parlamentar da Secretaria Executiva da  Rede,  participou 
também  como  comentarista  da  palestra  A Primeira  Infância  no  Orçamento 
Federal proferida pelo Secretário Geral da  ONG Contas Abertas,  Francisco Gil 
Castello Branco Neto. 

Várias organizações da  RNPI participaram do  Simpósio, a exemplo do  IFAN, do 
Instituto Brasil Leitor, do CECIP, da  Fundação Xuxa Meneghel, do Instituto 
Zero a Seis, da Aliança pela Infância, entre outras.

• IV  Semana de Valorização  da Infancia  e Cultura  de Paz  no 
Senado Federal: no período de 18 a 20 de outubro,  este evento 
vem sendo organizado por  Lisle  Heusi  de Lucena e tem sido uma 
oportunidade  para  evidenciar  as  questões  relacionadas  à  primeira 
infância no Senado, dentro da Semana Nacional de Prevenção à 
Violência contra a Primeira Infância.  A  RNPI participa desde a 
primeira  edição  e  não  foi  diferente  desta  vez.  A  Secretaria 
Executiva coordenou  uma  mesa  quando  foi  representada  por 
Gustavo  Amora,  Vital  Didonet foi  palestrante.  Outras  organizações 
também participaram.

• IV Encontro sobre Primeira Infância: do MERCOSUL realizado em 
Montevidéu nos dias 27 e 28 de outubro. O  Encontro tinha como 
objetivos:  (a)  situar  o  GT  Primeira  Infância para  o  desenho  e 
implantação  de  ações  no  marco  do  Setor  Educacional  do 
MERCOSUL (SEM) dentro da Comissão Coordenadora Regional; 
(b) aprofundar a vinculação, a articulação e a elaboração de políticas 
de  educação  para  a  primeira  infância  dos  países  membros  e 
associados,  na  perspectiva  dos  direitos,  com  ênfase  no  direito  à 
educação  e  participação  infantil  e  (c)  atualizar  os  conceitos  e 
denominações  com  as  quais  se  implementam  as  políticas  de 
educação dirigidas à criança de 0 a 8 anos dos países membros. Vital 



Didonet,  Assessor  de  Assuntos  Parlamentares  da  Secretaria 
Executiva fez  uma  conferência  para  os  participantes  sobre  a 
Atuação em Rede na Primeira Infância e o Plano Nacional pela 
Primeira Infância do Brasil.

• I Semana de Valorização da Mulher, da Primeira Infância e da 
Cultura de Paz em João Pessoa/PB: este  evento  foi  promovido 
pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana do Estado 
da Paraíba.  A  RNPI foi  convidada  a  participar  do  painel  Macro-
ações de Promoção dos Direitos da Mulher e da Criança com o 
tema Um Plano Global para os Direitos da Criança - Proposta da Rede 
Nacional Primeira Infância. Luzia Torres Lafitte, do IFAN, representou 
a Secretaria Executiva neste evento.

• Seminário  Cidadão  do  Futuro  -  Políticas  para  o 
desenvolvimento na primeira infância: promoção da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República nos dias 
26 e 27 de outubro em Brasília/DF. A RNPI foi convidada a participar 
como  debatedora  do  Programa  Único  de  Atenção  Integral  à 
Primeira Infância, apresentado por  Ricardo Paes de Barros. Nesta 
ocasião, eu trouxe a discussão para o eixo Criança: Cidadania, Já e 
citei o PNPI como o norteador das políticas para a primeira infância. 
Outras organizações da RNPI participaram de mesas: a Pastoral da 
Criança -  Márcia Mamede, o PIM -  Liese Serpa, a Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal -  Ely Harasawa, a  Aliança pela Infância  - 
Adriana Friedmann, o MEC, o UNICEF e a SEDH. A Ministra Maria do 
Rosário apresentou  o  PNPI como o  norteador  de  políticas  para  a 
primeira  infância  e  colocou-se  como  articuladora  das  políticas  de 
direito. Ao fechar o evento, a Secretária Nacional de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente,  Carmen Oliveira, reafirmou as 
palavras  da  Ministra,  colocando  as  políticas  para  a  infância  sob  a 
égide da  SEDH, o que havia sido colocado também pela  RNPI. Por 
outro lado, o MEC, tanto na apresentação da COEDI como na fala da 
Secretária  de  Educação  Básica,  reafirmou  a  sua  missão  de 
coordenação da política de educação do país,  ressaltando o marco 
legal  e  normativo  que  abrange  a  educação  infantil.  Além  das 
organizações  citadas,  outras  que  integram  a  Rede estavam  no 
Seminário a exemplo do CECIP, Fundação Xuxa Meneghel, IFAN, 
Pró-diabéticos,  ABBRI,  Criança Segura,  MIEIB,  UNDIME,  entre 
outras.  

Os  temas  abordados  têm estado  na  ordem do  dia  e  demandado  articulação  e 
tomada de posição por diferentes organizações sociais, entre as quais a Rede. Há, 
inclusive um grupo no Rio de Janeiro,  formado por organizações da  Rede e por 
convidados para discutir e se posicionar sobre a implementação no município de 
um instrumento de avaliação de desenvolvimento infantil em larga escala.  

MÊS DE NOVEMBRO

• Encontro do Instituto C&A nos dias 8 a 10 de novembro em 
Atibaia: ao  celebrar  20 anos  de  existência,  o  Instituto convidou 



todos os parceiros  para dois  dias  de imersão.  Com conferências  e 
grupos de trabalho, foi feita uma retrospectiva dos últimos 20 anos, 
delineando-se  perspectivas  para  o  futuro.  Foi  um  encontro 
alimentador e provocativo. Lá estive representando a RNPI, além de 
outras  organizações  da  Rede que  são  também  parceiros  do 
Instituto, ele próprio um integrante da RNPI. Estavam lá: a Avante, 
o MIEIB, a UNDIME, o CIESPI.

• XXVII  Encontro Nacional  do MIEIB realizado em Salvador/BA 
nos dias 17 e 18 de novembro com a temática de Educação 
Infantil  -  direito  e  justiça  social: a  RNPI esteve  na  mesa  de 
abertura  e  participou  do  Encontro que  teve  palestras  e  painéis 
analisando a situação da Educação Infantil hoje.

Há  ainda  dois  eventos  que  deverão  acontecer  na  semana  de  21  a  25:  o  VIII 
Seminário Internacional da Primeira Infância, em Porto Alegre/RS, promovido 
pelo  PIM e o  Redes em Conexão pela Garantia dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes, em Belo Horizonte/MG, promovido pela Rede Andi e pelo Instituto 
C&A. A  Secretaria Executiva estará presente em ambos e as notícias deverão 
sair no boletim.

É importante lembrar que os eventos  aqui  apresentados são aqueles em que a 
Secretaria Executiva da Rede foi convidada a participar ou que por ser de âmbito 
internacional e contarem com representantes da  Rede, precisam ser divulgados. 
Neste período houve inúmeros eventos locais, promovidos ou com a participação de 
organizações membros e que estão documentados nos boletins.  

Grupos de Trabalho: Os  Grupos de Trabalho sobre  Inclusão e  Saúde ainda 
não  começaram  efetivamente.  O  primeiro  tem  o  Inclusive na  coordenação, 
enquanto  o  segundo  ficou  com  a  Visão  Mundial.  Estas  organizações  que  se 
dispuseram a coordenar têm se comunicado com a  Secretaria Executiva para 
esclarecimentos quanto aos encaminhamentos e possíveis resultados. No momento 
a fase é de elaboração de plano de trabalho. Embora várias organizações tenham 
manifestado desejo de participar destes grupos, efetivamente não houve respostas 
às  provocações  feitas  até  o  momento.  Por  esta  razão,  as  organizações  que 
assumiram a responsabilidade de coordenar precisaram de mais tempo e de troca 
de idéias com a Secretaria. Esperamos que a partir deste momento, possamos ter 
os grupos trabalhando.

O  GT do  EF de 9 anos conseguiu fazer o roteiro para um spot de rádio, que foi 
aprovado  pelo  grupo.  No  momento  aguarda-se  o  parecer  da  Coordenação  de 
Ensino Fundamental do MEC para darmos início à produção.

Quanto  ao  grupo  convocado  pela  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da 
Presidência da República para discutir  a situação das crianças que vivem em 
situação de miséria, houve mais uma reunião neste período, sem haver ainda um 
encaminhamento concreto. Vital Didonet participou representando a RNPI. 

Bom,  o  trabalho  é  grande  e requer  atenção,  reflexão  e  ação.  Precisamos  estar 
alinhados e informados para que nossos atos vão em direção ao cumprimento da 
missão a qual a Rede se propõe a cumprir. Deixo um pequeno trecho de um livro 
que me encantou, História do Rei Transparente de Rosa Montero: “... é preciso 
ler  e  reler  a  história,  para  saber  que  os  humanos  atravessaram muitos  outros  



momentos  angustiosos,  mas  que  a  vida  continua,  que  as  idéias  retornam,  que 
sempre há esperança”.

Um grande abraço e até a Assembléia,

Maria Thereza Marcilio

Salvador, 17 de novembro de 2011


