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AJUDA MEMÓRIA 
1ª Assembleia Geral Ordinária da RNPI 20221 – 18 e 19/04/2022 

 
1º DIA – 18/04/20222 

 
A 1ª Assembleia Geral Ordinária da Rede Nacional da Primeira Infância 

do ano de 2022 (1ª AGO-RNPI 2022) aconteceu no formato híbrido, tendo parte 
da Secretaria Executiva da Rede (SE/UNCME-RNPI) presente fisicamente e 
outra virtualmente através do link https://meet.google.com/pdy-rztd-crn. 
Integrantes da SE/UNCME-RNPI presentes fisicamente na sede na cidade de 
Recife, em Pernambuco: Manuel Messias, Cida Freire, Solidade Menezes, 
Vaneska Melo, Carminha Nóbrega, Luís Cipriano, Arthur Lopes, João Victor da 
Silva, Ellen Sousa, Maria Yale Sousa e Lucicleide Wanderley. Integrantes da 
SE/UNCME-RNPI presentes virtualmente: Fabiane Bitello, Leonara Piran, 
Alessandra Pedroso, Charles Santos e Vital Didonet (Advocacy RNPI). 

 
INTEGRANTES DO GRUPO DIRETIVO (GD) PRESENTES VIRTUALMENTE3 
E PRESENCIALMENTE: 

1. BRUNA DE OLIVEIRA MARTINS - Instituto Promundo  
2. EDNA FERNANDES - NEI Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e também representando a REPI-Potiguar (presencialmente na 
sede da SE/UNCME-RNPI) 

3. EDUARDO SCHWARZ e ANA POTYARA - ANDI Comunicação e 
Direitos 

4. GEZYKA SILVEIRA - Plan International Brasil e Secretaria Executiva 
da REPI-MA 

5. MARIA CRISTINA BÓ e CAROLINA TERRA - Centro Internacional 
de Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI/PUC-Rio) 

6. MARISTELA CIZESKI e JOÃO MOTTA - Pastoral da Criança 
7. SANDRO VINICIUS SALES DOS SANTOS - Comitê Diretivo do 

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) 
8. VIVIAN KATHERINE FUHR MELCOP e ZENILDA TEREZINHA 

MENDES DA SILVA - UNDIME 
 

INTEGRANTES DO GD QUE NÃO SE FIZERAM PRESENTES: 
1. Aldeias Infantis SOS Brasil 
2. Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP) 
3. Lar de Christie 
 

MEMBROS E AMIGOS DA REDE PRESENTES VIRTUALMENTE: 
1. ADENOR LIMA - Escola Educare 
2. ALICE ALVINA DUARTE DE BITTENCOURT - NECA Associação 

de Pesquisa e Formadores na Área da Criança e do Adolescente 
3. ANA CLAUDIA CIFALI - Instituto Alana 

 
1 Arquivo de fotos da RNPI: https://bit.ly/fotos-assemb-RNPI  (direitos autorais da RNPI). 
2 Esta primeira parte traz os principais aspectos debatidos e discutidos no 1º dia da 1ª AGO-
RNPI 2022, sendo que a íntegra pode ser acessada através dos links: http://bit.ly/assemb-
RNPI-abril1dia-manha e http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-1dia-tarde.  
3 Lista de presença disponível no link: bit.ly/ata-assemb-abril-RNPI2022 =943231311. 

https://meet.google.com/pdy-rztd-crn
https://bit.ly/fotos-assemb-RNPI
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril1dia-manha
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril1dia-manha
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-1dia-tarde
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrzDa-RkfdmJ9pvoDc4K9d98PLFzww7kgD7G37FcNzk/edit#gid=943231311
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4. ANA MARIA - Programa Mãe Coruja Pernambucana 
5. ANA OLIVA MARCILIO - Avante Educação e Mobilização Social 
6. ANDRÉA MENDES AZEVEDO PEREIRA ARAÚJO - Rede Viva 

Protege Brasil  
7. ANDRÉIA LAVELLI - Instituto Opy 
8. ANDRÉIA NERES - Prefeitura Municipal de Boa Vista 
9. AUGUSTA SOUZA - UNCME Alagoas 

10. BELISA PEREIRA - IPA-Brasil 
11. CAMILA DOS SANTOS SOUZA ANDRADE - FASA-ISC-UFBA 
12. CAROLINA BORGES - Ocupa Mãe 
13. CRISTINA PINHEIRO RORIGUES - Programa Mãe Coruja 

Pernambucana SES PE 
14. CRISTINA SILVA PEREIRA - Instituto Dara 
15. DEISIANA PAES - Instituto Jô Clemente 
16. DENISE SUGUITANI - ONG Prematuridade.com 
17. EDUARDO CHAVES - Secretaria de Justiça e Cidadania do DF 
18. ELISANGELA LEAL DE OLIVEIRA MERCADO - UFAL  
19. ELZA CORSI DE OLIVEIRA - Instituto Avisa La 
20. EVELYN EISENSTEIN - CEIIAS e SBP 
21. FLÁVIA BARROS - Mãe Coruja Pernambucana 
22. FRANCIMÉLIA NOGUEIRA - CRIA/Centro de Reintegração Familiar 

e Incentivo à Adoção 
23. HELGA MULLER MENGEL - SES SERGIPE 
24. ILZE BRAGA DE CARVALHO NOBRE - ACARI/Associação Civil de 

Articulação para a Cidadania 
25. JOSE WAGNER SOUZA E SILVA - Prefeitura Municipal de Laranjal 

do Jari 
26. JOSÉ WILSON DE SOUZA - Instituto Trilhas do Afeto 
27. LUCIMARA CAVALCANTE - Associação Internacional Maylê Sara 

Kalí-AMSK/Brasil 
28. LUZIA LAFFITE - Instituto da Infância - IFAN 
29. MANOEL HUMBERTO GONZAGA LIMA - UNCME 
30. MARCELA JULIANA CHANAN - Cultura Infantil  
31. MÁRCIA CAVALCANTE - Centro de Integração de Redes Sociais e 

Culturas Locais - Cirandar  
32. MARIA AUGUSTA DE SOUZA LIMA - UNCME/AL 
33. MARIA THEREZA OLIVA MARCILIO DE SOUZA - Avante Educação 

e Mobilização Social 
34. MARINA FRAGATA CHICARO - Fundação Maria Cecília Souto 

Vidigal  
35. MARTA VOLPI - Fundação Abrinq 
36. MIKAELA ALVES ALMEIDA - Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 
37. MILENE BARTOLOMEI SILVA - UFMS 
38. MÔNICA NEVES - IJC  
39. NEIDE CAVALCANTE - Liga Solidária  
40. PATRÍCIA CAMARGO - TempoJunto 
41. PATRICIA ALMEIDA - Eu Me Protejo, Movimento Down, Inclusive 
42. PAULA CRENN PISANESCHI - United Way Brasil 
43. SABRINA PORCHER - Instituto Dara (antigo Saúde Criança) 
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44. SHANNA WOLFF - AREPI- SC 
45. SILVANA CORDELINI - APAE MAIRIPORÃ  
46. SÔNIA MARIA BONICI - CREN Centro de Recuperação e Educação 

Nutricional 
47. VERA ANSELMI MELIS PAOLILLO - World Forum Foundation 
48. VERÔNICA BELFI RONCETTI PAULINO - CMEI Rosinelma Batista 

Moreira 
 
10h18min: Acolhida 
a) A Assembleia começou com a acolhida realizada pela Coordenadora Cida 
Freire, dando a todos as boas-vindas e pedindo desculpas pelo atraso, devido a 
problemas técnicos. Logo em seguida aconteceu a apresentação da 
SE/UNCME-RNPI, onde cada um apresentou-se, dizendo nome e função, assim 
como os membros do GD presentes. 

 

 
 

b) Através do chat4 foi solicitado o registro das pessoas/organizações presentes, 
escrevendo nome e entidade/instituição que estavam representando. 
 
10h35min: Aprovação da pauta da 1ª AGO-RNPI 2022 

Cida Freire apresentou aos presentes a pauta da 1ª AGO-RNPI 2022 (que 
já havia sido enviada anteriormente a todos os membros da Rede, tanto por 
endereço eletrônico, quanto divulgada no grupo de WhatsApp da RNPI) e 
solicitou que a aprovação fosse realizada via chat, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade. A pauta está disponível na íntegra em: https://bit.ly/pauta-ago-
RNPI-abril.  
 
10h40min: Apresentação dos relatórios do 1º trimestre de 2022 da 
SE/UNCME-RNPI  
a) Relatório Técnico: Cida Freire iniciou com a apresentação do Relatório, 
tratando de todos os pontos presentes, destacando cada ação e movimentação 
realizada. Através dos pontos ‘Fomento às Redes’, ‘Mobilização e articulação’, 
‘Incidência’, ‘Produção e dissiminação de conhecimento’, ‘Comunicação’, 
‘Formação’, ‘Nota sobre a Vacina’, ‘Reuniões com o GD-RNPI’ e ‘Participação 
em eventos diversos’ Cida trouxe as principais estratégias que a SE/UNCME-

 
4 Arquivo do chat disponível em: https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-1dia-manha e 
https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-1dia-tarde.  

https://bit.ly/pauta-ago-RNPI-abril
https://bit.ly/pauta-ago-RNPI-abril
https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-1dia-manha
https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-1dia-tarde
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RNPI buscou alcançar. O presente Relatório encontra-se disponível em: 
https://bit.ly/relatorio-trimestral-rnpi-jan-fev-mar e a apresentação do mesmo 
em https://bit.ly/apresentacao-relatorio-trimestral-rnpi.  
 

 
 

b) Relatório Financeiro: Na sequência, foi apresentado por Vaneska Melo o 
Relatório Financeiro - 1º Trimestre/2022 (disponível em: https://bit.ly/relatorio-
financeiro-trimestral), que traz a síntese das atividades realizadas pela 
SE/UNCME-RNPI a respeito da movimentação de receitas e despesas da RNPI 
referente ao 1º trimestre/2022. Com isso, apresentou as ações realizadas e 
evolução das despesas em decorrência das necessidades da RNPI, com vista 
ao atendimento as ações voltadas a PI, garantia e ampliação de seus direitos. 

 

 
 

11h35min: Espaço para diálogo  
Ao término da apresentação dos Relatórios Técnico e Financeiro, abriu-

se espaço para o diálogo com as pessoas e organizações presentes, a partir dos 
pontos tratados na manhã, sendo que segue, em linhas gerais o que foi tratado 
por cada um: 

a. Maria Cristina Bó - CIESPI/PUC-Rio: solicitou informações de como a 
SE/UNCME-RNPI procederá quanto as 100 entidades/instituições que 
não responderam o cadastro até agora. Trouxe também a inserção, nos 
boletins e nos meios de divulgação da Rede, das ações, informações e 
agendas das organizações integrantes da RNPI, a fim de publicizar esses 
trabalhos e circular o movimento das instituições/entidades e a 

https://bit.ly/relatorio-trimestral-rnpi-jan-fev-mar
https://bit.ly/apresentacao-relatorio-trimestral-rnpi
https://bit.ly/relatorio-financeiro-trimestral
https://bit.ly/relatorio-financeiro-trimestral
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importância de manter essa prática já realizada anteriormente. Expôs que 
é uma fã da plataforma OBSERVA, que acredita que ela é da RNPI, 
solicitando que fosse esclarecido essa situação, já que o mesmo não foi 
mencionado na apresentação e, por fim, questionou sobre o 
financiamento da RNPI: quais são os próximos passos para arrecadação 
de novos recursos financeiros pela nova SE/UNCME-RNPI. Finalizou 
parabenizando toda a equipe. 
 

 
 

b. Maristela Cizeski - Pastoral da Criança: iniciou parabenizando sobre 
a clareza dos relatórios apresentados. Questionou sobre o OBSERVA, 
como forma de entender se ele é da RNPI ou da ANDI, que já havia 
questionado sobre isso em outra oportunidade. Também perguntou sobre 
o que será realizado com as entidades/instituições que não fizeram o 
recadastro, qual a incidência, como as entidades da RNPI poderão ajudar 
nesse processo. 
 

 
 

c. Vital Didonet - Adocacy RNPI: começou parabenizando a toda a 
equipe maravilhosa da SE/UNCME-RNPI que conseguiu entender 
rapidamente o espírito da Rede. Comentou sobre a intersetorialidade e 
capilaridade da UNCME, além disso, também tratou a respeito dos 
relatórios apresentados que estão bem claros, comentou sobre as metas 
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que até então pareciam não possíveis e que já estão se concretizando. 
Trouxe para a reflexão, sobre a importância da presença da Rede nos 
próximos governos, federal e estadual, com isso, provocou que a Rede 
atue junto a eles, para que conheçam, respeitem e aceitem a participação 
das entidades e para que os temas da Primeira Infância estejam nas 
agendas políticas. 
 

 
 

d. Cida Freire - SE/UNCME-RNPI: ressalta que uma das dificuldades 
enfrentadas é que a participação das instituições membro na RNPI está 
atrelada a pessoa que a representa e que quando essa sai da instituição, 
acaba o vínculo com a Rede. Por isso se faz necessário a organização 
das Redes Estaduas da Primeira Infância (REPIs), pois essas podem 
interagir mais de perto com as instituições. Expôs sobre os esforços que 
tem sido feito para o recadastramento: envio de e-mails, contato 
telefônico, WhatsApp, etc. Quanto aos boletins, verificaremos como 
proceder para que as instituições possam disseminar suas ações também 
nos meios de comunicação da Rede. Já em relação ao Observa, colocou 
que foi uma ação da ANDI e que buscará maiores informações para 
informar a RNPI, já que os recursos e a gestão estão com a ANDI. 
Esclareceu que em relação à captação de recursos já foram feitas 
algumas articulações com alguns parceiros, pois para materializarmos a 
criança como sujeito de direitos é preciso recursos financeiros. Sobre o 
diálogo com os candidatos aos governos estaduais (seja para o Executivo 
quanto para o Legislativo), esse tema faz parte da agenda da SE/UNCME-
RNPI e estamos amadurecendo a ideia junto a Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal sobre um projeto, além disso trouxe o Projeto Agenda 227 
que já está em finalização, sob a articulação do Instituto Alana e a ANDI 
– Comunicação e Direitos, no qual a RNPI é signatária, com o foco nos 
candidatos à Presidência da República. 
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e. Leonara Piran - SE/UNCME-RNPI: esclareceu que o recadastro 
começou no dia 24 de fevereiro e elencou os movimentos que foram e 
estão sendo realizados no recadastro das entidades/instituições: primeiro 
tentou-se o contato via e-mail (seguindo os e-mails encontrados no 
cadastrado antigo), após isso iniciou-se o contato via WhatsApp, 
posteriormente ligaremos para quem não possui WhatsApp e, por último, 
contataremos as entidades via site ou rede social (para aquelas que não 
tem maiores informações no cadastro). Percebeu-se algumas situações 
que precisam ser deliberadas na presente AGO-RNPI: a) o que fazer com 
as instituições que informaram informalmente que estão extintas e não 
pediram desligamento oficial?; b) o que fazer com as entidades/amigos 
que se cadastraram em 2022 e não constam no cadastro antigo?; c) o que 
fazer com as entidades/organizações que trocaram de nome/razão 
social? 
 

 
 
f. Luís Cipriano - SE/UNCME-RNPI: expôs sobre o Observa e o novo site 
da RNPI, sendo os mesmos produtos que estavam em andamento dentro 
da gestão da ANDI como SE-RNPI e, como a mesma captou os recursos 
financeiros, solicitou que esses produtos ficassem com ela até a 
finalização dos mesmos. Quanto ao site, o mesmo está sendo 
reestruturado e a SE/UNCME-RNPI acompanha esse processo e que, 
atualmente, estamos apenas alimentando as notícias no site que está no 
ar. Está previsto para início de junho a finalização do novo site.  
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g. Eduardo Schwarz - ANDI – Comunicação e Direitos: esclareceu que 
o Observa ficou com a ANDI e que o mesmo está sendo atualizado e 
monitorado, que, como o CECIP ficou com os cursos do Plano Municipal 
da Primeira Infância (PMPI), o Observa ficou com a ANDI. Eduardo trouxe 
que estão mantendo o mesmo no ar, mas ele é da RNPI, ou seja a ANDI, 
o mantem atualizado e fomentando o banco de dados, sendo que o envio 
dos PMPIs podem ser enviados diretamente para as pesquisadoras 
responsáveis pelo Observa Diana Teixeira Barbosa, 
dbarbosa@andi.org.br, e Thais Malheiros, tmalheiros@andi.org.br, 
com cópia para o e-mail da SE/UNCME-RNPI, secrnpi@gmail.com. 
Expôs sobre o novo site também, quanto ao processo em que ele se 
encontra e afirmou também que a RNPI tem contribuído ativamente com 
o Projeto Agenda 227.  
 

 
 

h. Maria Cristina Bó - CIESPI/PUC-Rio: pediu que seja colocado para 
toda a Rede essas informações de que o Observa é da Rede e que a 
ANDI está fazendo essa gestão, para que as demais entidades possam 
colaborar com as informações para a alimentação do mesmo, pois é 
necessário ter ter a clareza de que ele é da RNPI. 
i. Ana Marcílio - Avante Educação e Mobilização Social: parabenizou 
o trabalho e as informações recebidas nessa manhã e reforçou a 
solicitação feita por Maria Cristina. Salientou o cuidado, a transparência 
dos relatórios, a vontade, o foco, a intersetorialidade no fortalecimento da 
Rede e os movimentos de articulação que estão sendo realizados diante 
da realidade em que vivemos. 
j. Manoel Humberto Gonzaga Lima - UNCME: entrou na assembleia 

mailto:dbarbosa@andi.org.br
mailto:tmalheiros@andi.org.br
mailto:secrnpi@gmail.com
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para parabenizar a todos os presentes pela realização da mesma e 
salientou aspectos importantes sobre a UNCME, reafirmando o apoio 
incondicional de toda a entidade à RNPI. 
 

 
 

k. Edna Fernandes - NEI/UFRN e REPI-Potiguar: se fez presente 
fisicamente nas dependências da sede da SE/UNCME-RNPI, localizada 
na cidade de Recife/PE e fez uma saudação breve a todos os presentes. 
 
Após essas colocações houve um intervalo para o almoço. 

 
14h: Apresentação do Plano Tático da SE/UNCME-GD-RNPI (2022-2024) 

Cida Freire iniciou a tarde acolhendo a todos e explicando a forma em que 
o Plano Tático da SE/UNCME-GD-RNPI (2022-2024) foi construído a muitas 
mãos e tempos, tanto da Secretaria Executiva quanto do Grupo Diretivo, que foi 
fundamental na análise e proposições que foram agregadas e que qualificaram 
imensamente as estratégias para o próximo triênio. Cida reforçou que o mesmo 
foi construído a partir do Plano Estratégico RNPI 2022-2025, aprovado no ano 
de 2021, nos desafiando e trazendo muito do que, enquanto SE/UNCME-RNPI, 
poderemos contribuir para as infâncias. 

O Plano Tático foi apresentado por Cida Freire e Fabiane Bitello, estando 
ele disponível em https://bit.ly/plano-tatico-se-uncme-rnpi-2022-24.  

 
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-1dia-tardehttp://bit.ly/assemb-RNPI-abril-1dia-tarde

https://bit.ly/plano-tatico-se-uncme-rnpi-2022-24
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-1dia-tarde
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-1dia-tarde
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-1dia-tarde
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15h: Espaço para o diálogo 

Após a apresentação do Plano Tático da SE/UNCME-GD-RNPI (2022-
2024), foi aberto espaço para diálogo das pessoas e organizações presentes, 
sendo que se manifestaram:  

a. Elisangela Mercado - UFAL e REPI-AL: pediu informações sobre 
como proceder diante dos municípios que queiram constituir as Redes 
Municipais da Primeira Infância. 
Cida Freire: alertou que no objetivo 1 está contemplada essa questão e 
estão incluídas nesse processo. Afirmou ainda, que as comissões que 
existem nos municípios para a organização dos PMPIs podem ser 
consideradas REPIs Municipais.  
 

 
 
b. Lucimara Cavalcante - Associação Internacional Maylê Sara Kalí 
AMSK/Brasil: destacou duas observações, sendo que a primeira estava 
relacionada à estratégia 1.3: é preciso incluir ‘distrital’ e ‘Conselhos de 
Políticas Setoriais e de Direitos’, envolvendo todos os conselhos que 
trabalham com os direitos das crianças e dos adolescentes. Na estratégia 
1.9, sugeriu acrecentar ‘e floresta’ e também ‘povos e comunidades 
tradicionais’ para que todos se sintam representados.  
Cida: disse que serão acatadas todas as considerações e que as mesmas 
são muito relevantes. 
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c. Maria Thereza - Avante Educação e Mobilização Social: parabeniza 
pelo Plano construído e pelas contribuições anteriores. Destaca a 
importância das instituições organizarem o material que foi produzido por 
elas na pandemia sobre a Primeira Infância e pensarmos em como 
disseminar todo esse rico material no âmbito da RNPI.  
Cida: registra que será colocado como um encaminhamento a ser 
pensado em como colocarmos em prática.  
Carminha Nóbrega - SE/UNCME-RNPI: reforça a importância de ser feita 
essa sistematização e a divulgação desses materiais. 
 

 
 

d. Maristela Cizeski - Pastoral da Criança: se sentiu contemplada com 
a fala da Lucimara. 
 
e. Alice Bittencourt - NECA: destacou a preocupação com as crianças 
da Primeira Infância em serviços de acolhimento institucional e familiar, 
especialmente o acolhimento instuticional. Trouxe a necessidade de 
trabalharmos enquanto Rede, para aumentar o número de famílias 
acolhedoras, pois o acolhimento institucional deixa muito a desejar.  
Cida: concorda com as colocações e afirma essa necessidade de 
fortalecimento. 
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f. Marina Fragata Chicaro - Fundação Maria Cecília Souto Vidigal: 
parabenizou pelo construção do Plano Tático e ressaltou a importância 
das colocações anteriores e fez o destaque em duas questões: o item que 
trata da sustentabilidade das REPIs, que considera muito importante, 
também precisa tratar do fortalecimento e sustentabilidade da própria 
RNPI, além de entender a agenda da escuta das crianças essencial; o 
segundo ponto destacado foi a incidência nas eleições que se avizinham 
e que não observou no Plano Tático. Considerou também, que é 
importante colocar os produtos da instituição a serviço da Rede.  
Cida: serão acrescentados os itens da produção de conhecimento e o 
movimento com a Rede, quanto a sustentabilidade das REPIs destaca 
quem como a UNCME está presente em todos os Estados, ela poderia 
ser responsável pela gestão financeira para conseguir a mínima 
sustentabilidade das mesmas. Já a respeito da questão dos gestores 
públicos, existe o Projeto Agenda 227 e a SE/UNCME-RNPI está 
organizando um projeto para trabalhar com os governadores e deputados, 
inclusive buscando parcerias para desenvolvê-lo.  
Luís Cipriano - SE/UNCME-RNPI: destacou que a captação de recursos 
deve ser dividida com as REPIs.  
Carminha Nóbrega-SE: trouxe a necessidade de ficar muito claro dentro 
do Plano Tático a elaboração de um plano de captação de recursos para 
as REPIs. 
 

 
 
g. Luzia Laffite - Instituto da Infância: quanto as REPIs, colocou que até 
um tempo atrás não haviam tantas instituições que trabalhavam com a 
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Primeira Infância e entende que hoje existem muitas e que devem ser 
desenvolvidas parcerias para trabalhar o tema, pois uma agrega a outra, 
evitando assim estratégias paralelas que não dialogam entre si, para não 
sobrecarregar as pessoas e as intituições nos territórios. Quanto aos 
PMPIs, destaca que os municípios possuem muitos planos para serem 
organizados e executados, sendo que é necessário otimizarmos isso. 
Quanto ao orçamento da Primeira Infância (PI), já no ano passado iniciou-
se um movimento de diversas instituições para organizar o orçamento PI, 
sendo desenvolvida uma metodologia e incluída no Ministério da 
Economia para que sejam criadas as rubricas. Neste ano, 2022, a 
metologia será testada no muncípio de Fortaleza-CE, por isso sugere que 
a RNPI participe disso.  
Cida: declarou que o convite foi aceito para entrar nesse processo. 
Quanto a construção do PMPI, afirma que deveria haver o diálogo 
intersetorial para reunir o que já está construído em cada setor na temática 
da PI, sem criar nada de novo, apenas pensar juntos, potencializando o 
que já está construído. 
 

 
 

h. Maria Cristina Bó - CIESPI/PUC-Rio: parabenizou a organização do 
Plano Tático e todas as contribuições recebidas até o momento e 
destacou o objetivo que trata da produção e disseminação de 
conhecimento, ressaltando que o Observa é muito importante e que 
deveria ser gestado sempre pela Secretaria Executiva com o mandato em 
execução.  
Cida: trouxe o que já havia sido discutido pela manhã quanto ao Observa 
e que por esse motivo não foi incluído no Plano que estava em análise. 
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i. Vital Didonet - Advocay RNPI: afirmou que não percebe dificuldade 
em que uma entidade execute um projeto da Rede, ou seja, a ANDI gestar 
o Observa, como outras entidades já fizeram anteriormente. Quanto as 
colocações que Luzia trouxe, reforçou a necessidade da participação da 
SE/UNCME-RNPI neste grupo que está organizando a metodologia a 
respeito do orçamento para Primeira Infância. Concordou com as 
colocações de Cida quanto aos PMPIs, observando aspectos que ainda 
não foram pensandos em nenhum setor como transporte, cidade para a 
criança, etc e pensar a implementação e sustentabilidade dos PMPIs. 
Cida: destacou a necessidade do diálogo intersetorial. 
 

 
 
j. Ana Potyara - ANDI – Comunicação e Direitos: destacou que o 
Observa é da RNPI e foi construído pela RNPI, apenas por questões do 
financiamento continua sob os cuidados da ANDI, mas nada impede de 
continuar com a RNPI. Afirmou a possibildiade de alinhamento entre 
ANDI-UNCME para que ocorra essa comunicação, mas que ele continua 
em pleno funcinamento. Que Diana, que participava do GD do orçamento, 
pode dialogar com a SE/UNCME-RNPI para repassar todas as 
informações.  
Cida: destacou que será levado o Observa para o Plano Tático, com 
ações relacionadas ao monitoramento e acompanhamento já que é um 
desejo da Rede. 
 

 
 

k. Maristela Cizeski - Pastoral da Criança: destacou que está 
contemplada com a fala de Vital e que a capatação externo a deixa 
preocupada porque vive uma situação em Santa Catarina singular, 
havendo a necessidade de abrir muitos editais e solicitar que os mesmos 
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sejam direcionados em áreas específicas, a serem contempladas e que 
não conseguem investir o dinheiro captado porque os setores públicos 
não tem rubricas previstas para trabalhar com determinadas áreas, por 
isso a RNPI precisa dar suporte a criação das REPIs, pois elas poderiam 
utilizar esses recursos.  
Cida: concorda com as colocações quanto a necessidade de diálogo e 
ampliação da constituição das REPIs. 
 

 
 
16h05: Validação do Plano Tático da SE/UNCME-GD-RNPI (2022- 2024) 

Após colocou-se o Plano Tático da SE/UNCME-GD-RNPI (2022-2024) em 
votação, o qual foi aprovado com todas as contribuições acima defendidas.  
 
16h15: Encaminhamentos finais 

Em seguida, antes da finalização da tarde, a palavra foi passada para: 
 
a) ILZE BRAGA DE CARVALHO NOBRE - ACARI/Associação Civil de 

Articulação para a Cidadania: apresentou-se e colocou a instituição a 
disposição da Rede, especialmente na construção dos PMPIs. 

 

 
 

b) SHANNA WOLFF - AREPI/SC: apresentou-se e falou um pouco a 
respeito da sua instituição no Alto Vale do Itajaí, por sentir a necessidade de 
trabalhar o acolhimento. 
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c) ANDRÉIA LAVELLI - Instituto Opy: apresentou-se e externou a 
felicidade em estar nessa assembleia.  

 

 
 

Para finalizar, Cida Freire pediu que todos os presentes abrissem suas 
câmeras para o registro fotográfico e encerrou este dia tão potente cantando 
uma ciranda popular de Recife. 

 
 
 

2º DIA – 19/04/20225 
 
O segundo dia da 1ª AGO-RNPI 2022 aconteceu no formato híbrido, com 

parte da SE-UNCME/RNPI presente fisicamente e os demais virtualmente, pelo 
link da assembleia https://meet.google.com/pdy-rztd-crn. Integrantes da 
SE/UNCME-RNPI presentes fisicamente na sede na cidade de Recife, em 
Pernambuco: Cida Freire, Solidade Menezes, Luís Cipriano, Arthur Lopes e João 
Victor da Silva. Integrantes da SE/UNCME-RNPI presentes virtualmente: 
Vaneska Melo, Carminha Nóbrega, Fabiane Bitello, Leonara Piran, Alessandra 
Pedroso, Charles Santos, Maria Yale Sousa, Ellen Sousa e Vital Didonet 
(Advocacy da RNPI). 

 
 
 

 
5 Esta segunda parte traz os principais aspectos debatidos e discutidos no 2º dia da 1ª AGO-
RNPI 2022, sendo que a íntegra pode ser acessada através dos links: http://bit.ly/assemb-
RNPI-abril-2dia-manha e https://bit.ly/assemb-RNPI-abril-2dia-tarde.  

https://meet.google.com/pdy-rztd-crn
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-2dia-manha
http://bit.ly/assemb-RNPI-abril-2dia-manha
https://bit.ly/assemb-RNPI-abril-2dia-tarde
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INTEGRANTES DO GD PRESENTES VIRTUALMENTE E 
PRESENCIALMENTE: 

1. BRUNA DE OLIVEIRA MARTINS - Instituto Promundo  
2. EDNA FERNANDES - NEI/UFRN e representante da REPI-Potiguar 

(estava presencialmente na sede da SE/UNCME-RNPI) 
3. EDUARDO SCHWARZ - ANDI – Comunicação e Direitos 
4. GEZYKA SILVEIRA e FLAVIO ANTUNES DEBIQUE - Plan 

International Brasil e Secretaria Executiva da REPI-MA 
5. MARIA CRISTINA BÓ e CAROLINA TERRA - CIESPI/PUC-Rio 
6. MARISTELA CIZESKI e JOAO MOTTA - Pastoral da Criança 
7. MARIA APARECIDA CAMARANO - MIEIB 
8. VIVIAN KATHERINE FUHR MELCOP - UNDIME 
 

INTEGRANTES DO GD QUE NÃO SE FIZERAM PRESENTES: 
1. Aldeias Infantis SOS Brasil 
2. Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP) 
3. Lar de Christie 
 

MEMBROS E AMIGOS DA REDE PRESENTES VIRTUALMENTE: 
1. ADELAIDE ALVES DIAS – REPI-PB 
2. ALICE ALVINA DUARTE DE BITTENCOURT - NECA SP 
3. ANA CLAUDIA CIFALI - Instituto Alana 
4. ANA LÚCIA GOMES FRAGOSO - Associação Educacional e 

Assistencial Casa dos Amarelinhos Consolador  
5. ANDREA PIMENTA - CLAC LONDRINA PR  
6. ANDRÉIA LAVELLI - Instituto Opy 
7. ANDRÉIA NERES - Prefeitura Municipal de Boa Vista 
8. AUGUSTA - UNCME Alagoas 
9. BELISA PEREIRA - IPA Brasil 
10. CAMILA DOS SANTOS SOUZA ANDRADE – FASA/ISC-UFBA 
11. CAROLINA DRUGG – PIM/RS 
12. CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES - Instituto Viva Infância  
13. CLAUDIA VIDIGAL - Fazendo Historia  
14. CLÁUDIO SORIANO – REPI-AL  
15. CRISTINA SILVA PEREIRA - Instituto Dara 
16. DEISIANA PAES -Instituto Jô Clemente 
17. DESIRÉE RUAS - Movimento BH pela Infância/Rede Brasileira 

Infância e Consumo 
18. ELISANGELA LEAL DE OLIVEIRA MERCADO - UFAL 
19. ELZA CORSI - Instituto Avisa Lá 
20. EVELYN EISENSTEIN - CEIIAS 
21. FABIO - SEFRAS 
22. HELGA MULLER MENGEL – SES Sergipe 
23. HUMBERTO BALTAR NICOLAU DOS SANTOS - Coletivo Pais 

Pretos Presentes 
24. ILZE BRAGA DE CARVALHO NOBRE - ACARI 
25. JOSE WAGNER SOUZA E SILVA - PMLJ 
26. KEN ARAÚJO - Instituto Tocar 
27. LUCIMARA CAVALCANTE - Associação Internacional Maylê Sara 
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Kalí 
28. LUZIA LAFFITE - Instituto da Infância IFAN 
29. MARIA LUZINETE MOREIRA - Centro Comunitário Amigos Do 

Serpa 
30. MARIA THEREZA OLIVA MARCILIO DE SOUZA - Avante Educação 

e Mobilização Social 
31. MARIANA MONTORO JENS - Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 
32. MARTA VOLPI - Fundação Abrinq 
33. MIKAELA ALVES - Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal 
34. NAISANDRA MOTA SILVA - CAOpIJ - MPMA 
35. PATRÍCIA CAMARGO - TempoJunto 
36. PATRICIA ALMEIDA - Eu Me Protejo 
37. RITA DA SILVA - Usina da imaginação  
38. SABRINA PORCHER - Instituto Dara 
39. SHANNA WOLFF SIEVES - AREPI ACOLHERVC  
40. SILVANA CORDELINI - APAE Mairiporã  
41. SÔNIA MARIA BONICI – CREN 
42. VERA MELIS - World Forum Foundation 
43. VERÔNICA BELFI RONCETTI - CMEI Rosinelma Batista Moreira  
44. VIVIANE FERNANDES FARIA - Instituto Dom Barreto  
45. VPF - FauMack 
 
Enquanto as pessoas entravam na sala virtual, foram recebidas com uma 

play list em busca de levar esperança e alegria aos presentes. 
 

9h10min – Acolhida do 2º dia da 1ª AGO-RNPI 2022 
 

 
 
a) Cida Freire deu as boas-vindas aos presentes e trouxe, em linhas 

gerais, a pauta já aprovada no dia anterior e como seriam conduzidos os 
trabalhos, potencializando o dia de partilha dentro da RNPI, numa perspectiva 
de ampliação das experiências em defesa da Primeira Infância. 
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b) A presença foi registrada6 no ato de ingresso à sala e também no chat7, 
no qual cada participante apresentou-se e complementou a entidade/instituição 
que representava neste 2º dia. 

 
9h20min – Momento REPIs: apresentação das Redes Estaduais de Primeira 
Infância 

 

 
 

Solidade Menezes, que conduziu os trabalhos da manhã, deu às boas-
vindas e trouxe a importância da apropriação de quem compõe a Rede do que é 
trabalhar conjuntamente, mobilizando a intersetorialidade em cada território. 
Trouxe também que essa ação já coloca em prática a estratégia 1.38 do Plano 
Tático, aprovado ontem pela Assembleia. 

Solidade acrescenta que, dentre outros aspectos, trabalhar em rede é 
partilhar e construir, a partir da capilaridade das entidades que compõe nossa 
Rede, o compromisso pela Primeira Infância, abrangendo políticas públicas que 
resistam e persistam. As REPIs dão possibilidade para que cada ente federado 
dê vigor para o art. 227 da Constituição Federal de 1988, que deve transpor a 
ideia e ser viabilizado para as infâncias. Coloca ainda que o brincar não é um 
privilégio, mas sim um direito e que tem sido retirado de muitas crianças.  

Convocou as entidades participantes da RNPI e as que vierem a fazer 
parte da Rede, para que, parafraseando Maristela venham “retumbar”, Paulo 
Freire a “marchar” e Cida Freire a “cirandar”, que cada um dos presentes insista, 
persista e jamais desista das infâncias. Trazendo ainda a provocação de que 
além de criar a REPI, precisamos dar sustentabilidade e movimento a ela, 
sistematicamente. 

Com isso, passou a palavra para cada representante das REPIs para que 
em linhas gerais, seja apresentado o histórico, a estrutura, as fragilidades, as 
potencialidades e as principais ações de cada uma, conforme segue: 

 
6 Lista de presença disponível no link:  bit.ly/ata-assemb-abril-RNPI2022 =943231311. 
7 Arquivo do chat disponível em: https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-2dia-manha e 
https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-2dia-tarde. 
8 Plano Tático - 1.3 Utilizar-se da capilaridade das instituições da RNPI que estão nos 
estados/municípios para o desenvolvimento de uma política de criação e fortalecimento das 
REPIs, envolvendo suas Coordenações Estaduais, bem como Conselheiros/as Municipais de 
Educação. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrzDa-RkfdmJ9pvoDc4K9d98PLFzww7kgD7G37FcNzk/edit#gid=943231311
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrzDa-RkfdmJ9pvoDc4K9d98PLFzww7kgD7G37FcNzk/edit#gid=943231311
https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-2dia-manha
https://bit.ly/chat-assemb-RNPI-abril-2dia-tarde
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1.REPI-BA (Maria Thereza - Avante Educação e Mobilização Social): 
formada no final de 2012, tendo como entidades participantes a AVANTE, a 
Secretaria Municipal de Educação de Salvador, o Fórum Baiano de Educação 
Infantil, representação do UCEF, mais duas instituições. Dentre tantas outras 
ações, Maria Thereza trouxe a ação direta da REPI-BA participou do grupo de 
trabalho para a construção do Plano Municipal da Primeira Infância de Salvador, 
no qual foi garantido alguns princípios da RNPI nesta construção, inclusive a 
escuta das crianças, mesmo durante a pandemia. Foi apresentado um recorte 
do vídeo que foi usado na elaborado do PMPI-Salvador, na escuta das crianças 
da ocupação Quilombo Paraíso9, no qual as crianças trazem sua perspectiva do 
que é o direito à moradia e uma vivência digna dentro da cidade. A REPI-BA 
conta com um grupo de WhatsApp e uma página no Facebook, que é atualizada 
quando há movimentos. Maria Thereza trouxe a importância de ver no Plano 
Tático da SE/UNCME-RNPI a organização e a manutenção das REPIs, de forma 
estratégica, entendendo a necessidade de organicidade e de apoio da RNPI. 
Isso dá sim um canal aberto, permanente e sistemático, porque é no território 
que as infâncias acontecem. 

 

 
 

2.REPI-AL (Elisângela Mercado/UFAL e Claudio Soriano/REPI-AL): 28 
instituições compõe a REPI, criada em 2012, com grande apoio de Vital, Maria 
Thereza e tantos outros, que deram e dão apoio à formação em Alagoas. 
Elisângela apresentou um PowerPoint10, trazendo as principais ações realizadas 
em 2021 e 2022, dentre elas a Semana do Bebê, a participação em audiências 
públicas, o acompanhamento das ações do Pacto Estadual da Primeira Infância, 
as visitas de acompanhamento às instituições de ensino que atendem crianças 
de zero a 5 anos de idade, o Projeto de Estimulação Precoce na Primeira Infância 
(PEPPI), o projeto Coração de Estudante (avaliação clínica-cardiológica e 
atividades de prevenção de acidentes e primeiros socorros), o projeto Sorriso de 
Plantão e a organização de livros e outras publicações, em especial o livro que 
está no prelo intitulado “Direitos da criança hospitalizada”, construído e pensado 
por muitas mãos e, tão logo esteja publicado, partilhará conosco. Elisângela 
apresentou os canais de comunicação da REPI-AL, mas reforçou a necessidade 
já apresentada ontem, no que trata da necessidade de financiamento e 
autonomia para organização do mesmo dentro de rede estadual. Cláudio trouxe 
alguns complementos à fala de Elisângela, em especial a necessidade de grande 

 
9 O vídeo pode ser acessado em https://bit.ly/apresentacao-repi-ba-video.  
10 A apresentação da REPI-AL pode ser acessada em https://bit.ly/apresentacao-repi-al.  

https://bit.ly/apresentacao-repi-ba-video
https://bit.ly/apresentacao-repi-al
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articulação dentro das próprias organizações que compõem as redes estaduais, 
ampliando o debate às infâncias e o quanto os municípios precisam ser 
provocados, em especial, ao planejamento e a execução orçamentária. 

 

 
 

 
 

3.REPI-PI (Viviane Faria- Instituto Dom Barreto): trouxe a importância 
do apoio da RNPI para as Redes e a força que isso dá para a garantia das 
políticas públicas. No ppt11 apresentado, a REPI-PI nasce em 2018, após a 
provocação da Plan Internacional e IFAN ao Governador do Estado no ano de 
2015, tratando da necessidade do Plano da Primeira Infância, é que nasceram 
os primeiros movimentos da Rede. Em 2018, com o reforço de apoio de Djan 
Moreira, que na época era Conselheiro Tutelar, nasce a REPI-PI, composta por 
19 instituições. Viviane traz que a Rede sofreu uma desarticulação dentro da 
pandemia da COVID-19, voltando a movimentar-se no meio do ano passado 
dentro da Frente Nordeste, para garantir o acesso à creche, com segurança, 
além de participar de diferentes espaços para mobilizar o território piauiense. 
Viviane traz como uma das fragilidades da REPI-PI a centralização das ações 
dentro da coordenação estadual. 

 

 
11 A apresentação da REPI-PI pode ser acessada em https://bit.ly/apresentacao-repi-pi.  

https://bit.ly/apresentacao-repi-pi
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4.REPI-MA (Gezyka Silveira- Plan International Brasil): constituída 
desde 2010, de acordo com a apresentação feita12, durante o I Encontro 
Temático “Desafios da Primeira Infância: uma conquista”, no auditório da 
Procuradoria-Geral de Justiça. Hoje a REPI-MA está constituída por 23 
instituições e mais 04 aguardam a avaliação da Rede para ingresso. Das 
potencialidades, Gezyka traz a força do grupo gestor estadual e o 
reconhecimento que o mesmo tem no Maranhão, além de ser composto por 
diferentes instituições e organizações que atuam em diversas áreas da infância 
e contar com o apoio do Governo do Estado. A Plan, que compõe o grupo gestor 
estadual, teve a aprovação de projeto financeiro que dará mais condições para 
as ações da REPIs e a elaboração dos PMPIs, o que tem mobilizado diferentes 
instituições e municípios para a elaboração desses Planos. Parcerias com a 
própria UNICEF, as promotorias municipais e CMDCA para a formação dos 
comitês. Dentre as fragilidades, trouxe como principais a desarticulação ocorrida, 
em especial, no período pandêmico; a baixa participação do grupo gestor; a 
mudança nas gestões municipais, o que impacta a organização dos comitês 
municipais; a ausência de recursos próprios para a implementação das ações da 
REPI. Gezyka apresentou o calendário dos próximos passos que compõe o 
projeto recentemente aprovado 

 

 
 

12 A apresentação da REPI-MA pode ser acessada em https://bit.ly/apresentacao-repi-ma.  

https://bit.ly/apresentacao-repi-ma
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5.REPI-CE (Luzia Laffite-Instituto da Infância IFAN): trouxe que as 
REPIs precisam conversar com a comunidade e que precisam conversar entre 
si também. A REPI-CE nasceu no 2010/2011, padrinho Vital e madrinha Mary 
Yang, momento em que tiveram muitas participações e grande empenho das 
organizações para compor a Rede Estadual. No momento estão um pouco 
retraídos, muito em razão da pandemia da COVID-19, mas isso não significa a 
ausência de ações para as infâncias. Hoje o território cearense tem um grande 
movimento em razão da Primeira Infância, tanto pelo programa Criança Feliz, do 
Governo Federal, além de outros organizados e realizados pelos territórios, o 
que gera um grande produto em defesa da Primeira Infância e isso se deve à 
REPI e à RNPI e sua potência, que deve sim estar melhor organizada. O IFAN 
tem o programa Mais Infância Ceará, criado no Gabinete da Primeira Dama, 
onde há a articulação junto aos PMPIs, que agregam e potencializam a Rede 
Estadual e os links específicos que precisam ser expandidos. Traz a importância 
das reuniões entre as REPIs e as partilhas a serem feitas, para a criação de 
novas estratégias. 

  

 
 
6.REPI-RN (Edna Fernandes-NEI Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte): a REPI-RN teve como padrinhos a Luzia e o UNICEF, a partir de um 
empenho de diferentes entidades, tendo hoje 21 organizações membro, dos 
quais a participação acaba sendo de acordo com a possibilidade, mas com certa 
organicidade. As potencialidades por Edna foram: a organização e participação 
da Semana do Bebê; muitas lives e podscast que foram veiculados no período 
pandêmico; eventos e espaços de formação, bem como o processo de avaliação 
do Selo UNICEF. Edna trouxe que essa 1ª AGO/-RNPI 2022, a partir dos 
esclarecimentos feitos no 1º dia, deixou claro a possibilidade de organizar as 
Redes Municipais da Primeira Infância, sendo que ela já visualiza, pelo menos, 
05 municípios que constituirão. Já os desafios, apontou: utilização das mídias 
sociais para a publicização das ações; as formações que ocorreram 
anteriormente feitas pela RNPI não deixaram claro quem participou, deixando 
lacunas no processo de fortalecimento dos PMPIs e da REPI em si, além da alta 
rotatividade nos territórios municipais que fragilizam os movimentos. 
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7.REPI-PB (Adelaide Alves Dias-REPI PB): foi instada no mês passado, 
portanto no ano de 2022, com a presença de Cida Freire e Solidade Menezes, 
com diferentes entidades presentes e agora o convite está sendo feito a outras 
organizações para estarem juntos nesse novo desafio para o território paraibano. 
A primeira assembleia ocorrerá no dia 10 de maio e estão com muita expectativa 
do trabalho que se avizinha, colocando a importância de contar com a 
colaboração da nossa grande Rede. Adelaide coloca que já estão compondo a 
comissão organizadora do Plano Estadual da Primeira Infância.  

 

 
 
8.REPI-PE (Solidade Menezes-UNCME-PE): apresentou um ppt13 

contendo as informações da REPI-PE, dentre eles destacou o seu papel na 
garantia dos direitos das crianças, além de apresentar 03 dos demais princípios 
que organizar a Rede. Trouxe também a estrutura organizativa, no qual foi 
constituída em 2011, com 16 entidades co-fundadoras, sendo que no final de 
2021 já contavam com 36 diferentes entidades parceiras. Dentre as ações, 
trouxe a articulação com os comitês municipais e o estadual, além do comitê 
ampliado do PMPI da Capital, além da organização e realização de seminários 
e campanhas, vinculadas a defesa da Primeira Infância. Apresentou os principais 
pontos dentro do advocacy no território pernambucano, a governança e a 

 
13 A apresentação da REPI-PE https://bit.ly/apresentacao-repi-pe.   

https://bit.ly/apresentacao-repi-pe
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comunicação (contando com Facebook, Instagram e site próprio), sempre tendo 
os documentos basilares da RNPI como mobilizadores. Solidade trouxe que a 
REPI-PE tem o cuidado para a produção de conhecimento e com as bandeiras 
de luta, em especial de que precisamos sempre compartilhar as expertises de 
cada instituição que compõe a rede, na ideia de integrar as pautas. 

 

 
 

Entre cada apresentação das REPIs, houve espaço para diálogo das 
pessoas e organizações presentes: 

Solidade possibilitou em diferentes momentos da manhã espaço para que 
os presentes pudessem apresentar suas impressões diante do que foi 
apresentado, bem como, por ser um espaço deliberativo, trouxeram diferentes 
proposições. Tanto Solidade como Cida, externaram a alegria da SE/UNCME-
RNPI em ter a possibilidade de ouvir cada uma das REPIs, suas histórias, 
fragilidades e potencialidades, uma vez que estamos em uma rede, com ações 
que precisam conversar e ser compromisso de todos os membros, presentes ou 
não nessa 1ª AGO-RNPI 2022. 

Solidade também convocou as entidades parcerias para que conheçam 
os projetos que temos como proposição para o fomento e manutenção das 
REPIs e da própria RNPI, pois precisamos de parceiros financeiros para 
estender nossas ações para todo o território nacional. Aspectos destacados por 
alguns presentes: 

a. Maria Aparecida Camarano Martins: a importância do trabalho em rede e 
a necessidade de estreitamento das relações entre as REPIs e os Fóruns 
Estaduais de Educação Infantil; 

b. Maria Thereza: reforça a necessidade do apoio além do 
financiamento, mas sim a conexão entre os membros da Rede e o 
grande papel da SE/UNCME-RNPI, para que cada entidade possa 
divulgar seu trabalho e ter o apoio dos demais como compromisso de 
todos que a compõe. A REPI precisa ser um ponto focal da RNPI, o 
que dará ainda mais concretude às ações do território brasileiro; 

c. Vital Didonet: trouxe também a importância de reuniões sistemáticas 
da SE/UNCME-RNPI e as REPIs14, como fortalecimento das infâncias, 

 
14 Solidade trouxe para esclarecimento dos presentes, em especial à Vital, que este movimento 
já faz parte do Plano Tático, na estratégia 1.4. 
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além disso, solicitou um grande compromisso da RNPI em divulgar e 
publicizar o livro organizado junto à REPI-AL; 

d. Maria Cristina Bó: parabeniza as REPIs organizadas na região do 
nordeste, por sua persistência e por tamanha sensibilidade na partilha 
das ações realizadas, trazendo a aflição da ausência das Redes em 
outras regiões brasileiras e a necessidade de pensarmos nessa 
construção. Cristina solicita à SE/UNCME-RNPI, que após a 
conclusão do recadastro, compartilhe por região e Estado quais são 
as instituições que podem dar o pontapé inicial para a organização das 
redes estaduais; 

e. José Wagner Souza e Silva: traz a importância e esforço da 
SE/UNCME-RNPI para o fomento da organização das REPIs na região 
norte, que precisa de muito apoio; 

f. Carminha Nóbrega: trouxe a provocação para que a RNPI tenha 
também em seu foco de trabalho as infâncias das comunidades 
indígenas, tão invisibilizada; 

g. Sonia Bonici: trouxe também o aspecto da ausência das Redes nas 
demais regiões brasileiras, ainda mais pela especificidade da RNPI por 
ter como matriz a intersetorialidade. Sonia colocou-se à disposição 
para organizarmos um espaço para a discussão da saúde nutricional. 

h. Elisângela: trouxe a proposição de criação de uma Comissão 
Temática da RNPI para a organização das REPIs. 

Às 12h25min, Cida Freire encerrou a amanhã, convidando a todos para 
que retornassem às 14h para a conclusão da Assembleia.  

 
14h00min – Acolhida do 2º dia da 1ª AGO-RNPI 2022 

 

 
 
Para acolher a todos, foi proposto pela SE/UNCME-RNPI uma trilha 

sonora para a recepção na sala virtual, com a intenção, mesmo com a ausência 
da presencialidade física de todos, de acarinhar e aconchegar a cada um nesta 
1ª AGO-RNPI 2022. 

Cida Freire deu boa tarde aos presentes às 14h10min e reforçou as muitas 
mensagens que vem recebendo a respeito da potência dessa 1º AGO-RNPI 
2022, que foi pensada e projetada com muito cuidado, entendendo que a RNPI 
se faz da coletividade e por isso, como ocorreu pela manhã, a última tarde tem 
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como foco ouvir as 08 entidades que se escreveram previamente para 
apresentar suas principais agendas e programas. Trouxe também a alegria de 
ver a movimentação e as articulações de São Paulo para a organização da sua 
REPI. 

 
14h15min – Informes e considerações 

 

 
 

Coordenando este momento, tivemos o Coordenador de Comunicação e 
Imprensa, Luís Cipriano, que de imediato trouxe que cada instituição terá o 
tempo de 10 minutos e, se houver tempo, será aberto para outras que desejarem. 
Lembrou ainda que o teto da tarde é até às 16h.  

1.Agenda 227 (Eduardo Schwarz-ANDI Direitos e Comunicação): é 
um movimento apartidário, com diferentes organizações da sociedade civil, 
muitas que compõem a RNPI, com o objetivo de unir forças para mobilização 
para garantir que crianças e adolescentes sejam o centro dos debates do país 
durante o processo eleitoral de 2022. Com 4 linhas de ação, tendo ampla 
mobilização de organizações da sociedade (intersetorial), composto por 22 
grupos de trabalhos para construir propostas estruturantes e prioritárias que 
devem ser consideradas pelos programas dos candidatos à Presidência, o 
documento com 140 propostas para que componham os programas das 
próximas duas gestões (2023-2026 e 2027-2030). Eduardo também apresentou 
a organização do movimento, no qual estão à frente da equipe executiva o 
Instituto Alana e a ANDI Comunicação e Direitos, bem como trouxe os principais 
pontos que têm mobilizado a construção do documento base, nos grupos de 
trabalho. Convidou os presentes a aderir ao movimento da Agenda 227 e se 
comprometeu a compartilhar o link da adesão. 
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2.CIESPI/PUC-RIO: Maria Cristina Bó deu boa tarde e falou da alegria de 

ver uma Assembleia pensada em cada detalhe, passando os trabalhos para 
Carolina Terra que compartilhou uma apresentação em ppt15, primeiramente 
apresentando quem é o CIESPI/PUC-Rio, seu âmbito de atuação e o projeto 
Primeira Infância que mobiliza a ação comunitária. Em especial neste período 
pandêmico, o foco do projeto de pesquisa na comunidade da Rocinha para 
diferentes ações que promovam impacto de fato na proteção e acesso das 
crianças à vacinação, tendo como apoio um grupo consultivo comunitário da 
localidade. Carolina compartilhou, dentre outras ações, a proposta de utilização 
de carro de som chamando a comunidade para a vacinação das crianças e que 
a transformação dos jovens da comunidade é um grande processo.    

 

 

 
15 A apresentação do CIESPI/PUC-Rio pode ser vista na íntegra acessando o link 
https://bit.ly/apresentacao-ciespi-puc-rio.  

 

https://bit.ly/apresentacao-ciespi-puc-rio
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3.CEIAS/Rio: Evelyn Eisenstein pediatra e médica de crianças e 

adolescentes e faz parte da Sociedade Brasileira de Pediatria, trouxe a 
necessidade da garantia para as crianças dos direitos de saúde, proteção social 
e, principalmente, da prevenção de risco. Evelyn, apresentou como prioridade 
ainda a vacinação das crianças, em especial pela baixa vacinal dentro da 
pandemia, toda a parte da nutrição e a prevenção das violências. Enfatizou a 
proteção social, em especial as crianças indígenas, quilombolas, negras e 
todas aquelas que são atendidas pelo SUS, doenças raras e genéticas. 
Apresentou brevemente que o CEIAS está fazendo um estudo a respeito da 
prevenção do abuso sexual e nas redes digitais, convocando a todos os 
presentes para estarem juntos na defesa das infâncias. 

 

 
 

4.Viva Infância: Claudia Mascarenhas trouxe a importância de que a 
RNPI continue a promover espaço de escuta de todas as organizações e 
instituições, independente do tamanho, formato e campo de ação, dando a 
todas o mesmo direito de fala. Claudia trouxe a missão da instituição16, que tem 
como foco a promoção da cultura da infância e do trabalho pela saúde dessa 
infância em sofrimento. O público alvo são crianças, majoritariamente, negras, 

 
16 Apresentação Viva Infância disponível em https://bit.ly/apresentacao-inst-viva-infancia. 

 

https://bit.ly/apresentacao-inst-viva-infancia
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filhas de famílias, em geral, monoparentais, atingidas pelo sofrimento e saúde 
mental, que acabam ficando ao largo dos grandes financiamentos. E na 
pandemia o Instituto Viva Infância sofreu problemas financeiros e teve que se 
reorganizar ainda mais, tendo como foco apoiar as famílias como um todo, haja 
vista a situação potencializada de pobreza. Seja pelos kits afetivos entregues, 
quanto pela preocupação em instrumentalizar as famílias com notícias contra 
as fake News. Para conseguir superar as dificuldades do próprio Instituto, 
Claudia compartilhou as dificuldades financeiras e todas as ações que foram 
feitas para buscar superar e apontou que este é um tema que também deve ser 
pauta para a RNPI, pois deve haver outras instituições que também passaram 
ou estão com as mesmas dificuldades. É necessário partilharmos as expertises 
e darmos as mãos a todas, para que possamos superar os desafios. 

 

 
 

5.IPA-Brasil: Belisa de Freitas Pereira trouxe que a IPA tem uma diretoria 
colegiada, que tem muitos agentes do brincar formados pela associação, filiada 
a uma organização internacional. A IPA internacional está presente em mais de 
50 países e age com base do artigo 31 da Convenção dos Direitos da ONU e 
aqui no Brasil tem a missão de promover, preservar e proteger o direito de 
brincar, como direito humano fundamental. A sensibilização do brincar e do papel 
do adulto nas possibilidades desse brincar livre são os focos de ação e tem se 
estabelecido como organização em defesa das infâncias, através do programa 
de capacitação de jovens e adultos. Possuem 4 pilares: o tempo para as crianças 
brincarem; o espaço que tem que ser acessível e com qualidade; a sensibilização 
e a capacitação (gestores de políticas públicas e do sistema de garantia dos 
direitos e a outra dos pais, educadores e das demais pessoas que trabalham 
com e para crianças e adolescentes). Apresentou diferentes cursos e 
capacitações que a IPA-Brasil oferta, todos com o foco em organizar os agentes 
para a garantia do brincar das crianças e convida a todos para conhecerem a 
associação e suas ações, que são completamente gratuitas, deixando seu e-
mail17 para contato aos interessados. 

 

 
17 E-mail para maiores informações dos cursos da IPA-Brasil belisa.ipabrasil@gmaol.com  

mailto:belisa.ipabrasil@gmaol.com
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6.Eu Me Protejo: Patrícia Almeida trouxe um pouco da história da 

instituição, que nasceu de uma ideia que ela teve, enquanto Mãe de uma 
adolescente com síndrome de Down, de organizar um livrinho com indicativos 
do que sua filha teria como ferramenta de proteção. A ideia deu tão certo, que 
mais de 50 colaboradores ajudaram a organizar uma cartilha destinada a 
instrumentalizar as crianças com deficiência para que elas saibam se defender 
e se proteger quanto ao abuso sexual. Esta cartilha precisa chegar a todas as 
crianças e precisa dos mecanismos da RNPI para auxiliar a ampla divulgação e 
chegar nas escolas, nos postos de saúde, nos centros de atendimento às 
famílias. O material pode ser encontrado no site 
https://www.eumeprotejo.com/. 

 

 
 

7.ABBRI: Vera Anselmi traz o objetivo da formação dos brinquedistas, de 
forma qualificada e valorizando o brincar, além de potencializar a organização 
dos núcleos em diferentes territórios, tendo como objeto central a Semana 
Mundial do Brincar. No ano de 2022 o tema é “Redescobrir o brincar”, 
valorizando e divulgando a importância de se recuperar pelo brincar, em especial 
neste período de retomada das atividades. Na pandemia a ABBRI organizou 
diferentes espaços formativos, trouxe a própria universidade para essa defesa 
com a inclusão de disciplina do brincar nos cronogramas dos cursos, em especial 

https://www.eumeprotejo.com/
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da Pedagogia e em diferentes grupos de pesquisa. Neste ano, no dia 28 de maio, 
das 9h às 17h, haverá um seminário internacional, intitulado “Coisas, coisas, mas 
as pequenas coisas mesmo”, trazendo a primeira infância dentro de um aspecto 
curricular – com Aldo Fortunati (currículo para primeira infância), Mônica Guerra 
(apresentará seu trabalho e pesquisa feita em Bolonha) e a Eleonara Farina. 
Para maiores informações, Vera deixou o site www.abrinquedoteca.org.br  

 

 
 

8.NECA: Alice Bittencourt primeiramente apontou o quão significativo é 
poder ouvir as grandes ações que foram apresentadas nesta tarde. O NECA é 
uma associação de pesquisadores, na área da criança e do adolescente, com o 
foco no direito a convivência familiar e comunitária, em especial daquelas 
afastadas dos cuidados parentais (nas comunidades e nos espaços de 
acolhimento). Alice trouxe os avanços que foram conquistados no território 
brasileiro, mas que ainda precisa-se ampliar, em especial as famílias 
acolhedoras, como forma de privilegiar e garantir o direito das crianças da 
primeira infância. Tem-se muitos desafios ainda a serem superados, nos 
atendimentos feitos a crianças de zero a 6 anos. 

 

 
 

9.CREN: Sonia Bonici expôs que há 30 anos vem atuando nas questões 
nutricionais em São Paulo e também já esteve presente em 18 países e já 

http://www.abrinquedoteca.org.br/
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reforçou que esse espaço de compartilhamento de ações, já mostra a 
potencialidade de estreitarmos as ações dentro da RNPI. Sonia trouxe os 
diferentes trabalhos realizados em especial dentro da pandemia e a necessidade 
urgente da organização da REPI-SP. 

 

 
 

10.MIEIB: Maria Aparecida Camarano Martins agradeceu este momento 
tão rico e as iniciativas realizadas pelo Brasil afora. Corroborou com o NECA a 
respeito da importância das famílias acolhedoras e do acesso às instituições 
educacionais, qualificadas, precisando organizar a nossa Rede, para agir de 
fato como uma, potencializando as diferentes ações. Cida trouxe o 36º 
Encontro Nacional do MIEIB, que ocorrerá totalmente em formato virtual, 
tratando das pautas da Educação Infantil e dos desafios que estão postos 
atualmente. O tema do encontro será “Criando redes de aquilombamento”, com 
a ideia da construção de pontes para a garantia dos direitos de zero a 06 anos, 
mas tendo como cuidado também todas as crianças e os adolescentes. Cida 
também provocou a necessidade da intersetorialidade nos territórios, para a 
construção de políticas que sejam efetivas para as infâncias. 

 

 
 
Entre cada apresentação das organizações foi disponibilizado 

espaço para diálogo das pessoas presentes: 
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a. Vital Didonet: a respeito da Agenda 227, acrescentou que há um 
movimento internacional, da ECDAN (Early Childhood Development 
Action Network)  e o Instituto PROMUNDO, de incidência política 
visando à inclusão da Primeira Infância como prioridade na agenda dos 
candidatos a presidente em alguns países nas próximas eleições. E 
que fomos procurados pelo Miguel Fontes (I Promundo) para conhecer 
o movimento e que nós sugerimos a articulação desse movimento com 
a iniciativa da AGENDA 227. Já fizemos uma reunião e promovemos a 
inclusão do tema no 8º Seminário Internacional do Marco Legal da 
Primeira Infância. Em um segundo momento, Vital sugeriu que a RNPI 
faça uma divulgação bem ampla e consistente das próximas sessões 
de Diálogo com Especialistas, realizados pela Frente Parlamentar 
Mista da Primeira Infância, em parceria com a RNPI e cujos temas 
serão a) as violências contra a criança e b) como sugestão, a proteção 
das crianças contra o abuso sexual (Eu me Protejo)”; 

b. Evelyn Eisenstein: provoca que precisamos ampliar para a incidência 
também para as campanhas eleitorais para os governos de Estado e 
que precisamos mobilizar para resistir e manter os direitos conquistado 
ao longo das décadas, não podemos admitir os retrocessos destes; 

c. Ilze Braga: compartilhou a experiência do uso de som no período 
pandêmico, também usando a estratégia do carro de som e dão tão 
certo, que foi criado um álbum com músicas18 que trazem os direitos, 
infância, corpo e auto-proteção para as crianças; 

d. Cida Freire: o conceito do brincar é tão importante, em especial no que 
ele significa para a construção da subjetividade. 
 

Luís colocou em votação a proposição de uma Assembleia Extraordinária 
da RNPI, no máximo no mês de julho, tendo como pauta o projeto para os 
candidatos aos governos estaduais que foi provocado no 1º dia da 1ª AGO-RNPI 
2022. A proposta foi aprovada por unanimidade e será foco de planejamento da 
SE/UNCME-RNPI junto ao GD e os parceiros para a realização do mesmo. 

Cida Freire traz que a 2ª AGO-RNPI 2022 ocorrerá nos dias 28 e 29 de 
novembro e, conforme aprovado, teremos uma assembleia extraordinária para a 
apresentação e aprovação desta importante campanha para Governadores e 
Deputados Estaduais e Federais, com foco nas infâncias e os compromissos que 
precisam ser assumidos nas gestões que assumirão. Agradeceu a presença de 
cada um e cada uma e que se sente muito honrada com a riqueza do debate 
proporcionado nestes dois dias. 

Luís trouxe a importância de todos acessarem e divulgarem nossas 
mídias sociais, para ampliar ainda mais nossa ação. 

Solidade finaliza e agradece também a presença de todos e disse ter 
sentido falta de outras organizações que não estiveram presentes, ainda mais 

 
18 Links disponibilizados no chat por Ilze Braga:  
https://www.acari.org.br/ 
https://open.spotify.com/album/0ndjPFwP5dUTJBXHXK86ET?si=GjmAERJbRrqRR_aMH
DqOw&utm_source=copy-link&nd=1  
https://www.youtube.com/user/acariong/videos  
https://www.acari.org.br/index.php/projetos/atividades-em-andamento/77-album-musical-
toda-crianca-tem-direito-a-protecao  

https://www.acari.org.br/
https://open.spotify.com/album/0ndjPFwP5dUTJBXHXK86ET?si=GjmAERJbRrqRR_aMHDqOw&utm_source=copy-link&nd=1
https://open.spotify.com/album/0ndjPFwP5dUTJBXHXK86ET?si=GjmAERJbRrqRR_aMHDqOw&utm_source=copy-link&nd=1
https://www.youtube.com/user/acariong/videos
https://www.acari.org.br/index.php/projetos/atividades-em-andamento/77-album-musical-toda-crianca-tem-direito-a-protecao
https://www.acari.org.br/index.php/projetos/atividades-em-andamento/77-album-musical-toda-crianca-tem-direito-a-protecao


 

 

Rua Capitão Lima, nº 307. 
Bairro Santo Amaro. 

Recife-PE - CEP 50040-080 
(81) 3221-1660 

E-mail: 
secrnpi@gmail.com e/ou 

comunicacao@uncme.org.br 

que tivemos mais do que o cumprimento de uma obrigação regimental, mas sim 
proporcionamos momentos de crescimento e fortalecimento da RNPI! 

 
Ajuda Memória organizada pela SE/UNCME-RNPI (2022-2024) 

 
  
  
 
 


