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ideia foi lançada: melhorar a qualidade de
vida de crianças até
seis anos de idade. Essa faixa
etária, apontam pesquisas, é
crucial para o desenvolvimento do ser humano. Por isso, ontem, 67 pessoas foram convidadas pela Prefeitura do Recife a assumirem o posto de
embaixadores da primeira infância. O papel delas é engajar
outras pessoas a participarem
da construção coletiva do Plano Municipal para a Primeira
Infância 2020-2030.
O documento estabelecerá
princípios, diretrizes, instrumentos e competências para
a formulação e a implementação de políticas públicas para esse grupo da população. A
repórter Marcionila Teixeira,
do Diario de Pernambuco, foi
escolhida como uma das embaixadoras, ao lado de nomes
como Carol Levy, Fada Magrinha, Tio Bruninho, ONG Casa
das Asas, Blog Mãetamorfose, a
professora Pompéia Villachan-Lyra, entre outros.
Os interessados em emitir
ideias para a construção do
plano podem entrar no link da
pesquisa, através do https://consultas.colab.re/primeirainfanciarecife.
Qualquer pessoa também tem
a oportunidade de ser embaixadora, desde que tenha email
e CPF. Com esses dados em
mãos, basta baixar o aplicativo Colab, disponível gratuitamente nos sistemas Android
e IOS, e clicar em “quero ser
embaixador” na área da consulta pública do Plano Municipal para a Primeira Infância.
Ao se tornar embaixador,
um link personalizado garante
que cada contato responderá à
consulta graças ao intermédio
deste colaborador. Isso significa que cada resposta contará
para o sistema de pontuações
que gera recompensas cidadãs. A partir de cinco respostas
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Ao lado dos nomes convidados, prefeito Geraldo Julio ressaltou importância da participação popular no plano

Embaixadores pelo
bem das novas gerações
Plano Municipal para a Primeira Infância busca engajar sociedade na criação de políticas públicas
através do link, por exemplo,
o sistema de compensações é
gradual e inclui acesso a materiais acadêmicos sobre a primeira infância, menção no documento da lei como embaixador e credencial para participação como convidado do Seminário Internacional da Primeira Infância do Recife, que
acontecerá durante a Semana
do Bebê, em maio. O acesso às
recompensas cidadãs ocorrerá
após o término da consulta pública, em 28 de março.
O Plano Municipal é o segundo passo após a instituição do Marco Legal da Primei-

ra Infância (Lei nº 18.491), publicado em maio de 2018. O
documento estabelece princípios, diretrizes, instrumentos
e competências para a formulação e a implementação de
políticas públicas para a primeira infância em atenção à
especificidade e à relevância
dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento.
O levantamento está sendo
coordenado pelo Conselho Municipal de Defesa e Promoção
dos Direitos da Criança e do
Adolescente da Cidade do Recife (Comdica), em parceria
com Prefeitura do Recife, por
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meio das Secretarias Executiva para a Primeira Infância e
de Educação. Além da consulta pública online, as crianças
do Recife que estudam na rede de ensino municipal estão
participando de uma consulta
pública sobre o que esperam
que a cidade ofereça para elas.
Entre os quesitos estão “O que
sonho na cidade para mim”.
Cerca de 40 mil crianças com
idades entre quatro e oito anos,
de 246 escolas da Rede Municipal, 18 unidades conveniadas e
dez colégios particulares participarão da consulta.
“O plano deve ser elaborado

por toda a sociedade. Por isso
convidamos esses embaixadores, que são pessoas da sociedade, que já atuam nessa
área, que já cuidam de desenvolver as crianças desde o nascimento e agora vão ajudar os
recifenses a participar e elaborar o primeiro plano da cidade. Tenho certeza que eles vão
cumprir o papel. Fico muito feliz porque encontramos muita gente engajada com a causa na nossa cidade. Não tenho
dúvida que será o melhor plano para a primeira infância
do país”, explicou o prefeito
Geraldo Julio.

A jornalista Marcionila
Teixeira disse que pretende
usar a criatividade para fazer o chamamento em suas
redes sociais e nas redes do
Diario. “Acho importante a
participação em massa da
população dos bairros mais
pobres. São essas pessoas as
mais afetadas pela falta de
políticas públicas na área da
primeira infância.”
A professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pompéia Villachan-Lyra, destacou o papel da academia na construção do plano. “Do ponto
de vista científico, a gente
já sabe da importância da
primeira infância, só que
é fundamental que essa informação chegue para as
pessoas, esse conhecimento que a universidade e a
academia produzem.”
O secretário executivo
para a Primeira Infância,
Rogério Morais, disse que
os embaixadores podem
alcançar todos os segmentos da sociedade. “A gente
tem vários canais para poder multiplicar essa pesquisa e a participação digital é
uma dessas formas. Então
estamos realizando um trabalho coletivo de multiplicação dessa ideia. Este é um
plano decenal para a cidade, que perpassa a gestão e
desejamos que as pessoas se
identifiquem com as aspirações propostas nele e assim tenham um senso de
pertencimento.”
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