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De: Nathalia Afonso [mailto:nathalia@lupa.news]
Enviada em: segunda-feira, 16 de outubro de 2017 16:27
Para: MDS- Assessoria de Imprensa <imprensa@mds.gov.br>
Cc: Juliana Dal Piva <juliana@lupa.news>
Assunto: Metas do Programa Criança Feliz
Boa tarde,
Meu nome é Nathália Afonso e sou repórter da Agência Lupa. Estou fazendo uma matéria sobre o Programa Criança Feliz
e gostaria do posicionamento do Ministério do Desenvolvimento Social sobre algumas questões. O deadline é até às 12h
desta terça-feira (17)
No lançamento do programa foi prometido que : “Monitores vão visitar as famílias todas as semanas”
Gostaríamos de saber desde quando há visitas já que a linha do tempo disponível no relatório do Ministério mostra que
houve a finalização da revisão do Guia de Visita Domiciliar somente em 21 de junho. Além disso, a primeira visitação só
ocorreu em Sergipe no dia 14 de julho. Por que somente em julho sendo que o programa foi criado em outubro de 2016?

O atendimento está dentro do esperado. Isso por que a par r do processo de adesão ﬁnalizado, a União capacita os
mul plicadores indicados pelos Estados na metodologia Care for Child Development do Unicef/OPAS e no Guia da
Visita Domiciliar. Em seguida, os mul plicadores de cada Estado capacitam os supervisores e os visitadores nos
municípios. A capacitação dos proﬁssionais do Criança Feliz, para início das visitas domiciliares, tem a duração de 40
horas e inclui conteúdo teórico e prá co.
Desta forma, até que as visitas se iniciem, o processo inicial é trabalhoso, mas depois cresce em progressão
geométrica como pode ser veriﬁcado a cada semana.
Vale destacar que o relatório citado é na verdade uma apresentação feita pelo secretário nacional de Promoção do
Desenvolvimento Humano do MDS, Halim Girade, durante a 158ª Reunião da Comissão Intergestores Tripar te no
início de agosto. Os dados estão muito desatualizados para serem usados como referência.
Quantas pessoas já receberam visitas até o momento?

Até a segunda semana de outubro, 65.747 crianças e gestantes estão sendo acompanhados semanalmente pelos
visitadores do Criança Feliz.
Em quais estados já visitas domiciliares do programa?

As visitas já foram iniciadas nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Roraima, Sergipe, São Paulo e Tocan ns.
segue o link do relatório encontrado: http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2017/08/
CIT_3agosto17_CriancaFeliz.pdf
-O ministério divulgou na semana passada que:
“40 mil pessoas contam com o acompanhamento do programa”
O release divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social afirma que o Criança Feliz já visitou 40 mil pessoas.
Entretanto, um relatório divulgado pela pasta mostra que de novembro de 2016 a fevereiro de 2017 o programa tinha a
meta de atender 373.700 de pessoas. Já de julho a agosto a meta era de 523.250 pessoas.
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- Quantas pessoas já receberam visitas até o momento?

Até a segunda semana de outubro, 65.747 crianças e gestantes estão sendo acompanhados por visitadores do Criança
Feliz.

- Por que as metas não foram atendidas?

Como dito anteriormente, o atendimento está dentro do esperado, uma vez que até que as visitas se iniciem, o
processo inicial é trabalhoso, mas depois cresce em progressão geométrica como pode ser veriﬁcado a cada semana.

segue link do relatório: http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2017/08/CIT_3agosto17_CriancaFeliz.pdf
---O ministro Osmar Terra disse também na época do lançamento que:
“Em cada nível federativo, deverão ser organizados comitês gestores, semelhantes ao do nível federal, para
facilitar o atendimento integrado das crianças”
No entanto, ainda existem dois Estados que não possuem seus Comitês Gestores, segundo um relatório do Ministério do
Desenvolvimento Social.
O que ocorreu?

Santa Catarina e Minas Gerais aderiram ao programa, mas não conseguiram a aprovação no Conselho Estadual de
Assistência Social, o que inviabiliza ainda a par cipação no programa. Nestes dois casos, o MDS está dando todo o
treinamento, capacitação e suporte diretamente aos municípios par cipantes, que são 261 em Minas e 14 em Santa
Catarina.
--Na ocasião do lançamento do programa foi prometido que:
“O programa vai beneficiar 4 milhões de crianças entre 0 e 3 anos"
Verificamos, porém, que até o momento só 1% do previsto foi alcançado até o momento.O relatório de 2016 mostra que a
meta era atender 140 mil crianças até o fim de 2016, e 300 mil até o fim de 2017.
O que ocorreu? Pq as metas estão abaixo do esperado?

A meta de 4 milhões de crianças é até o ﬁnal do ano de 2018. Outro ponto a ser lembrado é que todos os dias novas
visitas domiciliares são iniciadas em diversos municípios do Brasil. Isso signiﬁca que o governo federal con nua
trabalhando exaus vamente junto com os governos estaduais e municipais para cumprir a meta prevista para 2017, já
que o ano ainda não acabou.
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