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XVII Semana Estadual do Bebê
VII Encontro Estadual de Visitadores
XIII Seminário Internacional da Primeira Infância
IX Prêmio Salvador Celia

No período de 23 a 29 de novembro de 
2019, a Secretaria Estadual da Saúde, 
através do Programa Primeira Infância 
Melhor (PIM), promoverá a XVII Semana 
Estadual do Bebê com ações em Porto 
Alegre e em apoio a ações distribuídas por 
todo o estado do Rio Grande do Sul. A 
Semana do Bebê tem o objetivo de 
mobilizar a sociedade riograndense para a 
importância da atenção à Primeira Infância.

A Semana do Bebê teve início em Canela 
(RS) no ano 2000, por iniciativa de Salvador 
Celia. O reconhecimento da importância do 
evento levou o Governo do Estado a instituir 
pelo Decreto Nº 42.200/2003 a Semana do 
Bebê e o Dia do Bebê no dia 23 de 
novembro no calendário oficial do Estado a 
partir do ano de 2003. O Primeira Infância 
Melhor (PIM) apoia a realização de 

Semanas do Bebê em todo o Rio Grande do 
Sul. 

Durante as comemorações da Semana do 
Bebê, o Estado do Rio Grande do Sul 
organiza simpósios, encontros, fóruns e os 
Seminários Internacionais da Primeira 
Infância. Os municípios com PIM 
implantado também realizam Semanas do 
Bebê anualmente além de comemorações 
do Dia do Bebê, o que inclui a Passeata dos 
Bebês, apresentações e espetáculos 
infantis, mostras fotográficas, brincadeiras 
e serviços à população como teste do 
dedinho, orelhinha e visão, verificação de 
pressão, glicose, vacinas, massagem para 
bebês e mamães, coleta de leite e doação 
de sangue, entre outras ações.

Também é realizado anualmente, desde 
2011, o Prêmio Salvador Celia, iniciativa 

Semana
do

voltada à valorização das boas práticas de 
Visitadores do PIM e Programa Criança Feliz 
(PCF) e Equipes de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) / Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) junto às famílias e 
comunidades atendidas. O prêmio é uma 
homenagem ao Dr. Salvador Celia, 
reconhecido psiquiatra infantil que dedicou 
parte da sua vida a estudar e promover 

ações de cuidado a bebês e crianças.

Em 2010, com o apoio do UNICEF, a 
experiência foi sistematizada e 
apresentada na publicação “Como realizar 
a Semana do Bebê em seu município”. A 
partir dessa metodologia, a Semana do 
Bebê também passou a ser realizada em 
outras regiões do país.
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IX Dia do Bebê no Parque da Redenção (2013)
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XIII Seminário Internacional da Primeira Infância
VII Encontro Estadual de Visitadores

A promoção de direitos na primeira infância

Data: 25 de novembro de 2019

Local: Casa da Música da OSPA - Av. 
Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre - 
Acesso pela rampa da Secretaria Estadual 
da Educação 

Horário: 8h às 17h

Promoção: Primeira Infância Melhor (PIM), 
Departamento de Ações em Saúde, 
Secretaria de Estado da Saúde e Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Secretarias apoiadoras: Secretaria de 
Estado da Educação; Cultura; Trabalho e 
Assistência Social e Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos.

Apoio: Organização Pan Americana da 
Saúde (OPAS) e Fundação Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) 

Inscrições: As inscrições a partir de 
outubro no site do PIM (pim.saude.rs.gov.br) 
enquanto houver vaga. Pede-se a doação 
de um livro infantil que será entregue para 
a Unidade Materno Infantil do Presídio 
Feminino Madre Pelletier.

XI Seminário Internacional da Primeira Infância (2014)



A realização do “XIII Seminário Internacional 
da Primeira Infância” constitui importante 
ação de advocacy para a primeira infância, 
com grande relevância no sentido de 
promover a troca de experiências e de 
conhecimentos, atualizar e/ou aprofundar 
reflexões sobre os últimos estudos/pesquisas 
com relação aos primeiros anos de vida, em 
especial no que se refere à importância da 
atenção a esta etapa da vida para a 
promoção de uma sociedade melhor, mais 
preparada e com menores índices de 
violência.

Há 16 anos, profissionais de renome nacional 
e internacional se fazem presentes nos 
eventos realizados pelo PIM, enriquecendo as 
discussões sobre o tema, entre eles o 
pediatra e professor da Harvard University, 
Thomas Brazelton (criador de uma escala de 
avaliação do comportamento de bebês – 
método Brazelton), o prêmio Nobel de 
Economia James Heckman, Hillary Clinton 
(em vídeo), o neurocientista canadense Fraser 
Mustard, o biólogo chileno Humberto 
Maturana (criador do Instituto Matríztico), a 
consultora da OEA/Banco Mundial Gaby 
Fujimoto, Mary Young, do Banco Mundial e 
Boris Cyrulnik, o psicólogo e psicanalista 
uruguaio pesquisador do Desenvolvimento 
Infantil e da Parentalidade Victor Guerra, o 
renomado psiquiatra Salvador Celia, entre 
tantos outros.
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XII Seminário da Primeira Infância (2018)

Companhia Caixa do Elefante
Fundada em 1991, em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, a Caixa do Elefante Teatro de Bonecos é 
uma das companhias de teatro mais atuantes e de 
maior destaque no panorama artístico nacional. 
Suas premiadas montagens, direcionadas tanto 
para o público infantil quanto para o adulto, já 
percorreram diversos países da Europa, América 
do Norte e América do Sul, representando e 
valorizando, em cada um deles, a essência de 
nossa autêntica cultura.

Grupo MÚ
“Nesse Mundo Maluco” é um espetáculo poético e 
divertido, com canções que retratam a infância na 
sociedade moderna. A conexão afetiva e educativa 
entre pais e filhos; a relação da criança consigo, com 
os outros e o ambiente; sentimentos como o medo, 
coragem, tristeza, amor e alegria são alguns dos 
temas presentes. Com musicalidade diversificada, 
coreografias, encenações teatrais, brincadeiras e 
expressões da cultura popular brasileira, o 
espetáculo propõe uma experiência 
sonora-visual-interativa cheia de surpresas.



8h às 9h

Horário Mesa Tema/Palestrante

Credenciamento 

9h às 10h

10h às 10h30

10h30 às 11h

12h às 13h30

13h30 às 14h

14h às 15h40

15h40 às 15h50

15h50 às 17h

17h

Solenidade de abertura 

Palestra magna: Marco Legal
da Primeira Infância no Brasil Ministro Osmar Terra - Ministério da Cidadania

Políticas de primeira infância: 
Caminhos para a promoção de direitos

A implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância
Miriam Pragita -  Rede Nacional Primeira Infância - RNPI

Primeira Infância Melhor (PIM) como promotor da equidade e da inclusão
Gisele Silva - Coordenadora Estadual do Primeira Infância Melhor  
(DAS/SES-RS)

Mediação: Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Intervalo para almoço

11h às 12h

IX Prêmio Salvador Celia: Solenidade de premiação

O Prêmio Salvador Celia visa promover a integração das Políticas de Atenção 
Primária à Saúde e reconhecer publicamente as práticas de Visitadores do PIM, 
do PIM/Programa Criança Feliz (PCF) e Agentes Comunitários de Saúde. A 9ª 
Edição do Prêmio Salvador Celia tem como tema “Um olhar sobre a primeira 
infância” na modalidade Fotogra�a.

Espetáculo cultural
O Grupo Mú apresenta “Nesse Mundo Maluco”, um espetáculo poético e 
divertido, com canções autorais que retratam a infância na sociedade 
moderna.

O direito à liberdade, ao respeito e à dignidade: 
a criança como sujeito de direitos civis, humanos 
e sociais 

Intervenções na Primeira Infância: o PIM como evidência de redução da 
criminalidade Juvenil
Laura Jaitman - Pesquisadora da  London School of Economics (Londres)

Nascer nas Prisões: gestação e parto atrás das grades no Brasil
Alexandra Sánchez - Coordenadora da pesquisa “Nascer nas Prisões” 
(ENSP/Fiocruz)

Educação Positiva: novos olhares, práticas e desa�os
Amanda Vilella Rabello - Psicóloga (Fundação Angelica Goulart e Rede Não 
Bata, Eduque)

Mediação: Giovana Foppa (Programa RS Seguro)

Momento cultural Grupo Mú

O direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 
lazer: a importância do brincar no 
desenvolvimento da criança

Ações e iniciativas de enfrentamento à violência sexual e todas as formas 
de discriminação
Ivonete Carvalho - Vice-Presidente do Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente (CEDICA)

A importância da linguagem no desenvolvimento infantil
Ana Costa - Fonoaudióloga e Diretora do Departamento de Ações em Saúde 
(DAS/SES-RS)

Mediação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social

Encerramento

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
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PALESTRANTES

A implementação do
Plano Nacional pela Primeira Infância

Miriam Pragita

Secretária executiva da Rede 
Nacional Primeira Infância e 
diretora executiva da ANDI - 
Comunicação e Direitos, cursou 
Liderança Executiva para o 
Desenvolvimento da Primeira 
Infância pela Universidade de 
Harvard, Educação Física pela 
URGS e Gerenciamento de 
Projetos pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

Palestra Magna:
Marco Legal da Primeira Infância no Brasil

Osmar Terra

Ministro da Cidadania, médico 
especialista em Saúde Perinatal, 
Educação e Desenvolvimento do 
Bebê e mestre em Neurociência. 
Implantou o Primeira Infância 
Melhor no Rio Grande do Sul e o 
Programa Criança Feliz no Brasil. 
É também autor do Projeto de Lei 
Marco Legal da Primeira Infância.

Primeira Infância Melhor (PIM)
como promotor da equidade e da inclusão

Gisele Mariuse da Silva
Coordenadora estadual do PIM, atua 
na gestão da política desde sua 
implantacao em 2003. É 
nutricionista, com cursos de 
aperfeiçoamento na área da gestão 
em saúde. Experiência em 
consultoria pela UNESCO e OPAS, 
gestão de políticas públicas e na 
capacitação e desenvolvimento de 
recursos humanos. Produção 
científica qualificada, desenvolvendo 
pesquisas com instituições nacionais 
e internacionais.

Intervenções na Primeira Infância: 
O PIM como evidência de redução da criminalidade juvenil

Laura Jaitman
Foi economista do 
Departamento de Pesquisa do 
BID, trabalhou no Banco 
Mundial e no MIT J-PAL na 
avaliação de políticas públicas 
em diferentes países da 
América Latina e no Caribe. É 
Ph.D. em Economia pela 
University College London, chefe 
de Assuntos Internacionais do 
Ministério do Tesouro da 
Argentina e pesquisadora na 
London School of Economics.



Alexandra Sanchez

Médica especializada em 
Medicina do Trabalho, mestre em 
Tisiologia e Pneumologia e 
doutora em Saúde Pública. É 
pesquisadora na área de saúde 
prisional e lidera o Grupo de 
Pesquisa em Saúde Prisional da 
Escola Nacional de Saúde Pública 
da Fiocruz. Foi uma das 
coordenadoras da pesquisa 
Nascer nas Prisões.

Nascer nas Prisões:
Gestação e parto atrás das grades no Brasil

Ivonete Carvalho
Comissária de Polícia do 
Departamento de Proteção a Grupos 
Vulneráveis da Polícia Civil e 
vice-presidenta do CEDICA/RS, foi 
presidenta do Conselho Estadual de 
Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade negra do RS, secretária 
nacional de Políticas para Povos e 
Comunidades Tradicionais, secretária 
executiva da Frente Parlamentar de 
Combate ao Racismo, Homofobia e 
Outras Formas de Discriminações da 
ALERGS e coordenadora nacional do 
Programa Brasil Quilombola.

Ações e iniciativas de enfrentamento
à violência sexual de todas as formas de discriminação

Educação Positiva:
Novos olhares, práticas e desafios

Amanda Rabello

É fisioterapeuta e consultora da 
Fundação Angelica Goulart e 
Global Leader for Young Children 
pelo World Forum Foundation. 
Possui especialização em 
Psicanálise com Crianças: 
Intervenção Precoce pelo Serviço 
de Psicanálise em Atenção à 
Infância e à Família no Hospital 
São Z.

A magia da linguagem:
Construindo sonhos

Ana Costa
Diretora do Departamento de Ações 
em Saúde da Secretaria de Saúde do 
Rio Grande do Sul, possui graduação 
em Fonoaudiologia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 
mestrado em Letras pela 
Universidade Católica de Pelotas e 
doutorado pela Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG). Lecionou na 
Universidade FEEVALE em disciplinas 
teórico e práticas da audiologia e 
saúde pública e trabalhou na 
Prefeitura Municipal de Pelotas como 
fonoaudióloga e gestora.



IX Prêmio Salvador Celia

O Prêmio Salvador Celia visa promover a 
integração das Políticas de Atenção Primária 
à Saúde e reconhecer publicamente as 
práticas de Visitadores do PIM, do 
PIM/Programa Criança Feliz (PCF) e Agentes 
Comunitários de Saúde e faz parte das 
comemorações que marcam a XVII Semana 
Estadual do Bebê.

A 9ª Edição do Prêmio Salvador Celia tem 
como tema “Um olhar sobre a primeira 
infância” e é realizado na modalidade 
Fotografia. Assim como na edição anterior, 
neste ano a maior pontuação na categoria 
Visitador e a maior pontuação na categoria 
Agente Comunitário de Saúde também 
receberão como premiação uma viagem 
para conhecer um programa de visitação 
domiciliar em outro estado brasileiro como 
experiência de enriquecimento profissional.

 A
TI

V
ID

A
D

ES
 



VIII Prêmio Salvador Celia (2018)



III Cine Debate: Primeira Infância em Foco

Como parte das atividades da XVII Semana 
Estadual do Bebê será realizado o III Cine 
Debate em Porto Alegre. A atividade visa 
propor uma discussão sobre a temática da 
primeira infância a partir de uma obra 
audiovisual com a participação das equipes 
municipais do PIM, Programa Criança Feliz e 
Estratégia Saúde da Família, além de 
estudantes, trabalhadores, especialistas e de 
membros da sociedade civil. 

No III Cine Debate, ocorrerá a exibição do 
documentário “Nascer nas Prisões: Gestar, 
nascer e cuidar”. A obra produzida pela 
Fiocruz, vinculada à pesquisa Saúde Materno 
Infantil nas Prisões do Brasil, aborda a 
realidade da maternidade no cárcere nos 
estabelecimentos prisionais do país.

O documentário produzido em 2017 e dirigido 
por Bia Fioretti traça um inédito perfil da 
população feminina encarcerada que vive 
com seus filhos em unidades prisionais 
femininas das capitais e regiões do Brasil. 
Com falas de profissionais e de mulheres 
privadas de liberdade, a obra aborda as 
características e as práticas relacionadas à 
atenção, à gestação e ao parto durante o 
encarceramento. 
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CineDebate
Primeira Infância em Foco

Documentário: Nascer nas Prisões - Impacto Social
Data: 28 de novembro às 14h
Local: Sala Redenção - Departamento de Difusão Cultural -  UFRGS (Av. Paulo Gama,110)



I Cine Debate no Capitólio (2017)

Roda de conversa com:

Sandra Correia - Psicóloga do Presídio Feminino Madre 
Pelletier. Especialista em Segurança Pública e Cidadania, 
mestranda em Psicologia Social e Institucional/UFRGS. 

Tatiane Bernardes -  Enfermeira, especialista em Saúde 
da Família e Primeira Infância e coordenadora do PIM PIA 
(Primeira Infância Melhor Porto Infância Alegre) - de Porto 
Alegre.

Mediação: Renata Dotta - Coordenadora da Política 
Estadual de Atenção Básica à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional da Secretaria 
Estadual da Saúde.



Ações municipais realizadas por todo o estado

Durante a Semana do Bebê, equipes do Primeira Infância Melhor entre os 240 municípios 
com o PIM implantado realizam atividades direcionadas à população em alusão à Semana 
do Bebê.
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Seminário da Semana do Bebê em Canela/RS (2014)



Mais Informações
- Primeira Infância Melhor (PIM): http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/o-pim/o-que-e/
- Dados: http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/o-pim/dados/
- Semana do Bebê: http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/semana-do-bebe/
- Prêmio Salvador Celia: http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/eventos/premio-salvador-celia/
- Seminário da Primeira Infância: 
http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/eventos/seminario-internacional-da-primeira-infancia/

Contatos
Primeira Infância Melhor (PIM)
Telefone: (51) 3288-5921
E-mail: pim@saude.rs.gov.br
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)
Av. Borges de Medeiros, 1501 6º andar - Ala Norte
Praia de Belas CEP 90119-900 Porto Alegre/RS Brasil




