
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO E EXPANSÃO DOS 

PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E CRIANÇA FELIZ NO 

INTERIOR DO MUNICÍPIO- LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES 

 

O Programa primeira Infância Melhor PIM, é desenvolvido em Salto do 

Jacuí há 12 anos e tem por finalidade atender crianças  na faixa etária de 0-3 

anos de idade e gestantes. Com a criação do programa Criança Feliz 

coordenado  pelo  Ministério do desenvolvimento social  -MDS- a Gestão 

Municipal 2017/2020 através do prefeito Municipal Claudiomiro Gamst 

Robinson, aderiu ao Programa Federal Criança Feliz ao munícipio, o que veio a 

contribuir e fortalecer o desenvolvimento integral  junto ao Programa Primeira 

Infância Melhor .  

O Programa Criança feliz foi implantado no município no início do ano de 

2017 e devido ao grande benefício e aceitação do público prioritário ( voltados 

aos beneficiários do bolsa Família), a gestão municipal expandiu o território de 

atendimento para o interior do Município , na localidade de Júlio Borges, onde 

em busca espontânea pela equipe técnica do Cras Desenvolver, evidenciou-se 

grande vulnerabilidade e necessidade de integrar  ações voltadas para o 

desenvolvimento infantil e gestacional. 

 Os programas sociais já estão em pleno funcionamento em salto do 

Jacuí, bem como no interior de Júlio Borges e a perspectiva é que a expansão 

seja feita para outras localidades no interior assim que possível. A meta de 

atendimento para os programas sociais são de 100 famílias referente ao 

Programa Primeira Infância Melhor e mais de 112 indivíduos ao programa 

Criança Feliz.  

Atualmente contamos com 212 beneficiários dos programas PIM e CF e 

dispomos de 5 visitadoras, sendo 4 no município de Salto do Jacuí dentre elas:  

- Geisi Oliveira Mathias Vaz; 

- Josieli de Fátima Billig; 

- Bruna Campos; 

- Larissa Oliveira. 

Na localidade de Júlio Borges a visitadora responsável é: 

-Neuza Ferreira Liczbinski. 

 

Os programas sociais contam com o apoio do comitê Gestor Municipal 

GTM e 3 Secretarias representadas por: 



 

- Rosimeri dos Santos – Psicopedagoga- Representante da Secretaria 

Municipal de Educação; 

- Laurinda da Paixão Camargo – Nutricionista – Representante da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

- Marijane Borba Figueiredo – Assistente Social, Coordenadora do Programa 

primeira Infância Melhor e Supervisora do Programa Criança Feliz – 

Representante da secretaria de Trabalho e Ação Social. 

 

Os programas ajudam a romper o ciclo vicioso da perpetuação ou 

manutenção da necessidade existente e isso é extremamente importante para 

combater a desigualdade social de forma sustentável. A iniciativa tem como 

base metodologia desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef) e pela Organização Mundial da Saúde para dar melhor resposta às 

necessidades das famílias, respeitando a autonomia, a cultura e os direitos da 

população.  

O programa tem resultados imediatos na criança atendida. Do ponto de 

vista de política pública, os frutos serão colhidos em longo prazo, como a 

redução da vulnerabilidade econômica e a melhoria das condições de vida 

dessas pessoas. 

O objetivo é dar a melhor resposta às necessidades das famílias, 

respeitando a autonomia, os direitos e a cultura de cada uma delas. 

 

 

                         Marijane Borba Figueiredo 

                      Assistente Social Cress 6439 

                 Coordenadora PIM e Supervisora CF 

 

 

 

 

Salto do Jacuí, 03 de Dezembro de 2018. 


