Brasília, 28 de março de 2020.
INFORMATIVO N.º 01/2020 – CD MIEIB

É TEMPO DE DARMOS AS MÃOS, TEMPO DE SOLIDARIEDADE E
FORTALECIMENTO DE NOSSA ATUAÇÃO EM DEFESA DAS CRIANÇAS E DE SEUS
DIREITOS!

Em momentos difíceis como este, em que a pandemia de Covid-19 avança desenfreada sobre
nossa população e que o presidente da República afirma tratar-se de uma “gripezinha”, nos dá a
impressão de que, assim como alguns órgãos de governo, estamos atônitos e inertes.
Contudo, nosso movimento tem assumido uma postura dinâmica, seja em âmbito nacional –
onde articulamos com outros movimentos e entidades na proposição de documentos, notas e
posicionamentos públicos, cartas abertas a órgãos estatais, dentre outras ações – seja em âmbito
estadual, regional, municipal, distrital – no enfrentamento da crise e de instituições e pessoas que
tentam tirar proveito da situação para retirar direitos de trabalhadores/as e, principalmente, dos bebês
e das crianças pequenas. Não bastasse a pandemia do novo coronavírus, ainda temos de conviver com
a inércia, imperícia, imprudência e irresponsabilidade da presidência da República que insiste em
tomar medidas com o objetivo de salvaguardar o mercado e não a população como um todo. Dito de
modo mais corriqueiro: parece-nos que o presidente prefere contar vidas perdidas a contar
desempregados.
Diante desse quadro, o Comitê Diretivo do MIEIB, dentro de sua atribuição de deliberar ações
imediatas em situações como a que vivemos, assim como, de apoiar e estimular ações a serem
desenvolvidas pelos fóruns, frente a um contexto que representa riscos à efetivação dos direitos das
crianças, informa algumas das ações que foram realizadas e ou se encontram em andamento. Tais
ações consistem em uma agenda de trabalho que visa não só nos mantermos atentas/os no
enfrentamento da crise sanitária que avança em nosso país, mas na garantia de proteção dos bebês e
crianças pequenas e de seus direitos nesse momento crítico. São elas:


levantamento de informações que visem divulgar e orientar a população sobre a Covid-19.
Nesse processo, estamos seguindo e recomendamos a todas/os seguirem as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS), de sustentação científica e pautada na experiência
exitosa de outros países;



elaboração e divulgação da Nota de repúdio público sobre as Medidas provisórias 927 e 928
e sobre o pronunciamento do presidente da República que insiste em minimizar a crise
sanitária que vivemos e seus efeitos pelo mundo, desconsiderando as orientações dos órgãos
competentes e de especialistas na área da Saúde;



produção de Carta aberta em parceria com a Rede Nacional Primeira Infância enviada ao
Conselho Nacional de Educação sobre a ineficácia da proposta de atendimento de crianças da
educação infantil na modalidade de educação a distância. Os integrantes do MIEIB que
representam nosso movimento na RNPI protagonizaram todo o processo de elaboração
coletiva da carta de modo que, este documento também deve ser usado por nós no
enfretamento de tentativas de inserção da educação infantil na educação a distância nos
estados, municípios e no DF, subsidiando a posição dos fóruns locais em ações contra
educação a distância na educação infantil;



elaboração de Nota conjunta com a Undime apresentando nosso posicionamento contrário à
inserção da educação infantil na modalidade a distância;



elaboração de Carta a ser enviada à Uncme, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos
Estaduais de Educação, Ministério Público, a deputados/as da Frente parlamentar pela
primeira infância e Comissão de educação como forma de articulação com outros atores
sociais (individuais e coletivos) em prol dos direitos das crianças e, em especial, do direito à
educação infantil. Do mesmo modo, essa carta, assim como os demais documentos, poderão
ser reproduzidas e encaminhadas pelos fóruns que compõem o MIEIB às Secretarias
(municipais, estaduais, distrital) de educação;



elaboração de Carta aberta a ser enviada às Secretarias Municipais e Distrital de educação
solicitando a continuidade de oferta de alimentação escolar enquanto um dos direitos das
crianças. Importante destacar que esta proposta se inspira no protagonismo de muitos Fóruns
estaduais, municipais e regionais que, de modo pioneiro, produziram documentos e formas de
articulação com as secretarias de educação com vistas a garantir a continuidade desse direito
a bebês e crianças pequenas;



campanha informativa e de sensibilização sobre a prevenção da Covid-19, com pequenos
textos e imagens reforçando a importância da permanência das crianças em casa durante a
pandemia. Esta ação visa um trabalho informativo nas bases do movimento e busca
conscientizar profissionais e familiares sobre a importância do isolamento social das crianças,
apesar de o ministro de Estado da Educação e o chefe do executivo federal insistirem em
reabrir as escolas e Instituições de educação infantil;



acompanhamento da produção de materiais informativos de outros movimentos e entidades
tanto de ordem institucional (notas, cartas, moções, dentre outras) quanto de ordem didática

(informativos, boletins, recomendações e outros) que podem e devem ser divulgados pelo
MIEIB enquanto articulador desses coletivos.
Essas são algumas ações em desenvolvimento e, nesse processo, demandamos a articulação e
união com todos os Fóruns que compõem o MIEIB. Ressaltamos a importância de ampla divulgação
dos documentos, Cartas e Notas encaminhadas aos e-mails dos Fóruns, bem como, mantendo a
interlocução entre os pares, vigilantes nos estados, municípios e no DF em relação às medidas
tomadas e que se relacionam ao direito das crianças, dentre eles, o direito à educação infantil.
Solicitamos a todos os Fóruns que compartilhem com o Comitê Diretivo ações de resistência
e enfrentamento em curso, bem como, proposições de como podemos avançar e fortalecer nossa
atuação nesse momento de tantos riscos em relação aos direitos de todas/os. Lembramos também da
importância de divulgação das ações locais no site do MIEIB e nas redes sociais.
Reafirmamos nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a população
brasileira e nos colocamos solidários e à disposição para contribuir com as autoridades, atores e
entidades na perspectiva da proteção de direitos.

Pedimos a todos: fiquem em casa! Estamos de mãos dadas, ainda que distantes!

SOMOS FORTES, SOMOS MIEIB!
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