Bons exemplos de Boa Vista chamam atenção em todo o mundo
Em fevereiro, prefeita Teresa Surita mostra experiências bem-sucedidas de seu governo
na Inglaterra, durante o evento “Diálogo Wilton Park”, que reunirá lideranças e representantes
de organismos internacionais para debater políticas públicas que promovam sociedades mais
saudáveis.
O mundo todo tem tomado conhecimento dos bons exemplos dados pela Prefeitura de
Boa Vista (capital de Roraima) com seu Plano Municipal de Atenção à Primeira Infância. A
prefeita Teresa Surita, que já falou sobre experiências bem-sucedidas de seu governo em
eventos nos EUA, Holanda, Itália, Alemanha e Chile, vai agora à Inglaterra, palestrar no
“Diálogo Wilton Park”. O evento reunirá lideranças e especialistas das áreas de saúde, clima,
alimentação, planejamento urbano e setor privado, atuantes em diferentes organizações
internacionais, com o objetivo de debater e trocar experiências sobre maneiras de implantar
políticas públicas que promovam sociedades mais saudáveis.
A Wilton Park é uma agência executiva do Departamento de Relações Exteriores do
Reino Unido, que fornece um fórum global para discussões estratégicas. Seus eventos sempre
ocorrem na Winston House, castelo do século 16 transformado em hotel, que fica em uma
área rural a 1h30 de Londres. O “Diálogo Wilton Park” sobre saúde é fruto de uma parceria
entre o Ministério de Relações Exteriores da Suécia, a Wellcome Trust (instituição inglesa que
financia pesquisas pela melhoria das saúdes humana e animal) e a OMS (Organização Mundial
de Saúde).
Teresa Surita falará sobre “O poder dos prefeitos em ações multissetoriais” no último
dia de evento, durante o painel “From Global talk to local walks” (conversas globais para
caminhadas locais). Estará muitíssimo bem acompanhada, já que palestra logo após o príncipe
Daniel da Suécia – um dos anfitriões do evento – e antes de Elhadj As Sy, secretário Geral da
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Príncipe
Daniel discorrerá sobre “Engajamento dos jovens em movimentos sociais”, e Sy sobre
“Movimentos populares – ações comunitárias para saúde e bem-estar”.
Será a primeira agenda internacional de 2020 da prefeita, que em março também
participa, em Santiago do Chile, do “Lanzamiento Red de Líderes: Convergencia para la
Acción”, a convite da Fundación Horizonte Ciudadano, rede internacional de proteção à
primeira infância na América Latina presidida por Michelle Bachelet - atual Comissária de
Direitos Humanos da ONU e ex-presidente do Chile. Teresa está entre as pouco mais de 50
lideranças, de diferentes partes do mundo, convidadas por Michelle a envolver-se nos
trabalhos da fundação.
Ainda para este ano, a prefeita tem convites para participar da Uppsala Health Summit,
na Suécia, da C40 World Mayors Summit, em Copenhagen (Dinamarca), entre outros eventos
correlatos na Índia, Equador e Colômbia. Só no ano passado, foi convidada a falar na COP 25
(Conferência sobre Mudança Climática), em Madri, da Urban 95 Partners Summit, na Holanda,
e em encontro na Rockefeller Foundation, em Bellagio (Itália).

Programas
Teresa Surita está em seu quinto mandato como prefeita de Boa Vista e desde o terceiro
investe nas políticas públicas que tornaram a capital de Roraima referência nacional na atenção
à primeira infância. Criado em 2013, o programa Família Que Acolhe garante acessos
desburocratizados a saúde, educação e desenvolvimento social da criança, de maneira
integrada, desde a gestação até os 6 anos de idade. O programa já atendeu, em seis anos, cerca
de 15 mil famílias, das quais 7.720 seguem participando.
Na área de saúde, por exemplo, o programa facilita a gestantes e bebês o acesso a
exames pré-natal, consultas médicas e orientações sobre alimentação saudável, importância do
carinho e do fortalecimento dos vínculos entre pais e filhos. As grávidas recebem enxovais para
seus bebês e, quando eles completam 1 ano, passam a contar com três latas de leite por mês.
Os serviços são estendidos às casas das famílias, por meio da Visitação Domiciliar por técnicos
do programa, que acompanham o desenvolvimento físico e social dos pequenos.
Na educação, antes mesmo do nascimento, a criança tem sua matrícula efetivada em
creches municipais diferenciadas – as Casas Mães – e depois na escola, até os 6 anos de idade,
quando inicia o Ensino Fundamental.
A atenção à primeira infância também está por todo o aparelhamento urbano de Boa
Vista.
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