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SECRETARIA 

EXECUTIVA 

(2015/2017)  

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2015. 
 
Prezada Presidente Dilma Rousseff, 
 
Permita-nos quebrar o protocolo, deixando de lado a formalidade exigida pelo alto 
cargo que a senhora ocupa. Falamos em nome da Rede Nacional Primeira Infância, 
(RNPI) uma articulação da Sociedade Civil organizada. Esta Rede conta com mais de 170 
organizações membros, que incluem representantes do setor privado, de organizações 
multilaterais, de outras redes, de Secretarias e Ministérios, que se comprometem a 
atuar em conjunto na defesa e promoção dos direitos das crianças de até seis anos de 
idade, período crucial na formação de uma pessoa. Essas crianças somam 20 milhões, 
dos quais quase três milhões ainda vivem abaixo da linha da pobreza. 
 
Quando candidata, a senhora assinou a carta elaborada pela Rede Nacional Primeira 
Infância, assumindo o compromisso de, caso eleita, defender a criança pequena, 
cumprindo o que determina a Constituição. 
 
É neste momento que é preciso ser firme e honrar esse compromisso. Seu gesto em 
defesa das crianças terá o apoio não apenas dos que a elegeram, mas, igualmente, de 
todas as pessoas de bem que, acima de eventuais diferenças e críticas, sabem que o 
futuro do Brasil depende do que acontecer com essas crianças. É um fato reconhecido 
que as medidas sociais implementadas nas últimas décadas alcançaram resultados 
significativos, comprovando nossa capacidade de mudar uma herança que parecia 
destino inelutável. É preciso prosseguir. 
 
Estamos vivendo duas crises ao mesmo tempo: uma, amplificada exaustivamente pela 
repetição da palavra crise, mesmo quando a notícia é positiva. Outra, a crise real, grave, 
que nos desafia a entender sua natureza e suas origens, buscando separar do joio de 
interesses espúrios o trigo das soluções que visam o bem comum. 
 
A solução da atual crise não está no corte de programas sociais em educação, saúde, 
acesso à cultura. Nossas crianças exigem que façamos muito mais, aperfeiçoando, 
ampliando e melhorando a qualidade dos programas que as vêm beneficiando. É nesta 
hora que deve prevalecer a visão de futuro, que a ética deve juntar-se à vontade política 
e a ameaça de retrocesso ser afastada com firmeza. 
 
Como Presidente, mãe e avó, não permita que comprometam o futuro do Brasil, com 
cortes insensatos em programas sociais. 
 

 
Claudius Ceccon 
Coordenador Executivo da Rede Nacional Primeira Infância 
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