A QUEM INTERESSAR POSSA
Eu, Claudius Ceccon, na qualidade de Coordenador da Secretaria Executiva da
RNPI Rede Nacional Primeira Infância, que congrega mais de 200 instituições dedicadas à defesa e promoção dos direitos constitucionais das crianças, em especial
daquelas que estão na faixa do nascimento até os seis anos e requerem cuidados
prioritários, tendo em vista a ameaça de interrupção dos trabalhos da Fundação
Xuxa Meneghel, participante desta Rede, venho a público, em meu nome e dos
demais membros desta Secretaria Executiva, declarar o que se segue:
A Fundação Xuxa Meneghel tem cumprido, desde sua criação, há 28 anos, com regularidade,
persistência e qualidade, a missão que define sua ação que consiste em contribuir para a proteção integral de crianças e adolescentes, sobretudo em relação aos que têm seus direitos
violados e ameaçados. Como parte de sua ação, desenvolve um trabalho integrado de assistência social, cidadania, prevenção às violências e participação infanto-juvenil, completando
esse trabalho com um indispensável apoio às famílias, acompanhado de incentivo ao desenvolvimento comunitário, capacitação profissional e geração de trabalho e renda.
Em nível nacional, a Fundação Xuxa Meneghel tem participado de redes e fóruns de mobilização social através de campanhas, um trabalho de incidência política destinado a influenciar na
formulação de políticas públicas que garantam à infância e à juventude os direitos constitucionais de que são detentores..

Ao longo de quase três décadas de atuação, cerca de 15 mil crianças e adolescentes até
12 anos foram beneficiados por projetos institucionais. Além disso, 8 mil jovens e adultos
se formaram em cursos de qualificação profissional e de alfabetização através de parcerias com outras instituições, 10 mil jovens e adultos participaram de projetos que, ao
mesmo tempo e que estimulam a criatividade através de expressões artísticas e atividades
culturais, orientam esses jovens através de cursos de resultam em aumento de escolaridade. Esses projetos institucionais, essas ações em Redes e campanhas somaram mais de
200 mil atendimentos.
Tendo em vista as dificuldades originadas pelo momento que o país atravessa e, em consequência, a ameaça de de extinção do trabalho institucional da Fundação Xuxa Meneghel, vimos
por este meio declarar publicamente nosso apoio a uma instituição cujo trabalho que consideramos de enorme relevância e impacto social na área da infância brasileira.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2017

Claudius Ceccon
Coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância
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