Oficio nº 06/2020 – ANCED
São Paulo, 05 de junho de 2020.

Ilmo. Senhor
Alex Kamarotos
Diretor Executivo de DNI
Genebra - Suíça.

Assunto. Negociação da dívida da ANCED/Seção DCI Brasil, referente aos anos de
2013 a 2019.

Senhor Diretor Executivo,
A defesa dos direitos humanos não pode se dá de forma isolada
absolutamente, esta antenado com a articulação global com estratégia de
fortalecimento mutuo é necessário e urgente, sobretudo quando a agressão e a
violência contra a população vulnerável e excluída avança em todo o Planeta, em
especial as crianças e adolescentes estão nesta ponta de vulnerabilidade.
Por isso estar juntos coletivamente é uma imposição daqueles/as que
acreditam em um outro Planeta, um outro Mundo onde a infância e a juventude
protagonizam suas histórias com liberdade e criatividade cultural, espiritual e ambiental,
exercendo plenamente seus direitos de estar nos logradouros e de participar,
exercendo sua capacidade de fala e de escuta.
O enfrentamento as múltiplas violências e as violações destes direitos,
quando o estado não prioriza o investimento público na melhoria da qualidade de vida
da população, principalmente os mais pobres só pode ter êxito quando as ações são
coletivas e tendo princípio básico a solidariedade.
Desta forma é fundamental que as coalizões em defesa dos direitos
humanos de crianças e adolescentes na América do Sul e no Mundo caminhem juntas,
assim, a ANCED/Seção DCI prima com respeito pela articulação e a relação com DNI.
O cenário global no campo da mobilização de recursos tem sido muito difícil
para as organizações da sociedade civil, principalmente as de direitos humanos; essa
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conjuntura se agrava muito para quem vivem nos países do Sul, assim aqui no Brasil
essa conjuntura difícil se aprofunda muito com a chegado de um governo de extrema
direito e ante direitos humanos e direitos ambiental como é o caso do governo de Jair
Bolsonaro. Lembramos que a dificuldade de mobilização de recursos financeiros vem
se acentuando há alguns anos, porém nos últimos quatro é que a situação extrapola
toda a capacidade das organizações captar recursos internos.
É, nessa conjuntura que a ANCED/Seção DCI Brasil se insere. esvaziando
completamente sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros por um
período, o que está sendo aos poucos resolvidos neste momento.
Considerando todo esse cenário é que Associação Nacional dos Centros de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – ANCED/Seção DCI Brasil vem
através deste, propor a DNI Internacional a seguinte negociação de sua dívida.
Segue abaixo:
Proposta de negociação e pagamento da dívida com DNI.
1 – Solicitar a DNI redução de 70% no valor global da dívida da ANCED hoje está em
torno de 3.500 U$ o que dá R$ 17.920,00 valores atuais, e parcelar os 30% em 12
vezes U£ 5,376 e R$448,00 mensal sendo que o pagamento da primeira parcela será
01 de julho de 2020;
2 – Solicitar a DNI redução da anuidade em 50% ou seja 200 U$ ano, com vencimento
todo dia 01 de janeiro de cada ano.
Na esperança de continuar a caminhar juntos ANCED/Seção DCI Brasil e DNI
Internacional, renovamos votos de consideração.

Maria Ribeiro da Conceição

Maria das Graças Bezerra
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Djalma Costa
Coordenação Colegiada da ANCED/Seção DCI Brasil.
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