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DE 2017

Unidos por uma educação pública
de qualidade

“O

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF, para o 33º Congresso Nacional da CNTE.

Movidos pelo mesmo ideal de Paulo Freire, cerca de 2500
representantes da Educação do Brasil e de mais 18 países
estarão reunidos de quinta-feira (12) até domingo (15), no

Para o presidente da CNTE, Roberto Leão, o Congresso
será um momento muito enriquecedor. “Essa troca de experiências entre profissionais de todo o mundo, nos dará mais
subsídios para juntos continuarmos na luta por uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade”.

nde quer que haja mulheres e homens, há sempre
o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre
o que aprender. (Paulo Freire).

‘Paulo Freire: Educação Pública, Democracia e Resistência” esse é o tema do Congresso, que tem como objetivo
discutir e avaliar os rumos, avanços e retrocessos da legislação no Brasil e no mundo.
No Congresso, também será eleita a Direção Executiva e o
Conselho Fiscal, para a gestão 2017-2020 da Confederação.
Com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva na cerimônia de abertura, dentre os assuntos que
serão destaque nos quatro dias de encontro estão: as conjunturas internacional e nacional, as políticas educacional
e sindical, o balanço político, as políticas permanentes e o
plano de lutas da categoria.
Os educadores poderão participar de grupos de debates de
diversos assuntos como, políticas para mulheres, combate
ao racismo e à homofobia, saúde do trabalhador, situação
educacional nos municípios, dos funcionários de escola
e da juventude sindical, nas reuniões dos coletivos e de
departamentos da Confederação.
E a CNTE reitera o convite de Paulo Freire aos professores, para que não descuidem de sua missão de educar,
nem desanimem diante dos desafios.
Ao dar as boas-vindas aos(às) participantes de seu 33° Congresso Nacional, a CNTE deseja que desta cidade, para onde convergiram
trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo o país, saia uma Confederação mais forte e uma educação de qualidade para todos e todas.

Foto: Renato Alves

Seminário internacional
debate desafios educacionais
e a luta sindical

A

CNTE realizou nesta quarta-feira (11), o 2° Seminá- dos direitos das elites “mesquinhas e corruptas que querio Internacional, em Brasília. O evento ocorreu no rem manter o povo subserviente”, disse.
Centro de Convenções Ulysses Guimarães e reuniu 34
representantes de diversos países, além do movimento “Os Desafios Educacionais e Políticos nos Países da América Latina” foi o tema da primeira mesa. De acordo com
social brasileiro.
a Secretária-Geral da Federação Uruguaia do Magistério
De acordo com o presidente da CNTE, Roberto Leão, o e Trabalhadores de Ensino Primário (FUM-TEP), Elbia
objetivo do encontro é trocar experiências e fortalecer Pereira, o principal desafio dos trabalhadores é manter o
o engajamento dos/as trabalhadores/as em educação diálogo com a sociedade.
nas lutas da sociedade brasileira por mais e melhores
serviços públicos e pela garantia de direitos indivi- Representantes da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau,
duais e coletivos. “É necessário reforçar a luta pela Cabo Verde, entre outros, falaram também sobre os “Desaliberdade e autonomia sindical, contra a repressão e fios Educacionais e Políticos nos Países da África”.
a perseguição de lideranças sindicais”, no Brasil e Beatriz Muhorro Manjama, presidente da Organização
no mundo, avaliou.
Nacional dos Professores (ONP), de Moçambique, expôs
Na abertura do Seminário a professora Fátima Silva, Secretária de Relações Internacionais da CNTE e Vice-Presidenta
da IEAL, reconheceu os avanços que os trabalhadores/as
da educação têm alcançado ao longo dos últimos anos.
“Temos que valorizar essa conferência como uma grande
oportunidade de construir e fortalecer laços de solidariedade entre os países” enfatizou.

a dificuldade que os educadores enfrentam no seu país.
“Mas não vou deixar de lutar, pois só deixa de lutar quem
não quer viver e eu quero viver”.
Participaram também da última mesa do evento entidades
da Alemanha, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Suécia
e Japão, entre outras.

“Hoje, os movimentos sindicais estão sob forte ataque nos
O Presidente da Internacional da Educação para a América EUA também. Menos de 6% dos trabalhadores pertencem
Latina (IEAL), Hugo Yasky, fez uma análise da conjun- aos sindicatos, o que torna o movimento cada vez menos
tura política atual.
eficiente, mas nós estamos prontos para lutar”, afirmou o
representante dos Estados Unidos, Louis Malfaro.
“Esse seminário é muito importante, pois temos que proclamar a união de todos os países para gerar ações que Ao final do evento, a professora Fátima Silva lembrou dos
permitam que os trabalhadores possam encontrar a saída companheiros de luta que já faleceram e pediu um minuto
para as crises e a repressão sindical que está ocorrendo em de aplauso ao ex-presidente de Portugal e líder humanista,
toda a América Latina”, destacou Yasky.
Mário Soares, que morreu no último dia sete de janeiro.
De acordo com o Secretário de Finanças da CNTE, Anto- A CNTE irá fazer uma publicação com todo o material
nio Lisboa, o golpe no Brasil se deu em três pilares: o produzido no seminário, para relatar a luta educacional e
geopolítico, o econômico, e finalmente pela manutenção a realidade sindical no mundo.

Lula abre 33º
Congresso Nacional
da CNTE
O

33° Congresso Nacional da CNTE será aberto oficialmente na noite
desta quinta-feira (12), com a presença do ex-presidente Luís Inácio
Lula da Silva.
Lula será o palestrante da Conferência “Conjunturas Internacional e Nacional”.
O evento terá a participação de mais de 2.500 profissionais da educação de
todos os estados brasileiros e diversos países, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal, Angola, Suécia, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Noruega,
Haiti, Canadá, além do movimento social brasileiro.

Som e ritmos para todos
de transformação social e acredita na cultura como mecanismo revolucionário neste universo.

Maria vai Casoutras

Thiago Jamelão

A “Maria vai Casoutras” deixa a marca da alegria tão
característica da música brasileira, além de realçar a diversidade que dispõe nossa cultura. Como base, samba, axé e
forró, que associados a outros ritmos, costuram um movimento diferenciado e genuinamente brasileiro.
Além das meninas, a “Joy Band” vai animar a festa de
confraternização. A banda consolidada no mercado há
15 anos, possui ampla experiência e diversidade musical. Atuando no mercado de eventos desde o ano 2000,
a Joy traz em sua bagagem um histórico de eventos bem
sucedidos, fruto de um trabalho musical aprimorado e sintonizado com as expectativas do público.

Joy Band

om o repertório diversificado e uma mistura de ritmos
e sons, além de músicas autorais, a banda “Maria vai
Casoutras” vai se apresentar na abertura do evento.

Apaixonado pela influência nordestina na cultura brasileira, Thiago Lunar, transmite positividade e alto astral
para conectar o público à felicidade. Os participantes do
33° Congresso da CNTE poderão acompanhar o cantor
que traz no repertório, algumas músicas autorais e canções
de grandes ícones da música brasileira como Dominguinhos, Falamansa, Luiz Gonzaga e Alceu Valença.

A banda traz uma nova roupagem para músicas já consagradas no cenário nacional e internacional, sem deixar
de lado, clássicos do samba, forró e axé. O grupo é pautado na valorização da mulher, na cena cultural brasileira,
sobretudo musical. Sendo assim, a banda apoia todas as
ações em que o protagonismo feminino é visto como fator

A programação musical contará também com o cantor
goiano Thiago Jamelão, que gosta de misturar vários estilos,
mas tem na essência a música negra. E para quem gosta
de samba, poderá curtir ainda a belíssima voz da cantora
Clara Nogueira, que fará o público dançar ao som de grandes sambistas.

Thiago Lunar

Clara Nogueira
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PERCURSO
CENTRO: 3,5 KM / 7 MIN
SETOR HOTELEIRO SUL E NORTE: 1,8 KM / 4 MIN
AEROPORTO INT. DE BRASÍLIA: 16,2 KM / 20 MIN

EPAR

AEROPORTO JK

No período do 33º Congresso Nacional da CNTE, entre os dias 12 e 15 de janeiro
de 2017, não haverá expediente na Sede da CNTE. Será instalado no local do
evento um telefone exclusivo para casos de extrema urgência.

PROGRAMAÇÃO
Dia 12 de janeiro

9:00 às 21:00 ��������Credenciamento e substituições delegadas(os)/suplentes
12:30........................Almoço
16:00�����������������������Cerimônia de abertura: CNTE, CSI, IEAL, CEA, CUT, CTB, MST,
UNE, UBES, CONTEE, PROIFES, Ana Julia Ribeiro
17:30 �����������������������Conferência sobre Conjuntura Internacional e Nacional:
Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
19:00........................Jantar
20:30.......................Plenária: Aprovação de regimentos e votação de recursos

Dia 13 de janeiro

8:30 às 18:00.........Credenciamento
8:30 às 12:00 ��������Substituição de delegadas (os)/suplentes (sem prévia
solicitação)
9:00 às 12:30 ��������Painel: política sindical: João Felício, Adilson Araújo, Janelei
Albuquerque, Jandira Uehara, Intersindical e Conlutas
12:30........................Almoço
14:00 às 16:30������Painel: política educacional: Economista Esther Dweck e
Professor Gaudêncio Frigotto
17:00 às 19:00.......Grupo de debates em torno das resoluções apresentadas
19:30........................Jantar
20:30 ����������������������Ato Político em Defesa da Democracia: Emir Sader, Tico Santa
Cruz, Eugenio Aragão, Ana Julia Ribeiro, CNTE, CUT, CTB, etc.
22:00 às 02:00......Confraternização

Dia 14 de janeiro

11:00 às 12:30.......Reunião dos Coletivos da CNTE e do DESPE
12:30........................Almoço
13:30........................Lançamento de publicações
14:30........................1ª Plenária Deliberativa - Conjuntura
16:30........................2ª Plenária Deliberativa – Política Sindical
17:30 �����������������������Apresentação das Chapas para Direção Executiva e
Conselho Fiscal
18:30 às 22:30......Eleições para Direção Executiva e Conselho Fiscal
19:30........................Jantar

Dia 15 de janeiro

8:30..........................3ª Plenária Deliberativa – Política Educacional
9:30..........................4ª Plenária Deliberativa – Balanço
10:30........................5ª Plenária Deliberativa – Políticas Permanentes
11:30........................6ª Plenária Deliberativa – Plano de Lutas
12:30........................7ª Plenária Deliberativa – Estatuto e Moções
13:30........................Posse da direção eleita e encerramento
14:00.......................Almoço

EXPEDIENTE: Boletim do 33° Congresso Nacional da CNTE. Realização: Frisson Comunicação & Marketing. Coordenação: Ana Paula Messeder. Jornalistas: Katia Maia, Katiane
Ribeiro, Ana Paula Silva e Amanda Vieira. Direção de Arte: Noel F. Martínez e Bruno Soares.

