Boletim nº10, 14/09/2011
XII ENEJA
ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O Fórum EJA Bahia vem por meio desse boletim de nº 10, socializar as
últimas informações e acontecimentos:
I. Informações gerais
Solicitamos que os representantes de todos os Fóruns repassem estas
informações aos delegados, pois, temos recebidos e-mails dos mesmos
(delegados), lançando questões já respondidas nos boletins anteriores.
a) Para os delegados
O translado do aeroporto de Salvador ao Gran Hotel Stela Maris, situado
na Praça de Stella Maris, nº 200 – Salvador/BA, se dará a partir das 11:00,
portanto, quem chegar antes desse horário deverá aguardar no aeroporto.
Tão logo se encerre as inscrições dos delegados contemplados com as
vagas remanescentes faremos com a ajuda da equipe do portal a relação com
os dados referentes aos horários de vôo, para organizarmos o translado do
aeroporto ao hotel a partir do horário acima estabelecido, ou seja, a partir das
11h00min do dia 20/09/2011
Como já foi dito que a hospedagem no hotel será a partir das 12:00 hs do
dia 20/09/11, realizaremos chek in no referido horário. Lembramos que não
será oferecido no dia 20/07/2011 almoço para os delegados.
Como havíamos mencionado no boletim nº 9 que seria:

“...disponibilizado para a hospedagem dos 600 participantes do XII
ENEJA 100 quartos triplos com duas camas de casal e uma extra e 150
duplos, cada um com duas camas de casal. ” A comissão local articuladora do
XII ENEJA em reunião decidiu que a organização dos quartos será assumida
pela supracitada coordenação e encaminhada ao hotel. Caso tenhamos tempo
faremos o comunicado em outro boletim.
Lembramos a importância de cada Fórum trazer suas bandeiras
representando o Estado de origem e outros objetos característicos dos lugares
de onde provêm.
b) Para a reunião dos representantes dos Fóruns com a SECADI:
Reafirmamos a solicitação feita no boletim anterior. “Solicitamos, portanto,
aos representantes dos Fóruns que participarão da reunião com a SECADI
que preencham a tabela com as informações sobre os horários de saída do
Estado de origem e de chegada à Salvador com a máxima urgência.” Ainda
não completamos todas as informações dos representantes dos Fóruns. Leila
esboçou uma proposta de pauta, porém ainda não há uma clara definição da
pauta de reunião com a SECADI.
II. Inscrições de vagas remanescentes

As inscrições das vagas remanescentes foram abertas na tarde do dia
13/09/2011 até as 15h00min do dia 14/09/11, atendendo as manifestações
feitas pelos Fóruns, centralizada no e-mail indicado por Meire, que mais uma
vez, assumiu esta tarefa. Precisamos definir nesse ENEJA, critérios de
distribuição das vagas remanescentes, para o próximo ENEJA em 2013.

IV. Programação
Na mesa A política de EJA: Da sexta Conferencia Internacional ao Plano
Nacional de Educação (PNE 2011 a 2020). Carlos Abicalil indicou Walisson
Mauricio de Pinho Araujo – Coordenador Geral de Apoio à Gestão Democrática
dos Sistemas de Ensino- DASE/SASE/MEC para substituí-lo.

Na mesa intitulada: 90 anos de Paulo Freire na EJA: entre os discursos e
as práticas teremos a participação de Tânia Moura (UFAL), que se sentiu
honrada com o convite e mudou sua agenda de compromisso para participar
de nosso ENEJA.

V. Relatoria

Realçamos a necessidade da indicação dos nomes para a composição da
equipe de relatoria daqueles Fóruns que ainda não o fizeram. Analise (MG)
está sempre nos lembrando dessa grandiosa tarefa. Estamos nos organizando
para a Relatoria de modo que possamos nos aproximar ao máximo do que
será o XII ENEJA.

VI. Carta aos Fóruns
Lembramos do prazo proposto pelos representantes na reunião que
ocorreu em Agosto em Salvador já dito em outros boletins “Propusemos a data
limite para o envio de contribuições o dia 15/09/2011. Temos acompanhado o
movimento de construção desta carta, porém avaliamos que ainda está muito
tímido. Devemos avançar, pois a proposta e sua aprovação no XII ENEJA têm
como objetivo uma ampla divulgação deste documento em todos os espaços
relacionados à educação. Vamos todos contribuir e cumprir os prazos
propostos. ” (boletim nº 9)

VII Passagens dos Educandos

O coletivo EJA Bahia avalia a importância da presença e participação dos
educandos representando as regiões e fazemos coro com a proposta lançada
por Edmilson e outros que se manifestaram. A região sudeste já se manifestou
com relação a vinda dos educandos. Essas experiências fortalecem nosso
movimento, nossa luta, nossa independência política e financeira. Estamos

nos mobilizando para que os jovens e adultos trabalhadores estejam no XII
ENEJA.

Finalizamos nosso boletim com mais um poema de Bertolt Brecht

“Há aqueles que lutam um dia; e por isso são bons;
Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muitos bons;
Há aqueles que lutam muitos anos; e são melhores ainda; porém
há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis.”

Saudações a todos,
Pelo FÓRUM EJA BAHIA
Fátima Urpia
Sandra Siqueira
Coordenadoras

