Oficio nº 004/2018-2

Goiânia, 17 de dezembro de 2018.

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos
Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA
Assunto: Confraternização

Caros Companheiros e Companheiras,

A cada dia fica mais evidente a importância dos movimentos socias, tal como o nosso do
Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, pois constituem força e instrumento político
que evidenciam injustiças históricas, tendo como objetivo principal forjar um estado social de
maior justiça e alterar o “status quo” que favorece as elites estabelecidas. Constituímos, portanto,
uma coletividade irmanada na luta pelos direitos legais da classe trabalhadora, especialmente da
educação de jovens e adultos.
Os tempos sombrios que nos assolam cada dia mais têm demandado de todos nós o
alimentar de esperanças e sonhos coletivos na construção de uma outra realidade possível.
Precisamos reacender em nossos corações, mentes e ações o sentido de utopia como
compromisso histórico, tal como propôs Freire (1979, p.16): “[...] a utopia não é o idealismo, é a
dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de
anunciar a estrutura humanizante”.
Assim, ressaltando a necessidade de nos fortalecemos uns nos outros pela defesa dos
jovens e adultos trabalhadores e do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos,
realizaremos um Almoço Coletivo, dia 20 de dezembro (quinta-feira), às 12h30, na
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás/UFG (Rua 235, s/nº, Setor Leste
Universitário, Campus I). Além de partilhamos a mesa, o que representa uma troca de afetos, a
companheira Dinorá também nos oportunizará uma vivência em Dança Circular.

A participação de todos e todas será um motivo de esperança e alegria!

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de EJA (forumejago@gmail.com)
___________________________________________________________________
Compõem o Fórum Goiano de EJA: Conselhos Municipais de Educação de Goiânia; Educandos; Educadores; Fórum Metropolitano de EJA; Fórum de EJA do
Entorno; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFG; Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte-Seduce; Secretarias Municipais de Educação
de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Valparaíso, Novo Gama; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás-Sintego; União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação – UNCME Goiás; União Nacional dos Dirigentes Municipais – Undime; Pontifícia Universidade Católica de Goiás-PUC GOIÁS
e Universidade Federal de Goiás-UFG.

