
 
Oficio nº 003/2018-2                                                                  Goiânia, 05 de novembro de 2018. 

 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA 

Assunto: Reunião Ordinária 

 

 

 

Caros Companheiros e Companheiras,  

 

 

 

Toma forma a cada dia no Brasil um projeto de governo que não apenas descaracteriza o 

Estado Democrático de Direito, mas que também acirra a já histórica exploração da classe 

trabalhadora. Precisamos ficar atentos, pois depois do resultado da recente eleição presidencial, 

cujas propostas do candidato eleito desconstroem claramente os direitos dos trabalhadores, 

criminalizando, inclusive, qualquer movimento ou forma de protesto organizado contra essa 

perversidade, o que se tem de fato é uma pseudodemocracia, um mero formalismo, uma retórica 

manipulatória, sem qualquer relação com o mundo concreto da política. 

Portanto, faz-se urgente o nosso fortalecimento como movimento, o que implica retomar 

discussões sobre o que vem a ser o Fórum Goiano de EJA e sua importância na defesa da 

Educação de Jovens e Adultos e da classe trabalhadora, relembrar o sentido do nosso Portal e a 

necessidade de mantê-lo ativo, assim como de outros veículos de comunicação e expressão, tais 

como o grupo de WhatsApp, e-mail, entre outros.  

Assim, mais uma vez, ressaltamos 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. 

Portanto, contamos a participação de todos e todas em nossa reunião ordinária do dia 08 de 

novembro, das 14h às 17h30, sala 103, na Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás/UFG. (Rua 235, s/nº, Setor Leste Universitário, Campus I). 

   

Pauta: 
 

  1. Informes  

  2. Mobilização pela EJA 

  3. Encontros Temáticos 

  4. Encontro Estadual 

          5. Coordenação do Fórum Goiano de EJA 

          6. Outros 
 
 

 

 

 

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. 


