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PROGRAMAÇÃO
Dia 18 de janeiro

11:00 às 12:30 Reunião dos Departamentos e Coletivos da CNTE
12:30 Almoço
14:00 às 14:30 Intervenções Internacionais (5)
14:30 às 18:00 1ª Plenária deliberativa. Estatuto, Conjuntura e Política Sindical
18:00 Apresentação de chapas para Direção Executiva e Conselho Fiscal
18:30 às 22:30 Eleições para Direção Executiva e Conselho Fiscal
20:00 Jantar

TELEFONE ÚTIL: CNTE (61) 4063-7146

No período do 32º Congresso Nacional da CNTE, entre os 
dias 16 e 19 de janeiro de 2013, não haverá expediente na 
Sede da CNTE. Será instalado no local do evento um tele-
fone exclusivo para casos de extrema urgência.

Painel sindical defende mais união 
entre as entidades

O risco de fragmentação dos 
movimentos sindicais, 
e o consequente enfra-

quecimento da luta pelos direitos dos 
trabalhadores, as manifestações de rua 
em 2013 e o baixo investimento em 
educação pública foram assuntos de des-
taque no painel sindical realizado nesta 
sexta-feira (17), em Brasília, durante o 
32º Congresso Nacional da CNTE.

A conquista de mais direitos para a classe 
trabalhadora vem esbarrando, cada vez 
mais, em divergências internas entre as 
próprias entidades sindicais. O secretá-
rio de Relacões Internacionais da CUT, 
João Felício, alertou para o risco de frag-
mentação política dessas organizações: 
“A disputa não pode ser entre a gente. 
Se não, seremos derrotados, e usados 
como instrumentos da direita”. A cons-
trução de pautas unitárias e a realização 

de ações conjuntas é uma das soluções 
apontadas pelos integrantes da mesa.

Enquanto o Brasil investe apenas 950 
dólares por ano para cada aluno matricu-
lado na rede pública, Cuba chega a pagar 
cerca de 3.300 dólares por pessoa, no 
mesmo período. As informações trazi-
das pelo presidente do PSTU, José Maria 
de Almeida, causaram indignação na pla-
teia. “O Brasil é a sétima economia do 
mundo, mas os governantes não sabem 
priorizar os investimentos”, disse. Para 
ele, o problema da educação no Brasil 
não é a falta de recursos e sim o fato de 
o governo escolher gastar menos com 
o que é mais importante.

Problemas como esse levaram milhares 
de brasileiros às ruas no ano passado, 
como lembrou a secretária de Políti-
cas Públicas da CUT, Rosane Silva. “As 

manifestações de 2013 foram além da 
pauta trabalhista: os jovens reivindica-
ram melhorias na saúde, mobilidade 
urbana e moradia”. Para ela, os oito anos 
de mandato de Lula tiveram papel fun-
damental para o reconhecimento dos 
movimentos sociais. “Ele abriu espaço 
para o diálogo permanente, aumentando 
nossa capacidade de luta”, opinou.

O presidente do Centro de Estudos 
de Mídia Alternativa Barão de Itararé, 
Altamiro Borges, concorda: “Acho que 
o Brasil avançou na defesa dos direi-
tos dos Trabalhadores e nas políticas 
social e externa”. Mas Altamiro lamen-
tou a falta de mobilização em torno da 
democratização dos meios de comuni-
cação no Brasil: “A direita brasileira é 
muito forte”. Para ele, quando o assunto 
é mídia, “o Brasil é a vanguarda do 
atraso”, criticou. 

O desafio de garantir uma educação 
pública de qualidade, inclusiva e laica

O painel Política Educacio-
nal, realizado no segun-
do dia do 32º Congresso 

Nacional da CNTE, foi uma opor-
tunidade de debater a realidade e as 
perspectivas para a educação brasileira.

Olgamir Amancia, secretária da Mu-
lher do Distrito Federal, e Carlos Abi-
calil, ex-presidente da CNTE, avalia-
ram o contexto histórico brasileiro 
e situaram a educação brasileira por 
meio dos seus números, avanços e 
políticas públicas.

“Observamos que desde o Brasil co-
lônia, a escola surge com uma marca 
excludente e somente a partir do go-
verno do presidente Lula a educação 
vai sofrer grandes avanços, ainda que 
se tenha muito a fazer”, disse Olgamir.

Segundo ela, são visíveis as diferenças nas 
políticas sociais, nos marcos do governo 
democrático do ex-presidente Lula: o ce-
nário de desenvolvimento com distribui-
ção de renda e fortalecimento do estado 
deu início a uma política educacional de 
acesso ao conhecimento para a maioria 
do povo. 

Olgamir enfatizou que política educacio-
nal é estruturante e que, sem sua imple-
mentação, “dificilmente conseguiremos 
construir o país que desejamos e pro-
mover um projeto de desenvolvimento 
para o Brasil”, disse.

Para Carlos Abicalil, é preciso sempre 
marcar presença, exigir avanços e de-
finir “qual estado estamos desenhando 
para conquistar o patamar de afirmação 
de direito público, universal , igualitá-

rio e portador de uma nova dignida-
de para todos”. Abicalil lembrou que 
o 32º Congresso Nacional acontece a 
um mês da Conae – Conferência Na-
cional de Educação e avaliou que “um 
evento como esse tem o compromisso 
de confeccionar o tecido a partir do qual 
os conflitos que diagnosticamos e as 
propostas que fazemos ganhem o status 
como sendo um lugar de condensação 
de debate e de fervura dessas propostas 
e, nesse processo, construímos alian-
ças e demarcamos campo”, concluiu.

No fim do dia, cinco grupos de debates 
se reuniram em torno das resoluções 
apresentadas. Os temas foram os seguin-
tes: Conjuntura Nacional e Internacional; 
Política Educacional; Política Sindical e 
Estatuto; Balanço e Plano de Lutas e 
Políticas Permanentes.



“É importante que toda a América Latina 
esteja vendo as soluções propostas pela 
CNTE. Temos que sair daqui e compartilhar 
o que discutimos com as outras nações”. 
Eduardo Pereyra, CTERA (Argentina)

“Desejo que a CNTE tenha muito sucesso 
nas decisões desse Congresso. Vamos manter 
o calor em nossos corações e a cabeça 
fria para termos um bom encontro”. 
Barbara Geier, GEW (Alemanha) 

“Brasil e Venezuela sempre mantiveram 
laços de cooperação. Podemos sonhar 
juntos com uma integração ainda mais 
forte e fazer da América uma só pátria”.
Ángel Marín, FEV (Venezuela)

“Não é qualquer organização que consegue 
trazer uma diversidade tão grande de 
pessoas para um Congresso como este 
que a CNTE está organizando”.
Combertty Rodriguez, IEAL (Costa Rica)

Fala, companheiro(a)!

“No Chile temos passado por uma educação 
neoliberal com segmentação de ricos e pobres”.
Jaime Gajardo, CPC (Chile)

“O que mais me chamou a atenção 
foi a boa organização do evento, que 
conseguiu trazer muitos delegados”.
Pedro Hernandez, ASPU (Colômbia)

“Temos o desafio de construir a América 
Latina que queremos. E a educação é a 
ferramenta necessária para isso”.
Eladio Benitez, UNE (Paraguai)

“É no conflito e no debate que podemos construir 
as melhores propostas. Agradeço a possibilidade de 
poder participar de um encontro tão agradável”.
Elbia Marinelly, FUM-TEP (Uruguai)

“O exemplo da CNTE inspira os trabalhadores 
da República Dominicana”.
Ismael Peralta, Faprouasd (República Dominicana)

“Somos solidários com a luta dos professores 
brasileiros. Desejo vitória na luta de todos”. 
Luís Nancassa, Sinaprof (Guiné Bissau) 

“Torço para que os trabalhadores em 
educação tenham melhores dias de luta 
e consigam melhores salários”.
Gastão Ferreira, Sinprestep (São Tomé e Príncipe)

“Nada é mais importante do que a 
união e a solidariedade”.
Laureano da Costa (Guiné Bissau) 

“Agradeço ao povo brasileiro pela solidariedade 
com a Palestina. Espero que todos os objetivos dos 
participantes desse Congresso sejam alcançados”.
Nadim Makhalfa, SNE (Palestina)

“Lutamos contra o neoliberalismo. Vivemos 
um momento de regressão e temos que 
tomar cuidado, se não podemos levar nossa 
sociedade para um desastre coletivo”.
Gabriel Caldentey, STEI (Espanha) 

“Para evoluir, precisamos aprofundar 
o processo de mudança que se 
abre em nosso continente”.

José Oliveira, Fenapes (Uruguai)

“Aproveito este momento para citar 
o escritor português José Saramago: 
Privatize-se tudo, privatize-se o mar e o 
céu, privatize-se a água e o ar, privatize-se 
a justiça e a lei, privatize-se a nuvem que 
passa, privatize-se sonho, sobretudo se for 
diurno e de olhos abertos. E, finalmente, 
para florão e remate de tanto privatizar, 
privatizem-se os Estados, entregue-se por 
uma vez a exploração deles a empresas 
privadas, mediante concurso internacional. 
Aí se encontra a salvação do mundo...

E, já agora, privatize-se também

a puta que os pariu a todos”

Mario Nogueira, Fenprof (Portugal)


