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Pais e professores resolveram se frnir na defesa de uma causa única: mais verbas parao ensino 

articular quer 
CORREIO BRUOEMCT , • , . , vez na Constituinte 

Num momento em que 
grande parte' dos deputa
dos e senadores da Assem
bleia Nacional Constituinte 
propaga a defesa e a pro
mulgação de leis que ga
rantam o ensino gratuito, o 
que Implica numa efetiva 
participação do Estado no 
processo educativo, o ideá
rio do ensino privado está 
na pauta do 21B Congresso 
Nacional dos Estabeleci
mentos Particulares de En
sino (Conepe), aberto on
tem, no Centro de Conven
ções. Promovido pela Fe
deração dos Estabeleci
mentos Particulares e or
ganizado pelo Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensi
no Particulares do DF, o 
Conepe terá até a próxima 
quarta-feira palestra, de
bates e mesas-redòndas 
com o objetivo de traçar di-
retrizes que serão encami
nhadas aos constituintes. 

O s w a l d o S a e n g e r , 
secretário-geral do Conepe 
e diretor do Sindicato do 
DF, afirmou que "os repre

sentantes das escolas parti
culares veêm com preocu
pação o atual momento 
quando a Assembleia Na
cional Constituinte está 
propensa a uma estatiza
ção do ensino". Para ele, 
"a escola única é obra de 
um Estado totalitário". 

Segundo Oswaldo, o ideal 
é a existência dos "mais di
versos tipos de escola, por
que elas são uma opção a 
mais para o cidadão. So
mos a favor do ensino gra
tuito para todos, mas não 
podemos cercear as pes
soas de liberdade de esco
lher a escola que deseja
rem cursar". 

Do Conepe, participarão 
aproximadamente 1 mil e 
200 pessoas, entre professo- ~ 
res, diretores, pedagogos e 
proprietários de estabeleci
mentos de ensino da pré-
escola ao 3" grau. Como 
convidados, diversos depu
tados e senadores consti
tuintes que poderão anali
sar detalhadamente uma 
das propostas básicas do 

Congresso, o vale-escolar 
que mereceu uma explica
ção do secretário-geral: 

— Achamos que o Gover
no poderia instituir fórmu
las similares às utilidzadas 
na distribuição do leite ou 
do transporte coletivo. Ain
da não sabemos como isto 
poderia ser agilizado, mas 
achamos que o vale-escolar 
seria uma alternativa viá
vel. 

Atualmente, a rede pri
vada de ensino, com seus 35 
mil estabelecimentos, abri
ga aproximadamente 15 
milhões de estudantes, de 
acordo com dados apresen
tados por Oswaldo. Na 
abertura, o governador Jo
sé Aparecido discursou aos 
presentes. Hoje, quer em 
palestras ou em mesas-
redondas, estarão em pau
ta os seguintes temas: A 
Escola particular no con
trole do ensino livre, Edu
cação na nova Constituição 
Brasileira, Política Finan
ceira: anuidades e salários 1 
e Lideranças Escolares. f 


