
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

CARTA DE REPÚDIO 

 

 
Ilmo. Srº. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e 
de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás (SED) A FEDERAÇAO DOS ARTE 
EDUCADORES DO BRASIL (FAEB), entidade que tem 30 anos de existência e representa os 
profissionais do ensino e aprendizagem da área de Arte, vem por meio desta repudiar os 
atrasos salariais que vem ocorrendo no Instituto Tecnológico de Goiás em Artes Basileu 
França, repudia ainda a previsão de corte de 70% dos professores e funcionários desta 
mesma Instituição. 
 
Os atrasos salarias tem acarretado transtornos e prejuízos aos professores e aos alunos 
da Instituição. O possível corte acarretará prejuízos à população goiana, deixando de 
atender mais de dois mil alunos ali matriculados, além de ferir a Constituição da 
República Federativa do Brasil (1988) que prevê: 

 
Em seu Art. 208, os deveres do Estado mediante a garantia de “acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” 
(V). 

 
Além de no seu Art. 215, afirmar que é dever do Estado garantir a todos o “pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional”. Neste mesmo artigo garante 
como dever do Estado: 

 
II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005) 

 
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

 
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005) 



Todos esses deveres pontuados pela Constituição Federal vem sendo cumpridos pelo 

ITEGO em Artes Basileu França, e deveriam ser expandidos ao invés de suprimidos. 

 
Na certeza de contarmos com a vossa atenção para essas importantes questões (atrasos 

salariais e corte de pessoal) solicitamos que estas situações sejam revistas no ITEGO em 

Artes Basileu França, que só assim estará em consonância com a Constituição da 

República Federativa do Brasil (1988). Sem mais para o momento, colocamo-nos a 

disposição para um diálogo franco e aberto e ajudar no que for preciso para garantir o 

Ensino de qualidade da Arte. 
 
 
 

 

Profa. Drª Leda Maria de Barros Guimarães 
Presidente da Federação dos Arte Educadores do Brasil – FAEB 
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