CARTA A COMUNIDADE DA FAEB
Prezadas Associadas e Prezados Associados,
Nesse momento em que iniciamos uma nova gestão da diretoria FAEB (biênio
2019/2020), nos dirigimos a comunidade Faebiana com imensa satisfação e alegria. Ao
estender os nossos cumprimentos, manifestamos os desejos que possamos consolidar os
elos que nos unem e que possamos juntos estabelecer novas conexões para a expansão da
FAEB e para o fortalecimento de nossa luta em defesa da arte na educação; da garantia do
caráter público e do acesso amplo e universal a arte por meio das escolas, universidades e
instituições culturais com políticas públicas de incentivo e garantia do direito à educação e a
cultura.
Nosso trabalho teve início em meados de janeiro e estamos em transição de gestão.
Assim, agradecemos a Diretoria (biênio 2017/2018), composta por: Leda Maria de Barros
Guimarães, Ana Paula Abrahamian de Souza, Luzirene do Rego Leite, Fabiana Souto Lima
Vidal, Veronica Devens Costa e Sidiney Peterson Ferreira de Lima pelo trabalho realizado ao
longo desses dois anos. Reiteramos o nosso compromisso com a continuidade de ações que
foram exitosas, com a atenção às atividades que estavam em construção e com a revisão de
práticas e processos, a fim de cumprir com o programa que apresentamos na eleição que
nos conduziu à Direção da FAEB.
No mês de fevereiro, lançaremos um Boletim apresentando as propostas que serão
iniciadas ainda neste semestre. Nossas principais ações concentram-se nesse momento no
alinhamento de um plano de gestão democrático e horizontal; na elaboração de estratégias
para resistir aos retrocessos no campo da arte e da educação; na consolidação da Rede de
Representantes; no apoio às Associações Regionais; no aumento de número de filiadas/os; e
esperamos em breve lançar as datas e o tema do XXIX CONFAEB, que pela primeira vez será
realizado no estado do Amazonas.
Lembramos que a FAEB SOMOS TODOS NÓS! Por isso, precisamos que cada uma e
cada um na sua cidade, estado e região possa divulgar nossas ações, fomentar a
participação de estudantes, professores e pesquisadores. Quanto mais as nossas mãos
estiverem entrelaçadas, mais força teremos para garantir a qualidade do Ensino de arte e as
conquistas feitas ao longo destas três décadas.
Saudações Faebianas!

