Brasília, 29 de Outubro de 2018

Ao Excelentíssimo Sr. Jair Messias Bolsonaro, Presidente Eleito
Prezado Senhor,

Através do presente, a Federação Nacional das Escolas Particulares - FENEP, vem
parabenizar sua brilhante vitória nas urnas, uma luta desigual, sem dinheiro, sem
apoio de grandes partidos ou estruturas políticas, numa demonstração inequívoca
que a democracia é o melhor caminho, em que grandes ideias quando apoiadas
podem ser vencedoras. O que torna ainda mais desafiante sua missão para os
próximos anos.
Considerando sua manifesta consciência da necessidade de agir rápido e de forma
estratégica para proceder o equilíbrio das contas públicas, bem como na melhoria da
qualidade da educação brasileira;
Considerando que a Escola Particular Brasileira, apesar das inúmeras dificuldades
que todo o setor produtivo enfrenta para empreender no nosso país, vem prestando
relevantes serviços educacionais, com elevada qualidade comprovada em
indicadores técnicos;
Considerando que a Escola Particular Brasileira desonera o Estado, oferecendo
serviços que seriam de sua responsabilidade às famílias brasileiras, resultando em
uma economia de mais de 280 bilhões de reais;
Considerando que a Escola Particular Brasileira emprega mais de 2,5 milhões de
pessoas com registro de trabalho formal e em sua maioria com curso superior, com
predominância da participação de mulheres neste contingente;
Considerando a elevada e descabida carga tributária que a Escola Particular
Brasileira está sujeita, onerando especialmente sua geração de empregos formais
com pesados encargos, ainda assim consegue fazer educação de qualidade com
custos menores do que a educação pública;
Considerando que a FENEP - Federação Nacional das Escolas Particulares
representa um setor com mais de 42 mil instituições privadas de ensino do Brasil,
atendendo mais de 15 milhões de alunos, sendo aproximadamente 6 milhões no
ensino superior e 9 milhões na educação básica;
Considerando a expectativa da montagem de um governo com equipe técnica e
conhecedora das reais necessidades do Brasil, nas diversas áreas de governo;
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Colocamos a estrutura técnica da FENEP e da Escola Particular Brasileira à
disposição para contribuir na montagem, definição e execução de um programa de
governo inovador, que permita à Educação brasileira dar um grande salto de
qualidade, elevando os seus indicadores para as metas estabelecidas, tão
necessárias para alcançarmos o desenvolvimento desejado para o Brasil.
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Ademar Batista Pereira
Presidente Fenep
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