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Nota de Esclarecimento sobre notícia produzida e veiculada por Jornal 

local 

Em virtude da notícia produzida e publicada pelo Jornal “Mais Goiás”, no dia 28/08/2022, com o título 

“Marconi recebe apoio de presidente da Fundação Nacional das Associações Pestalozzi, em Ipameri” a 

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI – FENAPESTALOZZI e a ASSOCIAÇÃO 

PESTALOZZI DE IPAMERI, através de sua Presidente, Ester Alves e, a FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 

PESTALOZZI DO ESTADO DE GOIÁS – FEPESTALOZZI-GO, através de sua Presidente Roseli Lopes de 

Oliveira, neste dia 31/08/2022, vêm a público esclarecer que: 

1) A Federação das Associações Pestalozzi em nível Nacional e Estadual, assim como as suas 

Afiliadas – Associação Pestalozzi de cada Município, sempre cumpriram com zelo as Normas 

Estatutárias, que regulam sua filosofia, diretrizes, ações e a própria razão de existirem, 

primando por sua autonomia administrativa e de gestão;  

2) Todas as Federações e Associações “Pestalozzi” são sem fins econômicos ou lucrativos, 

possuem “caráter não confessional e sem qualquer vínculo político-partidário; 

3) Federações e Associações Pestalozzi “não participam de campanhas político-partidárias ou 

eleitorais, sob quaisquer meios ou formas”. 

4) As portas das inúmeras “Pestalozzi” de todo o Brasil, independentemente de credo religioso, 

orientação político-partidária, gênero ou raça, sempre estiveram e estarão abertas para 

receber quem deseja conhecer o trabalho realizado, ouvir as demandas necessárias à melhoria 

contínua dos atendimentos às pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e apoiá-las. Da 

mesma forma, as “Pestalozzi estarão presentes em todos os eventos que tratem das questões 

sociais e as aproxime de potenciais parceiros para o cumprimento de sua Missão Institucional.  

5)  Sempre houve e haverá reconhecimento e gratidão por parte das Federações e Associações 

Pestalozzi àqueles (a) que fortalecem o Movimento Pestalozziano, desde que não sejam em 

troca de apoio institucional, de cunho eleitoral individual ou político-partidário, o que é 

vedado por força estatutária.  

6) O reconhecimento das Federações e Associações Pestalozzi é sempre evidenciado através da 

informação divulgada junto ao público interno (familiares e colaboradores) e público externo 

através da comunicação (nas redes sociais e outros meios midiáticos) sobre o que está sendo 

feito na e em apoio à Instituição, quem e quais são seus parceiros e colaboradores. Assim, a 

conquista do voto é consequência direta de ações concretas voltadas para transformar a vida 

das pessoas, viabilizando, promovendo e garantindo seus direitos. 

Por fim, considerando que vivemos em um Estado Democrático de Direito, em que a escolha do 

candidato é uma decisão pessoal de cada eleitor, cabe ressaltar que eventual apoio ou voto do 
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dirigente institucional não reflete e não pode refletir, necessariamente, a vontade coletiva da 

Instituição. Qualquer interpretação fora destas premissas é de foro íntimo e não representa o 

Movimento Pestalozziano. 

Goiânia, 31 de agosto de 2022. 

 

Ester Alves Pacheco                                                                      Roseli Lopes de Oliveira  
Presidente da FENAPESTALOZZI                                                 Presidente da FEPESTALOZZI-GO 
Presidente da Associação Pestalozzi de Ipameri                                                                                                     
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