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Estudo feito pelo Movimento Todos pela Educação aponta que 3,8 milhões de
crianças e jovens entre 4 e 17 anos estavam fora da escola em 2010.
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Correspondência
Parabéns pelo jornal Nota 10. Muito bom para ler!
Professora Alaides, Guaraniaçu – PR
Tenho que fazer a complementação de Pedagogia do caso Vizivali/
Iesde, mas não sei como fazer a inscrição de matrícula em que site
e como faço. Seria possível me orientar. Desde já agradeço.
Telma Gonçalves de Lima
Puxa, o governo poderia chamar também o concurso de 2007 de
Educador. Somente chama os demais... Bem que poderia pedir para
Sr. Flávio Arns ou quem sabe Sr. Beto Richa. Foi cancelado porque
não tinha verba?
Marie Kodo
Na repetência escolar, quem deve ser reprovado: o aluno ou o
colégio? O sistema retrógrado, o colégio, a família e os alunos,
todos têm parte nisso. Jogar a “culpa” em uma só organização é
erro.
Edicler Bonesso, Curitiba – PR

Meu filho de 12 anos tem disgrafia. Foi diagnosticado aos 8 anos de idade,
mas na verdade desde pequeno ele já dava sinais dessa dificuldade.
Desde o jardim estávamos buscando recursos. Ele já fez TO, escolinha
de artes, frequentou duas psicopedagogas.Tivemos uma melhora,
também devido ao seu crescimento e maturidade. Estou buscando
alternativas mais eficientes para auxiliar o meu filho, que muitas vezes
é prejudicado na escola por causa da letra e dificuldade com a cópia.
Sinceramente a psicopedagoga e psicomotricista que o acompanhou
fez um trabalho efetivo em como o professor avaliá-lo, porém pouco
eficiente em auxiliá-lo. Procuro apoio no sentido de alternativas para
auxiliá-lo e também indicação de clínicas ou profissionais para me
apoiar. Sou pedagoga e psicopedagoga também. Então estou disposta
a receber orientações de alguém que é perita no assunto.
Daniela Romero Mignone
Gostaria de estar indo quitar meu Fies. Já tem um ano e meio que
terminei meu curso de graduação em Farmácia e adquiri meu contrato
em 2007. Sei que já tem o juro de 6,5 %, então gostaria de saber o
que tenho que levar e se meus fiadores têm que estar presentes para
quitação? Por favor, assim que puderem me respondam essa dúvida.
Jhenys Sara Sardinha Shimokawa Borges
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Cartas
Correspondência

Gostaria de saber como ficou a questão do ensino da música nas escolas.
Até onde sei há uma lei que detalha esse assunto.
Lenise Mergulhão Prest
Meu filho estuda em uma escola da rede municipal de Curitiba.
Constantemente vive sofrendo ameaças de seus colegas, que inclusive já
o agrediram. Quem devo procurar para fazer uma denúncia, pois já relatei
o caso para a direção da escola, que prometeu intervir, mas até agora
nada. E isso já ocorre há mais de seis meses.
Lorena Magalhães D’Andrade
Gostaria de ver uma matéria no Nota 10 sobre escolas específicas para
meninos e meninas.
Lázara Pacheco
Acredito que as escolas deveriam incentivar mais as tradições. Vamos
pegar o exemplo do Carnaval. Por que não abordar o assunto de forma
cultural com as crianças, para que não achem que Carnaval é apenas uma
festa ‘onde tudo pode acontecer’?
Priscilla Menon Taves Golet

Expediente

Foto: José Ferna

ndo Ogura

Jornal Nota 10 – Publicado pela Nota 10 Publicações.
Circulação mensal. Enviado para 22 mil e-mails (caso queira
cadastrar alguém para receber o jornal gratuitamente acesse
o site www.nota10.com.br e preencha o formulário).
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É Notícia

Novo ministro da Educação
faz mudanças internas no MEC

es
Aloizio Mercadante já tem os nom

para o novo ministério.

O novo ministro da Educação, Aloizio Mercadante, já tem os nomes
que ocuparão cargos no Ministério da Educação (MEC). Mercadante
substituiu Fernando Haddad, que deixou o ministério para concorrer a
prefeito de São Paulo nas eleições de outubro. A posse foi no dia 24 de
janeiro.
Saíram o Secretário da Educação Profissional e Tecnológica, Eliezer
Moreira Pacheco; a Secretária da Educação Básica, Maria do Pilar Lacerda;
a Presidente do Inep, Malvina Tuttman; o Secretário da Educação Superior,
Luiz Cláudio Costa ocuparia outro cargo.
No Diário Oficial da União (DOU) do dia 25 de janeiro foi publicada
a exoneração do Diretor de Regulação e Supervisão da Educação a
Distância da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior,
Hélio Chaves Filho.
No DOU de 7 de fevereiro, a exoneração de Malvina Tuttman, e a
nomeação de Luiz Cláudio Costa para a presidência do Inep, e de Marta
Wendel Abramo, para o cargo de Diretora de Regulação e Supervisão da
Educação à Distância da Seres.
Até o fechamento desta edição Marco Antonio de Oliveira era tido
como o novo Secretário da Educação Profissional e Tecnológica, e César
Callegari o Secretário da Educação Básica.

6

É Notícia

Presidente Dilma diz
que mercado exige
qualificação.

Pronatec terá quase
1,2 milhão de vagas este ano
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) vai oferecer, este ano, quase 1,2 milhão de
vagas em cursos de qualificação em áreas como construção civil, informática, mecânica, turismo e enfermagem.
A presidenta Dilma Rousseff disse, em entrevista ao programa Café com a Presidenta, que os cursos serão feitos
em parceria com o Senac, Senai e escolas técnicas federais. “O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais
qualificação. No ano passado, mais de 60% dos trabalhadores nas regiões metropolitanas tinham feito pelo menos
o ensino médio, ou seja, estudaram pelo menos 11 anos”, disse. No ano passado, foram criados quase 2 milhões de
empregos com carteira assinada. No setor de serviços, foram 925 mil vagas, no comércio, 452 mil, e na construção
civil, foram 223 mil novos empregos.
Segundo a presidenta, o desemprego atingiu o nível mais baixo dos últimos dez anos, chegando a 4,7% em
dezembro. “Esses resultados são muito positivos, principalmente quando a gente observa o que acontece
na Europa e nos Estados Unidos, onde uma séria crise econômica gerou estagnação e desemprego”,
disse. “Com investimento, criação de emprego e distribuição de renda, estamos transformando o
Brasil em um país de classe média”, completou.
Dilma Rousseff lembrou que o trabalhador com carteira assinada tem acesso a benefícios como
décimo terceiro salário, férias remuneradas, Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e seguro desemprego, além de acesso a crédito mais
barato. “O emprego, com aumento do salário e da renda das famílias,
é o motor do crescimento sustentável. Esse é o segredo do sucesso
da economia brasileira. As pessoas melhoram de vida, podem
consumir mais. A indústria e o comércio crescem, aumentam o
investimento, a produtividade.”
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Professores do ensino médio
de escolas públicas ganharão tablets

Os professores que atuam no ensino médio da rede pública,
em todo o Brasil, serão os primeiros a receberem tablets. A partir
do segundo semestre, o Ministério da Educação (MEC) deve
iniciar a distribuição dos equipamentos para 598.402 docentes.
Os primeiros da lista são os professores de escolas que
já têm internet em alta velocidade (banda larga), que somam
58.700 unidades. A ideia é o computador portátil chegar a 62.230
escolas públicas urbanas.
Para o MEC, o programa tem mais chances de sucesso se o
professor dominar o equipamento e o seu uso, antes de chegar
ao aluno. “A inclusão digital tem que começar pelo professor. Se
ele não avançar, dificilmente a pedagogia vai avançar”, disse o
ministro Aloizio Mercadante. Cursos de capacitação presencial
e a distância vão ser oferecidos ao professor, assim que o
aparelho começar a ser distribuído.
Com o tablet, o professor poderá preparar as aulas, acessar
a internet e consultar conteúdos disponíveis no equipamento revistas pedagógicas, 60 livros de educadores, principais jornais
do país e aulas de física, matemática, biologia e química da Khan
Academy, organização não governamental que distribui aulas
on-line usadas em todo o mundo.

O equipamento será distribuído

a quase 600 mil docentes nesta

primeira fase.
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Desembolso será de quase R$ 180 milhões
É Notícia

As aulas preparadas no tablet, segundo o
ministro, serão apresentadas por meio da lousa
digital, espécie de retroprojetor combinado com
computador, que muitas escolas já usam desde
o ano passado. No decorrer de 2011, foram
entregues 78 mil desses equipamentos.
Para o ministro, a tecnologia do tablet, em
que os comandos podem ser acionados por meio
de toques na tela, é mais “amigável” para leitura
e acesso à internet em comparação a outros
computadores.
Com a novidade, Mercadante espera também
tornar a sala de aula mais atrativa para os
adolescentes. “O ensino médio é o grande nó
da educação. Os indicadores não são bons e a
evasão escolar é alta. A escola não está atrativa
para o jovem. Esses equipamentos fazem parte do
esforço para melhorar o ensino médio”, diz.

Para levar o tablet à sala de aula, o MEC irá desembolsar de R$ 150 milhões
a R$ 180 milhões para comprar até 600 mil unidades este ano. Em dezembro
passado, o ministério abriu licitação para a aquisição de 900 mil aparelhos de
fabricação nacional, de 7 e 10 polegadas, com câmera, microfone e bateria de
seis horas de duração.
O governo pagará quase R$ 300 pelo tablet de 7 polegadas e
aproximadamente R$ 470, pelo de 10 polegadas. No mercado, conforme o
ministério, o equipamento de 7 polegadas custa cerca de R$ 800.
Apesar do processo de compra ter sido iniciado no ano passado,
Mercadante destaca o programa como uma de suas primeiras ações no
comando do ministério. “Esse programa foi desenhado nesse período que
estou aqui”, disse, explicando que a gestão do antecessor, Fernando Haddad,
lançou o edital de compra para atender a pedidos de estados e municípios.
As empresas Digibras e a Positivo venceram a licitação. O contrato deve ser
fechado somente em abril, após o Inmetro avaliar se os produtos atendem às
exigências do edital.
Depois de distribuir para os professores do ensino médio, o ministro quer
entregar os aparelhos para os docentes do ensino fundamental. Ainda não há
previsão sobre quando os alunos receberão o equipamento.
Apesar da chegada do tablet nas escolas, Mercadante garante que isso
não significa o fim do Programa Um Computador por Aluno (UCA), que distribui
laptop aos estudantes.
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Faculdades terão que informar
alunos do ProUni sobre encargos
Todas as universidades que aderiram ao Programa Universidade
para Todos (Prouni) e ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
terão que divulgar aos alunos, em comunicados fixados em locais de
grande circulação de estudantes, os valores dos encargos mensais
para cada curso e turno. A determinação está em portaria publicada na
edição do dia 2 deste mês do Diário Oficial da União.
As informações deverão constar também no site da instituição
de ensino superior, que deverá prestar contas de todos os descontos
regulares e de caráter coletivo oferecidos, inclusive os concedidos a
título de pontualidade ou antecipação do pagamento das mensalidades.
O comunicado terá de informar ainda o teor dessa portaria, o
número da Central de Atendimento do MEC (telefone 0800 616161),
além dos meios eletrônicos que podem ser consultados pelos alunos.
Quem não cumprir a determinação estará sujeito à instauração de
processo administrativo, que poderá incluir a desvinculação do ProUni
e a impossibilidade de adesão ao Fies por até três processos seletivos
consecutivos.
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Escolas têm até 12 de março
para participar do Censo 2011

aluno.
rmações sobre o rendimento do
O objetivo do Censo é coletar info

As escolas de educação básica de todo o país devem
participar da segunda etapa do Censo Escolar 2011. O prazo
começou no último dia 1.º e vai até 12 de março. O objetivo é
coletar informações sobre o rendimento do aluno no final do
ano letivo.
Para participar, as escolas precisam acessar o sistema
Educacenso no endereço:http://educacenso.inep.gov.br, clicar
na opção Situação do Aluno e preencher os dados solicitados.
A senha para informar a situação é a mesma utilizada na
matrícula inicial.
A partir de 19 de março, os dados preliminares sobre a
situação de cada estudante estarão disponíveis para conferência
dos gestores municipais e estaduais de educação. O prazo para
retificação dos dados vai até 2 de abril. A previsão é que os dados
finais sejam divulgados na segunda quinzena de abril.
As escolas que não preencherem os dados podem ficar de
fora das estatísticas oficiais que servem de base para o cálculo
das taxas de aprovação, reprovação e abandono e do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
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No ensino superior
Alunos e instituições de ensino superior têm até 16 de abril para responder ao Censo da Educação
Superior (ano referência 2011). O Ministério da Educação (MEC) espera a participação de mais de 2,3 mil
instituições e de cerca de 6 mil alunos de cursos de bacharelado, licenciatura, tecnológicos e formação
específica.
O Censo reúne informações sobre as instituições de ensino superior: cursos, vagas oferecidas,
inscrições, matrículas, alunos que ingressam e os que se formam, além de informações sobre o corpo
docente. Os dados contribuem no cálculo de indicadores de qualidade, como o Índice Geral de Cursos (IGC).
Toda instituição de educação, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos deve participar. Serão
consideradas as instituições que mantiveram em funcionamento pelo menos um curso de graduação ou
sequencial no ano passado.
A coleta de dados será feita até abril e o prazo para conferência e validação das informações será entre
os dias 7 de maio e 8 de junho.
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Governo federal anuncia programa
para alfabetizar crianças “na idade certa”

O novo ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou
que vai criar um programa para garantir a alfabetização de
crianças “na idade certa”. De acordo com ele, o programa incluirá
materiais didáticos adequados, avaliação permanente e mais
recursos direcionados para o que chamou de “fase crítica do
aprendizado”.
“Temos que ter consciência que se uma criança não aprende
a ler e a escrever até no máximo 8 anos de idade, todo processo
de aprendizado futuro fica comprometido e o custo depois de
você recuperar pedagogicamente esse aluno é muito, além do
risco de perdermos essa criança e ela simplesmente abandonar
a escola”, disse.
Mercadante também comentou sobre a questão da
valorização do professor. Ele defendeu que as políticas precisam
estar centradas nesse objetivo. “Não iremos a lugar nenhum
sem bons professores, sem um magistério bem estruturado e
motivado, desde a educação infantil até o ensino superior”, disse.
O ministro anunciou que o MEC quer criar políticas de

incentivo para alocar os melhores
professores nas escolas com
baixo desempenho nas avaliações
ou ainda aquelas localizadas na
periferia dos grandes centros
urbanos. Um dos mecanismos para
recrutar esses professores, citado
por Mercadante, é a Prova Nacional
de Ingresso na Carreira Docente.
O projeto, que já está sendo
desenvolvido pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), será uma espécie de concurso nacional
para professores. Os profissionais interessados participarão
da prova e as redes de ensino municipais e estaduais poderão
contratar esses docentes sem a necessidade de que cada uma
realize seu próprio concurso. Segundo ele, a proposta será
discutida com as centrais sindicais.
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Palavra do Especialista

ensino&educação

Dos 3 aos 8 anos, a criança merece uma boa escola

Jacir J. Venturi
Diretor de escola, professor da
UFPR por 25 anos e da PUCPR
por 11 anos.
Cidadão Honorário de Curitiba.
Autor dos livros Álgebra Vetorial
e Geometria Analítica
(9.ª edição) e Cônicas e
Quádricas (5.ª edição).
Site: www.geometriaanalitica.
com.br
Contato:
jacirventuri@hotmail.com

Uma vigorosa transformação nas escolas
de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental ocorreu nas duas últimas décadas.
E o melhor, uma expressiva valorização dos pais,
enquanto no passado era recorrente a frase: “Ah, meu
filho vai para o Jardim só para brincar”. Hoje, dispondo
de estatísticas da Unesco, 65% das crianças brasileiras
frequentam a pré-escola, belo índice, pois é similar
ao dos países com elevado grau de desempenho
educacional.
Um estudo da FGV, recentemente divulgado,
concluiu que os meninos e meninas que fizeram
a Educação Infantil, ao chegarem ao 5.º ano se
diferenciaram significativamente em conhecimento
e capacidade de aprendizagem, especialmente em
Matemática e Português. Convicto estou, depois de
40 anos de atividade profissional em todos os níveis
de ensino, que, se fosse me dada uma única opção
de colocar meu filho numa excelente escola, não

titubearia: não seria na Universidade, tampouco no
Ensino Médio, mas sim numa escola dos 3 aos 8 anos.
Referindo-se à aprendizagem, é comum ouvir que
a criança é uma “esponjinha”, pois retém, absorve tudo
com muita facilidade quando estimulada. É uma das
fases de melhor desenvolvimento neuropsicomotor.
Aos 5 anos, a meninada deve estar inserida em um
ambiente alfabetizador, num alegre convívio com o
mundo das letras.
Pais, controlem a ansiedade e evitem
comparações: cada menino ou menina tem seu ritmo!
Alfabetizar precocemente não significa alfabetizar
melhor. A alfabetização e o letramento são processos,
não se deve estabelecer uma série como a série da
alfabetização e do letramento, mas sim um percurso de
enlevo e concomitantemente de estímulo às práticas
de leitura, escrita e oralidade.
(continua na página seguinte)
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Jacir J. Venturi
Diretor de escola, professor da
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por 11 anos.
Cidadão Honorário de Curitiba.
Autor dos livros Álgebra Vetorial
e Geometria Analítica
(9.ª edição) e Cônicas e
Quádricas (5.ª edição).
Site: www.geometriaanalitica.
com.br

Por volta dos 6 ou 7 anos, o nosso “Einsteinzinho”
começa a desenvolver o raciocínio lógico, o que –
parafraseando a psicopedagoga Maria Irene Maluf – o
habilita a participar de jogos e brincadeiras com regras
mais elaboradas. É uma atividade lúdica e um rito de
passagem ao maravilhoso universo da Matemática.
Em décadas passadas, as brincadeiras eram
compartilhadas com os irmãos, primos e vizinhos,
nos quintais, ruas e parques. Hoje, em parte, o filho
convive essencialmente com adultos, pequenos
animal de estimação, tem acesso a shoppings, games,
TVs, computadores. Essa postura sedentária e mais a
ingestão sem controle de guloseimas ou excesso de
alimentos no âmbito das famílias são as principais
justificativas do contingente de 30% de nossas
crianças com sobrepeso.

No ambiente escolar, os aluninhos passam
por experiências enriquecedoras: compartilham
experiências, cooperam entre si, ampliam o
vocabulário, interagem com os coleguinhas, aprendem
as regras de convivência no coletivo. E não menos
importante: iniciação aos valores éticos, respeito
ao meio ambiente, à diversidade, à hierarquia, aos
horários, bem como a incorporação de bons hábitos
alimentares. São requisitos indispensáveis para o
desenvolvimento da autonomia, autoconhecimento,
identidade e os preparam para as fortes exigências
futuras, formando adultos com boas relações sociais,
familiares e profissionais.

Contato:
jacirventuri@hotmail.com
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estão fora da escola
Pesquisa indica que 3,8 milhões de jovens
estão fora da escola
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O ensino médio também apresenta uma taxa de frequência menor do que
o país não conseguiu superar a meta intermediária (de 93,4% de acesso)
a média. Na faixa de 15 a 17 anos, apenas 83,3% estão inseridos no sistema
estabelecida para o ano de 2010.
de ensino, o que representa 1,7 milhão de jovens fora da escola. O menor
Com o maior número de jovens em idade escolar (17,3 milhões), a
percentual de acesso é registrado novamente no Norte (81,3%).
Região Sudeste registra o maior número de crianças e adolescentes fora
16
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coluna da apade
R. Des. Ermelino de Leão, 15, Cjs, 81 e 82 - Fone: (41) 3323.6493
CEP: 80.410-230 - Curitiba / Paraná

Reunião específica para discutir a situação do SAS
No dia 25 de janeiro houve reunião específica para discutir a situação
do SAS. Por parte do Governo: O Vice-Governador, Flávio Arns; o Secretário
da SEAP, Luiz Eduardo Sebastiani; o Superintendente do SAS, José Fernando
Macedo. E as Entidades de classe estiveram presentes: O Presidente da
APADE, Izaías Ogliari; a Presidente da APP-Sindicato, Marlei Fernandes de
Carvalho e os Secretários, Idemar Beld e Mário Sérgio de Souza, além do
Deputado Estadual, Professor José Lemos.
Todos se manifestaram sobre as reclamações e decepções de Servidores
Públicos quanto à falta e ou demora de agendamento de consultas e de exames.
Ouvidos os reclamos dos servidores, expostos pelos respectivos
representantes de classe, o Vice-Governador, Flávio Arns, confirmou que as
mesmas reclamações lhe foram repassadas pelos sindicatos de servidores,
pelos NREs e pela APADE.
O Secretário da SEAP informou que já foram tomadas algumas
providências, mas disse que, pelos valores repassados aos hospitais
conveniados, é impossível evoluir para a melhoria do SAS. Os valores pagos
aos hospitais e os honorários médicos não acompanharam os índices de
reajuste definidos pela ANS. Se tivessem sido aplicados, a consulta médica,
hoje, estaria em R$ 48,00, ao invés dos atuais R$ 27,00.

O Presidente da APADE, Professor Izaías Ogliari, participou da reunião.

O Superintendente do SAS fez um longo relato sobre a situação e os
clamores dos servidores. Relatou as medidas tomadas pelo Governo na
tentativa de melhorar o atendimento à saúde dos servidores. Disse ser
muito difícil e complicado negociar com os prestadores de serviços da área.
(continua na página seguinte)
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Mesmo assim, apontou alguns resultados positivos: melhoria de atendimento
em regiões do Estado; convênio com o Hospital da Policia Militar que está
atendendo bem e que as consultas estão sendo marcadas em poucos dias.
O credenciamento desse Hospital e os recursos físicos e humanos a ele
destinados pelo Governo foram importantes. Foi colocada toda a estrutura
ociosa à disposição do SAS. O atendimento está indo bem e as reclamações,
inclusive as de policiais, cessaram. Existe até uma predisposição de o
Estado construir outros hospitais nos moldes do da Polícia Militar. Informou
ainda que a equipe do Governo realizou uma pesquisa entre os servidores e
o resultado revelou que 78% dos servidores aceitam a co-participação; 50%
dos servidores estão concentrados na Região Metropolitana de Curitiba e do
litoral; 25% dos servidores têm plano particular de saúde.
Os representantes dos servidores disseram ser insustentável a
permanência da atual situação, apesar de avanços enfocados pelos
membros do Governo. A APP-S apresentou dados concretos que comprovam
a ineficácia do sistema.
A APADE reforçou as situações relatadas. Quem está doente não
pode ser atendido amanhã, precisa de atendimento imediato. Para tanto,
sugeriu duas linhas de ação:
a) Desenvolver estudos e traçar metas para que, num futuro
próximo, tenhamos um plano de autogestão em saúde, nos
moldes do antigo IPE.

coluna da apade
R. Des. Ermelino de Leão, 15, Cjs, 81 e 82 - Fone: (41) 3323.6493
CEP: 80.410-230 - Curitiba / Paraná

b) Enquanto isso, ampliar, e com urgência, os serviços de
atendimento à saúde, encurtando distâncias entre o Servidor
(Município) e os Prestadores de Serviços, porque é desumano,
por exemplo, obrigar um servidor de Adrianópolis vir a Curitiba
para uma consulta!
É preciso definir metas e agendar nova reunião para avaliação dos
avanços indicados nas duas alíneas acima.
Quanto à autogestão, a APADE lembrou os modelos da COPEL, da
SANEPAR, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e de tantas outras
entidades que adotaram a autogestão em saúde e, certamente, poderão
contribuir para criar um modelo similar em saúde, a custos reduzidos e
de boa qualidade. Colocou a APADE à disposição para aproximar alguns
coordenadores dessa modalidade – autogestão em saúde. Informou
que algumas empresas que deixaram a autogestão já retornaram ao
modelo.
O Vice-Governador, concluiu dizendo que as duas entidades de classe
presentes convergem para a mesma solução e, mediante insistência da
APADE, ficou o indicativo de nova reunião para meados de março/2012.
A esperança do Presidente da APADE, Izaías Ogliari, é que o atual
Governo retomará o sistema de autogestão em saúde para os Servidores
Públicos do Paraná. É a esperança.
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Diretores de escola terão
curso de qualificação

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) anunciou no final de janeiro que pretende implantar um
curso de especialização em gestão escolar para os diretores. Segundo o vice-governador e secretário
de estado da educação, Flávio Arns, o curso de formação, que será realizado a distância, visa a
permanente qualificação dos diretores para uma gestão eficiente e a garantia de mais qualidade no
ensino oferecido aos alunos.
O anúncio foi feito durante a reunião de Arns com diretores, que envolveu também as gestões de
escolas de educação básica na modalidade de educação especial pertencentes ao Núcleo Regional de
Educação de Curitiba e Núcleo Regional de Educação Área Metropolitana Sul. As reuniões serviram para
o repasse de informações sobre o cotidiano escolar.
Sobre o curso, a superintendente da educação, Meroujy Cavet, informa que no dia 29 de fevereiro
todos os diretores nomeados em janeiro estarão em Curitiba para uma palestra que abordará os ideais
da formação a ser oferecida. “O curso de gestão terá entre 360 e 410 horas, e será realizado em nível
de pós-graduação”, explica Meroujy.
A superintendente destaca que o curso deverá ter entre oito e nove módulos, e os conteúdos
deverão abordar o que existe de mais importante para o gestor sobre a administração escolar.
Segundo Maroujy, entre os temas dos módulos estão a questão pedagógica, assuntos do setor
financeiro e recursos humanos.
“O curso será realizado em parceria com o Instituto Federal do Paraná, e será na modalidade a
distância com algumas aulas presenciais”, diz. “No dia 29 ocorrerá o lançamento do curso e uma
conversa com os diretores”, completa. A expectativa é de que aproximadamente 2.200 diretores das
escolas da rede estadual realizem o curso de especialização já a partir deste ano.

Secretário diz que o curso pretende qualificar os diretores para
uma gestão eficiente.
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Ministério Público do Trabalho pede
intervenção da Universidade Tuiuti

Na segunda-feira, 6 de fevereiro, o Ministério Público do Trabalho (MPTPR), protocolou pedido de liminar para que ocorra intervenção judicial na
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP-PR) e de sua mantenedora, a Sociedade Civil
Educacional Tuiuti Ltda. A liminar também solicita a substituição do reitor por um
administrador provisório.
A iniciativa do MPT surgiu com o descumprimento de uma decisão judicial
anterior, que exigia o pagamento de todos os direitos trabalhistas pendentes dos
funcionários da instituição.
O pedido foi enviado para a 10.ª Vara de Trabalho de Curitiba, que seguirá
com os trâmites para o julgamento. Entre as principais irregularidades estão o
atraso no pagamento de salários, não fornecimento de vale-alimentação e valetransporte, atraso no pagamento de férias e não recolhimento do FGTS.
A liminar foi solicitada pela procuradora Margaret Matos de Carvalho. “Precisamos aguardar a análise do
pedido. Se concedida a liminar, será realizada assembleia para que os funcionários sejam informados sobre o que
deve acontecer”, afirma a procuradora. Segundo ela, existe também a preocupação em relação à sequência das
atividades em sala de aula.
A assembleia, quando ocorrer, deverá reunir professores e trabalhadores de outros setores administrativos que
também enfrentam problemas com direitos trabalhistas. “O descumprimento já existe há algum tempo. O objetivo
maior é que seja cumprida a legislação e que ocorra a manutenção dos postos de trabalho”, diz Margaret.
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Agravantes da situação
O MPT-PR registrou alguns agravantes da situação. Em 2011, a UTP-PR realizou a dispensa coletiva de docentes
e não efetuou o pagamento das rescisões e outros direitos destes trabalhadores.
Outro agravante, segundo denúncias que chegaram ao MPT, é o fato de os mantenedores da instituição
retirarem normalmente os valores correspondentes às suas remunerações, sem demonstrar preocupação com a
condição dos demais funcionários. “A decisão judicial anterior não é suficiente, é simplesmente ignorada e existe
desrespeito com a Justiça do Trabalho e com os trabalhadores”, destaca a procuradora.
No início de fevereiro, após um acordo com a UTP-PR, os professores decidiram não iniciar a greve, antes
prevista para começar no dia 6. O voto de confiança ocorreu a partir da assembleia que reuniu professores e
representantes da instituição no dia 2, na sede da APP/Sindicato. Por meio do acordo, os professores receberam o
décimo-terceiro no dia 3 de fevereiro, e outras pendências permaneceram para serem quitadas durante o mês.
No dia 3 de março, o Sindicato dos Professores de Ensino Superior (Sinpes), realiza nova assembleia para
discutir o andamento da situação e avaliar o cumprimento ou não das propostas apresentadas pela UTP-PR.
Por meio de sua assessoria de imprensa, a universidade informou que nenhum membro da diretoria irá se
manifestar sobre o assunto no momento. Declarações só deverão ocorrer após a notificação por parte da Justiça
do Trabalho. A única justificativa da UTP-PR para o não pagamento das dívidas seria a inadimplência de estudantes,
afirmação considerada infundada pelo MPT-PR.
O julgamento da liminar pela 10.ª Vara de Trabalho ainda não tem data prevista. No entanto, a procuradora
Margaret acredita que o procedimento não deve demorar a acontecer. No caso do deferimento da liminar, a
administração da UTP-PR será feita durante 12 meses por uma equipe formada por integrantes da Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares, que é vinculada à Universidade Federal do Paraná (UFPR), representantes
dos funcionários da UTP-PR e um administrador provisório.
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Professores
Professores de
de Curitiba
Curitiba têm
têm
indicativo de greve para o dia 29
28

As crianças poderão ficar sem atividades
se a categoria entrar em greve.

Depois que os professores da rede estadual fizeram um dia de mobilização, no último dia 9, agora é a vez dos docentes da rede municipal de
educação de Curitiba cruzar os braços. Eles têm um indicativo de greve
para o dia 29 de fevereiro.
As reivindicações prioritárias são salário, condições de trabalho, me-

lhoria no sistema de saúde e carreira. Está prevista assembleia para o dia 23
e a direção do Sindicato dos Servidores do Magistério de Curitiba (Sismmac)
trabalha para mobilizar a categoria.
O Sismmac diz que apresentou as propostas para a prefeitura em dezembro, mas até agora não houve retorno. A assessoria de imprensa da prefeitura
diz que o documento enviado está em análise, mas ainda não há uma posição.
A assembleia está marcada para o Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Curitiba, a partir das 18h30 do dia 23.
ESTADO – A paralisação dos professores da rede estadual foi em defesa da
hora-atividade, dentre outros itens. Centenas de professores participaram da
manifestação, em Curitiba e em diversas cidades do estado.
Os trabalhadores, que contaram com o apoio de estudantes, distribuíram
panfletos com o objetivo de conscientizar a população. O motivo da mobilização foi destacado por meio de faixas e dos discursos e envolveram principalmente a implementação do um terço da hora-atividade no Paraná.
Existe também a exigência pela aplicação de 10% do Produto Interno Bruto
(PIB) na educação pública do país, o pagamento do Piso Salarial Profissional
Nacional (PSPN), com a devida correção do valor para este ano, de 22,22%, a
criação de um melhor sistema de atendimento à saúde dos servidores e rapidez no processo de adequação do plano de carreira dos funcionários de escola.
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UFPR fará oito concursos
para professor permanente

A Universidade Federal
do Paraná (UFPR) está
com inscrições abertas
em concursos que
selecionarão professores
para o quadro permanente
da instituição. Até o dia
21 deste mês o Setor
de Ciências Biológicas
recebe inscrições para
as seguintes áreas
de conhecimento: Invertebrados (exceto Hexapoda); e em Currículos em
Educação Física. Para a primeira vaga o contrato de trabalho é em regime de
dedicação exclusiva, e para a segunda vaga, de 20 horas semanais.
Também até o próximo dia 21 serão aceitas inscrições para as duas
vagas abertas pelo Setor de Tecnologia, nas áreas de Telecomunicações e em
Matemática para Engenharia Elétrica, e na única vaga ofertada pelo Setor de
Ciências da Terra, na área de Geografia Física – Climatologia.

O Setor de Ciências Sociais Aplicadas fará ainda mais três
concursos, nas seguintes áreas de conhecimento: Contabilidade
Geral; Sustentabilidade e Inovação; e Administração Estratégica.
Interessados em se inscrever na vaga de Contabilidade Geral
têm prazo até dia 5 de março. Já o prazo para inscrição nas
outras duas vagas é dia 8 de março.
Para a vaga de Contabilidade Geral, o regime de trabalho é
de dedicação exclusiva e os candidatos devem ter doutorado
na área e experiência mínima de dez anos em docência.
Para a vaga de Sustentabilidade, cujo regime de trabalho é
de dedicação exclusiva, o candidato deve possuir doutorado
em Administração com experiência mínima de dez anos de
docência em ensino superior. Para a vaga de Administração
Estratégica é exigida a mesma titulação e o regime de trabalho é
de 20 horas semanais.
Mais informações sobre os concursos para professor
permanente podem ser obtidas no site da Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas (www.progepe.ufpr.br, depois clicar em concursos).
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Novo presidente quer modernizar
Conselho Estadual de Educação
Em solenidade realizada na segunda-feira (13),
em Curitiba, tomou posse o novo presidente do
Conselho Estadual de Educação (CEE), Oscar Alves.
Indicado pelo governador Beto Richa, Alves atuava
como conselheiro da entidade havia oito anos. O CEE
é o órgão normativo, consultivo e deliberativo do
sistema educacional do estado.
Alves explica que o desafio é dar continuidade
ao trabalho de normatização da educação infantil,
fundamental, do ensino médio, profissionalizante,
educação superior nos níveis de licenciatura, graduação e tecnólogo, além
da educação básica para jovens e adultos.
“Recebi a confiança do governador Beto Richa e do secretário de estado
da educação Flávio Arns. O governador realizou o convite e reafirmou o apoio
para reorganizar a legislação do CEE”, destaca Alves. Ele ressalta ainda
que tem a intenção de intensificar a modalidade de educação a distância no
estado. O presidente afirma que existe também no CEE uma nova meta de
informatização, a partir de um programa a ser desenvolvido pela Companhia
de Informática do Paraná (Celepar), para que trâmites ocorram por meio
eletrônico, com a ideia de diminuir a burocracia e minimizar os processos.

Ainda durante a posse de Alves, Arns destacou
que o presidente do Conselho deve ser escolhido
por meio de eleição, de forma democrática. “O
presidente e vice devem ser eleitos pelos pares. O
secretário é favorável e nós também somos”, diz
Alves. O objetivo é aprovar esta nova política para
as eleições do CEE ainda neste primeiro semestre.
Outro importante desafio da nova gestão
é relacionado à questão de infraestrutura.
“Precisamos de uma sede mais ampla para
acomodar melhor os conselheiros e visitantes.
Hoje estamos em um prédio antigo, alugado pelo
estado, e que é limitado”, argumenta Alves.
Segundo ele, reuniões públicas são realizadas
às segundas e sextas-feiras e existe a necessidade
de um espaço adequado para acomodar todos os
participantes. No entanto, não há uma previsão
para a mudança da sede do CEE, já que o governo
do estado ainda viabiliza as possibilidades.
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OBA abre inscrições
para a edição de 2012
Escolas públicas e privadas de todo o país já
podem garantir presença na XV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). As
inscrições para os ensinos fundamental e médio
vão até março e as provas, divididas em quatro
níveis, ocorrem no dia 11 de maio.
Cada prova será constituída de dez perguntas: cinco de Astronomia, três de Astronáutica
e duas de Energia. As questões serão, em sua
maioria, de raciocínio lógico.
Os estudantes mais bem classificados vão
integrar as equipes que representarão o país nas
olimpíadas Internacional de Astronomia e Astrofísica – que esse ano será no Brasil – e LatinoAmericana de Astronomia e Astronáutica, além
de participarem das Jornadas Espacial, de Energia, de Foguetes e do Space Camp.
Mais informações pelo site www.oba.org.br
ou pelo e-mail oba.secretaria@gmail.com

Fundação Estudar inscreve
para bolsas de estudo
As inscrições para o processo seletivo do programa de bolsas de estudo da Fundação Estudar
já estão abertas. Os interessados de todo Brasil
tem até o dia 10 de março para se inscrever nos
cursos de pós-graduação e até 31 de março para
efetuar a inscrição para cursos de graduação,
por meio do site www.estudar.org.br . A lista completa de instituições e cursos considerados pela
Fundação Estudar está disponível em seu site.
Mais informações pelo telefone (11) 4119-4410.

Prazo para agendamento do
TOEFL é prorrogado
O escritório do EducationUSA – Advising Center, do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos
(CCBEUC), prorrogou o prazo de agendamento
do exame TOEFL (Test of English as a Foreign
Language), até o dia 19 de fevereiro. O escritório
oferece o maior número de datas para a realização do exame exigido para ingresso nas universidades americanas, e aceito também em universidades de todo o mundo. Os candidatos que
ainda não tiverem realizado o TOEFL no momento
da inscrição do programa Ciência sem Fronteiras

poderão apresentar apenas o comprovante de
agendamento do exame. As provas podem ser
agendadas pelo site www.ets.org/toefl e são realizadas em três unidades do CCBEUC (Guanabara,
Barão Geraldo e Cambuí).

ProAção oferece cursos
gratuitos para jovens
Estão abertas as inscrições para os cursos de
qualificação profissional em Auxiliar de Logística
(tarde) e Auxiliar Administrativo (manhã) oferecidos pelo ProAção de São José dos Pinhais, em
parceria com o TECPUCPR. Os cursos são gratuitos
para a população com idade mínima de 16 anos,
preferencialmente que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio regular. Para se
inscrever, basta comparecer à sede da unidade
em São José dos Pinhais (Rua Benjamin Claudino
Barbosa, 13.600, bairro Zacarias), até o dia 17 de
fevereiro, com os seguintes documentos: RG, CPF
e comprovante de residência (menores acompanhados dos responsáveis). O horário de atendimento é de segunda à sexta, das 8h às 16h30. As
aulas dos cursos de Auxiliar de Logística e Auxiliar
Administrativo começam no dia 27 de fevereiro.
Mais informações pelos telefones (41) 3398-3975
ou 3385-2102.
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Estações da Poesia

Educação Básica

Primavera, verão, outono e inverno estão presentes na
obra de Luís Dill. “Estações da Poesia” presta homenagem
às estações do ano com uma boa dose de sensibilidade,
humor e beleza. Tudo na brevidade e na precisão de um
quase haicai, tipo de poema japonês que geralmente trata
da natureza e das estações do ano, como é a intenção
deste livro. A pequena coleção de poemas integra a
coleção De fio a pavio, do Projeto Zepelim, uma iniciativa de
formação de leitores da Editora Positivo, que agrega cerca
de 90 títulos. A obra foi vencedora do Prêmio AGEs Livro do
Ano, na categoria Poesia.

Em cinco capítulos, este livro aborda temas centrais
para quem vive a realidade da sala de aula, expostos de
forma clara pela autora Maria Lucia Vasconcelos. No final
de cada capítulo, um educador – referência no campo de
formação de professores – é entrevistado pela autora,
com a finalidade de enriquecer o debate proposto.
Educação básica surge como um pretexto para que
se possa pensar acerca de algumas das questões que
abrangem o processo de educação formal de escolas
brasileiras. É também um convite a professores para
que revejam e discutam suas práticas, sua profissão
e, sobretudo, seu papel social. Obra recomendada
especialmente a docentes preocupados com seu ofício e
a estudantes em cursos de formação de professores.

Luís DilltEditora Positivo

Os interessados em divulgar seus livros nesta
página devem entrar em contato com a Redação, pelo
telefone (41) 3044-6273.

Maria Lucia VasconcelostEditora Contexto

Sobre Amizade

- as pessoas que você ama mudam sua vida
Cleusa SlavierotEditora ComPactos
O que podem ter em comum um empresário de
sucesso, um homem do campo, duas mulheres
urbanas, um executivo diagnosticado com câncer...
e todas as pessoas da face da terra? Todas têm algo
a dizer sobre amizade. Histórias de esperança, força
e mesmo desilusão. Esse é o pano de fundo do livro
“Sobre Amizade”, a obra de estreia da escritora e
jornalista Cleusa Slaviero, que entrevistou 16 pessoas
inspirada nas técnicas do New Journalism para
retratar as histórias narradas por cada um desses
personagens reais.
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Opinião

Mudança de expectativa
Francisca Romana Giacometti Paris*

É

fevereiro! O ano recomeça, depois de planejamentos, redefinições,
novas metas para as pessoas e para a equipe. Entretanto, para que
tudo seja realmente novo, é preciso que aconteça uma transformação
interna especialmente importante na educação: a mudança do olhar.
Pode parecer uma lição de autoajuda, mas é bem mais do que isso. Nos
últimos anos, diferentes pesquisas vêm confirmando que, na educação, uma
porcentagem significativa do sucesso escolar deve ser creditada às expectativas
expressas pelos adultos (educadores e pais) e percebidas pelas crianças e jovens.
Quanto mais o aluno se sente em um ambiente de confiança, mais longe chegará.
Essa constatação é importante porque representa uma inversão de certezas
que estão arraigadas na cultura escolar. Com assustadora frequência, os
professores identificam – consciente ou inconscientemente – aqueles alunos
com maior possibilidade de sucesso e os que desde logo estão desenganados. Ao
fim do ano, quando as expectativas se confirmam, o educador pode até achar que
seu feeling estava correto. No entanto, agora sabemos que, na maioria das vezes,
aconteceu uma profecia autorrealizada. Foi justamente o julgamento prévio e
todos os sinais que dele decorreram, do olhar desanimado à virtual desistência,
que impactaram no desenvolvimento do aluno, afinal convencido de que não
poderia se sair bem mesmo. Um diagnóstico tão duro quanto verdadeiro.
Assim, precisamos lembrar que o aluno que volta às aulas em fevereiro não
chega “zerado”, mas traz consigo o histórico de suas experiências de aprendizagem

anteriores. Seu grau de confiança em si mesmo será fortemente influenciado
pelo que espera de si e pelo que sente daqueles com quem convive. Do mesmo
modo, esse aluno sabe que na cabeça dos coordenadores e professores já há
uma imagem prefixada, à qual ele pode tentar corresponder, em um círculo
virtuoso para uns e terrivelmente prejudicial para outros.
Por isso, não basta mudar as estratégias de ensino. Antes, devemos fazer o
exercício de limpar nosso hardware de certezas que podem não ser tão exatas
assim... No contato com a família, essa orientação também deve estar presente.
A escola é um espaço que deve ser cercado e protegido por referências
positivas, que começam ainda em casa e se estendem até o interior da
sala de aula. Por isso, para plantar um 2012 de sucesso, do ponto de vista
da educação, é preciso garantir que nós seremos capazes de depositar em
nossos alunos a confiança que todo ser humano merece.
A criação de um clima de confiança para o retorno às aulas, na escola, é,
em última instância, uma celebração das possibilidades
de mudança e de aprimoramento pessoal a que todos
aspiramos.
(*) Francisca Romana Giacometti Paris é pedagoga,
mestre em Educação, diretora pedagógica e ex-secretária
de Educação de Ribeirão Preto (SP)
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Aula Extra

Rafael Adamowski
Contato:
redacao@nota10.com.br
A coluna Aula Extra tem
o objetivo de oferecer
opções aos professores
para realizar atividades
complementares com
seus alunos fora da
sala de aula. Desta vez,
uma visita ao Museu do
Holocausto de Curitiba.
Agende e leve seus
alunos para conhecerem
mais sobre este episódio
histórico e marcante
para a humanidade.

No trajeto de um drama
O episódio do Holocausto e o drama judeu voltados
para a questão pedagógica. Este é o objetivo do Museu
do Holocausto de Curitiba, o primeiro do Brasil sobre o
tema. A iniciativa também pretende relacionar o caso
com todos os tipos de intolerância existentes no país.
Estas são as explicações de Carlos Reiss, coordenador
do museu, que me guiou por uma experiência
emocionante e rica historicamente.
Inaugurado oficialmente no dia 20 de novembro
do ano passado, o museu começou a receber visita do
público em geral no último dia 12 de fevereiro. Logo
na entrada, ainda do lado fora, é possível conferir uma
concepção artística da artista plástica curitibana
Guita Soifer. Nos muros vi também obras em bronze,
do artista australiano Andrew Rogers, com imagens
que resgatam etapas nos guetos e campos de
concentração. Estampada também na parede uma
frase de Anne Frank, que embora simples, tem um
significado imenso: “apesar de tudo, ainda acredito na
bondade humana”.
Antes da porta de entrada, um poema do
israelense Haim Guri, de nome ‘Resistiu’, que relata as
formas de resistência dos judeus. Ao entrar no museu,
percebi um ambiente diferenciado, que permite a
imersão ao drama. Em uma antessala, a introdução,

Parte externa do museu é a
primeira etapa
que remete à realidade do Ho
locausto.

com a cronologia do ocorrido. “Faz parte da concepção, dá enfoque na vida antes
do Holocausto”, me explica Reiss. Nesse espaço um vídeo exibe a vida dos judeus
na Europa, antes da guerra.
Impressionante como os detalhes e os sons ambientes remetem à realidade
dos fatos. Após a antessala, o chamado túnel de imersão simula um vagão e traz a
sensação vivida pelos judeus por meio de imagens em monitores, representantes
do que era possível ver externamente durante os deslocamentos entre guetos
e campos. Na sequência o espaço Entre-Guerras, com três episódios que
antecederam a Segunda Grande Guerra, como livros judeus de autores proibidos.
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ista da época
Painéis de propaganda naz
da Segunda Guerra Mundial.

Empilhados estrategicamente, exemplares
originais de obras que foram queimadas
pelos nazistas.
A questão sensorial é muito bem
trabalhada. No local, o cheiro de queimado
em referência a destruição dos livros.
Um painel exemplifica os boicotes aos
estabelecimentos comerciais após a
ascensão de Adolf Hitler. Vi ali ainda painéis
de propagandas nazistas e a imagem da
Grande Sinagoga de Berlim, destruída na
Noite dos Cristais, em 9 de novembro de
1938, quando diversos atos de violência
contra os judeus ocorreram em diferentes
locais da Alemanha e Áustria. A acústica de
vidros se quebrando misturada às imagens
é realmente de arrepiar.

Um dos materiais mais preciosos do museu é um pedaço de Torá, que
resistiu ao fogo. Torá é o nome dado ao conjunto de livros que constituem o texto
central do judaísmo. O material foi doado pelo museu Yad Vashem, localizado
em Jerusalém. Reiss me explica em seguida algumas das imagens do início da
perseguição, com a invasão da Polônia e a criação dos guetos. Estes se tratavam
de uma estratégia provisória de humilhação antes da decisão do que seria feito
com os judeus.
A exibição de vídeos relata a realidade na época. Um mapa representa os
guetos durante a ocupação, entre os anos de 1939 e 1944. Diferente do que se
possa imaginar, os judeus procuravam ter uma vida cultural, e músicas eram
compostas mesmo naquele ambiente. Estas músicas podem ser ouvidas nesta
parte do museu. Por meio de totens, o visitante pode interagir com o cotidiano, e a
história do que se passava nos locais de concentração.
Reiss destaca que existiu grande preocupação dos organizadores do museu
em relação à tecnologia, para deixar o local atrativo, de modo que o visitante possa
sentir, mexer e ouvir. Sigo com o coordenador e chegamos a um dos espaços
mais marcantes e críticos do museu. Este trecho da visitação relata o avanço da
ocupação nazista no leste europeu. Um exemplar original de um capacete nazista,
doado por um colecionador catarinense, está exposto em uma das vitrines. O
coordenador me mostrou ainda por ali objetos pessoais, como documentos, que
contam histórias dos judeus. Pequenas caixas de som podem ser acionadas com a
narrativa dessas histórias.
Na exposição pode ser visto também um tecido em formato de estrela,
utilizado para identificar os museus nos campos de concentração. Entre outros
objetos, um cartão para ração alimentar distribuída nos guetos, e cédulas da
moeda Kronen, criada para circulação interna. Alguns painéis mostram imagens
fortes dos judeus encaminhados para grandes valas, onde eram fuzilados.
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Parte original do Torá,
que constitui o texto
central do judaísmo.

Outros dois objetos que pertenceram
a crianças que estiveram nos campos de
concentração estão expostos. Uma boneca,
com artefatos originais dos anos 30, de uma
criança que seria deportada, foi escondida
por ela, e depois recuperada, intacta ao
terror da guerra. Também da década de
30 um violino, que pertenceu a um garoto
judeu. Ao ver objetos originais da época,
tive a sensação simultânea de admiração
e tristeza, um nó na garganta ao pensar no
sofrimento daquele povo, em especial das
crianças.
A próxima etapa relata o ‘Início dos
Campos de Extermínio e a Indústria
da Morte’. Um mapa original polonês,

feito posteriormente à guerra, retrata campos de extermínio, de trabalho e de
concentração. Em continuação à visita, se tem acesso aos depoimentos de
sobreviventes do Holocausto que hoje vivem em Curitiba. Há também um espaço
destinado a homenagear os chamados justos, pessoas não judias que lutaram para
salvar judeus. Cortinas com milhares de nomes destas pessoas podem ser vistas.
Cinco dos justos são destacados com suas histórias, entre eles Luís Martins de
Sousa Dantas, que foi embaixador do Brasil na França; Aracy de Carvalho Guimarães
Rosa, que foi a segunda esposa do escritor João Guimarães Rosa, além de Oskar
Schindler, criador da famosa Lista de Schindler.
Na parte final da visitação, conheci o espaço “O retorno à vida”, que relata
em imagens o fim da guerra. Telas interativas retratam o destino de muitos
sobreviventes, em sua grande maioria às Américas do Norte e do Sul. Muitos
destes sobreviventes também participaram da formação do estado de Israel, após
a conquista independência. Conforme relatou no início de nossa conversa, Reiss
me mostrou o espaço “A que pontos chegamos no século XX” que exemplifica
intolerâncias vividas na contemporaneidade.
Um dos últimos momentos da exposição retrata “As ondas migratórias para o
Paraná e a formação da comunidade judaica em Curitiba”. Atualmente, no estado
vivem 15 sobreviventes do Holocausto, que contribuíram para a composição do
acervo do museu.
Reiss me explica ainda que 70% do material não está exposto no museu, mas
pode ser conferido em terminais de consulta. Por fim, conheci o auditório Anne
Frank, que tem o propósito de apresentar uma finalização das visitas monitoradas,
com atividades que podem ser definidas conforme o perfil dos visitantes.
Saí do museu enriquecido pela história e pela cultura de um acontecimento que
jamais deve ser esquecido pela humanidade. Lamentavelmente, foram milhões de
vítimas, brutalmente assassinadas pelos nazistas. Recomendo a visita ao museu,
de modo a conscientizar a juventude de hoje sobre a importância do respeito à
dignidade humana.
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Boneca e violino
originais da época,
que pertenceram
a crianças judias.

Etapa final da visi
ta relata o fim
da guerra e o reto
rno à vida.

Rafael Adamowski
Contato:
redacao@nota10.com.br

Serviço
As visitas monitoradas devem ser agendas
previamente, por meio do site www.
museudoholocausto.org.br. Os horários
de funcionamento do museu são: terças,
entre 14h30 e 17h30, quartas, das 8h30
às 11h30 e das 14h30 às 17h30, sextas,
das 8h30 às 11h30, e aos domingos
das 9 às 12h. Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones (41) 30937462 e (41) 3093-7461, ou e-mail
museudoholocausto@accbeityaacov.org.
O museu é uma realização da Associação
Casa de Cultura Beit Yaacov.

Como funcionam as visitas guiadas?
Se essa era uma de suas perguntas, segue a resposta. As visitas guiadas são encaixadas em cada perfil:
escolas, individuais, e outras. Reiss diz que um projeto em desenvolvimento pretende programar atividades
diferenciadas para as escolas, com “pré-visitas, e “pós-visita”, que poderão ser desenvolvidas nas próprias
instituições, em sala de aula. O museu também deverá oferecer cursos para que o tema Holocausto seja
trabalhado na educação infantil. Em princípio, a coordenação do museu recomenda visitas apenas para crianças
e adolescentes acima dos 12 anos. Outra ideia é desenvolver atividades dinâmicas, para trabalhar o assunto com
os diferentes níveis de educação. Workshops poderão contribuir com a capacitação dos professores. “Estamos
chegando em um momento em que não teremos mais exemplos de sobreviventes”, justifica Reiss, quanto as
iniciativas. Para as visitas guiadas, ocorrerá a capacitação do Movimento Juvenil Israelita, que deverá contribuir
com as atividades.
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Homenagem
a um mestre

Educação Social

Na nova camisa
do Operário só
falta um anúncio
de ‘vendo
Chevette 86
único dono...

”

Victor Folquening

O texto que está na página seguinte, de autoria do jornalista Daniel
Zanella, retrata a morte de um professor, jornalista, amigo. Chegou-me por
e-mail, numa tarde de sexta-feira, em meio a um turbilhão de coisas para
fazer na redação do Nota 10. Comecei a ler e já na primeira linha li a frase
que fala da camisa do Operário e relembrei as inúmeras vezes que o Victor
Folquening a falou. E Zanella consegue mostrar um Victor que nem todos
conheciam. A primeira vez que me deparei com o Victor foi na Redação da
Gazeta do Povo. Eu coordenava a equipe de Curitiba e interior e lá estava
ele, na sucursal de Ponta Grossa, pensando em matérias mirabolantes.
Fez muitas, mas a que sempre vou me lembrar foi a vez que se vestiu
de mendigo e foi para a rodoviária da cidade colher impressões de como
as pessoas tratam os que pedem esmolas e, também, denunciar que a
prefeitura da cidade ‘exportava’ mendigos para outras cidades, no meio da
noite. Quando viu o prefeito lá não titubeou. Foi lhe pedir uns trocados. “Ele
deu, mas nem olhou na minha cara”, disse-me depois que a matéria estava
pronta, por telefone, sorrindo do seu feito. Recebi a notícia de sua morte,
repentina, no meio daquela tarde fatídica, em que um biarticulado resolver
entrar no seu caminho e lhe tirar a vida. Durante alguns dias pensei em
escrever algo para publicar nesta coluna, como forma de homenageá-lo.
Mas antes mesmo que tivesse me debruçado sobre os teclados para puxar
pela memória lembranças de passagens conjuntas me chega por e-mail
o texto do Zanella. Espetacular. Um texto que retrata fielmente quem era
o Victor Folquening. Sem tirar nem pôr. Perfeito. Com a devida licença do
autor, expressa por escrito, publico o que foi a vida de Victor Folquening, em
pouco mais de três décadas de existência.
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Victor Emanoel Folquening era corrosivo e ansioso.
Seu humor não perdoava nem a mãe, que o fez nascer
para a indagação em uma terça-feira, 6 de novembro
de 1973. Dizia ter vocação natural para o fracasso e
que só havia escolhido o Jornalismo para não ter que
usar enxada e carpir o mato de casa. Polemista, debochava da direita reacionária, recalcada com os valores
mais ambíguos, atacava o esquerdismo pueril e defendia suas séries de televisão preferidas com o devido
ardor. Sonhava dirigir um filme ou um seriado só para
poder acompanhar a reação dos expectadores.
Jornalista talentoso de apurado senso de responsabilidade – trabalhou no Jornal da Manhã no começo dos
anos 90 e na Gazeta do Povo por quatro anos – era também professor universitário, capaz de intercalar Estética e Teoria da Comunicação em uma mesma escala
noturna, escritor apaixonado por histórias de assombração e literatura norte-americana, amante de jazz,
musicais e comida japonesa. Apresentou nacionalmente diversos artigos acadêmicos e trabalhos científicos.
Sua tese sobre contrabando na mídia, estudada em
muitos cursos de graduação, aborda a importância do
indivíduo na fabricação das mensagens, uma alegoria
explícita ao poder dos jornalistas de influenciar a notícia em ambientes hostis.

Dizia estar gordo como nunca. Planejou se cuidar
mais em 2012 e estava caminhando todos os dias. Morreu no princípio da tarde desta terça-feira, 31 de janeiro,
dia de São João Bosco, atropelado por um biarticulado
no Centro de Curitiba enquanto ia a um médico para realizar exames de rotina. Sua última ligação, direcionada à
namorada que falava ao celular andando da Assembleia
até o shopping Mueller, foi: “Me ligue depois. É perigoso
ficar distraída com o celular nesse trânsito”.
Conhecia a fundo todas as doutrinas e religiões – temas centrais de suas pesquisas –, era cético e debochado, desapegado materialmente, exceto pelos mais de mil
livros de sua biblioteca. Dizia sentir um sabor especial em
desmascarar as boas intenções por detrás de personalidades manipuladoras, aproveitadoras e exploradoras da
servidão. Considerava Steven Soderbergh um cineasta
maniqueísta e O Homem de Palha o melhor filme de todos
os tempos, apesar de não gostar do cartaz entreguista.
Torcedor do Operário, de Ponta Grossa, sua cidade-natal, era uma figura intelectual rara, de discurso simples, fora da curva, muito querido pelos estudantes e reconhecido como uma pessoa
solidária, sempre a abrir de sua individualidade para
cuidar da mãe, auxiliar jornalistas em começo de carreira e ouvir os dilemas dos amigos nas madrugadas.
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Para sugerir notas
para esta coluna
envie um e-mail para
helio@nota10.com.br

Era considerado um caçador de talentos, capaz de enxergar potencialidades à primeira vista.
Escreveu O Jornalismo É Um Humanismo, tese de
seu mestrado na UEPG, em 2006, uma obra que concilia o formato tradicional de pesquisa e bibliografia com
a sua análise peculiar sobre os cursos de Comunicação. “Nos primeiros anos, quando ainda era acadêmico de Comunicação Social, não foram poucas as vezes
que ouvi um estudante exclamar, numa mistura de indignação espontânea e estratégia de visibilidade: ‘Isso
aqui não passa de um colegião!’”
Trabalhei ao seu lado por quase um ano. Fui contratado por ele para redigir obituários e perfis semanais
da gente comum, como gostava de dizer. Perdi a conta de quantas vezes ele intercedeu energicamente por
mim diante da diretoria quando excedi nas tintas. Dizia
que Jornalismo é o exercício da contradição. Juntos,
editamos uma edição especial do Jornal Relevo com
a série de histórias de terror Frio na Espinha, publicada originalmente no Jornal União, de Campina Grande
do Sul, periódico em que era editor-chefe desde 2010.
As histórias de lagartos, chupa-cabras e alienígenas
tiveram repercussão estrondosa na cidade, gerando
diversas atividades curriculares nas escolas da região.

Ironizava-se dizendo que a produção de baixa literatura
para crianças era a melhor coisa que já tinha realizado
na vida. O projeto contou também com a colaboração
do cartunista Benett, seu sempre lembrado amigo de
infância, a quem acusava na redação de roubar suas
piadas. Pretendia transformar suas histórias em livro e
estava estudando clássicos juvenis para se adaptar à
linguagem.
Nos últimos meses, mais sensível e tolerante em relação à família e ao relacionamento conjugal, planejava
pedir a sua namorada em casamento e passava tardes
especulando sobre o nome de seu filho. Se fosse menina, dizia que preferia que se chamasse Valentina. Se
menino, poderia ser Caetano, Erasmo ou Venâncio. Emocionou-se ao pegar pela primeira vez o sobrinho recémnascido, Bernardo.
Deixa um legado intelectual marcante e um vazio
afetivo infinito à sua mãe, pai, irmão, sobrinho, namorada, parentes, amigos, estudantes e ao Jornalismo em
si, cronicamente carente de espíritos livres (e que não
se levam tão a sério).
Daniel Zanella
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Precisa divulgar algo na mídia?
Contrate nossos serviços de Assessoria de Imprensa
Ligue para Nota 10 Publicações e agende uma visita!

(41) 3044-6273
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Anuncie AQUI

Indique o Nota 10 aos amigos

Para anunciar no Nota 10 entre em
contato pelos telefones
(41) 3044-6273 / 3022-3273

Se você gostou do Nota 10 digital indique aos amigos.
Peça para que entrem no site www.nota10.com.br
e façam o cadastro. É gratuito.

A próxima edição será enviada no dia 10 de março.
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