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Cidade
FAMÍLIA QUER SE REUNIR

Paranaense procura
os tios em Cachoeira
A empresária Francieli
Silveira dos Santos, 27 anos,
está tentando localizar os
seus tios e acredita que eles
possam residir em Cachoeira do Sul, a terra natal de
seu pai, Aristide Silveira dos
Santos. Natural de Salto do
Lontra (PR), hoje Francieli
mora em Joinville (SC) e
não conhece os tios. “O pai
nunca falou para nós sobre
a sua família”, observa.
De acordo com Francieli,

Aristide deixou Cachoeira
há cerca de 50 anos e morava no Paraná, onde faleceu
há dois anos, com 84 anos
de idade. Ela agora procura
a família do pai e pretende
conhecer os tios. Conforme
ela, os irmãos de Aristide
são Darci, Arcide e João
Silveira dos Santos. Eles
são filhos de João e Maria
Elizia Silveira dos Santos.
O telefone de contato de
Francieli é (47) 9277-4260.

De professor
a educador
SIEDUCA 2014 Professor Furtado
sugere quebra de paradigmas
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Encerrando as atividades do Seminário Internacional de Educação da Ulbra, a palestra do professor
Julio Furtado propôs um
novo papel aos professores: a mudança de postura
sobre os antigos conceitos
da missão de educar. “Precisamos romper com os
paradigmas que ainda estão
sendo mantidos por boa
parte dos professores. Hoje,
a antiga função de professar precisa ser substituída
pela de educar e formar o
cidadão”, afirmou.
Doutor em Ciências da
Educação pela Universidade de Havana e especialista
em neurolinguística, Furtado defende a reconstrução
do ensino, iniciando pela
figura do profissional da
educação. A nova identidade do professor, segundo
ele, exige que a posição
de hierarquia e detenção
absoluta do conhecimento
seja substituída pela do
orientador, que é sensível
às necessidades do aluno, e
mais, da pessoa que ocupa
as bancas escolares através
da empatia.
“O novo professor, o
educador, sabe que a sociedade espera um profissional formado não apenas
no conhecimento puro
da aplicação do conteúdo
desenvolvido em sala de
aula, mas de um cidadão
que está apto a enfrentar
os desafios da vida e ser um
profissional apto a acompanhar as mudanças da
sociedade com visão crítica
e construtiva”, finalizou.

Professora Silvia Santos, coordenadora do Sieduca, já projeta 2015 /TELMA THOMAZ
SUCESSO

A coordenadora do
evento, professora Silvia
Maria Barreto dos Santos,
considerou o Sieduca um
sucesso. “Pelo número de
participantes, pelas manifestações de professores
que trouxeram suas turmas, alunos e alto nível dos
trabalhos científicos apresentados, posso afirmar que
o seminário cumpriu com
seus objetivos”, festejou.
A temática e a conexão
dos temas abordados pelos
convidados foram destacadas pela organizadora, que
defende também a necessidade de reformulação do
perfil dos profissionais da
educação. Silvia encerra

Cerca de 800 participaram do dia ﬁnal
de conferências nesta sexta /TELMA THOMAZ

esta edição do Sieduca
já com a discussão aberta com os organizadores
para escolha da temática

e formatação da edição
de 2015 do seminário, que
neste ano reuniu mais de
800 pessoas.

