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FORTALEZA, CEARÁ-SÁBADO E DOMINGO, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017

COMUNICADO

� Leva a assinatura da
deputada Fernanda Pessoa
(PR) projeto que confere ao
Espaço Cultural Unifor o
reconhecimento como
patrimônio histórico-
cultural do Estado,
lembrando que o
equipamento tem
“importante papel na
revelação e consagração de
artistas cearenses”. A
Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço
Público da Assembleia já
aprovou a matéria.

OPaísviveummomento
gravedecriseeconômica,
éticaemoral.Estima-se
quechegaremosaofim
doanocom3,5milhões
debrasileirosvivendo
emsituaçãodeextrema
pobreza”

VEREADORALARISSAGASPAR(PPL)
Apontandoagravidadedacrisee
destacandoaimportânciadese
atuarcontraasdesigualdades

2020

�A Superintendência do
Patrimônio da União no
Ceará deu uma arrancada
das boas no último ano. O
apanhado de ações no
período inclui o
desembaraço de área para
a regularização de 12 mil
casas pela Prefeitura de
Fortaleza e a liberação para
o Governo do Estado de 1,6
mil hectares do Parque do
Cocó. São números

superlativos. E, nesse
derradeiro caso, resolveu-se
pendência que persistia
havia ao menos 25 anos -
sem contar a retórica
política em torno daquele
patrimônio, que já soma 40
anos. Há um personagem
que se movimenta discreta e
eficientemente no ambiente
da SPU: o advogado Cláudio
Cruz, titular do órgão no
Estado.

Reconhecimento

Outro momento
� Não é a primeira vez que o
PMDB escolhe uma cidade
do Interior para realizar ato
de grande porte. Em abril
deste ano, sediou o Encontro
Estadual - instância que não
tem caráter deliberativo,
mas pesa na escolha de
temas - em Limoeiro do
Norte. E, para não perder de
vista a fé, fez o evento ao
lado da Catedral.

‘‘

éoanomil

Fé no que virá
� E hoje, no modesto - com
todo o respeito, claro! - salão
da paróquia de Solonópole, a
276 quilômetros de
Fortaleza, os peemedebistas
vão fazer convenção
estadual. Já para definir os
espaços a serem distribuídos
entre as alas do partido e
tomar deliberações que vão
orientar estratégias
eleitorais de 2018.
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R$9,5MILHÕES

Hospitais do Ceará
recebem recursos
� O Hospital Universitário
Walter Cantídio e a
Maternidade-Escola Assis
Chateaubriand garantiram
mais R$ 9,5 milhões para
custeio dos atendimentos
oferecidos à população
usuária do SUS. Os recursos
são de R$ 4,31 milhões
destinados ao HUWC e R$
5,21 milhões para a MEAC.

FEIRADOCONHECIMENTO

Funcap lança o edital
Inovafit
� A Fundação Cearense de
Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(Funcap), órgão vinculado à
Secitece, lançou nessa
sexta-feira (27), na Feira do
Conhecimento, o edital
Funcap – Inovafit Proposta
de Chamada – Fase 1.

Panoramaanimador

“VALORES HUMANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL”

Gestores e profissionais de edu-
cação de quatro municípios do
Ceará se formaram, nesta sexta-
feira (27), em capacitação reali-
zada no Comfort Hotel, através
doprojeto“Valores Humanosna
Educação Infantil”. Ao longo da
semana,representantesdeAqui-
raz, Maracanaú, Pindoretama e
Redenção conheceram a meto-
dologia que será aplicada como
formação complementar nas es-
colas de educação infantil de ca-
da cidade.

O projeto, que forma sua se-
gunda turma, é uma parceria do
Instituto Myra Eliane com o Mi-
nistério Público do Estado do
Ceará (MPCE). Através dele, os
municípiosparticipantessecom-
prometeramainserirnaslegisla-
ções municipais normas que ga-
rantam a adequação do projeto
pedagógico de todas as escolas
deeducaçãoinfantilparaainclu-
são de conteúdo adicional espe-
cificamentedirecionadoàforma-
ção dos valores humanos e do
caráter das crianças de até seis
anos de idade.

Ao longo da semana, os parti-
cipantes realizaram três tipos de
atividades: teóricas, práticas e
exercícios – oficinas em grupo e
vivências. No fim, os profissio-
nais finalizaram o curso com

uma atividade simulando a exe-
cuçãodoprojetoemsuasrespec-
tivas cidades.

Metodologia

A capacitação centrou-se no pa-
pel do professor na formação de
caráterdascrianças.Ametodolo-

gia segue uma corrente moder-
na da educação, que defende a
inclusão de uma visão mais hu-
manística e menos utilitária dos
princípios educacionais adota-
dos em escolas e creches.

De acordo com o presidente
do Instituto Myra Eliane, Igor
Queiroz Barroso, a abordagem
do projeto volta-se para a inclu-
sãodeumavisãomaishumanísti-
ca e menos utilitária da Educa-
ção. “Despertamos o espírito de
tolerância, a cultura de paz e
compreensão, o respeito mútuo
e a solidariedade. Um dos dife-
renciais do projeto é dar impor-
tância ao papel do professor na
formação do caráter das crian-
ças”, afirma.

Nodia12 destemês,oInstitu-
to Myra Eliane e a Prefeitura de
Caucaialançaramapedrafunda-
mentalda escola modelodo pro-
jetoValores HumanosnaEduca-
çãoInfantil.Ocomplexoseráfor-
mado pelo Centro de Educação
Infantil Olga e Parsifal Barroso,
um ginásio poliesportivo, um
teatro, um centro de formação
para professores e centro de
revitalização das etnias indíge-
nas e quilombolas.
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26/11 5/11

Oprojeto,queformasua
segundaturma,éuma
parceriadoInstituto
comoMinistérioPúblico
doEstadodoCeará

Fases da Lua

Maré Hora Altura

Baixa 4h32 1,0

Alta 11h04 2,0

Baixa 17h06 1,1

Alta 23h17 2,1

InstitutoMyraEliane
conclui capacitação
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Osgestores e

profissionais de

educação dequatro

municípios do Ceará

se capacitaram

durante uma

semanade curso

Temperatura

Títulosdepossede terrasãoa

previsãodedistribuiçãoesteano

noCearápeloProgramade

RegularizaçãoFundiária,

parceriaentreosgovernos

EstadualeFederal. Serão

beneficiadas209,3mil famílias.

NOQUADROQUEVAISEDESTRAVANDO,alguns
municípios já encaminharam planos de gestão de praias, o
que inclui a capacitação de gestores. Uma onda que
envolve aspectos ambientais e social, deve-se notar, com
repercussões políticas e econômicas inquestionáveis.

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn

Aolongodasemana,os participantesrealizaramatividadesteóricas, práticaseexercícios –oficinasemgrupoevivências.No

fim,osprofissionaisconcluíramocursocomatividadesimulandoa execuçãodoprojetoemsuascidadesFOTO: THIAGOGADELHA

Visão humanística
Confira entrevistas com os participantes

Veja vídeo

http://bit.ly/2cursovalores

C Leiamais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
ewww.twitter.com/roberto_maciel
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