Secretaria de Desenvolvimento Regional de Canoinhas realiza
Conferência Regional de Educação
Cerca de 150 delegados, representantes dos seis municípios da Secretaria de Desenvolvimento Regional
de Canoinhas, participaram, nesta quarta-feira (16), da etapa regional da Conferência Nacional de
Educação (Conae). O evento foi realizado durante todo o dia na Sociedade Beneficente Operária – S.B.O.
O destaque da conferência foi a discussão do Plano Nacional de Educação, além de propostas e
alternativas para a Educação pública do país. Os participantes ainda tiveram a oportunidade de assistir
uma palestra ministrada pelo professor doutor Armindo José Longui, da Universidade do Contestado.
O tema definido por sua Comissão Organizadora Nacional é: Construindo um Sistema Nacional Articulado
de Educação: Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação.
Ao todo, foram debatidos seis temas: o Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade:
Organização e Regulação da Educação Nacional; Qualidade da Educação, Gestão Democrática e
Avaliação; Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; Formação e Valorização dos
Profissionais da Educação; Financiamento da Educação e Controle Social e Justiça Social, Educação e
Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.
Conforme a gerente de Educação da SDR Canoinhas, Francisca Stocker Maiorki, os delegados
apresentaram as propostas das conferências municipais que embasaram a elaboração de um documento
que será apresentado em outubro na Conferência Estadual.
Durante a Conferência Regional de Educação (Conae), promovida pela Secretaria de Desenvolvimento
Regional de Canoinhas, através da Gerência Regional de Educação, em parceria com a Secretaria de
Estado da Educação, secretarias municipais de Educação, Sistemas de ensino, órgãos educacionais,
Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores e sociedade civil
organizada foram eleitos os quinze delegados que irão representar a região na Conferência Estadual.
A etapa estadual da Conae vai acontecer entre os dias 13 e 15 de outubro em Florianópolis e a etapa
nacional acontecerá em Brasília, de 28 de março a 1º de abril de 2010. scova e fio dental) e fizeram
escovação com flúor, para treinar a maneira correta de escovar os dentes e, como aplicar o flúor, que
funciona como uma “vitamina” que fortalece nossos dentes.
Infelizmente, em nosso país, os problemas de saúde bucal atingem grande parte da população ainda. As
causas para esses problemas são muitas, mas certamente a falta de informação e o desconhecimento
por parte da população aparecem como um dos principais fatores.
É por isso que a Secretaria Municipal de Saúde de Canoinhas criou e vem desenvolvendo desde 2006 a
Caravana do Sorriso, projeto que tem como principal objetivo levar informação e conhecimento aos
alunos, pais e professores das escolas municipais.
Para finalizar e tirar proveito desse momento em que a saúde está sendo discutida, ainda foi passado um
filme sobre os cuidados que devemos ter em relação a gripe A, já que esse assunto criou muitas dúvidas
e fez com que muitos hábitos de higiene fossem repensados e mudados.
É a Secretaria do Municipal de Saúde mais uma vez demonstra que realmente está preocupada com a
prevenção em Odontologia no nosso município!
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