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CACÁ LIMA

A educação tem futuro
e você também
Em seu 15º ano de realização, o Seminário
Tribuna de Educação trouxe os temas liderança
e inovação, apresentados pelos palestrantes
Surama Jurdi e Marcos Piangers

Caminho
para as
mudanças
sociais > 2

O segredo
é saber usar
bem a
tecnologia > 3

Liderança
para se
tornar
excelente > 5
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HAROLDO CORRÊA: avaliações

Política pública
que tem o
desempenho
mais avaliado
SEMINÁRIO TRIBUNA contou com um público em torno de mil participantes, formado principalmente por educadores, estudantes e pais

Educação é o caminho para
a transformação social
A décima quinta edição
do Seminário Tribuna
abordou liderança e
tecnologia como forma
de trazer qualidade
para a vida das pessoas
ste foi o 15º ano consecutivo
em que a Rede Tribuna
promove o Seminário de
Educação evidenciando, mais uma
vez, o poder da educação como
meio de transformação social.
Com o tema central “A Educação tem futuro e você também”, o
evento realizado na última terçafeira, em Vitória, teve a presença
de mil participantes, principalmente de professores, pedagogos,
estudantes e pais.
Na ocasião, foram feitas duas pa-

E

lestras que abordaram liderança e
inovação, pelo olhar experiente
dos palestrantes Surama Jurdi e
Marcos Piangers.
O objetivo, de acordo com o diretor de Marketing da Rede Tribuna, Geraldo Schuller, é provocar e motivar a todos a refletir sobre o papel fundamental de cada
um como agente de transformação
social.
“A educação tem o poder de
transformar a vida das pessoas. Ela
é capaz de formar cidadãos com
capacidade de se desenvolverem e
também de desenvolverem o
País”, disse.
O diretor agradeceu e citou os
patrocinadores do seminário, pois
são eles que possibilitam a realização do evento. “O Sistema Findes,
através do Sesi e do Senai, que desenvolve um trabalho de destaque
na área educacional, a ArcelorMit-

tal, sempre incentivando a cultura,
a educação e potencializando o
desenvolvimento do Espírito Santo e a Secretaria de Educação do
governo do Estado que, mais do
que apoio, atesta a qualidade do
nosso evento, incentivando a participação dos quadros técnicos no
mesmo.”
Presente no evento, o secretário
de Estado da Educação, Haroldo
Corrêa Rocha disse que a política
educacional no Brasil está deixando de ser uma política de governo

e tornando-se de estado e que isso
precisa de uma continuidade.
Lembrou também que em 1983
o Brasil investia 2,4% do Produto
Interno Bruto (PIB) em educação.
“Hoje investe 6% e vamos ter de
chegar a 10% como prevê o Plano
Nacional de Educação”, conclui o
secretário.

A educação é
capaz de formar
cidadãos capazes de se
desenvolverem e
desenvolverem o País

“

”

Geraldo Schuller, diretor de Marketing

Nos anos 90 o Brasil deu um
passo importante e começou a
avaliar o desempenho da educação. Há quase 20 anos isso é feito
no País. No Espírito Santo, desde
2008.
As avaliações são importantes
porque mostram em detalhes o
desempenho dos alunos e isso ilumina para o professor novas estratégias e para o sistema de ensino
aponta onde é preciso aperfeiçoar,
disse o secretário de Estado da
Educação, Haroldo Corrêa Rocha
que esteve presente no evento
promovido pela Rede Tribuna.
“No nosso País a educação é a
política pública mais avaliada. A
saúde e a segurança não têm esse
nível de avaliação”, disse Haroldo
lembrando que o Espírito Santo ficou estagnado nas avaliações do
Ideb em 2009 (nota de 3,4), 2011
(nota de 3,3) e 2013 (nota de 3,4).
Segundo ele, “subimos bastante
em 2015, quando conseguimos a
nota de 3,7. Em breve sairá a avaliação feita no ano passado. Nossa estimativa é de que vamos passar de
4. Esse crescimento vem pelas escolas de tempo parcial, mas acreditamos que a Escola Viva trará
melhores resultados no futuro”.
Haroldo frisou que a sociedade
tem que valorizar a educação. “Ela
é essencial para o Brasil e não pode
estar vinculada a um partido ou a
um governo. Precisa ser vista como uma ferramenta para combater a desigualdade que ainda é
grande no nosso País.”

DEPOIMENTOS
Qualificação

Planejamento

Tendência

Qualidade

Sociedade

“A educação é o
que nós mais precisamos no País,
e seminários como este fomentam discussões
com profundidade, fundamentais para o crescimento. Precisamos de profissionais qualificados, que orientem
nossos jovens a fazer boas escolhas.”

“O evento foi
muito vibrante e
contou com conteúdos que passam uma reflexão. Essa reflexão
faz com que as
pessoas melhorem, e para isso é
preciso planejamento, foco, perseverança. No contexto da educação, nós precisamos estar focados em motivar e levar mais
conhecimento para as pessoas.”

“Eu sempre digo que a Rede Tribuna tem um papel fundamental
que é o da informação e da formação. Esse tipo
de evento é uma tendência em
todo o País e nós temos a oportunidade de ouvir pessoas preparadas, com conhecimento.
Todos os seminários promovidos pela Rede Tribuna têm um
perfil inovador.”

“Esse evento
promovido pela
R e d e Tr i b u n a
mostra a importância da educação para uma sociedade que investe em educação, que debate
educação, que procura transformar o seu estado, o seu País
em lugares melhores para se viver, onde possamos dar qualidade de vida à população. Muito
bom!”

“Esse evento
realizado pela Rede Tribuna serve
de exemplo para
toda a sociedade
porque um país
quando se transforma, ele só muda por causa da
educação. Uma educação feita
por todos, não como uma função
apenas da Secretaria de Educação ou uma política de governo.
Deve ser uma politica da sociedade.”

Denise Gazinelli,
diretora do Bandes

Alexandre Teodoro,
diretor da Faesa

Marcelo Santos,
deputado estadual

Aridelmo Teixeira, presidente
do Espírito Santo em Ação

Hélio Schneider,
diretor-superintendente da
Associação Capixaba dos
Supermercados (Acaps)
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Segredo é
saber usar a
tecnologia
Abordando o tema
inovação, palestrante
mostrou a importância
de se usar a tecnologia
em prol da educação
para impactar mais
s novidades tecnológicas colocaram todo o conhecimento no bolso das crianças
e dos alunos e, consequentemente,
o que um educador precisa fazer é
inspirar essas crianças a irem atrás
do conhecimento. Essa é a opinião
do jornalista, escritor, especialista
em novas tecnologias, criatividade
e inovação, Marcos Piangers, que
fez palestra no Seminário Tribuna de Educação.
“O papel do professor se tornou
o mentor, ser o ajudador a levar essa criança a um conhecimento que
está no bolso dele”, disse, acres-

A

centando que essa é a geração que
vai questionar todas as ineficiências do mundo analógico.
O segredo, segundo Piangers, é
saber usar a tecnologia em prol da
educação. “Isso não significa colocar um tablet na mão de cada aluno. Precisamos estimular uma
educação mais criativa, mais inovadora e que tenha um impacto
social mais forte.”
A escola precisa ser um ambiente onde o aluno se sinta bem, livre
e à vontade. “As crianças aprendem mais em discussão em grupo,
ensinando outras pessoas ou fazendo do que simplesmente só ouvindo”, alertou.
Em sua palestra, cujo título é
“Inovação: uma espiada no futuro”, o escritor arrancou da plateia
aplausos e gargalhadas com suas
histórias e sua forma de enxergar o
mundo por meio da educação.
Em um ambiente de profunda
transformação e mudança, como o

MARCOS PIANGERS disse que é importante entender a tecnologia, até para que a gente saiba dizer não para ela
que a gente vive hoje em dia é importante que o aprendizado não
pare, disse o palestrante.
“As gerações anteriores paravam
de estudar quando chegavam no
mercado de trabalho. Percebemos
que hoje precisamos redesenhar a
nossa capacitação o tempo todo.
Evento como esse ajuda nessa capacitação e na reflexão sobre essas

mudanças que vivenciamos.”
Na opinião de Piangers, é importante entender a tecnologia,
até para que, em um determinado momento, a gente saiba dizer
não para ela. “A culpa não é da
ferramenta, é de como a usamos.
A tecnologia está mudando tudo
e eu acredito que uma hora vai
chegar à escola.”

Conexão

Gênios

Futuro

“Não funciona a educação do filho
se você não tem conexão com ele. Não
funciona a educação do filho se você
não conhece todos os sinais que o seu
filho está te passando, inclusive na escola. É importante que a gente participe da vida escolar do filho, mas o
mais importante de tudo é que a gente,
dentro de casa, seja um educador. O
pai tem de ser um educador e nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos para youtube, Netflix, para
babá, para professora.”

“Muitas vezes nós não queremos
enxergar como as coisas estão mudando. Quantos gênios estamos perdemos quando não oferecemos educação de qualidade?”

“A melhor forma de prevê o futuro é
criando esse futuro. Que sejamos
agentes transformadores. Que possamos fazer coisas que tenham impacto
positivo.”

Zona de conforto

Desafio

“Estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para nos adequarmos à educação moderna? O
mundo mudou, e se a gente tentar
fazer uma educação igual a da época
industrial, vamos estar no passado.”

“Tem gente desafiando o sempre foi
assim. O futuro já está sendo pensado.

A culpa não é da
ferramenta, é de
como a usamos. A
tecnologia está mudando
tudo e uma hora vai
chegar à escola

“

”

Marcos Piangers, palestrante

TRECHOS DA PALESTRA
DIVULGAÇÃO

Inovação

BEBÊ brinca com celular: cuidados

“Nesse futuro onde a inovação é importante, onde as empresas são mais
inovadoras, a habilidade mais importante é a capacidade de errar. A resposta certa é limitadora.”

Os carros autônomos já estão sendo
testados e isso vai impactar diversas
áreas. O Hyperloop está chegando para deixar todos os modais para trás.
Imagina viajar no vácuo a 6.500km/h.
O loop refere-se ao modo de conexão
de dutos, sempre em voltas, em anéis,
por onde trafegam cargas e passageiros, e o hyper, à possibilidade de andar
a velocidades hipersônicas
DIVULGAÇÃO

HYPERLOOP
faz parte das
novidades que o
futuro reserva
para nós, prova
de que tem
gente que
busca fazer
diferente, sem
se acomodar

Internet
“Não adianta olhar para a internet
como vilã e torcer para que ela simplesmente desapareça da vida das
crianças.”

DEPOIMENTOS
Aprendizado

Referências

Novidades

Emoção

Tecnologia

“É uma oportunidade rica de
aprendizado participar de um
evento como este. Já estive em
outro seminário
da Rede Tribuna e gostei muito.
A programação das palestras
me atraiu e é raro podermos ouvir palestrantes tão conceituados abordando temas tão importantes.”

“É a primeira
vez que eu participo do Seminário
de Educação da
R e d e Tr i b u n a .
Sempre ouvi falar
muito bem do
evento. É um momento que devemos aproveitar ao máximo para aprender com os palestrantes. Gostei muito de ter tido a
oportunidade de participar desta edição. Foi uma experiência
muito boa.”

“Eu acho que
precisamos de
menos discurso e
ir para ação que
são as propostas
de um evento
desse tipo, onde
se fala novidades e o que espera
de escola, não simplesmente um
informativo ou instrução. O processo de educação hoje é completamente diferente. Então é
muito importante eventos como
esse.”

“A palestra do
Marcos Piangers
foi sensacional.
Eu me emocionei
algumas vezes
durante a apresentação dele. A
palestra me levou a fazer novas
reflexões como pai. São essas
sacadas e insights que fazem toda a diferença. Parabéns a Rede
Tribuna por esse Seminário de
Educação. Foi muito bom. Com
um conteúdo que valeu a pena.”

“Eu achei bacana o que o Piangers falou sobre
inovação, porque
a tecnologia está
aí e não podemos
frear, mas temos
que nos adaptar a isso, tanto
dentro de casa como nas escolas. Precisamos mostrar aos
nossos filhos os limites. Não podemos proibi-los de usar, mas
devemos orientar sobre o que é
legal e o que não é.”

Mônica Noronha,
diretora de escola

Geraldo Diório,
superintendente do Sinepe

Diego Lobato,
Ceo Vitória Harley-Davidson

Grazieli Esposti,
blogueira da Rede Tribuna

Ricardo Coelho dos Santos,
Coordenador distrital dos
Escoteiros do Espírito Santo
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MARCOS PIANGERS JORNALISTA E ESCRITOR

Pai não é só um pagador de conta
dades e eu diria que estão relacioOs desafios da
nadas a uma sociedade de consupaternidade na visão
mo que, consequentemente, tem
uma obsessão por estar sempre
de um filho de mãe
trabalhando e correndo e tem uma
solo, como ele diz, que obsessão ainda maior com uma
novidade tecnológica chamada
busca participar mais
smartphone. Esses são os desafios
da educação dos filhos específicos da nossa geração de
pais.
le é filho de mãe solteira. Foi
Mas acho também que a geração
criado pela avó e pela mãe. atual de pais pode entender e enHoje, pai da Anita e da Auro- carar esses desafios e ser, o que eu
ra, o jornalista e escritor Marcos acredito que é, uma geração muito
Piangers vem se tornando referên- mais atenciosa, muito mais dedicia quando o assunto é paternida- cada a criar os filhos com plenitude.
de. Formar crianças completas,
Autor do best seller "O papai é com limites e também com muito
pop", se apresenta como um inte- afeto.
ressado em conversar com mães e
> Quais os desafios mais difípais e discutir como podemos ser ceis para exercer a função de
pai?
melhores todos os dias.
Acho que a gente tem uma coSeus textos levantam questões
brança social
como a particimuito grande
pação mais efeFalta incentivo
nas costas da
tiva do pai na
para que o homem mãe. E isso discriação dos fio homem
lhos, a valorizatambém participe dessas tancia
da criação dos
ção da mulher, a
filhos. Infelizpercepção de tarefas e assuma por
mente, os amque tempo é
completo o seu papel
bientes, como
mais importangrupos de
te que dinheiro. de agente educador
WhatsApp da
Nesta entrevista
escola, reuniões escolares, visitas
ele explica melhor isso.
A TRIBUNA - Como você en- ao médico, ainda são ambientes
xerga a paternidade nos dias muito femininos. Eu acho que os
atuais?
maiores desafios para exercer a
MARCOS PIANGERS - Cada ge- função de pai é uma falta de incenração tem os seus desafios. As suas tivo geral para que o homem tamdemandas específicas. O que bém participe dessas tarefas e asacontece na nossa geração é que a suma por completo o seu papel de
paternidade, a maternidade, o cui- agente educador, participativo,
dado com os filhos, a criação dos afetuoso, para que possa ser aquilo
filhos, têm hoje as suas peculiari- que, na verdade, uma família com-

FOTOS: CACÁ LIMA
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“

”

NO QUE ELE ACREDITA
Eu acredito que um pai
participativo pode
melhorar a vida da mãe, do
filho e dele mesmo

“
“
“

serem pais e que falta
representatividade nesse
meio

”
Eu acredito que a

presença dos pais faz
uma diferença brutal na
formação de um ser humano

”

Eu acredito que homens
não são treinados para

”Eu acredito que um pai
participativo se torna
uma pessoa melhor
”
Eu acredito que o mundo

“
“

muda quando a gente
muda as coisas ao nosso
redor

”

MARCOS PIANGERS é autor do best seller “O papai é pop”, lançado também na Espanha, Portugal, Inglaterra e EUA
pleta seria. Uma família com um
pai, uma mãe e uma criança que
cresce com dois referenciais. Acho
que o desafio maior é desmistificar
essa história de que o homem não
participa de certos assuntos, de
que não cuida de criança, de que o
homem não troca fralda.
> O que te levou a ser um “papai pop”?
Acho que em primeiro lugar o
aprendizado com a minha filha,
com a minha esposa, com a minha
mãe. Aprendi errando e aprendi
humildemente aceitando uma
transformação de não ser só um
pagador de contas e de ser um pai
que participa e que dedica tempo
atencioso para estar junto com os
filhos. E também o lançamento do
livro, em 2015, que me colocou em
uma posição de visibilidade relacionada à família e, em consequência a isso, eu busco todos os
dias fazer jus a essa visibilidade e
ao que as pessoas esperam de mim
e, principalmente, o que as minhas
filhas esperam de mim.

Busco fazer jus a
essa visibilidade e
ao que as pessoas
esperam de mim e,
principalmente, o que as
minhas filhas esperam

“

”

> A sociedade está preparada
para aceitar esse pai mais
atuante na educação dos filhos?
Acho que ainda temos um longo
caminho pela frente. A gente não
tem incentivo governamental e
nem empresarial, a gente não tem
incentivo social para que esse homem seja de fato um homem
atuante, essas são barreiras que a
gente enfrenta todos os dias.
Quanto mais a gente falar sobre,
quanto mais homens estiverem
participando da criação dos seus
filhos e mostrarem isso no dia a dia
teremos mais referenciais para influenciar outros homens a faze-

rem o mesmo.
> E o futuro, o que acha que
reserva para as famílias?
Acredito que veremos cada vez
mais famílias pouco convencionais. Acredito que não tenha como o mundo retornar ao passado
e ter configurações familiares
muito específicas vamos ter que
aceitar e vencer os preconceitos e
lutar para que as crianças tenham
uma formação completa, com afeto, carinho, com limites, com educação, porque é isso que faz uma
sociedade melhor. Na nossa constituição está escrito que é importante dar prioridade às crianças
que estão na fase de formação, então se nós, enquanto sociedade, fizemos esse pacto de que as crianças são importantes e devem receber prioridade, precisamos cuidar para que isso ocorra na prática. Eu espero de verdade que no
futuro tenhamos mais famílias
comprometidas em formar cidadãos completos desde os primeiros anos de vida.

DEPOIMENTOS
Expectativas

Reflexão

Prática

Encanto

Oportunidade

“O tema inovação atendeu muito as minhas expectativas. Tudo
o que o Marco
Piangers falou foi
muito interessante e eu vou usar inclusive em casa, porque eu tenho três filhos e
vou usar algumas coisas ditas
aqui com eles. A ideia de criar algumas brincadeiras por exemplo. Muito coisa eu já faço, mas
aqui reforçou isso.”

“A palestra do
Pai Pop foi muito
interessante porque nós vivemos
numa realidade
tecnológica e podemos ou não
acompanhar. Então é muito interessante os educadores aprenderem como lidar com isso na
sala de aula. A palestra do Piangers trouxe uma reflexão importante sobre essas questões que
envolvem inovação.”

“Foi muito gratificante vir ao seminário por nos
levar a fazer uma
análise sobre os
acontecimentos,
sobre tecnologia,
sobre educação corporativa,
não somente nas escolas mas
também em casa e nos negócios. Então eu saio daqui com
essa missão de colocar um pouco de tudo isso em prática.”

“Eu frequento
esses eventos da
R e d e Tr i b u n a
desde o primeiro
seminário e a Tribuna sempre surpreende pelo padrão de excelência dos palestrantes e de nos motivar com as
possibilidades de um mundo novo. Estou encantada novamente
com essa décima quinta edição.
Muito bom o evento.”

“O evento superou as minhas
expectativas e fiquei muito feliz de
participar. Estou
voltando para casa mais motivada
e eu acho muito importante a
Rede Tribuna nos dar mais essa
oportunidade de nos capacitarmos sempre. Para nós que atuamos na área educacional é muito
bom e proveitoso. Eu gostei muito.”

Leomar Lordelo,
consultor de Marketing

Sara Leonor,
estudante de Pedagogia

Santo Biazutti, administrador
de supermercado
da Rede Show

Teresa Chibibi,
mantenedora da
Faculdade Pio XII

Edjane Bertole,
proprietária de escola
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Liderança
para alcançar
excelência
Surama Jurdi trouxe
técnicas e apontou
segredos do sucesso
para encontrar êxito
na vida pessoal e na
carreira profissional
iderança de atitude: a magia e
o segredo da excelência. Este
foi o tema da palestra que a
especialista em Excelência em Serviços, Surama Jurdi, fez no Seminário Tribuna de Educação.
A palestrante é reconhecida em
empresas de todo o Brasil pela idealização de Programas de Educação
Continuada, implantação da Cultura de Excelência no DNA das equipes e criação do conceito Resultado
Sustentável nas organizações.
Com a missão de construir um
Brasil melhor por meio da educação empresarial, a consultora utiliza metodologia exclusiva em treinamentos, com foco em transformar empresas e profissionais em
cases de sucesso.
As informações e ferramentas
apresentadas durante a palestra de
Surama são dicas valiosas que podem ser aplicadas no desenvolvimento pessoal e também nas escolas e nos processos de ensino-

L

aprendizagem.
A maior vantagem competitiva
que uma organização pode ter é o
diferencial de ser reconhecida pela excelência na prestação de serviços, disse Surama.
No entanto, esse posicionamento é uma mão de via única, não há
como voltar atrás, nem tão pouco
ficar parado no mesmo nível. É
fundamental continuar crescendo
e inovando sempre.
O segredo para ser e manter-se
bem-sucedido é alcançar resultados sustentáveis, defende a palestrante.
“Por que algumas empresas chegam lá em cima e continuam subindo. Outros chegam lá e depois
de anos caem e morrem. E outras
abrem e fecham em pouco tempo?” A resposta para essa pergunta
ela encontrou estudando casos em
empresas líderes do mercado internacional, como Walt Disney
World, Apple Store, Whole Foods,
Nasa, Harley-Davidson e Apple.
“Autoestima é tudo para se obter
resultados. É preciso acreditar na
nossa capacidade de realizar”, disse Surama, completando que sucesso não é para preguiçoso. É para quem quer trabalhar. “É a constância das ações que gera resultados sustentáveis. Compromisso
com o que você se propõe a fazer.”

OS SETE PRINCÍPIOS QUE REGEM AS MENTES DE SUCESSO

Constância mantém conquista
1
4

Humildade para entender as necessidades humanas, inclusive dos
alunos

Networking para praticar o exercício de compartilhar as informações entre indivíduos ou grupos que
têm interesse comum

2

3

Credibilidade e constância para
manter os resultados alcança-

dos

Velocidade para se adaptar ao ritmo da sociedade contemporânea,
entender as mudanças e transmiti-las
aos educandos
Flexibilidade e adaptabilidade como a introdução da tecnologia em
sala de aula
Visão para observar
o contexto
Obstinação pelo resultado sustentável

5
6
7

SURAMA JURDI enfatizou durante palestra que “é preciso acreditar na nossa capacidade de realizar”

TRECHOS DA PALESTRA

Conceitos da magia Disney
DIVULGAÇÃO

Autoestima
Como que a Disney constrói a magia
e os segredos da excelência? A Disney
entende que tudo começa com uma
história e essa história tem de ser muito bem contada e igual para todo mundo: equipe, cliente, comunidade e fornecedores. O objetivo é elevar a autoestima da pessoa. A metodologia
para isso precisa ser prática e objetiva. Quanto mais simples, mais pessoas vão entender. A palavra é simples: magia.

Diferenciais
As empresas que hoje são referência mundial em excelência têm um
propósito e uma missão bem definidos
para toda a equipe, comunicada de
maneira clara e objetiva para os clientes através da cultura da empresa.
O propósito de uma empresa está
diretamente relacionado com aquilo
que ela se propõe a fazer, assim como
a proposta da Disney é oferecer felicidade, a Whole Foods é Qualidade de
Vida e a Harley-Davison, Liberdade.
É importante que o propósito faça
parte do DNA de toda equipe e que to-

MAGIC KINGDOM, castelo da Disneyworld, faz parte do case de sucesso
dos estejam envolvidos por essa missão.

lugares”. Como cria felicidade? Criando experiências inesquecíveis.

Experiências

Envolvimento

A palestrante deu como exemplo a
Disney. O tema de serviços da Disney
World é: “Nós criamos felicidade através da oferta do melhor entretenimento para todas as pessoas, de todos os

O envolvimento da equipe é fundamental para que se tenha comprometimento e automotivação. Planejamento também é importante para que
as coisas deem certo.

DEPOIMENTOS
Sucesso

Gerenciamento

Escola

Alcance

Desafios

“A Rede Tribuna está de parabéns pelo evento,
que começou falando da continuidade do projeto Escola Viva. A
palestra da Surama Jurdi foi
muito esclarecedora e motivadora e direcionou as pessoas a
entender seus objetivos e alcançá-los atingindo o sucesso, que
ela chamou de resultado sustentável.”

“Muito interessante a palestra
da Surama Jurdi,
quando ela falou
da autoestima
para trazer a motivação, de definir
os objetivos, do trabalho em
equipe. Tudo isso vai impactar
nos resultados. Cada um se
comprometendo com a sua parte, tendo objetivos e metas vai se
aprimorando cada vez mais.”

“O evento me
atendeu muito
bem porque nós,
professores, não
podemos ficar
parados. As palestras realizadas
nos mostraram formas dos professores desenvolverem a motivação em sala de aula. Isso é
muito importante para a nossa
atuação e melhoria contínua das
escolas.”

“O evento foi
muito enriquecedor porque abordou a questão do
sucesso e as formas de alcançálo, porque ele está
ao nosso alcance. O que a palestrante mostrou nos ajuda a conquistá-lo. Isso era o que eu estava buscando nesse seminário da
Rede Tribuna. Superou as minhas expectativas e valeu muito
a pena ter vindo.”

“O seminário foi
maravilhoso porque todos nós temos os nossos
medos, nossos
desafios e precisamos aprender a
lidar com eles. São muitos os desafios que enfrentamos na nossa área profissional, na sala de
aula. Tudo que nos ajuda a melhorar nesse aspecto é muito importante também para a educação.”

Escalena Pacífico,
psicóloga da OSCIP
Colorir Criando Valores

Maria da Penha Bedoni Galvão,
professora alfabetizadora de
alunos surdos

Marcos Nascimento Ferreira,
estudante de Letras

Mônica de Almeida Silva,
professora

Marcelo Herzog,
diretor da Mito Games
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Especial
SURAMA JURDI ESPECIALISTA EM EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS

Comunicação para resultados
CACÁ LIMA

Palestrante dá dicas
de como aproveitar as
facilidades que uma
sociedade conectada
dispõe para alcançar
resultados positivos

lhores decisões.
Nesta entrevista, Surama fala sobre a importância da comunicação
bem-feita para se alcançar resultados sustentáveis.
A TRIBUNA - A tecnologia
abriu um leque de novas possibilidades de conexões. Como
você analisa esse momento, isso
melhorou a nossa comunicaocê já pensou no poder da ção?
comunicação nos relacionaSURAMA JURDI - Sem dúvida
mentos cotidianos? Toda nenhuma a tecnologia melhorou
comunicação começa por um diá- nossa comunicação. As escolas,
logo interno, em todo tempo esta- por exemplo, eu sempre digo que
mos pensando em alguma coisa, elas precisam ter em mente que
seja em uma reunião, conversa ou são uma empresa de tecnologia
enquanto estamos realizando que vendem educação. Como o suqualquer atividade, a nossa mente permercado é uma empresa de
tecnologia que
não para.
vende alimen“É a qualidaNão podemos
tos. Tudo é tecde dos questionologia. Exisnamentos interperder a nossa
tem uma intenos que fazegração do on-limos nestes mo- conexão emocional com
com o off-limentos, que
o outro. O desafio é como ne
ne. Hoje o munirão determinar
do é virtual.
os resultados podemos manter isso
Todo tipo de
que iremos alusando tecnologia
informação hocançar”, orienta
je está acessível.
a especialista
em Excelência em Serviços, Sura- Se pensarmos nas empresas, a tecma Jurdi, que fez palestra no Se- nologia deixou tudo mais fácil. O
controle ficou melhor. Ficou mais
minário Tribuna de Educação.
Um dos diferenciais daqueles fácil criar relacionamento com o
que se mantêm no topo para cliente. Está mais fácil criar uma
aqueles que continuam sempre comunicação efetiva com as equitentando e nunca chegam a lugar pes e com os fornecedores.
> O que podemos fazer para
algum é que as mentes de sucesso
mantêm o pensamento com o fo- melhorar esse diálogo?
A grande sacada é de fato saber
co na solução e organizam perguntas com estruturas fortalece- usar o que a tecnologia nos possidoras que os ajudam a tomar me- bilita, de forma que nos favoreça.

V

“

QUEM É
> CAPIXABA , nasceu em

Cachoeiro e aos 14 anos
mudou-se para São Paulo
> CASADA, tem 3 filhos
> TR A BA L H A com educação empresarial
> I DE A L I Z AD O R A do programa A Magia e os Segredos da Excelência em
Serviços em parceria
com o Disney Instituto

”

DIVULGAÇÃO

ACESSO FÁCIL
à troca de
dados e
informações
pode prejudicar
relações

PALESTRANTE SURAMA JURDI: “não podemos deixar de encantar as pessoas, mesmo com ferramentas digitais”
Por outro lado, temos um desafio
que é saber dosar as emoções e se
desligar deste estado on-line nas
horas certas.
Não é difícil entrarmos em uma
loja e não sermos bem atendidos
porque o vendedor está no celular.
Às vezes estamos conversando
com alguém e essa pessoa não está
prestando atenção na conversa
porque se distrai com uma mensagem ou outra no celular.
Não podemos de forma alguma
perder a nossa conexão emocional
com o outro. E esse é o grande desafio: como podemos manter ou
criar conexões emocionais usando
tecnologia. Não podemos deixar
de encantar as pessoas, mesmo
com o uso de novas ferramentas
digitais.
É sempre bom saber com qual
tribo estamos nos comunicando,
como ela gosta de receber essa informação. As ferramentas podem
ser as mesmas, mas o jeito de atin-

A sobrevivência
da empresa
depende de uma boa
comunicação. Ela
precisa ser simples e
objetiva com o público

“

”

gir cada público pode ser diferente.
> Podemos dizer que nos comunicamos bem, ou que nossa
comunicação, na maioria das
vezes, não é assertiva?
Eu acredito que sim. Que cada
vez nos comunicamos melhor porque temos muitas formas hoje para sermos assertivos na nossa comunicação. Dispomos de todos os
tipos: áudio, vídeo, texto, são muitas as formas disponíveis e acessíveis a todos. Hoje só não é assertivo na comunicação que não quer,
tanto pessoas quanto empresas.
Por outro lado, as pessoas têm

cada vez menos disposição para
absorver a informação em consequência da grande quantidade que
chega a todos nós diariamente. O
desafio é saber como e com quem
se quer falar para não desperdiçar
a mensagem.
Os diálogos são mais curtos e isso também traz uma consequência
que é um vocabulário menor, e isso
afeta a escrita. Mas, no geral, a comunicação está mais simples, mais
rápida e mais objetiva.
> Quais os benefícios no ambiente empresarial/corporativo
de uma boa comunicação?
A sobrevivência da empresa depende de uma boa comunicação.
Ela precisa ter velocidade e, sem
dúvida nenhuma, precisa ser simples e objetiva com qualquer que
seja o público. Todos devem falar
uma mesma linguagem e isso depende do propósito da empresa,
que precisa ser bem definido, de
uma história bem contada.

DEPOIMENTOS
Indivíduo

Palestras

Incentivo

Fundamental

Adaptação

“O evento foi
bastante diversificado e falou de
muitos assuntos
no contexto da
educação como a
palestra da Surama Jurdi, que focou na motivação. Já o Marcos abordou os desafios de lidar com a tecnologia,
que são áreas importantes e interessam também o educador
como indivíduo, não apenas como profissional.”

“Eu gostei muito do tema da palestra e do que foi
abordado com
muita propriedade pela Surama
Jurdi, porque nas
atuais condições da educação
no Brasil, nós professores precisamos muito de salários melhores, mas também de motivação.
Isso é muito importante para nós
e para os alunos também, que
sejamos motivados.”

“O evento foi
muito interessante e abordou bastante o autoconhecimento, com
questões como o
que estamos fazendo, onde queremos chegar,
questões que são muito relevantes para o nosso trabalho na
área de educação. Eu gostei
muito dos assuntos abordados e
de ter tido a oportunidade de
participar.”

“Eu sempre venho aos seminários da Rede Tribuna porque discutir educação é
uma prova de que
só pela formação
de nossas crianças, dos jovens e
até mesmo dos adultos é que vamos encontrar uma solução. A
educação está para o cidadão o
quanto está a questão da segurança, da saúde, entre outras.”

“A palestra da
Surama Jurdi falou de novas possibilidades nas
empresas, válidas inclusive para
o empreendedor,
e me ajudou muito. Também a interessante o que o Marcos Piangers mostrou, que mesmo a tecnologia estando tão avançada,
nós podemos nos adaptar. O
evento foi ótimo e quero participar dos próximos.”

Cecília Maria Campos Gomes,
educadora

Iara Maria Costa,
professora

Roseane Silva,
estudante de pedagogia

Marcos dos Santos,
Conselheiro Estadual
de Educação

Mestre Vitalino,
artesão
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Técnicos para a Indústria 4.0
Mecatrônica é o novo
curso oferecido pelo
Senai que está com
760 vagas abertas para
matrículas em sete
unidades no Estado
setor produtivo caminha
em direção a um futuro onde estão presentes tecnologias que asseguram menor impacto ambiental, custo viável, melhor
desempenho e aumento de produtividade. Preparar mão de obra para atender a essa Indústria 4.0 é o
objetivo do Senai. Para isso, vem
reposicionando o seu modelo pedagógico com uma educação focada em inovação.
Seguindo essa tendência, a unidade do Senai em Vitória está oferecendo um novo curso técnico
em sua grade: o de Mecatrônica.
“O curso surgiu devido a demanda
da Indústria 4.0, sobretudo em
inovação tecnológica no campo de
automação, controle e tecnologia
da informação. Essa é a primeira
vez que os capixabas contarão
com a oportunidade de aprendizado em uma área que aumenta a
produção e o desempenho, reduz
custos e acirra a competitividade
do setor industrial”, disse a diretora de Educação do Senai-ES, Priscilla Carneiro.
As matrículas estão abertas até
13 de julho. Esse é um projeto piloto, mas há estudos para a implementação em outras unidades
regionais do Senai no Espírito
Santo.

O

INOVAÇÃO
Nesse novo modelo educacio-

nal que o Senai adotou há um
compromisso com a inovação.
Este ano, foi inaugurado o Instituto Senai de Tecnologia (IST) na
unidade Beira-Mar, em Vitória. O
IST possui um Laboratório de
Práticas Lean, para teste e validação de ferramentas visando uma
produção mais enxuta, e o Laboratório Aberto, um ambiente de
criatividade e inovação com foco
em prototipagem e validação de
novos conceitos, tecnologias e
negócios.
O Laboratório Aberto é o primeiro spacemaker de Vitória, uma
espécie de coworking da indústria
e estará aberto para a sociedade. O
local conta com consultores, salas
de reunião, sala de treinamento
executivo e espaço para equipamentos portáteis. O IST oferece
cursos e palestras gratuitas.
No momento, o IST também é a
casa do Inovic, um programa que
apoia as empresas em todas as fases do processo de inovação
(ideação, prototipagem, desenvolvimento do produto e inserção
no mercado). Para este apoio,
possui uma equipe qualificada
para desenvolver juntamente
com a empresa as ações necessárias, além de disponibilizar uma
infraestrutura para prototipagem
das ideias.

Aprendizado
aumenta produção
e o desempenho, reduz
custos e acirra a
competitividade
do setor industrial

“

Priscilla Carneiro, diretora

”

DIVULGAÇÃO/SENAI VITÓRIA

LABORATÓRIO onde serão realizadas as aulas do novo curso de Mecatrônica do Senai, na unidade em Vitória

SAIBA MAIS

Matrículas até 13 de julho
> SÃO 760 VAGAS para cursos técni-

cos em 13 áreas de atuação. As matrículas seguem até o dia 13 de julho.
> OS CURSOS SÃO: Alimentos, Automação Industrial, Desenvolvimento
de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Mecatrônica, Móveis, Plásticos, Refrigeração e Climatização, Segurança do

Trabalho e Vestuário.
> AS OPORTUNIDADES são para Ara-

cruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória e estão disponibilizadas pela
manhã, tarde e noite.
> EM MÉDIA, OS CURSOS possuem
carga horária de 1.280 horas, podendo chegar a 1.720 horas, como o téc-

nico em Automação Industrial, do
Senai Vitória.
> OS INTERESSADOS em estudar no
Senai e se profissionalizar para o
mercado de trabalho no setor industrial devem estar cursando a 2ª ou a
3ª série do ensino médio ou comprovar a conclusão das atividades escolares.

DIVULGAÇÃO/ARCELORMITTAL TUBARÃO

Plataforma digital para
qualificar empregados
Não temos dúvida de que a tecnologia ampliou as oportunidades
de aprendizado. E as grandes empresas estão utilizando essa ferramenta para potencializar a qualificação do seu capital humano. O
conglomerado industrial de empresas de aço, ArcelorMittal, por
exemplo, possui uma universidade corporativa toda em plataforma digital, integrando seus 120 mil
empregados, de diferentes países.
A ArcelorMittal University disponibiliza cursos, palestras, leituras, vídeos, tudo remotamente,
oferecendo um programa de educação continuada que abrange todos os empregados do grupo.
O gerente-geral de Gestão de
Pessoas, Saúde e Segurança da
ArcelorMittal Tubarão, Rodrigo
Gama, comenta que o cenário da
indústria do aço é competitivo e
que os empregados da empresa
precisam acompanhar as transformações, estando preparados
para as oportunidades de cresci-

mento.
Além da universidade corporativa, a ArcelorMittal também investe na capacitação constante
dos seus quadros técnicos e de especialistas, com incentivo para
graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado que podem
chegar a 100% do valor do curso.
Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, 5.308 empregados da ArcelorMittal Tubarão
participaram de capacitações oferecidas pela empresa, sendo que
uma mesma pessoa pode ter parti-

O cenário da
indústria do aço
é competitivo e os
empregados da empresa
precisam acompanhar
as transformações

“

”

Rodrigo Gama, gerente ArcelorMittal

cipado de mais de um programa.
No momento, 5% do efetivo de
5.600 empregados diretos estão
fazendo algum curso de graduação ou pós-graduação com incentivos da empresa.
Outro destaque é o curso de Inglês. Por ser uma multinacional, o
idioma é muito usado no dia a dia
e, por isso mesmo, a empresa incentiva os empregados a estudarem a língua. Hoje, 8% do efetivo
de empregados frequentam as
aulas na própria empresa.
PROJETOS
Em paralelo, através do programa InterAção, a ArcelorMittal
Tubarão investe em projetos sociais que priorizam iniciativas relacionadas com educação e outras
frentes como saúde, desenvolvimento comunitário, meio ambiente e cultura.
Atualmente, 15 projetos estão
sendo apoiados, com base nesses
focos de atuação, e um novo edital

RODRIGO GAMA disse que o Inglês é usado no dia a dia da empresa
foi aberto para seleção dos próximos projetos a serem apoiados. As inscrições devem ser feitas no site tubarão.arcelormittal.com até o dia 31 de julho. O

apoio beneficiará projetos que
solicitem recursos financeiros de
até R$ 100 mil para o período de
12 meses, com possibilidade de
renovação por mais 12 meses.
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ALUNA

Expectativa
A estudante Jamilly Victoria
Barbosa Miranda, 15 anos, não
vê a hora da escola ser inaugurada. Moradora de Cidade Continental, ela conta que sai de casa às 6h e volta às 19h. “As atividades na escola são rotineiras.
Aumentei bastante o meu
aprendizado. Assim que eu estiver estudando mais perto de casa meu interesse vai aumentar
porque vou ter menos cansaço.
Hoje gasto um tempo bem maior
para me deslocar até Vitória.”

PRIMEIRA UNIDADE DA ESCOLA VIVA implantada no Estado, no bairro São Pedro, no município de Vitória

Serra ganha mais uma
unidade da Escola Viva
Com 640 vagas,
começa a funcionar em
julho mais uma unidade
da Escola Viva no
Espírito Santo,
chegado a 32 escolas
trigésima segunda unidade
da Escola Viva será inaugurada em julho, desta vez no
bairro Novo Horizonte, no município da Serra, com a oferta de 640
vagas para estudantes do ensino
médio. As aulas começam já no segundo semestre deste ano.

A

Atualmente, o programa Escola
Viva, implantado na rede pública
estadual, conta com 31 unidades
em funcionamento, ofertando 20
mil vagas, em 23 municípios do
Espírito Santo.
A Escola Viva nasceu para ser
uma escola de educação integral,
com experiências educacionais
completas. O objetivo é formar jovens capazes de realizar sonhos,
de serem competentes no que fazem e solidários com o mundo em
que vivem.
INOVAÇÕES
É uma escola que possui um
conjunto de inovações: acolhi-

mento aos estudantes, às equipes
escolares e às famílias; avaliação
diagnóstica/nivelamento; disciplinas eletivas; salas temáticas; ênfase práticas em laboratórios; tecnologia de gestão educacional; tutoria; aulas de projeto de vida; aulas
de práticas e vivências em protagonismo; aula de estudo orientado; e aprofundamento de estudo,
com preparação acadêmica para o
mundo do trabalho.
Além da estrutura diferenciada
e do currículo inovador, na Escola
Viva os profissionais possuem dedicação integral e o tempo que o
aluno permanece na escola é de 9
horas e 30 minutos. A carga horá-

ria é das 7h30 às 17 horas, sendo
1h20 minutos para o almoço e dois
intervalos de 20 minutos para o
lanche, ofertado dentro da escola.
“A escola está numa mudança
radical para se adaptar ao mundo
de hoje. A educação é o conhecimento e a riqueza do século. A Escola Viva é uma ferramenta atrativa e de resgate para os jovens. Esse
não é só um projeto educacional, é
um projeto de vida para a nossa juventude. A escola precisa ser uma
ferramenta de emancipação humana para que o indivíduo possa
progredir”, comenta o secretário
de Estado da Educação, Haroldo
Rocha.

Programa para garantir o futuro
Um dos principais problemas do
ensino médio é a evasão escolar.
Foi pensando em transformar essa
realidade que foi criado o programa Jovens de Futuro pelo Instituto Unibanco. No Espírito Santo, o
programa começou em 2015, focado em melhorar o desempenho
dos alunos do ensino médio da rede pública.
Atualmente, 236 escolas atuam
no programa beneficiando mais de
80 mil estudantes, contemplando
toda a rede pública de ensino médio no Espírito Santo.
E como isso acontece? De acordo com o secretário de Estado da
Educação, Haroldo Corrêa Rocha,
as escolas realizam um modelo de
gestão escolar que inclui diagnóstico, definição de metas para cada
uma, elaboração de planos de
ação, acompanhamento sistemático das iniciativas e de seus resulta-

DIVULGAÇÃO/SEDU

ALUNOS participam de atividades educativas em prol da escola cidadã
dos e correção de rotas quando necessário, visando essencialmente o
aprendizado dos jovens estudantes do ensino médio.
“A principal maneira que o Jo-

vem de Futuro propõe para efetivar a gestão focada em resultados
na escola é a construção de um
Plano de Ação, que é um importante instrumento para a materia-

lização do planejamento participativo na escola. É por meio dele
que a comunidade escolar traça o
que é preciso fazer, de acordo com
o seu diagnóstico, para alcançar os
resultados esperados”, disse o secretário.
E os resultados já começam a
aparecer. De acordo com os dados
do Censo Escolar, analisados pelo
Instituto Unibanco, no Espírito
Santo, nos últimos anos, o número
de jovens que abandonou o ensino
médio público caiu 70%, com uma
velocidade maior de 2015 adiante,
após a implantação das ações do
Jovem de Futuro. No Brasil, o desempenho foi inferior ao capixaba,
com uma redução de 51%, no mesmo período.
Dentre as ações desenvolvidas
pelo programa, há atividades educativas que promovem debates sobre temas ligados à cidadania.

Fundo garante
recursos para
70 creches
ainda este ano
Municípios de Norte a Sul do
Estado serão beneficiados ainda este ano com recursos para
ampliação e melhoria da oferta
de educação infantil. Serão investidos R$ 70 milhões de recursos próprios do Estado para
serem transferidos para os municípios.
O repasse será viabilizado
por intermédio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e
Melhoria das Condições de
Oferta da Educação Infantil no
Espírito Santo (Funpaes) para
construção de 70 creches.
Até o momento, já foram beneficiados 40 municípios, com
mais de R$ 49 milhões ampliando em 3.800 novas vagas
em 45 creches.
A medida faz parte do Pacto
pela Aprendizagem no Espírito
Santo (Paes). De acordo com o
secretário de Estado da Educação, Haroldo Corrêa Rocha, o
Paes é uma política pública
criada para propor ações para
melhoria dos indicadores educacionais dos estudantes da
educação básica no Espírito
Santo, envolvendo domínio de
competências como leitura, escrita e cálculo adequado à sua
idade e nível de escolarização.
O Pacto busca envolver a
união de esforço entre governo do Estado, as prefeituras
municipais, a sociedade civil e
a iniciativa privada, com ações
focadas nas salas de aula, que
resultem em avanços significativos de aprendizagem dos
estudantes do ensino fundamental.
Até o momento, 76 municípios do Estado já assinaram a
união ao Paes ou demonstraram interesse em fazer parte
desse grande movimento de
transformação e crescimento
da aprendizagem das crianças e
jovens do Espírito Santo.

OS NÚMEROS

40 municípios
já foram beneficiados

3.800
49 milhões
vagas foram abertas

investidos até o momento

DIVULGAÇÃO

ALUNOS da pré-escola: vagas

