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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIO

40a EDIÇÃOCiclo de palestras conecta ideiase incentiva conhecimento

Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br

Comoobjetivo de incentivar oconhecimento, a autonomia eo protagonismo por meio deações educativas, o SistemaFecomércio-RS/Sesc/Senac criouoCo-nexão de Ideias. Promovido em par-ceira com sindicatos empresariais, oprojeto vem, desde o início de 2019,aproximandoos gaúchosde importan-tes temáticas sociais em um circuitode palestras que abordam educação,sustentabilidade, bem-estar, criativi-dade, inovação, superação de desa-fios e outros assuntos importantes.Com a participação de palestrantesde renome nacional e internacional,a maratona de encontros deve supe-rar 88 horas de atividades durantetodo o ano e envolver um público deaproximadamente 22mil pessoas em39 municípios.O Conexão de Ideias tem como ob-jetivo a transformação social e surgiua partir de ações já promovidas peloSistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac,como seminários, palestras e cursoscomassuntos voltados a educação, es-porte e lazer, sustentabilidade e enve-lhecimento humano. “A partir disso,observou-se o potencial em projetarumaação corporativa com impactodemobilização estadual e com a parti-cipação de palestrantes renomados”,explica o presidente do Sistema, LuizCarlos Bohn.“Este é umprojeto novo, comoqualqueremospotencializar aomáximoasações de educação junto às comuni-dades”, ressalta. Cada cidade recebeumpalestrante diferente, o que opor-tuniza o acesso a diferentes saberes emaior interação comopúblico. “Que-remos que os temas abordados opor-tunizem espaços de reflexão e mu-danças positivas no cotidianode cadasujeito envolvido”, complementa.

FIQUE
ATENTOO quê: Conexão de Ideias,ciclo de palestras com temáticassociais promovido pelo SistemaFecomércio-RS/Sesc/Senac
Quando: durante todo anode 2019
Onde:municípios quepossuem Unidades do Sesc/RS
Confira o cronograma e seinscreva no site www.sesc-rs.com.br/conexaodeideias(inscrições também nasUnidades do Sesc/RS)

ROSSANDRO KLINJEYPalestrante, escritor, psicólogoclínico e mestre em saúdecoletiva. Fenômeno nasredes sociais, seus vídeosalcançaram mais de 100 milhões devisualizações. Autor de vários livros, entre eles,‘As cinco faces do perdão’, ‘Help: me eduque!’ e‘Eu escolho ser feliz’, foi professor universitário pormais de 10 anos. É consultor da Rede Globo emtemas relacionados a comportamento, educação efamília e colunista da Rádio CBN.
GUSTAVO BORGESCom quatro medalhas olímpicase 19 pan-americanas, o nadadoré exemplo de motivação efoco dentro e fora das piscinas.Economista formado, além deministrar palestras motivacionais para empresas eser comentarista esportivo da Rede Globo, tem umprojeto social denominado ‘Nadando com GustavoBorges’, que atende 400 crianças no interior deSão Paulo.

MONJA COEN RŌSHIMissionária oficial da tradiçãoSoto Shu do zen budismoe primaz fundadora dacomunidade Zendo Brasil, foiordenada monja em 1983 e viveu12 anos no Japão antes de retornarao Brasil em 1995. Em 2001, fundoua comunidade Zen Budista em SãoPaulo. Participa de várias atividadespúblicas promovendo o princípio danão violência ativa e da cultura depaz.
AMYR KLINKGrande velejador brasileiroque também se destacacomo escritor e palestrante.Acumula, em 30 anos deatividade, mais de 2,5 milpalestras por 13 países. É autor doslivros ‘Cem dias entre céu e mar’,‘Paratii entre dois polos’, ‘As janelas deParatii’, ‘Mar sem fim’ e ‘Linha d’água’.

FERNANDO FERNANDESAtleta paralímpico brasileiroe desbravador dos esportesadaptados, se consagroutetracampeão mundial,tricampeão pan-americano,tetracampeão sul-americano e tetracampeãobrasileiro de paracanoagem. Participou do realityshow Big Brother Brasil 2 da Rede Globo eapresenta o quadro ‘Sobre Rodas’ no EsporteEspetacular (Rede Globo) e o ‘Além dos Limites’(Canal OFF).
HORTÊNCIAHortência Marcari, conhecida como‘Rainha do Basquete’, é umadas cinco maiores jogadoras debasquete de todos os tempos.Ainda com 15 anos, infanto-juvenil, chegou à seleção adultabrasileira como titular. Hoje, como palestrante,traz lições de vida sobre superação dedesafios, trabalho em equipe, foco no resultado,empreendedorismo, motivação, entre outros.

O projeto Conexão de Ideias valoriza a troca de experiências e ideias inspiradoras de grandes personalidades. Os palestrantes queparticipam da iniciativa são pensadores contemporâneos, atletas que superaram barreiras e realizaram grandes conquistas e artistasque inspiram a transformação. Ainda na programação deste ano, estão:

PERSONALIDADES SÃO FONTES DE INSPIRAÇÃO
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Fernando Fernandes, atleta paralímpico brasileiro, durante palestra em Pelotas


