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Ciclo de palestras conecta ideias
e incentiva conhecimento

C

om o objetivo de incentivar o
conhecimento, a autonomia e
o protagonismo por meio de
ações educativas, o Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac criou o Conexão de Ideias. Promovido em parceira com sindicatos empresariais, o
projeto vem, desde o início de 2019,
aproximando os gaúchos de importantes temáticas sociais em um circuito
de palestras que abordam educação,
sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação, superação de desafios e outros assuntos importantes.
Com a participação de palestrantes
de renome nacional e internacional,
a maratona de encontros deve superar 88 horas de atividades durante
todo o ano e envolver um público de
aproximadamente 22 mil pessoas em
39 municípios.
O Conexão de Ideias tem como objetivo a transformação social e surgiu
a partir de ações já promovidas pelo
Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac,
como seminários, palestras e cursos
com assuntos voltados a educação, esporte e lazer, sustentabilidade e envelhecimento humano. “A partir disso,
observou-se o potencial em projetar
uma ação corporativa com impacto de
mobilização estadual e com a participação de palestrantes renomados”,
explica o presidente do Sistema, Luiz
Carlos Bohn.
“Este é um projeto novo, com o qual
queremos potencializar ao máximo as
ações de educação junto às comunidades”, ressalta. Cada cidade recebe
um palestrante diferente, o que oportuniza o acesso a diferentes saberes e
maior interação com o público. “Queremos que os temas abordados oportunizem espaços de reflexão e mudanças positivas no cotidiano de cada
sujeito envolvido”, complementa.

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

FOTO: DIVULGAÇÃO

FIQUE

ATENTO

O quê: Conexão de Ideias,
ciclo de palestras com temáticas
sociais promovido pelo Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac
Quando: durante todo ano
de 2019
Onde: municípios que
possuem Unidades do Sesc/RS

Fernando Fernandes, atleta paralímpico brasileiro, durante palestra em Pelotas

Confira o cronograma e se
inscreva no site www.sescrs.com.br/conexaodeideias
(inscrições também nas
Unidades do Sesc/RS)

PERSONALIDADES SÃO FONTES DE INSPIRAÇÃO
O projeto Conexão de Ideias valoriza a troca de experiências e ideias inspiradoras de grandes personalidades. Os palestrantes que
participam da iniciativa são pensadores contemporâneos, atletas que superaram barreiras e realizaram grandes conquistas e artistas
que inspiram a transformação. Ainda na programação deste ano, estão:
ROSSANDRO KLINJEY
Palestrante, escritor, psicólogo
clínico e mestre em saúde
coletiva. Fenômeno nas
redes sociais, seus vídeos
alcançaram mais de 100 milhões de
visualizações. Autor de vários livros, entre eles,
‘As cinco faces do perdão’, ‘Help: me eduque!’ e
‘Eu escolho ser feliz’, foi professor universitário por
mais de 10 anos. É consultor da Rede Globo em
temas relacionados a comportamento, educação e
família e colunista da Rádio CBN.
GUSTAVO BORGES
Com quatro medalhas olímpicas
e 19 pan-americanas, o nadador
é exemplo de motivação e
foco dentro e fora das piscinas.
Economista formado, além de
ministrar palestras motivacionais para empresas e
ser comentarista esportivo da Rede Globo, tem um
projeto social denominado ‘Nadando com Gustavo
Borges’, que atende 400 crianças no interior de
São Paulo.

MONJA COEN RŌSHI
Missionária oficial da tradição
Soto Shu do zen budismo
e primaz fundadora da
comunidade Zendo Brasil, foi
ordenada monja em 1983 e viveu
12 anos no Japão antes de retornar
ao Brasil em 1995. Em 2001, fundou
a comunidade Zen Budista em São
Paulo. Participa de várias atividades
públicas promovendo o princípio da
não violência ativa e da cultura de
paz.
AMYR KLINK
Grande velejador brasileiro
que também se destaca
como escritor e palestrante.
Acumula, em 30 anos de
atividade, mais de 2,5 mil
palestras por 13 países. É autor dos
livros ‘Cem dias entre céu e mar’,
‘Paratii entre dois polos’, ‘As janelas de
Paratii’, ‘Mar sem fim’ e ‘Linha d’água’.

FERNANDO FERNANDES
Atleta paralímpico brasileiro
e desbravador dos esportes
adaptados, se consagrou
tetracampeão mundial,
tricampeão pan-americano,
tetracampeão sul-americano e tetracampeão
brasileiro de paracanoagem. Participou do reality
show Big Brother Brasil 2 da Rede Globo e
apresenta o quadro ‘Sobre Rodas’ no Esporte
Espetacular (Rede Globo) e o ‘Além dos Limites’
(Canal OFF).
HORTÊNCIA
Hortência Marcari, conhecida como
‘Rainha do Basquete’, é uma
das cinco maiores jogadoras de
basquete de todos os tempos.
Ainda com 15 anos, infantojuvenil, chegou à seleção adulta
brasileira como titular. Hoje, como palestrante,
traz lições de vida sobre superação de
desafios, trabalho em equipe, foco no resultado,
empreendedorismo, motivação, entre outros.

