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A abertura oficial do VIII Seminário de Educação- 

“Educação Transformadora: aprender mais, ensinar 

melhor”, ocorreu na manhã desta sexta-feira, 17 de 

julho, no Teatro Municipal João Pessoa. O Prefeito 

Luis Henrique Antonello, o Defensor Público do Rio 

Grande do Sul da 10ª Defensoria Pública do 

município de Pelotas Igor Menine da Silva, a Secretária de Educação e Cultura Mara de 

Lourdes Dias, secretários, professores e gestores escolares,autoridades civis e militares e 

equipe SMEC acompanharam o início das atividades. A Secretária de Educação e Cultura 

Mara de Lourdes Dias explanou aos presentes a importância do encontro, “Teremos hoje 

cinco palestras com público e temáticas definidas, para pais, professores e alunos, temos 

que pensar a educação como um todo e não somente em âmbito escolar, quando 

sabemos que para ter uma educação de qualidade precisamos que seja completo o 

compromisso na área”. O Defensor Público Igor Menine da Silva salientou em entrevista a 

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal as três temáticas que nortearão suas 

palestras durante todo o dia de hoje, “Todas relacionam a importância da educação no 

desenvolvimento não só dos filhos mas a necessidade de acompanhamento dos pais e o 

sistema jurídico, como um todo, para que juntos despertem seus olhares para a 

educação”. Pela parte da tarde os professores acompanharão uma apresentação sobre a 

Mediação de Conflito no Ambiente Escolar, já à noite os estudantes de direito e a 

comunidade rosariense irão prestigiar a palestra sobre a importância do Sistema Jurídico 

voltado para a Educação. “Durante todo o dia vamos festejar a educação como algo que é 

realmente importante não somente no papel mas em sua prática com pais, professores e 

estudantes”, finalizou Menine. Depois de efetuados pronunciamentos o músico Carlos 

Neves Rodrigues realizou a apresentação de duas músicas gaúchas tocadas com gaita. 

As atividades que englobaram apresentações artísticas ocorreram concomitantemente 

durante esta manhã no Centro de Eventos e prosseguirão pela tarde. A Administração 

Municipal, através da SMEC agradece a presença de todos e convida a comunidade a 



comparecer hoje a partir das 14h no Centro de Eventos, à noite a palestra inicia às 18h, 

ambas ministradas pelo Defensor Público Igor Menine da Silva. 

 


