
 Cascavel, 23 de maio de 2012. 

Querido Srº Nivaldo Mercúrio. 

Sou a professora Márcia Fontanella, moro na região oeste do Paraná. 

Nosso Núcleo da Educação atende 18 Municípios desta região. 

Organizamos juntamente com o MORHAN, com a 10ª Regional da Saúde e 

Secretaria da Saúde uma Gincana Cultural com o tema A Hanseníase tem cura. 

O preconceito também. Essa Gincana começou no dia 29 de fevereiro e 

terminou a semana passada, dia 16 de maio. 

Estiveram envolvidos 900 estudantes, 70 professores, profissionais das 

Unidades Básicas da Saúde, Pastoral da Criança e todas as comunidades de 

14 municípios. 

De tempo em tempo, íamos passando tarefas para as equipes irem realizando, 

que foram desde fazer entrevistas nas Unidades de Saúde, na Comunidade, 

leram muitos textos e viram muitos vídeos informativos, reuniram toda a 

comunidade para repassarem tudo o que haviam produzido. 

Visitaram escolas que não entraram na Gincana, escreveram paródias e 

cantaram, criaram mascotes, tudo voltado para o aprendizado que foram 

adquirindo ao longo da Gincana. 

 O aprendizado que tivemos nesses meses foi muito grande. 

Em uma das nossas atividades, eles leram a história da vida da Helena Bueno, 

que nos autorizou a usá-la e também assistiram  a um  vídeo que o pessoal da 

Universidade fez com o Srº. Motivo esse pelo qual estou lhe escrevendo. 

Quero em nome de todos os envolvidos nessa atividade, dizer-lhe que mesmo 

sem conhecê-lo pessoalmente, temos um carinho muito grande pelo Senhor, 

tão grande que parece que nos conhecemos. 

Adoramos o seu jeito, a sua disposição, a sua alegria. 

Ah, sem falar que ficou muito bem no vídeo!! 



Pessoalmente deve ser ainda mais encantador! 

A sua história de vida nos serviu para analisar não só a história da Hanseníase, 

mas entender como era a sociedade naquela época, como a hanseníase era 

tratada, como era o sistema político, entre outras coisas. 

Ou seja, Senhor Nivaldo, agora o Senhor é nosso amigo! 

Porque passamos a gostar e admirar  a pessoa que foi e ainda hoje é. 

E olha que somos um grande número de pessoas aqui! 

Conversando com o Jaime Prado, ele nos disse que poderia entregar essa 

carta ao Senhor e por isso nos animamos a escrever. 

Queremos que o Senhor saiba que tem aqui no Paraná pessoas  que 

aprenderam muito com a sua história de vida, que o admiram e querem toda a 

sua felicidade! 

A sua história contribuiu para que nós nos tornemos melhores  e com certeza 

faremos um mundo melhor para nossos descendentes, afinal, não podemos 

cometer os mesmos erros do passado. 

Obrigada por ter contribuído  com a nossa Gincana e nos ter ensinado tanto. 

Será que o Senhor está preparado para adotar quase mil netos?? 

É bom que esteja, porque nós aqui, já o consideramos nosso vovô!! 

Deixamos aqui o nosso carinho, sinta-se abraçado por todos Nós!! 

 

Fique com Deus! 

Núcleo Regional da Educação de Cascavel. 

 

 


