
 

Boa noite, queridos professores, coordenadores, estudantes! 
Estamos bem próximos do encerramento da nossa Gincana. 
Eu sei que foram dois meses de muito aprendizado para todos nós. 
Aqui estamos numa correria danada. Hoje quase não parei no NRE, só irei 
começar a ver as tarefas de vocês agora. 
Antes ainda irei postar alguns mascotes que ficaram faltando no site. 
Minha internet no NRE, não estava nem abrindo o site da Gincana, também 
temos as dificuldades que muitos de vocês têm nas escolas. 
Vou passar algumas informações: 
Dia 16, quarta-feira 
 
às 9 horas  - dois alunos de cada equipe deve estar no CIRO NARDI - centro 
esportivo, para participarem da última prova da Gincana com valor de 1500 
pontos. 
Devem estar com a camiseta da Gincana e calça, tênis, confortáveis. 
Será uma dinâmica bem interessante, eles irão adorar. 
Passaremos todas as explicações sobre a prova antes de dar o início. 
Nessa atividade terão que responder perguntas sobre a Hanseníase também. 
Nesse momento só poderá ficar no CIRO NARDI dois estudantes. 
Essa prova deve acabar por volta das 11 horas no máximo. 
 
Para as escolas dos municípios, já enviamos um ofício para os secretários da 
educação e também ligamos, solicitando um ônibus, cabe aos coordenadores, 
entrarem em contato com as suas secretarias para acertarem detalhes. 
Para as escolas de Cascavel, infelizmente, não temos como pedir ônibus, 
esperamos que consigam se organizar. 
Para os estudantes e responsáveis dos municípios que vierem para a Caça ao 
tesouro, serviremos um almoço, risoto, salada, suco, no Instituto Alfredo Kaefer 
 
Rua Rio Grande do Sul, 2601  Cascavel - atrás da Diplomata 
O mapa está anexado, mas estarei lá na prova da CAÇA AO TESOURO tb! 
As escolas dos Municípios têm duas opções, vir um carro pequeno pela manhã 
com os estudantes da caça ao tesouro e os outros à tarde, com o ônibus, ou 
virem pela manhã com o ônibus e organizarem algumas visitas com os outros 
estudantes, neste caso, se quiserem que eu veja algum lugar para almoçarem, 
me avisem. As escolas de Cascavel, fica um pouco mais fácil para se 
organizarem. 
 
DIA 16 às 13 30 horas 
No Clube dos Subtenentes e Sargentos. 
Rua Bom Jesus, área militar. 
Este será o único momento em que estaremos todos juntos, então será muito 
bom se conseguirmos que todas as equipes estejam presentes, acho até que 
deve ser uma coisa que os estudantes desejam, as equipes que não forem vir 
todos, por favor, avisem, pois precisamos ter uma previsão para facilitar a 
organização. 
Todos devem estar com suas camisetas. 
Serviremos coffe-breack. 



Cada equipe terá 4 minutos para apresentar um pequeno relato da sua 
participação nessa Gincana. 
Se forem usar, fotografias, slides, textos no multimídia, peço que enviem no 
máximo até segunda ao meio dia, pois organizaremos tudo num único pendrive 
para evitarmos transtornos de última hora. 
Todos receberão uma pasta, caneta, papel e crachá. 
A apresentação dos relatórios das equipes será muito importante, pois vocês 
terão a noção de como foi o trabalho de cada equipe, pois até agora só 
conhecem o que vocês produziram. 
Teremos a presença de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria 
de Saúde do Estado, será um momento muito importante para nosso NRE. 
Mas sejam sinceros nas suas apresentações, mostraremos exatamente o que 
tivemos de positivo e também de negativo. 
A previsão do término será às 18 horas. 
No final da tarde será divulgado o mascote escolhido  e também o resultado da 
Gincana. 
A atriz Elke Maravilha não poderá estar presente por motivo de doença na 
família, ainda estamos vendo um outro artista voluntário para se fazer presente. 
Porém teremos dois artistas do Teatro Bacurau, do MORHAN além da 
presença do Coordenador Nacional do movimento, Artur Custódio. 
Divulgaremos, provavelmente amanhã, sexta-feira, o slogan escolhido, para 
organizarmos, para quarta-feira também, a gravação do vídeo para a CATVE. 
Amanhã, sexta-feira, também divulgaremos o resultado do Quiz, NÃO será 
levado em conta o tempo gasto pelas equipes  e respostas como ausência de 
uma letra ou minúscula no lugar de maiúscula serão consideradas. 
Por fim, comunicamos que as equipes que ultrapassaram os dois minutos no 
vídeo da paródia, serão penalizadas com  200 pontos, que serão descontados 
da terceira tarefa. 
Estou à disposição de todos para prestar qualquer esclarecimento, podem ligar, 
enviar e-mail, fiquem à vontade. 
No dia 25 de maio estarei em Curitiba apresentando nosso projeto no evento 
promovido pela Secretaria de Saúde no   “Dia Estadual de Conscientização 
sobre a Hanseníase” , resultado do nosso trabalho, sendo mostrado a todo o 

Paraná. 
Aviso que todas as informações que envio por e-mail, coloco no site da 
Gincana também. 
Todos os participantes receberão um certificado que será enviado para as 
escolas. 
 
Quero desde já parabenizar à todos.  
VOCÊS foram MARAVILHOSOS!! 
Merecem todos os elogios possíveis. 
Um grande abraço. 
 


