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 Diretor do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM e coordenador do Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN, Francisco Garonce, é presença garantida no 2º CONEXIDADES, 

que ocorre de 4 a 8 de junho em São Carlos, no interior de São Paulo. Durante o encontro, que vai 

reunir agentes públicos e parceiros privados para discutir iniciativas temáticas que destacam os 

novos modelos de administração pública, Garonce vai comandar o painel “Educação – Um novo 

olhar”.

 Além do diretor, a temática contará com a participação do Secretário Municipal da Educação 

de São Carlos, Orlando Mengatti Filho e dos prefeitos de Jundiaí e Itanhaém, Luiz Fernando 

Machado e Marco Aurélio.

 No momento em que a educação é um dos temas mais debatidos no país, a palestra do 

diretor vai tratar as soluções e ferramentas que podem ser utilizadas pelo municipalismo e seus 

agentes públicos para gerir a educação básica.

 Como especialista em educação para o trânsito, Garonce considera, ainda, de extrema 

relevância levar o tema até os participantes do evento. “Nós temos que esclarecer a importância 

deste assunto para o município. Um trânsito seguro significa diminuição de mortes, o que já é um 

bem inestimável, mas também reflete sobre a economia e segurança de uma cidade”, completa.

 Segundo Garonce, a educação para o trânsito está na base da segurança viária e é 

fundamental para o funcionamento de qualquer cidade brasileira, principalmente no Estado de São 

Paulo.

 “Hoje, a principal causa de morte entre jovens de 14 e 29 anos é o trânsito. Isso está afetando 

o futuro da nossa sociedade, portanto, todos os gestores e agentes públicos têm que estar atentos 

para essa necessidade. É necessário que eles atuem nas três frentes essenciais para garantir um 

trânsito seguro: educação, fiscalização e engenharia. E eu acredito que os participantes do

CONEXIDADES tenham plena capacidade para promovê-lo em suas cidades”, afirma o palestrante.

 Francisco Garonce é formado em jornalismo e administração, com doutorado em 

Comunicação e Educação. Além de piloto reserva da FAB, o diretor foi comentarista do Brasil 

Caminhoneiro.

 Garonce participa do CONEXIDADES na quinta-feira, 6 de junho.

 Sobre o Conexidades

 Realizado pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP, com apoio  da 

Prefeitura e Câmara Municipal de São Carlos e União dos Vereadores do Brasil, o 2º CONEXIDADES 

conta com painéis que englobam os temas Sustentabilidade e Educação, Direito Público e 

Transparência nas Administrações Municipais, Tecnologia e Inovação, Turismo e Mobilidade Urbana. 

O evento vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, secretários, agentes públicos, empresas privadas e 

públicas, em um encontro que promove projetos, produtos e serviços aos municípios.

SERVIÇO
2ºConexidades – Encontro de Parceiros Público Privados

Local – Centro de Eventos CENACON - Av. Getúlio Vargas, 2330 - São Carlos 
Inscrições – Pelo site www.conexidades.com.br

Informações: (11) 2476.8637 / 2476.8467 – silviamelo@uvesp.com.br
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