CONVITE
Os Secretários de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Lindsley da Silva
Rasca Rodrigues e do Planejamento e Coordenação Geral Enio José Verri e o Diretor Presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, José Antônio Peres Gediel, têm
o prazer de convidá-lo para a

Oficina de Sensibilização e Reunião de Articulação do Projeto
"NOMES GEOGRÁFICOS DO ESTADO DO PARANÁ –
TOPONÍMIA passo a passo"
que contará com a participação de renomados especialistas no assunto.
DATA: 20 e 21 de novembro de 2007
LOCAL: Palácio das Araucárias - Auditório Térreo
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - Centro Cívico
Curitiba – Paraná
PÚBLICO ALVO: Profissionais interessados no assunto do setor público (municipal,
estadual e federal) e potenciais parceiros
Sua presença é fundamental para, juntos, construirmos uma nova realidade
cartográfica estadual.
Inscrição no endereço:
http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38
Realização: SEMA/ITCG - SEPL/Paraná BIO
Organização: ITCG e SEPL/Paraná BIO

Apoio: IBGE/RJ e UTFPR

PROGRAMAÇÃO
20 DE NOVEMBRO DE 2007
08h00 - Credenciamento*
08h30 - Abertura Técnica
09h30/10h00 - “Projeto Nomes Geográficos do Brasil” - Vânia de Oliveira Nagem/IBGE-RJ
10h00 - café

10h15/10h45 - “Banco de Nomes Geográficos do Brasil e Rede de Toponímia” - Graciosa
Rainha Moreira/IBGE-RJ
10h45/11h30 - “Identidade, cidadania e toponímia: caminhos da cartografia social “ - Ana
Maria Goulart Bustamante/IBGE-RJ
11h30/12h00 - Conclusões da manhã
12h30/14h00 - almoço
14h00 - Abertura oficial
15h00/15h30 - “Projeto Cultural Cidades Brasileiras – Origens e Significados dos seus
Nomes” - João Carlos Vicente Ferreira/Secretaria de Cultura-MT
15h45/16h15 - café
16h15/16h45 - “Território, Literatura e Geografia” - Maria Lúcia Ribeiro Vilarinhos/IBGE-RJ

17h00/17h30 - “Motivações Toponímicas e Cartografia” - Gislene Lessa/ITCG-PR e
“Motivações Toponímicas e o Paraná” - Izabella Maria Swierczynski/SEPL-PR
17h45/18h15 - Conclusões do 1º dia
21 DE NOVEMBRO DE 2007
08h30/09h00 – “Serendipity, Xibiu e Goytacazes: uma ou outra coisa que sei deles” Mauro de Salles Villar/Instituto Antônio Houaiss - IAH-RJ
09h15/09h45 - “Motivação Toponímica/Toponímia e a Realidade Brasileira” - Maria
Vicentina Dick/USP
10h00/10h15 - café
10h15/10h45 - “Atlas lingüístico-etnográfico da Região Sul do Brasil – ALERS” - José Luiz
da Veiga Mercer/UFPR
11h00/11h30 - “Representação dos Nomes Geográficos” – Luciene Stamato Delazari e
Dulce Machado Bueno/UFPR
11h45/12h15 - Conclusões da manhã
12h15/13h45 - almoço
14h00/14h30 - “Origens e discussões sobre topônimos paranaenses - Graciosa, Peabiru,
Itupava e outras histórias com e sobre Reinhard Maack” - Henrique Schmidlin (Vita) –
Governo do Paraná
14h45/15h15 - “Reambulação, Mapeamento Sistemático Brasileiro e Toponímia” - Raul
Friedmann/UTFPR
15h30/16h00 - café
16h00/18h00 - “Avaliação,
Salamuni/MINEROPAR-PR

conclusões

finais

e

encaminhamentos”

*Serão emitidos certificados apenas para aqueles que participarem do evento.
Contatos e Informações:
ITCG : Gislene Lessa : (41) 3304-7743 gislenelessa@itcg.pr.gov.br
Silvia Trauczynski : (41) 3304-7719 silviact@itcg.pr.gov.br
SEPL: Izabella Maria Swierczynski : (41) 3313-6286 izabella@sepl.pr.gov.br

-

Eduardo

Entendendo um pouco mais:
A palavra topônimo resulta dos termos gregos tópos, lugar, e ónoma, nome;
literalmente, nome de um lugar.
Na prática, a inexistência de identificação de muitos topônimos nas cartas e mapas
editados pelos órgãos oficiais dificulta a definição de divisas municipais, a localização de
propriedades, pesquisas diversas (em campo e escritório), projetos e processos de
planejamento públicos e/ou privados em todos os segmentos econômicos (APLs), sociais
(Inclusão) e ambientais (ZEE, Matas Ciliares, PR Biodiversidade, Lei Estadual de Recursos
Hídricos), entre muitos outros exemplos.
Sabe-se que “os nomes pelos quais são conhecidos os rios, lagos, cachoeiras,
morros, montanhas, serras, pontes, ferrovias, estradas, caminhos, trilhas, escolas, igrejas,
chácaras, fazendas, localidades, cidades e tudo o mais fazem parte da história e da herança
cultural de uma nação. Os topônimos ou nomes geográficos refletem a formação étnica de
uma região, os hábitos, as religiões e as culturas dos agrupamentos humanos que fizeram
sua história.
Diferentemente das pessoas, muitos topônimos não morrem, mas outros
desaparecem junto com a memória coletiva de uma geração. Edições antigas de cartas
topográficas são documentos de valor histórico, geográfico, antropológico e sociológico
inestimável, motivo pelo qual deveriam ser tratadas com extremo cuidado e carinho pelas
mapotecas, bibliotecários e usuários em geral.” * Prof Raul Friedmann / UTFPR
TOPONÍMIA....passo a passo...
“O desconhecimento..........leva à ignorância.......que leva ao desprezo........que leva ao
abandono......que leva ao esquecimento........pela falta de conhecimento!”
Geógrafa Izabella Maria Swierczynski – julho/91
O ITCG abraçou a causa dos Nomes Geográficos no Estado do Paraná e como
primeiro passo está realizando esse evento de informação e sensibilização em conjunto com
a SEPL/CDG/Projeto Paraná Biodiversidade.

