
 

 

NOTA OFICIAL 013/2021 

 

A Reitora do Centro Universitário Avantis - UniAvan, no uso de suas atribuições 

estabelecidas no Art. 56 do Regimento institucional, vem a público manifestar o pesar 

de toda a nossa comunidade acadêmica (gestores, coordenadores, professores, 

tutores, técnico-administrativo e estudantes) pelo fato ocorrido na manhã desta terça-

feira, 04 de maio de 2021, na Creche Aquarela, do município de Saudades (SC), quando 

nossos colegas professores e seus alunos foram vítimas de uma barbárie sem 

precedentes na história da educação catarinense.  

Neste momento estarrecedor, lembro da canção que serviu para denominar a 

creche cenário desta barbárie. Em um dos seus trechos diz: 

 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente, a esperar 

Pela gente, o futuro está 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda nossa vida 

E depois, convida 

A rir ou chorar 

 



 

 

O futuro que temíamos chegou, sem pedir licença. Marca nossas histórias, muda 

nossas vidas e nos leva a chorar por este fato que se constitui num afronto à educação 

e à vida humana.  

Hoje choramos as mortes dos nossos colegas profissionais e dos pequenos 

inocentes que tinham a escola como um lugar sagrado para educar e ser feliz. 

Infelizmente, de forma tão violenta, saem da vida para entrarem na história como 

valorosos ‘mártires da educação’ a qual defenderam até o fim, com a própria vida.  

Enquanto Instituição de Ensino compartilhamos do luto e manifestamos nosso 

compromisso de continuarmos na luta pela defesa da educação acessível e de 

excelência para todos, por meio da qual possamos combater e vencer os vírus letais da 

intolerância, do ódio e da violência que acometem parte da sociedade hodierna. 

Neste momento de imensurável dor, o UniAVan se solidariza com todos os 

cidadãos saudadenses, bem como aos familiares e amigos das vítimas, e se coloca à 

disposição para o que for necessário. 

Oriento ainda para que seja feito um minuto de silêncio em todas as atividades 

deste dia, de modo que essas vidas não sejam perdidas em vão, e para que toda a 

comunidade acadêmica reflita sobre a importância de continuarmos investindo em 

projetos de Educação para a Paz! 

Que Deus, com toda sua misericórdia, receba esses meninos e estas professoras 

que hoje caminham de volta para a casa do Pai. 

 

Balneário Camboriú (SC), 04 de maio de 2021 

 

 

Dra. h.c. Isabel Regina Depiné Poffo 

Reitora 


