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A luta do movimento docente tem muitas décadas, tanto
em nível nacional, como em nível local, em que, antes de
1989, a mobilização do magistério da UFSM se dava
através da Associação dos Professores (APUSM). Com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, divisor de
águas entre o regime autoritário e a democracia, os
servidores públicos e, os docentes federais passam a ter a
possibilidade de uma nova forma de organização para
pleitear seus direitos: a filiação sindical.
No interior da UFSM, a idéia de professor filiado a
sindicato causou divergências e, de tal forma, que a direção
da Associação dos Professores se recusou a discutir na
categoria a sindicalização. Em virtude disso, uma centena
de docentes se mobilizou e, no dia 7 de novembro de 1989,
em assembléia, fundaram a Seção Sindical dos Docentes da
UFSM, SEDUFSM. De lá para cá já se vão 18 anos de
existência. Se quiséssemos quantificar por dias a existência
do sindicato, teríamos algo em torno de 6.570 dias. Além da
diretoria provisória, comandada pelo professor Clovis
Guterres, em 1989, estamos na nona gestão. Tivemos
períodos de construção, de luta e, atualmente, de
resistência.
Nesta edição, a ex-comandante, professora Berenice
Corsetti, que dirigiu a entidade nas duas primeiras gestões,
de 1990 a 1994, relembra um pouco desse processo
histórico. As greves em auditórios lotados, a pressão ao
governo que redundou em muitos ganhos para a categoria,
algumas situações de decepção, como a retirada do
percentual de 84,32% do vencimento da maior parte da
categoria. Essas são algumas páginas da história da seção
sindical que, ao olharmos para trás, podemos vislumbrar
com um olhar minucioso.
Uma entidade que iniciou pela disponibilidade e
compreensão de 100 abnegados professores, atualmente
possui mais de 1.200 associados. Além disso, possui uma
sede no centro de Santa Maria e, em breve, pretende
viabilizar a idéia da sede no campus. É a SEDUFSM, que em
2007, está alcançando a sua maioridade: 18 anos. Ainda
jovem, mas com muita experiência acumulada. E essa
experiência, é preciso lembrar, resultante da luta de bravos
colegas e, companheiros, que ao longo de anos dedicaram
momentos importantes de suas vidas à consolidação do
sindicato. No primeiro aniversário do sindicato sem Joél
Abilio Pinto dos Santos, nossa reverência a todos os que, ao
longo dessas décadas, construíram a nossa história
sindical.

Ao som de violão e flautas, os participantes
do programa de inserção digital da SEDUFSM
reuniram-se na tarde de quarta, 26 de setembro,
no auditório da seção sindical para uma
confraternização (foto, de formando com
diretores). O encontro marcou a conclusão do
curso básico de informática de seis docentes
aposentados. A descontração ficou por conta da
participação dos presentes no coro puxado pela
professora aposentada e formanda Ruth Kuhn,
do departamento de Música da UFSM, que
musicou peças conhecidas, como 'Amigos para
sempre', 'Querência Amada' e 'Uirapuru'.
Esta é a terceira turma que se forma desde a
implantação do programa, em 2004. No ano
passado, sete alunos receberam o certificado.
Os formandos de 2007 são: Magda Kessler;
Maria Antonieta Baldissera; Marília Goebel;
Ruth Eleonor Kuhn; Ari Zago e José Milton
Saccol. O curso de informática busca atender as
necessidades de cada um. O período de duração
é de até 12 meses, podendo variar de acordo
com o desempenho e a participação do aluno.

Reajuste anual
Conforme a assessoria jurídica Wagner
Advogados Associados, o Supremo
Tribunal Federal ainda não possui posição
majoritária sobre o direito dos servidores de
indenização em face da ausência de reajuste
anual dos vencimentos. Em que pese alguns
despachos de Ministros, não há julgamentos
do tema por nenhuma das Turmas do
Tribunal. Atualmente, afirma a assessoria, o
que tem acontecido com os processos que
chegam ao STF é a inclusão dos mesmos em
verdadeiras “filas de espera” por
julgamentos futuros. Na 2ª Turma, por
exemplo, as novas demandas ficam
vinculadas ao resultado do futuro
julgamento do Recurso Extraordinário
424.584MG. Destaque-se que no Recurso
Extraordinário, o escritório foi substabelecido e hoje é responsável pelo acompanhamento dessa ação. Até o presente momento
não há qualquer perspectiva sobre data para
julgamento da demanda, sendo que desde
07.03.2007 a mesma se encontra conclusa
com o ministro Gilmar Mendes.

Deseducação
Num país em que um filme que mostra cenas de
um policial torturador (Capitão Nascimento em 'Tropa de elite') recebe aplausos e urros de
satisfação, não há muito com o que se surpreender. Entretanto, podemos creditar essas posturas a
questões históricas e culturais, em que se forjou uma mentalidade autoritária no país. A crença é de
que somente a educação pode modificar esse tipo de visão. Contudo, pelo nível de expressão de
alguns estudantes, mesmo universitários (como se vê na faixa da foto), nos leva a questionar o quão
ainda estamos longe de um certo nível de respeito entre as pessoas.

