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Cardápio italiano e Dago Stello
embalaram jantar dos professores
Fotos: RENATO SEERIG

Um cardápio da culinária italiana junto
com o embalo musical do cantor Dago
Stello deram o tom do jantar de
confraternização dos professores da
UFSM, na última sexta, 19 de outubro.
Cerca de 160 pessoas prestigiaram o
tradicional evento, promovido
anualmente pela Seção Sindical
(SEDUFSM) em alusão ao Dia do
Professor. Este ano a atividade foi
realizada no salão de festas do
SEST/SENAT, junto ao bairro Nossa
Senhora de Lourdes. As boas-vindas
ficaram por conta dos diretores da
entidade, professor Diorge Konrad e a
esposa, Gláucia, a professora Fabiane
Costas, além de Maristela Souza e Sérgio
Prieb, que recepcionaram os
participantes na entrada do salão.

Diretores recepcionaram docentes antes do jantar

Dago Stello, animador musical

Organização e
comunicação
Um dos papéis importantes para a
concretização do evento foi o da
assessoria de Comunicação da
SEDUFSM, que além de organizar o
jantar também participou do processo de
elaboração das idéias que deram lugar à
decoração do local. A equipe foi
composta pelas estagiárias de relações
públicas Sabrina Raupp Souza, Camila
Maicá dos Santos e Gabriela Cardoso,
coordenadas pela relações públicas
Vilma Ochoa e sob a supervisão da
professora Fabiane Costas. Também
colaboraram para que o jantar saísse
dentro do esperado todos os demais
funcionários do sindicato.

Tábua de frios foi uma das opções do cardápio

Crianças tiveram espaço para recreação
Cardápio italiano incluiu as tradicionais massas

Dança foi o momento de descontração após o jantar

Espaço para
as crianças
Uma das novidades do jantar do Dia do
Professor foi a presença de uma recreacionista, que colaborou no entretenimento
das crianças. Quem esteve prestigiando o
evento foi o ex-presidente do sindicato e
atual secretário municipal de Educação,
professor Carlos Pires. Já o reitor da UFSM,
professor Clovis Lima, enviou correspondência justificando a ausência. Além do
jantar propriamente dito, os pedidos
musicais a Dago Stello também fizeram a
diversão dos mais festeiros.

