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REINALDO PEDROSO

As comemorações de 16 anos da SEDUFSM também abriram espaço para o teatro. 

O monólogo “Macabéa”, inspirado na obra de Clarice Lispector (“A hora da 

estrela”), interpretado por Lara Bittencourt foi um momento importante das 

atividades comemorativas. A encenação ocorreu na terça, 29, à noite, no auditório do 

sindicato. Lara tem 28 anos e é bacharel em “interpretação” pelo curso de Artes 

Cênicas da UFSM. Atualmente, cursa o 8º semestre do bacharelado em “direção 

teatral”. Para encenar “Macabéa”, a atriz contou com o apoio do também estudante 

de Artes Cênicas, Tiago Teles, e com os 

equipamentos do Teatro Universitário 

Independente (TUI). 

Conforme Teles, “Macabéa” foi o 

espetáculo de formatura de Lara 

Bittencourt, em 2003. Trabalhar com 

teatro não é nada fácil, diz Lara. Ela 

dedica horas diárias não apenas para a 

formação teórica de seus personagens, 

como também para o treinamento 

“psico-físico”. A disposição e a 

receptividade do público também são 

a s p e c t o s  q u e  i n f l u e n c i a m  n a  

apresentação das peças teatrais. No caso 

da SEDUFSM, a apresentação foi 

prestigiada por cerca de 30 pessoas.

Coquetel de aniversário

E o mês de novembro marcou mais um aniversário da Seção Sindical dos 
Docentes da UFSM, surgida do esforço de cerca de 100 professores no dia 7 de 
novembro de 1989. De lá para cá, muitas diretorias já passaram pelo comando da 
entidade. Muitas lutas e campanhas foram empreendidas. Dirigiram a 
SEDUFSM, entre outros, o professor Clovis Guterres, primeiro presidente e 
acabou sendo pró-tempore; Berenice Corsetti (por duas gestões- 1990 a 1994); 
Ricardo Rondinel (vice de Berenice e depois comandando a gestão de 1994-
1996); Francisco Freitas (vice de Rondinel e depois assumindo a direção de 1996 
a 1998); Jadir Lemos (de 1996 a 1998); João Eduardo Pereira (por duas gestões, 
de 2000 a 2004) e, atualmente, Carlos Alberto F. Pires, até 2006.

No dia 23 de novembro, aproveitando o debate e lançamento do livro do 
professor Sérgio Prieb, a SEDUFSM realizou um coquetel comemorando os 16 
anos. Dentre aqueles professores que prestigiaram, os ex-presidentes do sindicato 
em períodos diferentes: Ricardo Rondinel e João Eduardo Pereira.

Na ótica de Rondinel, a SEDUFSM esteve presente em diversas ações que 
geram benefícios para a categoria docente nos últimos 16 anos. Entre esses 
benefícios: em 1992, a ação judicial do Plano Collor, que significou 84,32% nos 
salários; em 1994, a inauguração de Sede Própria e, em 1996, a inauguração de 
Auditório Próprio.

Pires, Rondinel e Pereira brindando pelos 16 anos
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“Macabéa” marcou 
atividades de 16 anos

Pose para o clic fotográfico 

MOMENTOS 
ARTÍSTICOS

Lara Bittencourt, 28 anos. 
Formação em interpretação 

e concluindo curso de direção 
teatral. Nas fotos, os vários 

momentos de Macabéa.

Caras e bocas da atriz
Interação com o público
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