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A festa é dos livros
Mesmo que sendo um evento tradicional de Santa 

Maria, a Feira do Livro sempre traz novas idéias, 
surpresas diversas para os apaixonados pela literatura. 
Em 2007, a SEDUFSM também participou dessa 
festividade. No final da tarde de sexta, 11 de maio, na 
praça Saldanha Marinho, além da homenagem aos 
patronos, Vitor Biasoli e Elias Monteiro, houve uma 
sessão de autógrafos dos autores de dezenas de artigos 
publicados no volume II de “Reflexões Docentes”. O 
livro, de 320 páginas, lançado em novembro de 2006, 
foi autografado por integrantes da diretoria da 
SEDUFSM e também por diversos dos colaboradores, 
que entre junho de 2004 e junho de 2006 assinaram 
suas opiniões semanalmente, nos jornais A Razão e no 
Diário de Santa Maria. 

Cinema e poesia
A Feira do Livro de Santa Maria, como já é de sua 

tradição democrática, abriu espaço para nomes 
midiáticos, como o cronista de Zero Hora, David 
Coimbra, mas também para obras de poetas e escritores 
locais. Um exemplo se refere ao “Maquinista 
Daltônico”, em dois formatos, trazendo em um nomes 
como dos professores Humberto Zanatta, Orlando 
Fonseca, Vitor Biasoli, Tex, Tânia, Márcia, Heitor, 
Reinehr e Andréa e noutro, nomes como os de Marcelo 
Canellas, Diomar Konrad, Ludwig Larré, Aguinaldo, 
Candinho e Sione Gomes. Outra importante referência 
literária é a da “Ponte pênsil”, mais uma obra de 
sensibilidade do professor Valdo Barcellos. A relação 
entre História e Cinema, destaque no final de 2006, com 
o lançamento de “Uma história a cada filme”, em seu 
volume nº 01, teve espaço para sessão de autógrafos na 
Feira. 

Movimentos Uma das novidades da Feira do Livro 
de 2007 foi o lançamento da obra 
“Movimentos Sociais na América 
Latina”, abordando os desafios teóricos 
em tempos de globalização. A 
coordenação ficou a cargo do professor 
de História da UFSM e do Mestrado em 
Integração Latino-americana, Julio 
Ricardo Quevedo dos Santos e de Zilda 
Márcia Grícoli Iokoi.  Alguns dos temas 
em destaque nos artigos que constam do 
livro: “Refletindo sobre o 13 de maio”, 
com Maria Rita Py Dutra, a “terceira 
onda do movimento feminista”, com 
Gecira Di Fiori. Colaboraram ainda 
para a obra o próprio professor Julio 
Quevedo, Diorge Konrad, Gláucia 
Konrad, Alexandre Maccari Ferreira, 
Fernanda Lovato, Fernanda Cardozo, 
Maria de Lourdes Bulegon Stieler , 
entre outros.

Diorge Konrad discursa na Feira antes da sessão de autógrafos 

Em seu discurso, ao lado do prefeito Valdeci Oliveira 
e do reitor da UFSM, Clovis Lima, o presidente do 
sindicato docente, Diorge Konrad, reverenciou a 
memória de dois saudosos autores de artigos que 
constam do livro: os professores Atílio Aléssio e Joél 
Abilio Pinto dos Santos. Dentre os que prestigiaram o 
encontro cultural, os professores Orlando Fonseca, 
Fabiane Costas, Wilton Trapp, Carlitos Schallen-
berger, Júlio Colvero, Paulo Afonso Burmann, João 
Eduardo Pereira, João Batista Dias de Paiva, Nilton 
Bertoldo, além de funcionários da seção sindical. O 
reitor da UFSM, Clovis Lima, o então secretário 
municipal de Educação, Pedro Maboni e o diretor da 
editora da UFSM, Honório Nascimento. A distribuição 
dos exemplares foi feita de forma gratuita.

Ilustração da capa do livro
 "Movimentos Sociais”

Autores de artigos presentes para autografar "Reflexões" 

     - A Igreja Católica
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de ficção de todos
os tempos.

Volume II teve boa 
aceitação do público 
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