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Festa para o professor lota o salão da AABB
Foi uma noite de festa, confraternização e manifestação 

política. Cerca de 200 pessoas estiveram no salão da Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil (AABB) no dia 17 de outubro, 
no evento  da SEDUFSM em comemoração ao Dia do 
Professor, oficialmente transcorrido no dia 15 de outubro. 
Além do jantar, o ambiente foi decorado de forma a transmitir 
um ambiente que lembrava os anos 70 e 80. Colaboraram para 
isso os atores Lara de Bittencourt e Marco Antonio Fialho 
Junior, que 'encarnaram' Madonna e John Travolta durante 
toda a festa, inclusive, no momento de chamar as pessoas para 
a pista, formando uma dupla de dançarinos que monopolizou 
a atenção. A trilha sonora (discotecagem) ficou a cargo de Léo 
Assumpção. Para os pais que levaram crianças, a partir de três 
anos, esteve presente uma profissional de recreação para 
atendê-las.

Manifestação de alerta
Antes do jantar e do baile, a festividade deu lugar a uma manifestação 

política. A diretoria foi apresentada pela coordenadora da festa, a relações 
públicas, Vilma Ochoa e, em seguida, coube ao presidente, professor Sérgio 
Prieb, usar a palavra e lembrar que os momentos não são dos mais alegres. 
Desde o último dia 6 de setembro, o ANDES encontra-se ameaçado pela 
tentativa de criação de uma entidade paralela e governista. O ProIFES, 
através de uma assembléia na sede da CUT, em São Paulo, "inventou" um 
sindicato apenas de professores das universidades federais e, a partir do 
momento em que o governo suspendeu o registro sindical do ANDES, a 
possibilidade de um novo sindicato ser oficializado, mesmo que 
ilegalmente, torna-se concreta. Prieb destacou que a categoria precisa estar 
atenta a esses fatos e reagir. 

Presenças importantes
Além da diretoria da SEDUFSM e 

das centenas de associados, estiveram 
entre aqueles que prestigiaram o 
jantar, o reitor da UFSM, Clovis 
Lima, o vice-prefeito, Werner 
Rempel, integrantes de outros 
sindicatos de trabalhadores da área da 
educação. Participaram da festa 
ainda, os ex-presidentes do sindicato, 
Francisco Freitas, Carlos Pires, 
Diorge Konrad, além do vice-
presidente por duas gestões, Paulo 

Jantar do dia do professor teve a presença de cerca de 200 pessoas 

'Covers' de Madonna e John Travolta agitaram a pista com
músicas anos 70 e 80 

Personalidades: Paulo Burmann (ex-vice-presidente), Sérgio (atual presidente), 
Francisco e Diorge (ex-presidentes), reitor Clovis Lima e Carlos Pires (ex-presidente) 

Organização da festa distribuiu CD com músicas e também DVDs 

Afonso Burmann. Juntos, o atual e os 
antigos dirigentes do sindicato, junta-
mente com o atual reitor, posaram para 
uma foto, demonstrando união em 
torno da SEDUFSM.

Os participantes da confraternização 
também ganharam como brinde um CD 
com músicas que lembram os anos 70 e 
80 e, também, um DVD com imagens 
dos fatos ocorridos durante a assem-
bléia do ProIFES, no dia 6 de setembro, 
em São Paulo.
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