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Reflexões docentes, terceira parte

Doces lembranças
O primeiro  exemplar  do 

“Reflexões docentes III” foi 
entregue pelo presidente da 
SEDUFSM no biênio 2006-2008, 
Diorge Konrad, a Luizele Santos, 
filha do professor Joel Abílio Pinto 
dos Santos, falecido em 2007. 
Também foram convidadas e 
receberam um exemplar do livro, 
as senhoras Amélia Benetti, irmã 
do ex-reitor da UFSM, falecido 
este ano, Gilberto Aquino Benetti, 

e Maria do Carmo Abreu, sobrinha de Benetti. Coube ao professor Clovis 
Guterres, primeiro presidente do sindicato, fazer a homenagem, ressaltando a 
importância de Benetti no período em que ocorreria a redemocratização da 
UFSM e da sociedade brasileira. A Seção Sindical dos Docentes da UFSM 
também foi homenageada com o “parabéns” de todos os presentes e um bolo 
alusivo aos 19 anos.

Prestigiaram a festividade, além de diversos autores de artigos constantes do 
livro, o representante da Administração da UFSM, professor João Rodolpho 
Flores, o secretário de Cultura de Santa Maria, José Zanella, a secretária de 
Trânsito e Mobilidade Urbana do município, Marian Noal Moro, a 
representante da secretaria municipal de Administração e ex-funcionária da 
SEDUFSM, Anabel Schmidt. Estiveram também na solenidade os ex-
presidentes da SEDUFSM, Clovis Guterres, Ricardo Rondinel, Carlos Pires, 
Diorge Konrad e o vice-presidente por duas gestões, Paulo Afonso Burmann. 

Representando a RBS/Diário de Santa Maria, o editor de Opinião, jornalista 
Marcos Fonseca. Ele destacou aos presentes que o espaço opinativo do jornal 
está sempre aberto para a 
contribuição dos docentes na 
forma de artigos.

A programação de aniversário do 
sindicato abriu dia 8 de novembro 
com a apresentação da Orquestra 
Sinfônica no bairro Salgado Filho 
e, continuou no dia 18, com a 
palestra “A universidade crítica 
está morrendo?”, com o professor 
de Sociologia da Unicamp, 
Edmundo Fernandes Dias.

Um livro que mescla impressões 
sobre o cotidiano vivido por cada au-
tor com manifestações sobre a políti-
ca educacional, sobre a conjuntura 
nacional e internacional. Assim pode 
ser resumido o terceiro volume de 
“Reflexões docentes”, que reúne 141 
artigos em 320 páginas, publicados 
entre junho de 2006 e junho de 2008 
nos jornais A Razão e Diário de Santa 
Maria. A obra foi lançada na noite do 
último dia 27 de novembro, no 
auditório da SEDUFSM, e integrou a 
programação comemorativa dos 19 
anos da entidade.

Durante a solenidade, o professor 
Diorge Konrad, que dirigiu a entidade 
no período das publicações, destacou 
que os últimos anos foram marcados 
por um esforço no sentido de uma 
“construção coletiva”, ao mesmo 
tempo em que se procurava resistir 
aos ataques contra a universidade. A 
publicação, segundo Konrad, traduz o 
pensamento daqueles que levantaram 
a bandeira em defesa de uma univer-
sidade pública e gratuita, desapegada 

de interesses do mercado e de pequenos 
grupos. “O livro traduz o 'espírito de 
luta' da nossa entidade sob todos os 
aspectos possíveis que envolviam a 
universidade e a sociedade na qual 
estamos inseridos”. 

O presidente da gestão atual do 
sindicato, professor Sérgio Prieb, 
ressaltou os 19 anos da entidade como 
sendo de “resistência” contra projetos 
privatizantes. E o momento, segundo 
ele, é bastante delicado, tendo em vista 
a diminuição da arrecadação resultante 
dos problemas gerados pela suspensão 
unilateral do registro sindical do 
ANDES pelo ministério do Trabalho. 
Prieb frisou que esse quadro complexo 
não chega a se refletir nos artigos 
porque o agravamento se deu nos 
últimos meses. Para o presidente da 
seção sindical, lançar o livro neste 
momento também representa um ato de 
“resistir” a todo esse conjunto de 
ataques perpetrados pelo governo, 
visando à “destruição do ANDES”, em 
favor de uma entidade governista, o 
ProIFES. 

A principal causa do divórcio é
o casamento.

-

Assim como a principal causa
da crise econômica é
o capitalismo.

-

Obra que reúne 141 artigos foi lançada no dia 27 de novembro, na comemoração 
de aniversário da SEDUFSM 

Diretores atuais do sindicato na comemoração dos 19 anos da entidade 
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Diorge Konrad entrega exemplar a 
Luizele (filha de Joél Abilio) 

Clovis Guterres oferta obra a familiares 
de Gilberto Benetti
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