Circular nº 007/2013
Brasília, 30 de janeiro de 2013

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos Diretores do ANDES-SN

Prezados companheiros e companheiras,

Repercutem no Brasil e em todo o mundo os acontecimentos ocorridos na
madrugada do dia 27 de janeiro, em Santa Maria RS, quando perderam a vida mais de
230 jovens e mais de uma centena ficaram feridos, a maioria em estado gravíssimo.
Além das perdas irreparáveis, permanece na cidade e região um clima de profunda
tristeza pelo vazio deixado e de desolação marcada pela tragédia.
As informações que nos são apresentadas indicam que as atividades na
cidade estão sendo retomadas e que a UFSM programa a reinício das aulas para o
próximo dia 4 de fevereiro. Para essa ocasião, estão sendo organizadas diversas
atividades, sendo que estudantes, professores e técnicos-administrativos estão
programando um Culto Ecumênico como marco aglutinador de solidariedade mútua e
de trabalho de apoio à comunidade universitária, especialmente aos estudantes que
sofreram tão rude golpe.
Nesse sentido, dirigimo-nos a todas as nossas seções sindicais bem como a
toda categoria docente, em particular a todos que estejam mais próximos, no sentido
de que lhes seja oferecido apoio no duro enfrentamento de retomada de atividades.
Uma das solicitações que nos chega da Seção Sindical dos Docentes da UFSM SEDUFSM SSind. é de que são necessários psicólogos para ajudar nesse mister, pois
que até o momento poucos estão cadastrados, e outros profissionais de áreas afins.
Pedimos a todos aos companheiros que reforcem esse pedido encaminhando
à SEDUFSM, diretamente ou por intermédio de sua seção sindical, as suas
disponibilidades conforme solicitado ou outras que possam oferecer, reforçando a
nossa solidariedade humana e de classe e contribuindo para fortalecer os laços de
união com todos que fazem a luta na universidade brasileira.
Temos certeza de que os companheiros e companheiras de Santa Maria não
estão sozinhos. No aguardo de sua resposta positiva, firmamo-nos com nossas cordiais
saudações sindicais e universitárias.
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