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A partir de hoje, o Curso de 
Letras da UFSM comemora 
festiva e academicamente os 
seus 50 anos de atividade. 
A Semana de Letras, em 
sua 24ª edição, tem uma 
programação especial para 
refletir sobre a memória deste 
meio século de atividade 
e sobre os desafios das 
próximas décadas. Sinto-me 
particularmente prestigiado, 
pois, desses 50 anos, participei 
de 37. Seis como aluno e 31 
como professor. Para coroar 
esta trajetória, participo 
da comissão organizadora 
do evento na condição de 
coordenador.

Quando ingressei no 
curso, não tínhamos 
ainda um prédio próprio 
e compartilhávamos as 
salas dos “básicos”. Depois, 
passamos para o prédio do 
Centro de Artes e Letras, do 
qual fazemos parte desde 
então. Quando se iniciou 
a construção do Centro de 
Educação, ganhamos um 
bloco para chamarmos 
de nosso, compartilhando 
salas com os departamentos 
daquele Centro e com o curso 
de Ciências Biológicas. Nosso 
prédio próprio, que ainda está 
em fase de conclusão, é uma 
promessa para o próximo 
ano. Contudo, o mais relevante 
nesta caminhada é o fator 
humano. Isso é o que dá 
sentido à celebração.

Nesse tempo, também 
acompanhei mudanças 
como o fim das licenciaturas 
curtas e plenas, criação da 
pós-graduação em Letras e 
do bacharelado. Tive a honra 
de ser o primeiro formado 

pelo mestrado em Literatura 
Brasileira, o que me rendeu 
a publicação do livro Na 
vertigem da Alegoria – 
Militância Poética, de Ferreira 
Gullar. Exerci funções na 
coordenação da graduação 
e da pós-graduação e fui 
chefe do Departamento de 
Letras Vernáculas, quando 
participei da comissão que 
criou o bacharelado em 
Letras. Também conto nesta 
minha folha corrida ter sido 
o primeiro professor oriundo 
do curso a desempenhar 
o cargo de pró-reitor de 
Graduação. Cito isso não por 
vaidade, mas apenas para 
ilustrar a minha convicção 
de que “combati o bom 
combate”, ao tempo em  
que me preparo para  
encerrar minhas atividades 
na instituição.

Organizamos um evento 
cuja abertura, hoje, às 19h, 
traz uma mesa especial com 
o testemunho dos pioneiros, 
professores Alvino Michelotti, 
Helga Guttenkunst Prade e 
Lígia Militz da Costa. Teremos 
ainda vários momentos 
de debate acadêmico, com 
palestrantes da nossa UFSM 
e convidados externos, como 
o professor José Fiorin, nome 
reconhecido dessa área  
em todo o país. Na sexta-feira, 
haverá um jantar para reunir 
festivamente a comunidade 
atual e aqueles que ainda 
são referências do excelente 
trabalho que o curso de  
Letras tem feito na  
formação de professores  
em nossa cidade.

50 anos esta noite

carta

Para consultar o resultado de concursos anteriores acesse loterias.caixa.gov.br

  1º prêmio 59.960

  2º prêmio  41.229

  3º prêmio 29.807

  4º prêmio 22.745

  5º prêmio 58.845

FEDERAL Extração 05.019

06 - 13 - 14 - 28 - 35 - 45

MEGA SENA  Concurso 1.756
Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Seis 0  *
Cinco 134  26.039,14
Quatro 10.310  483,47

*R$ 30.571.964,48 acumulados
Os nú me ros ex traofi ciais

17 - 22 - 44 - 68 - 78

QUINA  Concurso 3.922
Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Cinco 0  *
Quatro 130  8.722,46
Três 8.750  185,12

*R$ 14.184.087,28 acumulados
Os nú me ros ex traofi ciais

DUpLA SENA Concurso 1.433

Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Seis 0  *
Cinco 11  12.606,93
Quatro 1.138  116,05

*R$ 1.234.098,98 acumulados

Os nú me ros ex traofi ciais

05 - 06 - 23 - 30 - 33 - 41

1º Sor teio

2º Sor teio

11 - 12 - 30 - 32 - 45 - 50

Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Seis 0  0,00
Cinco 20  6.933,81
Quatro 1.172  112,68

Os nú me ros ex traofi ciais
04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 -

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

LOTOFÁCIL  Concurso 1.278
Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
15 2*  1.097.709,98
14 235  2.874,53
13 10.251  20,00
12 147.529  8,00
11 825.699  4,00

*MG e MT
Os nú me ros ex traofi ciais

Em razão 
do feriado 
de Finados, 
a Caixa não 
realizou 
sorteios 
ontem. 
Confira 
resultados  
de sexta-feira 
e sábado Corrupção à brasileira

Em recente pronunciamento 
na Finlândia, Dilma disse que, 
em seu governo, não existe 
o escândalo da corrupção. 
Ma s  com o ?  S e r á  qu e  a 
“presidenta”está debochando 
dos 85% da população que 
reprovam seu governo? É só 
o que tem em seu governo. 
Ganhou a eleição na base da 
mentira. Foi conivente com 
a corrupção na ex-gigante 
Petrobras. A quadrilha que 
se instalou no poder assaltou 
a Caixa Federal, o Banco do 
Brasil, os Correios, o BNDES 

etc. O TCU rejeitou suas contas 
em função das pedaladas 
fiscais. O TSE abriu processo 
para investigar corrupção 
em sua campanha eleitoral. 
O Congresso Nacional irá 
votar em breve o pedido de 
impeachment. Será que a 
“presidenta” vive em outro 
país? É muita prepotência em 
subestimar a inteligência do 
povo brasileiro. Caia na real, 
dona Dilma. Renuncie já!

Carlos A. Cioccari 
Sobrinho,

aposentado

orlando fonseca

TaRde e noITe de chuva
A região central do RS tem uma terça-feira 

com aberturas de sol. Ao longo da tarde e da 
noite, porém, deve chover de forma isolada. A 
temperatura se eleva e faz calor após o meio-
dia devido aos ventos que sopram com força 
do interior do país. Na faixa leste do Estado, o 
predomínio é de nebulosidade.


