
A Comissão da Verdade que 
apura a atuação de agentes do 
regime militar na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), 
entre 1964 e 1985, vai pedir a 
prorrogação dos trabalhos por 
mais um ano. O pedido se deve 
à localização de documentos da 
Assessoria de Segurança e In-
formações (ASI), órgão interno 
que monitorava professores, ser-
vidores e estudantes contrários 
aos governos militares.

A informação foi trazida por 
Vivien Ishaq, historiadora do 
Arquivo Nacional, em Brasília, 
que participou na quarta-feira, 
em Santa Maria, de seminário 
para debater atos de repressão 
da ditadura militar.

A documentação – de cerca 
de 10 mil páginas – ficou por 
muito tempo com o extinto Ser-
viço Nacional de Informações 
(SNI), órgão de monitoramento 
da população na ditadura. 

Arquivos da ditadura 
virão para a UFSM 
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O Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) da Câmara de Vereadores de Santa Maria 
foi criado em 2016, e não em 2009, como publicado na página 8 de ontem.

CORREÇÃO

Com objetivo de prevenir ir-
regularidades nas gestões mu-
nicipais e de esclarecer as ativi-
dades de controle e fiscalização 
externa, o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS) realiza, 
hoje, em Santa Maria, o 13º En-
contro Regional de Controle e 
Orientação. O evento deve reu-
nir 400 pessoas, entre prefeitos, 
secretários e vereadores de 47 
municípios, e ocorrerá no au-

ditório do Centro Universitário 
Franciscano (Unifra), campus 
1, a  partir das 8h30min. As 
inscrições devem ser feitas no 
site no TCE.

Diretores e técnicos do TCE 
abordarão temas sobre as boas 
práticas na gestão pública. No 
encontro, ainda serão apresen-
tados os resultados regionais 
do Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM). 

TCE faz encontro em Santa Maria 
para orientar prefeitos da região

z Eleições comunitárias – Amanhã, ocorre a eleição para a 
Federação Riograndense das Associações Comunitárias de 
Moradores de Bairros (Fracab). Uma única chapa, encabeçada 
por Arnobio Mulet Pereira, concorre ao pleito. A votação em Santa 
Maria, segundo maior colégio eleitoral do Estado com mais de cem 
associações comunitárias registradas, ocorrerá no plenarinho da 
Câmara de Vereadores, das 9h às 17h. Na composição da direção, 
há dois representantes da cidade: Adão Martins e Jorge Marinho.

Rápidas

– Há fichas e dossiês sobre 
movimentação de alunos e pro-
fessores. E também há docu-
mentos da UFSM que não são 
da ASI, mas se referem à UFSM, 
que estavam no serviço secreto 
da Aeronáutica – revela Vivien.

Todos os arquivos referentes à 
UFSM serão enviados, em lotes, 

à Comissão da Verdade. Membro 
do colegiado, o professor de His-
tória Diorge Konrad informou 
que será enviado à Reitoria pe-
dido de prorrogação do prazo 
da comissão por mais um ano. O 
reitor Paulo Burmann, segundo 
sua assessoria, vai acatar a soli-
citação assim que recebê-la. 


