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Jantar rememora as origens do ensino superior
na região

(Fotos: AI URI/FW)

Os 22 anos da URI/FW e os 45 anos da Fesau foram comemorados
em evento no sábado, 24. Apresentação de documentário e
homenagens emocionaram o público
No sábado, 24, a URI/FW e a Fesau comemoram o aniversário das instituições em grande estilo. Um
jantar, na Ecco Eventos, marcou os 22 anos da universidade e os 45 da fundação, com a presença da
comunidade regional. Homenagens aos protagonistas que contribuíram para o início do ensino
superior no Médio Alto Uruguai foram uma das formas encontradas pela universidade para agradecer
por toda a contribuição destas pessoas para este grande feito que beneficia toda a região.
O ex-prefeito Nerone Campo, gestor de FW na época em que se articulava a construção da Fesau,
em seu comovente pronunciamento, relembrou a prioridade que atribuía à educação. “Esta realidade
histórica, de que é através da educação que se atinge o desenvolvimento, continua tão atual ou mais
atual do que há 45 anos e tenho certeza que os que estão à frente hoje e os que virão amanhã
saberão levar essas conquistas adiante”, afirmou.
À frente do município hoje, o prefeito de FW, Roberto Fellin Junior, que é diplomado da URI e
também atuou na universidade como bolsista da Iniciação Científica, parabenizou a URI/FW,
salientando o quanto a instituição foi responsável no fortalecimento do município em muitos
momentos difíceis para FW. “A URI não é só educação, a URI é formação de opinião. A URI não é só

transmissão de conhecimento, a URI é formação de caráter, formação de liderança. Quando eu falo a
URI é cada um dos professores, que soubemos que é uma profissão muitas vezes não reconhecida”,
enfatizou o gestor.
O presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Denti Junior, que também foi aluno na instituição,
destacou a importância da universidade para a região. “É importante destacar que hoje, os alunos,
através da URI/FW, têm oportunidade que muitas vezes seus pais e avós não tiveram. Nós sabemos
que um dos momentos mais difíceis que nossa cidade já enfrentou, a URI teve um papel
importantíssimo”, afirmou o vereador.
O presidente da Fesau, Nelso Pigatto, relembrou a história da fundação, enfatizando a importância
que a Fesau tem para a existência da URI hoje. “Manifestamos justa a ideia de comemorar os
aniversários desta potência que ali está formando um polo-centro regional de ensino”, destacou
Pigatto.

ANFITRIÃ
Como anfitriã do evento – que reuniu 400 pessoas –, para a URI, o momento foi de muito orgulho em
poder resgatar esta história. O diretor-geral da universidade, César Luís Pinheiro, destacou este
fato. “Ao comemorarmos 22 anos de URI, elaboramos esta homenagem justa e singela à Fesau, como
reconhecimento por tudo o que foi feito naqueles momentos difíceis. Destacamos a coragem
daqueles sonhadores, heróis e heroínas que posteriormente confiaram a continuidade a um grupo que
se propunha a dar mais um passo, com a criação da URI. Dedicamos o reconhecimento total, por
terem nos proporcionado a possibilidade de hoje, termos a existência da URI”, salientou o diretor.

DOCUMENTÁRIO
Na ocasião, foi exibido um documentário inédito contando o início da história da Fesau, sob olhar
daqueles que vivenciaram estes momentos. O resgate deste marco para a região, exibido em
primeira mão antes do jantar, foi uma das maneiras de valorizar as pessoas que não mediram
esforços para a construção e desenvolvimento do ensino superior nesta parte do estado. O vídeo foi
resultado de cerca de dois anos de trabalho, incluindo pesquisa, planejamento, captações de imagens
e depoimentos, produção e edição.

HOMENAGENS
Após o jantar, os diretores da URI, César Luís Pinheiro, Silvia Regina Canan e Nestor Henrique De
Cesaro, entregaram uma condecoração de honra ao mérito e um DVD contendo o documentário
exibido. Também foram homenageados aqueles que assinaram as duas primeiras atas de fundação da
Fesau, ou seus representantes; a atual diretoria, o conselho curador da fundação e aqueles que
fizeram parte da construção da Fesau e ainda atuam na URI – a professora Ophelia Sunpta Paetzold
Buzatto, o professor Lauro Paulo Mazzutti, o professor Waldomiro Pinheiro, representado pelo seu
filho, César Luís Pinheiro e o professor Edemar Girardi.
A noite seguiu com o baile, animado pelo grupo Mandy.
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