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A deputada Sofia Cavedon, em uma declaração de líder em nome da bancada petista na

Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária híbrida desta quarta-feira (25),

anunciou que seu mandato fará uma homenagem ao professor Jose Clovis de Azevedo

com a medalha do Mérito Farroupilha. A solenidade de entrega da comenda será

realizada nesta quinta-feira (26), às 11h, no Salão Júlio de Castilhos.

Jose Clovis de Azevedo foi secretário municipal da educação de Porto Alegre e do Estado

durante o governo de Tarso Genro. Durante a gestão estadual de Olívio Dutra, período em

que foi criada a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), o professor,

que ajudou a constituí-la assumiu como seu primeiro reitor. “Foi líder sindical e sempre

obstinado pela educação de qualidade. Tem uma trajetória de professor de sala de aula,

de história, gestor da Universidade e depois secretário de educação no governo Tarso.

Sua capacidade intelectual, aliada ao seu compromisso político o faz um importante líder

dos processos de construção da escola cidadã, lida e pensada em vários países do

mundo”, destacou Sofia.

Para a deputada, a história do professor Jose Clovis torna-se ainda mais emblemática

“em um período em que é preciso lutar para reabrir bibliotecas nas escolas estaduais, em

que contratos temporários são a lógica da contratação dos professores, professoras e

funcionários; em tempos em que não se faz concurso público”. Quando secretário,

realizou dois concursos públicos para o magistério. Manteve o diálogo com as

universidades, buscando a formação de professores e professoras. “A pesquisa veio para

a formação básica e o professor Jose Clovis foi um dos construtores dos cursos de

pós-graduação do IPA. Foram 17 anos como professor de ensino superior”, complementa.

Sofia defendeu ainda que se reconheça quem dedicou tanto para a educação. “Se Porto

Alegre pautou o mundo com a escola das artes, da cultura, das línguas e da tecnologia é

porque temos pessoas como o professor Jose Clovis de Azevedo”, sustentou, lembrando

que na terça-feira, no Congresso Nacional, deputados e deputadas progressistas

precisaram enfrentar o ataque à gratuidade nas universidades públicas. O Instituto de

Educação Flores da Cunha que tem 150 anos, exemplificou, não tem o respeito deste



governo. “A homenagem ao professor José Clóvis de Azevedo se soma à resistência pela

educação pública”, concluiu.


