
-vIva, "

Como um filho
que nasce

E lá se vão 50números de
um sonho iniciado em novembro
de 92, exatamente quando, de-
pois da maior greve desta Uni-
versidade, professores, estudan-
tes e funcionários conseguiram

colocá-Ia em pé novamente.
Hoje, estamos certos, ainda

não afastamos a crise, mas so-
nhamos todos os dias que ela se
distanciará de nós a cada nova
jornada, a cada aula que passa,

a cada página nova que escre-
vemos toda semana: como um
filho que nasce, como um rio
que corre, como o sangue que
flui. Vivos, como nossos so-
nhos.
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Crescimento
sustentado

Nosso primeiro leitor é
o segurança do corredor
da Cardoso. Quando o
editor Valdir Mengardo
chega na segunda-feira
bem cedo com a edição
fresquinha do PUC
Viva, lá está ele a postos
querendo saber a que
horas poderá ler. Vizi-
nho da redação, o mural
da Cardoso é o primeiro
a receber o jornal. Até o
final da manhã os 30
exemplares já estarão
colados em locais estra-
tegicamente escolhidos
e os outros 50 exempla-
res já foram encaminha-
dos para a AFAPUC e
APROPUC. O seguran-
çajáterá,então,comen-
tando as notícias mais
importantes da edição
com os repórteres que
entram e saem da reda-
ção depois da reunião
de pauta para o próximo
número.
Este episódio, para nós,
é uma mostra de que o
PUCViva já se tornou
um hábito e é parte im-
portante do processo de
formação e informação
dentro da Universidade.

Isso porque o jornal
mantem-se realmente
democrático, abre espa-
ço para todos os segmen-
tos da comunidade.
Além disso, está pre-
sente na Universidade
participando dos mo-
mentos importantes e
cobrindo o dia a dia no
campus com
profissionalismo e sen-
sibilidade. Na confecção
de cada edição surgem
muitas dúvidas, mas
tudo é discutido e resol-
vido em consenso. Tan-
to que o jornal muda edi-
torialmente e grafica-
mente de acordo com a
vida pulsante da PUC.
Assim novas sessões,
como o Rola na Rampa,
Fala Comunidade e
Pauta Livre, foram cria-
das. A intenção é unir-se
ao que se move, estar em
sincronia, torcendo para
que a tão propalada crise
daPUC seja resolvida com
a participação da comuni-
dade, fortalecendo a de-
mocracia e a autonomia
dessa Universidade e cri-
ando terreno para que to-
dos possamos crescer.
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A opinião dos
nossos leitores

Desde que foi lançado há um
ano, o PUCViva tem estado
junto à comunidade de maneira
marcante, cobrindo o cotidiano
da Universidade e abrindo espa-
ço para todos os segmentos. Com
isso conquistou um público atu-
ante e crítico, que participa com
suas opiniões por cartas, telefo-
nemas e papos nos corredores,
salas de aula. Temos bons moti-
vos, portanto, para considerar este
primeiro ano de vida com muito
orgulho, e como um voto de con-
fiança para seguir adiante fir-
mes, fortes e dispostos a crescer.
A comunidade nos dá este aval:

"O PU C Viva é a legítima
voz da comunidade. O jornal
marcou um espaço importante na
PUc. Desde que a Reitoria aca-
bou com o Todo Dia, um meio de
comunicação comunitário, ficou
um espaço vazio. Hoje o PUC
Viva é uma referência na Uni-
versidade, com o papel de gerar
debate, opiniões e divulgação.

Quanto às críticas, já ouvi al-
gumas sobre a cobertura dos con-
selhos, onde foi passada uma vi-
são parcial dos problemas abor-
dados. Particularmente, acredito

que o PUC Viva sempre se man-
teve fiel aos fatos, portanto as
reclamações não procedem."

(Roberto Carvalho - APG)

"O jornal tem credibilidade e
uma edição pautada na serieda-
de. Independente da críticas à
Reitoria, o objetivo do jornal é
informar a comunidade. Às ve-
zes, comete alguns excessos na
linguagem, devido a sua linha
editorial. A Semana não visa a
concorrência. Acho que deve ha-
ver uma complementação destes
dois veículos, sem esconder a li-
nha editorial, conquistando assim
um público, cada qual o seu. Em
agosto, estaremos lançando o Jor-
nal da PUC, um tablóide de doze
páginas, que será realmente um
jornal da comunidade toda: pro-
fessores, funcionários e alunos."

(José Judciano Gomes Caval-
cante - Assessor de Imprensa da
PUC e editor de A Semana)

"Independente e comprometi-
do apenas com a comunidade e
os fatos, o PUC Viva ocupa um
espaço importante e, ao mesmo
tempo, é um instrumento de par-
ticipação e denúncia. Em uma
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comunidade com relações tão
intensas como aPUC, énecessá-
rio um meio de comunicação in-
formativo e fiel, no qual os fatos
são relatados sem manipulação ."

(Renato Gonçalves, o Telê -
diretor do C.A. 22 de Agosto)

Acredito que o jornal tem de-
sempenhado um bom papel na
universidade, divulgando o que
acontece. O PUC Viva é um
jornal aberto para toda comuni-
dade. Se não tiver um veículo
informativo como esse - com a
maior clareza possível- fica difi-
cil para a comunidade conhecer
os fatos.

(Anselmo Antonio da Silva -
Presidente da AFAPUC)

''Não há outro tipo de informa-
ção oficial na PUC a não ser atra-
vés do PUC Viva. Ojornal traz o
que a comunidade precisa saber,
imparcialmente, procurando ouvir
todos os lados envolvidos. Acredi-
to quepoderiatomar-semaisabran-
gente, pois privilegia os fatos ime-
diatos e urgentes."

(WIadyr Nader - professor do
Departamento de Jornalismo)
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Aulas práticas?
Só na teoria

Os laboratóriosdo curso de
Comunicação Social (habilitação,
jornalismo ou publicidade) conti-
nuam capengas. Muitas vezes os
técnicos têm que fazer mágica para
tentar atender a demandados cur-
sos. Ébem verdade que a Reitoria
tem investido em melhorias para
estes laboratórios, mas sem um
planejamento sério, o que resulta
em demora e ineficácia.
As trapalhadas começam em rela-
ção a habilitação de publicidade.
Os alunos que pagam taxa de labo-
ratório desde que ingressam na
Universidade não têm aulas práti-
cas no primeiro ano do curso. Pa-
gam o quê, então? No segundo, de
acordo com o currículo, deveriam
usar o laboratório de fotografia.
Deveriam, mas já passado meio
ano, não tiveram acesso nenhuma
vez sequer a este espaço. Pior.
Mesmo pagando taxa extra, foram
orientados a arranjar câmeras e
revelar os filmes por conta própria
para executar seus trabalhos. A
Reitoria justifica tal situação di-
zendo que comprou equipamen-
tos e alojou o laboratório em novo
espaço, mais amplo e adequado.
Levou seis meses para fazer esse
arranjo e com isso os alunos per-
deram o semestre do curso.
Mesmo tendo sido recentemente
transferido para o térreo do prédio
novo, o laboratório de fotografia
continua a apresentar problemas
devedação de luz e o acabamento
feito às pressas é de péssima qua-
lidade.
Outro laboratório problemático é
o de redaçãolinformática. Até o

ano passado funcionava com ar-
caicasmáquinas de escrever,quan-
do todos sabemos que as redações
dos jornais e revistas estão total-
mente informatizados. Desde no-
vembro, a direçãodaUniversidade,
acenava com a compra de 25 ter-
minais de computador 386 e de
uma central de operações 486 jun-
to a IBM. Doce ilusão: no primei-
ro semestre os estudantes conti-
nuaram a trabalhar em
"dinossáuricas" máquinas de es-
crever. Agora foram instalados
apenas 15 terminais, para turmas
de até trinta alunos, quando já di-
vididas. Mais uma vez a Reitoria
esquiva-se, culpando a IBM e ale-
gando problemas com alfândega.

Os alunos pagam por um serviço
que não lhes é prestado.
Pioraindaé ocasodoslaboratóriosde
vídeoerádio.Comoestesnãoestavam
no cronogramade atualizaçãopara
esteano,foramesquecidos.
Pasmem todos ao saber que o rá-
dio da PUC não conta até hoje
comumaparelho deCompactDisc
(CD). Que se dirá então de uma
linha telefônica, coisa básica no
radiojornalismo atual, para entre-
vistas eprogramas ao vivo. A Rei-
toria diz que o aparelho de CD
(amador) será comprado no final
deste mês, com o dinheiro do alu-
guel do laboratório. Já, a linha
telefônica fica para depois, aliás
como o CD por tantos anos.

Salários

Funcionários fazem
nova proposta

Em assembléia na última quin- guinte contraprosposta apre-
ta-feira, os funcionários decidi- sentada na sexta-feira à dire-
ram rejeitar a proposta da Reito- ção da Universidade: querem
ria. De Caroli disse na terça-feira 12% no próximo dia 5, retro-
que a PUC continua em crise ativo a março e o restante no
fmanceira e que poderia pagar dia 5 de outubro. A decisão
10% do salário desse mês retro- deve sair ainda nesta segun-
ativo a março em uma única fo- da-feira, para que a folha
lha complementar em agosto e a complementar possa ser ela-
diferença de 5,06% em outubro borada em tempo hábil.
retroativo a março em única fo- Em resposta à cobrança dos 32
lhacomplementaremnovembro. dias parados durante a greve,
O restante 4% seria pago em os funcionários decidiram que
fevereiro, retroativo a julho, em farão a reposição assim que a
folha complementar em março. Reitoria pagar tudo que deve a
Os funcionários fizeram a se todos os trabalhadores.
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Os funcionários nõo perderam o pique nessas
férias, e no embalo da copa, continuam seu fute-
bol da hora de almoço com torcida inflamada.
Neste novo torneio participam o Cogeae (vence-
dor do último campeonato), o Sanguinho Bom
(gráfico), Equipilantra (funcionários do Reito-
ria), Estrelo Azul (Contabilidade), Fúria (Cegrac)
e o Unidos do Iucc. Até o fechamento desta
edição, os artilheiros eram Ronaldo do Fúria e
Mauricinho do Equipilantra com nove gols cada. A
final acontece ainda esta semana.

Da série faltou a cedilha
A bruxa está solta nos micros da PUC.
No hoIlerit deste mês universidade
aparece com c, um erro de digitação que
provocou comentários escrachados en-
tre boa parte dos funcionários. E eis que
quando nos preparávamos para anunci-
ar o erro, e tirar uma chinfra, comete-
mos o mesmo impropério. No docu-
mento daAPROPUC, em um intertítulo ,
lá esta univercidade com o mesmo
fatídico c. De nossa parte, não nos fize-
mos de rogados, seguindo o exemplo da
Reitoria, já mandamos cortar a letra c
do teclado do nosso computer. Isto é
que é enxugar a máquina.

CEGO~IJ-Ij.\
Um talvez Henrique.

Um talvez André.
Já nasceu o segundo filho

do professor Valdir Mengardo, do
Jornalismo, editor executivo do

PUC- Viva. Babando como todo pai
fresco, Valdir conta orgulhoso que

o baby pesa quase cinco quilos e
tem 53 cm. de comprimento.

Quanto ao nome, quem dá a deci-
são final é a primogênita

Bárbara.
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Novo vestibular:
moderno ou monetário?
N a última sessão do Con-

selho Universitário, muito se
debateu acerca do vestibular 95.
Porém, quanto à forma, somente
se discutiu em cima de decisões
já tomadas e consumadas. Foram
grandes e significativas as mu-
danças promovidas para o próxi-
mo exame. A começar pela data
das provas: será no início de de-
zembro e não mais em janeiro.
Quanto à forma foram
introduzidas as questões de múl-
tipla escolha, diminuindo assim
onúmero de dissertativas. Emais:
extinguiu-se o peso entre as dis-
ciplinas , ou seja, para qualquer
curso escolhido pelo aluno, as
matérias terão o mesmo valor. A
nosso ver, tanto o encaminha-
mento quanto as modificações
em sí foram equivocadas.

Essas alterações aparentemen-
te visam muito mais o lucro que
uma melhor qualidade do exa-
me. Então vejamos:

1.Quanto à data: a Reitoria já
admitiu que esta mudança foi
efetuada apenas para buscar re-
cursos para o mês de janeiro.

2. Quanto às questões de múl-
tipla escolha, foi uma introdução
feita para diminuir os dias de
provas e consequentemente os
custos para a instituição. A prova
escrita sempre diferenciouaPUC
das demais. A resposta
dissertativa, além de exigir um
bom português (básico em uma

Alexandre R. Alves Silva

universidade), testa melhor os
conhecimentos. Além disso o
teste aumenta onervosismo, nor-
mal em dias de prova, e estimula
confusões com as "pegadinhas".

3. Fim de pesos diferenciados
para disciplinas distintas em cada
curso: com isso os vestibulandos
podem se inscrever em quantos
cursos desejarem, e não mais nos
do mesmo grupo somente. O alu-
no pode prestar exame e entrar
no curso de medicina ou geogra-
fia, matemática ou direito, fa-
zendo exatamente a mesma pro-
va. Émuito claro que essa medi-
da foi adotada para aumentar a
receita, já que o aluno paga taxa
extra para cada opção. Enquanto
aumenta a receita, diminui a qua-
lidade. É inadmissível, por exem-
plo, um aluno prestar exame para
jornalismo, e sua prova de gra-
mática ter o mesmo número de
questões e o mesmo valor da
prova de química. Ou para quem
presta medicina, ter o mesmo
peso geografia e biologia.

Quanto ao encaminhamento:
esse se deu de forma errônea ao
ser feito apenas e tão somente no
CEPE. Reconhecemos ser este o
órgão de deliberação acadêmica.
Porém devemos nos lembrar, que
neste conselho, temos ínfima re-
presentação discente, e sequer
temos representação do corpo
administrativo. Será que estes
dois segmentos não estavam in-

teressados em discutir asmudan-
ças no vestibular? Que eu saiba,
estavam e muito. E chega de
dizer que QS funcionários não
entendem do acadêmico, en-
tendem sim, pois além de li-
darem com isso no dia a dia,
eles trabalham na aplicação
das provas e na coordenação
dos exames desde muito.

Devemos lembrar que não é
só no CEPE que alunos e funci-
onários têm tido suas posições
relegadas: isso está sendo uma
constante também no CONSUN.
Os professores que juntos so-
mam 17, são maioria absoluta.
Alunos e funcionários somados
chegam a 12. Para citar apenas
um exemplo, voltemos a dezem-
bro último: os alunos e funcio-
nários, apesar de votarem con-
juntamente e serem dois dos três
segmentos da Universidade, fo-
ram derrotados, e assim, profes-
sores e Reitoria (também profes-
sores) impuseram o corte de 10%
nos salários. Mas, este é assunto
a ser abordado em outra matéria.

Vale lembrar, para fmalizar,
que o principal exame vestibular
do país, o da FUVES T, caminha
exatamente no sentido contrário.

Alexandre R. Alves Silva é
estudante de Jornalismo e repre-
sentante discente do Centro de
Humanas no CONSUN
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Crescimento
sustentado

Nosso primeiro leitor é
o segurança do corredor
da Cardoso. Quando o
editor Valdir Mengardo
chega na segunda-feira
bem cedo com a edição
fresquinha do PUC
Viva, lá está ele a postos
querendo saber a que
horas poderá ler. Vizi-
nho da redação, o mural
da Cardoso é o primeiro
a receber o jornal. Até o
final da manhã os 3O
exemplares já estarão
colados em locais estra-
tegicamente escolhidos
e os outros 50 exempla-
res já foram encaminha-
dos para a AFAPUC e
APROPUC. O seguran-
çajáterá,então,comen-
tando as notícias mais
importantes da edição
com os repórteres que
entram e saem da reda-
ção depois da reunião
de pauta para o próximo
número.
Este episódio, para nós,
é urna mostra de que o
PUCViva já se tornou
um hábito e é parte im-
portante do processo de
formação e informação
dentro da Universidade.

Isso porque o jornal
mantem-se realmente
democrático, abre espa-
ço para todos os segmen-
tos da comunidade.
Além disso, está pre-
sente na Universidade
participando dos mo-
mentos importantes e
cobrindo o dia a dia no
campus com
profissionalismo e sen-
sibilidade. Na confecção
de cada edição surgem
muitas dúvidas, mas
tudo é discutido e resol-
vido em consenso. Tan-
to que o jornal muda edi-
torialmente e grafica-
mente de acordo com a
vida pulsante da PUC.
Assim novas sessões,
como o Rola na Rampa,
Fala Comunidade e
Pauta Livre, foram cria-
das. A intenção é unir-se
ao que se move, estar em
sincronia, torcendo para
que a tão propalada crise
daPUC seja resolvida com
a participação da comuni-
dade, fortalecendo a de-
mocracia e a autonomia
dessa Universidade e cri-
ando terreno para que to-
dos possamos crescer.
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A opinião dos
nossos leitores

Desde que foi lançado há um
ano, o PUCViva tem estado
junto à comunidade de maneira
marc ante , cobrindo o cotidiano
da Universidade e abrindo espa-
çopara todos os segmentos. Com
isso conquistou um público atu-
ante e crítico, que participa com
suas opiniões por cartas, telefo-
nemas e papos nos corredores,
salas de aula. Temos bons moti-
vos,portanto, para considerar este
primeiro ano de vida com muito
orgulho, e como um voto de con-
fiança para seguir adiante fir-
mes, fortes e dispostos a crescer.
A comunidade nos dá este aval:

"O PUC Viva é a legítima
voz da comunidade. O jornal
marcou um espaço importante na
PUC. Desde que a Reitoria aca-
bou com o Todo Dia, ummeio de
comunicação comunitário, ficou
um espaço vazio. Hoje o PUC
Viva é uma referência na Uni-
versidade, com o papel de gerar
debate, opiniões e divulgação.

Quanto às críticas, já ouvi al-
gumas sobre a cobertura dos con-
selhos, onde foi passada uma vi-
são parcial dos problemas abor-
dados. Particularmente, acredito

que o PUC Viva sempre seman-
teve fiel aos fatos, portanto as
reclamações não procedem."

(Roberto Carvalho - APG)

"O jornal tem credibilidade e
uma edição pautada na serieda-
de. Independente da críticas à
Reitoria, o objetivo do jornal é
informar a comunidade. Às ve-
zes, comete alguns excessos na
linguagem, devido a sua linha
editorial. A Semana não visa a
concorrência. Acho que deve ha-
ver uma complementação destes
dois veículos, sem esconder a li-
nha editorial, conquistando assim
um público, cada qual o seu. Em
agosto, estaremos lançando o Jor-
nal da PUC, um tablóide de doze
páginas, que será realmente um
jornal da comunidade toda: pro-
fessores, firncionários e alunos."

(José Judciano Gomes Caval-
cante - Assessor de Imprensa da
PUC e editor de A Semana)

"Independente e comprometi-
do apenas com a comunidade e
os fatos, o PUC Viva ocupa um
espaço importante e, ao mesmo
tempo, é um instrumento de par-
ticipação e denúncia. Em uma
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comunidade com relações tão
intensas como aPUC, énecessá-
rio um meio de comunicação in-
formativo e fiel, no qual os fatos
são relatados sem manipulação. "

(Renato Gonçalves, o Telê -
diretor do C.A. 22 de Agosto)

Acredito que o jornal tem de-
sempenhado um bom papel na
universidade, divulgando o que
acontece. O PUC Viva é um
jornal aberto para toda comuni-
dade. Se não tiver um veículo
informativo como esse - com a
maior clareza possível- fica difí-
cil para a comunidade conhecer
os fatos.

(Anselmo Antonio da Silva -
Presidente da AFAPUC)

"Não há outro tipo de informa-
ção oficial na PUC a não ser atra-
vés do PUC Viva. Ojornal traz o
que a comunidade precisa saber,
imparcialmente, procurando ouvir
todos os lados envolvidos. Acredi-
toquepoderiatornar-semaisabran-
gente, pois privilegia os fatos ime-
diatos e urgentes."

(Wladyr N ader - professor do
Departamento de Jornalismo)


