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a reunião extraordi-
nária do CEPE, no último dia
23, os conselheiros foram sur-
preendidos com um documen-
to da Vice- Reitoria Acadêmica
(VRAC) denominado "Organi-
zação dos Contratos em 1995".
O que estava sendo
esperado era a apre-
sentação de uma
proposta com base
nos princípios ge-
rais já aprovados no
CEPE do dia 9, pro-
postos pelas comis-
sões de Ensino,
Pesquisa e Exten-
são. A surpresa fi-
cou por conta da
inversão cometida
pela VRAC: os
princípios gerais
aprovados anteri-
ormente foram
transformados em problemas
e colocados na parte dos "con-
siderandos", sendo ignorados
enquanto contribuição do
CEPE para a regulamentação
dos contratos para 1995.

Surpresas à parte, os conse-
lheiros solicitaram esclarecimen-
tos sobre este procedimento, no
mínimo, estranho da VRAC.

Foi cobrado coerência da
VRAC. "Queremos resgatar o
espírito das discussões das
comissões", interviu a profes-

soraMaria Angélica Borges, co-
brando coerência da Vice-Rei-
toria ."O espírito desta discus-
são não é o mesmo da Comissão
de Ensino", afirmou e solici-
'tou que a discussão deixasse de
ser meramente orçamentária.
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no. "Parece que a Reitoria quer
que se assuma alguma coisa
que não se sabe o que é exata-
mente", afirmou a professora
Maria da Graça Gonçalves.

No final, a VRAC garantiu
que a flexibilização só se referi-

ria a hora/aula e
que a referência
parao contrato de
trabalho para o
primeiro semes-
tre de 95 será o
pnmeiro semes-
tre de 94. Com
respeito à auto-
nomia dos de-
partamentos, a
VRAC entende
que ela é relati-
va e interdepen-
dente porque
"não é possível
aumentar a car-

ga horária e flexibilizar a au-
tonomia dos departamen-
tos", segundo o professor
Fernando de Almeida.

Decidiu-se que a VRAC
deverá se reunir com os pre-
sidentes e vices das comis-
sões de Ensino, Pesquisa e
Extensão para a elaboração
de um novo documento ad
referendum do CEPE a ser
apresentado na próxima reu-
nião do Consun, dia 30. A
indefinição continua.

Contratos
de 95:

a novela
continua

Flexibilização
X autonomia

o que ocorreu foi que mais
uma vez a discussão pendeu
para a destinação de verbas e
"as restrições orçamentárias que
continuamos a enfrentar" (pa-
lavras da VRAC), colocando-se
de lado o enfoque acadêmico
das questões. O que está colo-
cado como 'problemas' eram os
princípios definidos e apresen-
tados pela Comissão de Ensi-



I Jornada Coral foi
um grande sucesso

Foi realizado na ruo nos
dias 18, 19 e 20 de novembro a
IJornada Coral. O encontro foi
promovido pela Associação de
Regentes de Corais, com o apoio
da Fundação Cultural São Pau-
lo. Na verdade, os principais or-
ganizadores foram os regentes do
CUCA, Coral do TUCA, Renato
Teixeira e Alexandre Zilahi.

Participaram do encon tro, co-
. rais de diversos locais: o CUCA,
o Coral de Pouso Alegre (MG),
o Coral de Uberlândia (MG), o
Coral da Osvaldo Cruz, o Coral
da Agência GR-3, o Coral do
Banespa, entre outros. Segun-
do os organizadores, o objetivo
além do intercâmbio de conhe-
cimentos e técnicas era a divul-
gação da arte coralista.

A abertura foi na sexta-feira
(18/11), na capela da pue. Os
corais cantaram algumas can-
ções. Depois, foi feito um im-
proviso onde todos os presentes
cantaram juntos. No sábado, a
programação começou logo
cedo. Às 9h, os coralistas se en-
contraram no auditório do
TUCA onde foram divididos
em grupos que misturavam os
diferentes coros. Esses grupos
tiveram durante o dia aulas de
técnica vocal e expressão cênica.

Sucesso na Consola~ão

Terminadas as aulas no final
da tarde, ainda ocorreria um
acontecimento para coroar o sá-
bado. O Coral do Conservatório
Estadual de Música de Pouso
Alegre foi se apresentar na gale-
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ria da Consolação (embaixo do
cine Belas Artes). A apresenta-
ção que começou às 20h30 foi
um grande sucesso. Um grande
número de pessoas que esta-
vam de passagem pararam para
ver a apresentação.Oprograma
que continha desde "Por un
ViejoMorto" a peças de Adoni-
ran Barbosa, foi muito aplaudi-
do e chegou a arrancar lágrimas
dos presentes na canção "Ves-
pra de Natal" de Adoniran. O
coral, regido por Amaury Viei-
ra, teve que cantar quatro mú-
sicas além do programa original
devido ao sucesso. A apre-
sentação que teve apoio da Se-
cretaria Municipal de Cultura
pode ter sido a alavanca para
outras do tipo, visto oentusiasmo
dos membros da Secretaria que
estavam presentes.

No domingo, as atividades
reiniciaram às 9h no TUCA. Os
coralistas foram novamente di-
vididos em grupos. Os grupos
treinaram técnica vocal e ensaia-
ram durante o dia pequenas
peças para serem apresentadas
no encerramento da Jornada.

Encerramento

O encerramento aconteceu
no final da tarde de domingo na
capela da pue. Foi feito um
balanço do encontro, no qual
foi constatado que apesar da
falta de apoio adequado a jor-
nada foi bastante proveitosa.
Depois, os grupos apresentaram
as peças que ensaiaram e en-
cerrou-se o encontro com um
"corão" ( todos cantando jun-
tos). O regente Alexandre Zi-
lahi destacou: "o importante é
valorizar o coralista, pois sem
ele não aconteceria nada". Po-
rém, sem o trabalho de Renato
Teixeira e do próprio Alexan-
dreZilahi nada disso teria acon-
tecido.

Demorou muito tempo para
que seu piano, único instru-
mento que usa, fosse afinado.
A contratação de um professor
de técnica vocal nem se fala.

Apesar disso tudo os coralistas
e os regentes não desanimam. Já
planejam para o 1°semestre do
próximo ano um grande encon-
tro de corais do país todo, no
TUCA e para o 2° semestre, a II
Jornada Coral.

Parabéns! E força, pessoal!
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o tempero da
viola caipira

PUCviva conversou com Almir
Sater, músico, compositorecantorque
nesta segunda, terça e quarta se apre-
senta pela terceira semana consecutiva
no TUCA.

PUCviva - Como você define
e situa o seu estilo dentro da
MPB?

Almir Sater - Não é sertane-
ja. É MPB. Mas não aquela rotu-
lada como MPB. E a música que
veio do interior do Brasil. Música
tem duas: a boa e a ruímo Quem
falou isso foi o Tião Carreiro, um
dos maiores violeiros.

PUCviva - Como está o seu
novo disco?

Almir Sater - Este som eu
sempre quis fazer. Quando eu ia
ao estúdio gravar um disco eu
queria achar o som que a gente
toca; Violeiro tem que tocar jun-
to. E acústico. A viola respira. O
tipo de música é diferente. Então
resolvi fazer um disco ao vivo,
mas dentro do estúdio. Fizemos
uma roda como a gente está aqui
e começamos ,tocar igual a gente
toca em casa. E esse disco aí. Está
muito bom.

PUCviva - Você demonstra
muita satisfação em tocar as
músicas deste disco ...

Almir Sater - É. Eu sempre
tocava em teatro pequeno. Depois
que eu fiz as duas novelas, passei a
receber propostas para tocar em
lugares muito grandes. Eu não ti-
nha intimidade com isso. Sair de
uma salinha e oviolão paratocar em
locaisgrandes. Mudamos um pou-
co a nossa característica de to-
car, começamos a tocar mais pe-
sado, mais forte. E fiquei com
saudade de tocar em teatro. A
gente toca melhor no teatro, é
uma coisa mais intimista.

PUCviva - Percebemos que
você é exigente nas afinações,

Almir Sater - Não é isso. E
que a viola é um instrumento de
difícil afinação. É a viola caipira.
Tem corda dupla. E você tam-
bém não pode afinar perfeitamen-
te senão ela não soa bonito. En-
tão, se diz que a boa viola não
pode ser muito afinada, mas tam-
bém não pode ser desafinada.
Tem de achar o tempero dela. É
preciso ter paciência. Tanto quem
toca como quem ouve.

PUCviva - Como está o pró-
ximo disco?

Almir Sater - Depois do Tuca,
vamosparaLondrina.Nãoestoupen-
sando no próximo disco, não. Tem
muito trabalhocom este. Com o ou-
tro disco, viajamosquatro anos. Eu
acho que você tem que mostrar ao
máximo trabalho que você faz, de-
poisvocê fazoutro.

PUCviva - E televisão, você
volta afazer?

Almir Sater -A televisão aju-
dou muito a divulgação da minha
imagem. Com isso, descobriram
que eu toco e vieram atrás da
minha parte musical. Foi muito
bom. Mas fazer televisão como eu
fiz, como protagonista logo na
segunda novela, não é legal. É
legal para um profissional. Eu
ficava muito dividido entre fazer
shows e fazer novela.

PUCviva - A novela te 'aju-
dou a vender discos?

Almir Sater -Ajudou. Mas eu
nunca fui um vendedor de discos.
Eu vivo do show, da apresenta-
ção. Não gosto do sentido das
gravadoras, de contratar um artis-
ta. Então, eu gravo um disco e
licencio para uma gravadora. Em
vez de eu ser contratado de uma

gravadora, sou associado. A grava-
dora não vai contratar um artista,
ela vai contratar uma obra.

PUCviva - E sua formação
musical?

Almir Sater - Nunca estudei,
é de ouvido. Peguei professor para
ensinar umas músicas, pegar al-
guns acordes. Viola não tem como
ensinar, viola é uma questão de
sangue, de sentir o instrumento.
É igual a tocar blues. Você pode
tocar muito bem o jazz, mas às
vezes não tem sentimento para
tocar um blues, que exige técnica
mas exige também o coração, a
intuição.

PUCviva - Como você vê o
público daqui?

Almir Sater - Acho que o
público da PUC ainda não veio ao
show. Ou está vindo aos poucos.
Talvez seja época de provas.
Quanto aos estudantes, essa gera-
ção ainda não conhece nosso traba-
lho.Acho que nosso som tem mui-
to a ver com essa moçada.

PUCviva - Fale de sua ida a
Nashville.

Almir Sater - Foi logo depois
de minha apresentação no Free
Jazz Festival. Apresentei o mes-
mo show em Nashville (EUA).
Fiz um show sem abrir a boca.
Não falei nada. Nem bom dia,
nem boa noite. Não tinha por-
que cantar em português. En-
trei, abaixei a cabeça, toquei e
fui embora. Eles adoraram.
Aquela apresentação facilitou
tudo.

Eu estava a fim de gravar um
disco e conheci músicos de pri-
meira. Ficamos amigos e fize-
mos o disco em uma semana
com uma qualidade muito boa.
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Faltam candidatos
o mandato dos atuais repre-

sentantes na Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes
(CIPA) já teminou no final de
julho, no entanto, até agora não
foram realizadas novas eleições
por falta de candidatos.

A situação é no mínimo estra- .I

nha, uma vez que este foi um dos
anos em que mais se investiu em
segurança do trabalho na univer-
sidade, tanto pelo trabalho vigi-
lante da CIPA, como pelas amea-
ças de interdição do campus por
parte do Contru. Renê dos Santos

. Vieira, vice-presidente da CIPA,
ressalta algumas benfeitorias im-
plementadas pela Reitoria, tendo
como base os relatórios da CIPA:
as cabines de força e as instala-
ções elétricas dos dois prédios
foram reparadas, corrimãos foram
instalados, o problema de supera-
quecimento no prédio novo co-
meçou a ser resolvido com a colo-
cação de ventiladores em salas de
aula e aparelhos de ar condiciona-
do. Porém muitos problemas ain-
da aguardam solução como o livre
trânsito dos pombos pelas instala-
ções da PUC ou a falta de prote-
ção nos parapeitos, completa
Renê.

Eduardo Viveiros, presidente
da Comissão, afirma que apesar
do bom desempenho da Comis-
são,falta à comunidade uma men-
talidade mais definida do que seja
prevenção de acidentes. Eduar-
do localiza no setor de segurança
aprincipal lacuna, exatamente por
não haver uma política clara de
intervenção no campus, o que fa-
cilita a ocorrência dos mais varia-
dos tipos de incidentes.

Já para Cypriano Marcus Mo-
naco, engenheiro de segurança
da PUC e assessor da CIPA, a
falta de divulgação tanto do papel
da Comissão na Universidade,

como do trabalho desenvolvido
pelos seus integrantes neste ano,
fez com que o interesse demons-
trado pela comunidade na hora da
eleição de novos representantes
caísse sobremaneira. Para isso
Monaco vem desenvolvendo um
trabalho de esclarecimento cor-
po-a-corpo comboa parte dos fun-
cionários da PUC para tentar
motivá-Ios a compor o novo cole-
giado da CIPA. O trabalho já ren-
deu alguns frutos e, segundo
Monaco, 9 funcionários já de-

monstraram interesse em se can-
didatar. Quanto aos professsores,
a situação é mais difícil pois se na
gestão anterior tínhamos a pre-
sença do professor Nicola Cen-
troni, da Psicologia Social, até
agora ninguém se inscreveu para
o novo mandato. Vale dizer que a
permanência na CIPA pelo prazo
de um ano, além de representar
uma grande contribuição à comu-
nidade, garante a estabilidade do
representante enquanto durar o
seu mandato.



Essa é a grande
disputado próxi-
mo sábado. Ex-
plica-se:continu-
am rolando os
jogos de futebol
society, todo sá-
bado pela ma-
nhã, onde jogam
alunos, funcio-
nários e amigos.
O 1°jogo, em 19/
11, foi bastante

equilibrado eter-
mrnou em um
suado 3 x 3. O
jogo que valia
taça, comoera de
se esperar, foi
marcado pela
grande aplicação
e raça de lado a
lado. E este não
deve ser diferen-
te. As brincadei-
ras egozações já

estão rolando
desde a semana
passada. E o tro-
féu já tem des-
tino certo: se os
casados ganha-
rem VaI para o
Doca's e se os
solteiros ga-
nharem vai
para a barraca
de hot dog do
Serginho ..
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N S~rT1 r~p.resentant~s
esta quarta-feira, 30/11, teremos a reunião do CONSUN para

votar o plano de gestão da Reitoria. Os alunos continuam sem
representantes, exceção feita ao Pós,pois não realizaram eleições.
São cinco cadeiras que continuam vagas. É uma pena!

No próximo dia 23 de dezembro, a partir das
12h, ocorrerá a festa de fim de ano dos funci-
onários e dos professores. O evento que é

realizado pela
AFAPUC e pela
APROPUC será
na pérgola, 5° an-
d ar do prédio
novo. A festa que
será animad a por
duas bandas,
uma de MPB e
outra de samba,
terá chope e chur-
rasco a vontade.
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e Paula Papis. Colaboraram nesta edição:
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Antonio da Silva, Carlos Alberto Outra. Ende-
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fi barbáriv
nas arquibancadas

F ernanda Katchnian Dognini
m virtude das últimas ocorrências de
extrema violência nos estádios de
futebol, decidi, em nome dos aman-
tes da maior paixão nacional, relatar
alguns fatos e procurar soluções para
que o brilho e o espírito de
competitividade do esporte não se-
jam apagados da nossa memória, que
infelizmente, já se acostumou a ou-
vir relatos, até certo ponto tenebrosos,
por parte da imprensa especializada.

Há algum tempo os estádios dei-
xaram de ser entretenimento acessí-
vel dos finais de semana. Naquela
época as famílias freqüentavam em
peso os campos e o máximo que acon-
tecia era a famosa gozação por parte
do torcedor do time ao adversário,
que, acredite, sentava-se ao seu lado
sem nehuma separação.

Tentando encontrar-justificativas
para tanto barbarismo, não pude dei-
xar de pensar no estado social
gravíssimo que vem atingindo as ca-
madas menos privilegiadas da socie-
dade. A violência urbana, a falta de
perspectivas, enfim; o dia a dia de so-
frimentos, são fatores até certo ponto
relevantes; porém, será esta justifica-
tiva para tanta violência?

No último mês, cerca de 8 pessoas
foram mortas em conflitos de torci-
das organizadas. Dentre eles, Sergio
Francisquini, de 19 anos e Wagner
Soares da Silva, 22 anos. E issotende
a continuar. Falo isso por conhecimen-
to próprio. Como corintiana e assídua
freqüentadora de estádios (atualmen-
te nem tanto) presenciei e vivi cenas
de profundo desrespeito humano.

Presenciei por várias vezes covar-
des espancamentos. Um deles acon-
teceu no campeonato brasileiro de 93,
em um jogo entre Santos e
Corinthians. Na saída do jogo um gru-

po de cerca de 20 corintianos (orga-
nizados!) agrediu violentamente um
santista que cometeu o grave crime
de andar com a camisa do seu time.
Coisa que imprensa e clube já sabi-
am e não combatiam.

Vivi a triste experiência de ser
espancada por um PM ao término de
uma partida entre Corinthians e Pal-
meiras no Pacaembu no ano passado.
Uma briga entre alguns torcedores da
Gaviões com a polícia despertou a ira
de toda corporação que avançou ar-
quibancada acima batendo em quem
encontrava no caminho. Ao tentar
fugir da área de conflito tropecei e cai.
Foi quando um policial, com um sor-
riso nos lábios, mesmo vendo que era
uma mulher, desferiu vários golpes de
cacetete até ser contido por torcedo-
res indignados. Resultado: duas cos-
telas quebradas e hematomas pelo
corpo e cabeça.

O que poderia ser feito?
Sinceramente, as campanhas anti

violência não têm funcionado de ma-
neira efetiva, pois elas são simples-
mente anuladas pelos interesses po-
líticos e financeiros dos clubes. Ou-
tro fato é o despreparo policial além
da conivência dos que se intitulam
"torcedores organizados". Organiza-
dos? Faz muito tempo que estas fac-
ções perderam o controle sobre seus
associados.

Solução? Que fechem-se, então as
cortinas, pois o espetáculo acabou ...

Dedicado aos verdadeiros amantes
do futebol, e às pessoas que realmen-
te se dedicam para que a esperança
não acabe ...

Femanda K Dognini é aluna de História
daPUaSp


