
TV P U c

Uma nota publicada na se-
ção "Rola na Rampa", deste
jornal, sobre a situação em que
se encontra o projeto da TV
interna para a Universidade,
suscitou alguns esclarecimen-
tos do professor Gabriel Priolli,
do Departamento de Jornalis-
mo da Faculdade de Comuni-
cação e Filosofia, e diretor da
TVPUC.

Na nota, destacamos que os
professores Júlio Wainer e
Wagner Barreira questionaram
o atual estágio do projeto. O
professor Priolli, em carta diri-
gida à diretora da Faculdade de
Comunicação e Filosofia,
Marisis Aranha Camargo, cuja
cópia nos foi remetida, informa
sobre a atual fase do projeto.

Programação própria

Há cerca de um ano foram
iniciados entendimentos com a
NET-São Paulo, empresa ope-

radora de serviço de TV a cabo,
visando uma parceria na insta-
lação da TV PUC, ficando por
conta da NET as despesas da
montagem de uma rede física
de TV em 44 pontos do campus
Monte Alegre.

O acordo prevê o forneci-
mento, também gratuito, pela
NET da programação de 33
canais, do Brasil- e de outros
países, por um período de qua-
tro anos, prorrogável, além da
assistência técnica e acesso fa-
cilitado à seus fornecedores de
materiais e equipamentos. Em
troca, a PUC se compromete a
ceder espaços físicos no TUCA
para a instalação de um show
room e uma oficina técnica da
NETo

O contrato desta parceria já
foi assinado pelo Reitor e está
nas mãos da NET para o mes-
mo procedimento.

O professor Priolli lembra
que um acordo deste gênero,

•

entre uma operadora de TV a
cabo e uma Universidade, é o
primeiro na América Latina. "A
médio prazo, faremos transmis-
sões de programas diretamente
daPUC para fora da Universida-
de, via NET, e capacitaremos a
TV PUC a pleitear a concessão
de um canal de Tv, no Ministé-
rio das Comunicações, para es-
tender a nossa produção/progra-
mação a todos os assinantes de
TV a cabo de São Paulo."

Outra parceria está sendo
negociada junto a Gradiente
Eletrônica S/A para a obtenção
de todos os equipamentos ne-
cessários para a operação da TV
PUC. Igualmente a custo zero.

"Estamos fazendo tudo para
que a TV PUC esteja implan-
tada e em operação regular no
início do ano letivo de 1995."
Depois, afirma Priolli na carta,
"partiremos para a organização
da nossa estrutura própria de
produção" ·



Assitente-doutor TI
Assistente-mestre TI
Auxiliar de ensino TI

25 de janeiro
191,59
137,22
108,08

Umterço
das férias

25 de fevereiro
174,87
125,25
98,65

o 1/3 das férias dos
professores, que por
lei deveria ser pago
juntamente com o sa-
lário de janeiro, am-
bos antecipadamen-
te, não tem previsão
de data para paga-
mento. A informação
foi dada pelo profes-
sorDeCarolli. Segun-
do ele,a discussão de
quando o 1/3 deverá
ser pago terá início
somente em março.

Desconfoem,
pre-escola

A escola Catavento, durante
esse mês, concede descontos
nas mensalidades de filhos de
alunos da PUC.A escola ofere-
ce berçário e recreação infan-
til e retomará suasatividades a
partir do dia 18 de janeiro.
A Catavento está localizada na
rua Ministro Godoy, 488. Maio-
res informações pelo telefone
864-6823, também a partir do
dia 18 deste mês.
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