
~ma entrevista, publicada em
um jornal laboratório dos alunos do 30

ano do curso de Jornalismo da Comfil,
que discute o radicalismo sob as suas
mais diferentes formas, vem causando
desde junho grande polêmica e indigna-
ção, dentro e fora da comunidade uni-
versitária. Nela, um neonazista profere
violentos ataques contra as comunida-
des judaica e nordestina.

A reação foi imediata. O jornalista
Ben Abraham, 73, vice-presidente da
Associação Mundial dos Sobreviventes
do Nazismo, declarou, em artigo publi-
cado no jornal Folha de S. Paulo, ser
"lamentável que (....) uma revista (...)
glorifique Hitler colocando como exem-
plo asua plataforma política, inclusive o
extermínio em massa".

A reportagem também recebeu crí-
ticas por parte de alguns setores da
comunidade nordestina. O deputado fe-
deral José de Abreu (PSDB), um dos
responsáveis pelo Centro de Tradições
Nordestinas eproprietário daRádioAtual,
apresentou uma queixa-crime na Dele-
gacia de Crimes Raciais, alegando que a
PUC-SP estaria editando um jornal que
atacava os nordestinos. O professor
Wladyr Nader, coordenador do jornal e
a aluna Renata Soares, autora da maté-
ria, foram intimados a depor, sendo
defendidos pelos departamentos jurídi-
cos da APROPUC e da Reitoria.

MÁ-FÉ

Para Flávio Secolin, advogado da
Associação dos Professores da PUC-
SP, "o deputado agiu de má- fé, uma vez
que todo o processo estava baseado

somente na página que tinha a matéria
publicada, esquecendo-se de que elafazia
parte de uma publicação em que os
radicalismos, sob as mais diversas for-
mas, estavam sendo discutidos. Em
momento algum, a atitude dos respon-
sáveis pelo jornal pode ser caracterizada
como dolosa".

Causou estranheza, também, o fato
de o deputado tentar incriminar uma
estudante de 21 anos, que não tem
ligação com nenhuma empresa
jornalística e um professor de jornalis-
mo cuja vinculação com as causas soci-
ais é bastante conhecida (veja box nesta
página). Tal intento provavelmente só
encontra justificativa em um ano eleito-
ral, em que o candidato à reeleição José
de Abreu, do PSDB, está fazendo do-
bradinha com o pastor Didini, ex-líder
da Igreja Universal ehojenoPPB, como
afirmou a Folha de S. Paulo.

DEFESA

O professor Wladyr Nader manifes-
ta sua opinião na página ao lado. Já a
aluna Renata Soares deu ao PUCviva a
seguinte declaração a respeito do ocor-
rido: "Quando essa entrevista foi pauta-
da, em nenhum momento os alunos
quiseram ofender ou discriminar alguém.
Apesar de ter escrito a matéria, em
nenhum momento compactuei com as
idéias do entrevistado; apenas exerci
minha posição de repórter. A mim não
cabe julgar, mas apenas narrar fatos e
opiniões. Não esqueçamos de que o
jornalista Roberto Cabrini, daRede Glo-
bo, entrevistou PC Farias e Jorgina de
Freitas mas, nem por isso, aprovou os

atos desses personagens. O importante
é esclarecer que não houve má-fé de
nossa parte".

De sua parte, a Comfil vem tomando
providências a respeito do episódio. A
faculdade lançará um número especial
do jornal laboratório, dando espaço e
voz a todos aqueles que tenham se
sentido ofendidos ou agredidos pela
publicação da entrevista. A Comfil tam-
bém convidou ojornalistaBen Abrahan
e o deputado José de Abreu para darem
uma palestra na PUC-SP, onde ambos
terão a oportunidade de falar sobre suas
respectivas comunidades e discorrer
contra o racismo de que ambas são
vítimas. Por fim, a faculdade organizará
um ato público, em data e local a serem
ainda definidos, em repúdio a qualquer
forma de discriminação racial ou religi-
osa na sociedade brasileira.

Por sinal, a respeito de toda essa
questão, o professor Norval Baitello Jr.,
diretor da faculdade, declara: "Por sua
própria natureza, por defender progra-
mas multiculturais de formação de
comunicadores, a Faculdade de Comu-
nicação e Filosofia repudia veemente-
mente as deploráveis declarações que
incitam a intolerância, opreconceito e a
discriminação veiculadas pelo entrevis-
tado".



HOMENAGEM A PAULO FREIRE

leandro começa a escolher
seu samba-enredo

~ Escola de SambaLeandro
de Itaquera encerrou no último
sábado, 1/8, as inscrições para o
samba-enredo do Carnaval de
1999. Por Paulo Freire: Educa-
ção um Salto Para a Liberdade é
o tema-enredo que a escola de-
senvolveránaavenidano próximo
ano. Infelizmente, não houve tem-
po hábil para a divulgação das da-
tas de encerramento das inscri-
ções, principalmente por coinci-
direm com as férias de julho.
Mesmo assim, até a última quin-
ta-feira, 30/7, pelo menos uma
composição de membros da co-
munidade puquianajá estava re-
gistradanaEscola.

As eliminatórias deverão
acontecer a partir deste sábado,
8/8, na Rua Padre Viega de Me-
nezes, 66, Itaquera, sempre a

partir das 22h.
Para aqueles que sempre ad-

miraram o trabalho do mestre
Paulo Freire, vale a pena dar um
pulo na Escola, pois quemjá ou-
viu alguns dos sambas inscritos
garante que eles são da melhor
qualidade.

Nesta quinta-feira, 6/8, às
16h30, acontece, na sala da Pre-
sidência do Pós-Graduação, uma
reunião com as entidades e inte-
ressados em participar do desfile
da Escola Leadro de Itaquera.
Nessa ocasião os organiza dores
passarão informações sobre o an-
damento dos preparativos do des-
file e discutirão formas de inte-
grar a comunidade puquiana ao
evento. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone
865-6403 com Paulo ou Ivana.

REFORMAS

Gráfica ganha novos
equipamentos

s Setores de Gráfica e Xe-
-ro"'xlllll,•• PUC estão sendo reforma-
dos, e serãounificadosemumsó.
Na gráfica, será instalada uma
máquina Xerox Doctec, modelo
135, de última geração, que pos-
sui acessórios para a encaderna-
ção de livros, teses e apostilas. As
novidadesnãoparampor aí.Onovo
equipamento poderá receber, ma-
teriais para serem impressos de
qualquerunidadedaPUC atravésda
rede de computadores dauniversi-
dade.Ou simplesmente imprimira

partir de um disquete.
O setor de Xerox da PUC en-

volve também os equipamentos
do terceiro andar e os instalados
na Cogeae, Rua Caio Prado.

Conforme informações do fun-
cionário Sérgio Luiz Monteiro,
encarregado do Setor de Cópias
Eletrostáticas da PUC, a garan-
tia do equipamento possibilita
que, em caso de problemas téc-
nicos com a máquina, a Xerox
se responsabilize pelos servi-
ços pendentes no setor, vindo

buscar e posteriormente entre-
gando na universidade omateri-
al duplicado.

Devido à alta velocidade do
novo equipamento da Xerox, a
capacidade de produção do se-
tor aumentará significativamen-
te, possibilitando uma queda nos
preços das cópias simples que
hoje custam R$ 0,10. Além dis-
so, garante a professora Vera
Neves, da Vice-Reitoria Admi-
nistrativa, a qualidade das có-
pias será muito superior.



Sem radicalismo
Wladyr Nader

o contrário do que muita gente anda
imaginando, a proposta dojornal-labo-
ratório Oito ou Oitenta, como, aliás,
expressa seu editorial, não foi ferir
suscetibilidades nem tampouco provo-
car qualquer tipo de celeuma sobre
questões raciais, dentro ou fora da Uni-
versidade. Realizado por terceiranistas
do curso matutino de Jornalismo como
trabalho prático da disciplina Edição,
de minha responsabilidade, teve, sim,
como objetivo discutir o radicalismo
sob seus vários aspectos. Assim, da
mesma forma que, na reportagem "Bra-
sil: ame ou morra", que tanta polêmica
tem provocado, o entrevistado se diz
um admirador de Hitler, "apesar de ter
enlouquecido no final", em outras,
pessoas das mais diversas origens criti-
cam ou defendem, por exemplo, o fa-
natismo religioso, o satanismo, o uso
de tatuagens e piercings, a hipocondria
e as torcidas organizadas.

A escolha do tema do jornal-labora-
tório - em geral distribuído gratuita-
mente dentro da PUC - é conse-
qüência de longas discussões todo se-
mestre em sala de aula. Foi o que ocor-
reu com aquele que resultou no Oito
ou Oitenta, que, sob nenhum pretex-
to, desejou ofender credos, religiões ou
criaturas. A preocupação maior era com
a liberdade de expressão - e, por isso,
também a de imprensa -, questão cara
a todos nós que militamos ou vamos
militar na profissão. Tanto isso é ver-
dade que o editorial adverte: "as maté-

l

rias serviram para mostrar que tudo é
uma questão de parâmetro e que não
cabe a ninguém cercear a liberdade de
expressão - cada vez mais disfarçada
pelo didatismo burro e açucarado de
Rede Globo, Ratinho e afms".

Dois pontos, ainda, precisam ficar
mais claros para a comunidade universi-
tária' onde se concentra a grande
maioria de nossos leitores: em primei-
ro lugar, que o jornal-laboratório mos-
tra nitidamente que os repórteres, como
manda o bom jornalismo, apenas re-
produziram em suas matérias as opi-
niões de dezenas de entrevistados, não
se posicionando a respeito delas; e, em
segundo, que a autora de "Brasil: ame
ou morra", a aluna Renata Soares, pro-
curou realizar seu trabalho com compe-
tência, transcrevendo as opiniões
preconceituosas e condenáveis - espe-
cialmente sobrejudeus e nordestinos -
de um cidadão com que nem estudantes
nem professor concordam. Portanto, po-
dem estar certas, as comunidades judai-
ca e nordestina, de que em hipótese al-
guma o objetivo de Oito ou Oitenta foi
atingi-Ias.

A celeumaem tomo do jornal-labo-
ratório é, de qualquer forma, gratificante
para todos os envolvidos no projeto.
Jornalismo se faz assim, de erros e acer-
tos. Espero que mais destes.

Wladyr Nader é professor de Edição
do curso de Jornalismo da PUC-SP



TESES
A proteção penal do meio
ambiente em face da
Constituição Federal de
1988, por Alessandra Ra-
passi M. Prado. Mestra-do
em Direito. Dia 4/8, 8h30,
sala 4B-14.
A imunidade tributária das
entidades fechadas de
previdência privada, por
Sandra Lopes Barbon
Lewis.Doutorado em Direi-
to. Dia 6/8, 8h30,sala 4B-14.
Aplicabilidade e efetivi-
dade do princípio da
igualdade: uma análise
do discurso jurídico consti-
tucional brasileiro atual,
por Luciana Barbosa Mus-
se. Mestrado em Direito.
Dia 7/8, 12h30,sala 4B-14.
A construção do discurso
na assessoria de imprensa,
por Zulmira Nóbrega. Mes-
trado em Comunicação e
Semiótica. Dia 7/8, 13h,
sala 4B-12.
A produção textual-dis-
cursiva dos alunos de pri-
meiro ano de Direito: uma
experiência de sala de
aula, por Carlos Francisco
Torchia. Mestrado em Lín-
gua Portuguesa. Dia 7/8,
14h.
Buscando compreender os
pressupostosda ISO: um es-
tudo exploratório, por José
Carlos Moura. Mestrado
em Administração. Dia
10/8, 15h,sala 4B-12.

SONHOS E
FEMINILIDADE

Teminício nesta quarta-fei-
ra, 5/8, um grupo de estu-

dos sobre Sonhos e a retóri-
ca do inconsciente, quinze-
nalmente, das 18às20hcom
apoio do Centro de Estudos
de Semiótica e Psicanálise
da PUC-SP(CeSPuc),do Pro-
grama de Pós-Graduação
em Comunicação e Semió-
tica. Com duração de qua-
tro meses e coordenação
de Fani Hisqoil. o objetivo
do estudo é interpretar o
simbolismo dos sonhos por
meio da retórica de Freud.
O pagamento pode ser fei-
to em quatro parcelas de
R$80,00.
O Centro promove também,
a partir de terça-feira da pró-
xima semana, 11/8, o cursoA
feminilidade como signo - O
lugar do sexo nos modos de
gozo da sociedade moder-
na, quinzenalmente, das
20h30às22h30.Marcio Peter
de SouzaLeiteministrao cur-
sovisando à transmissãodas
idéias de Freudsobre a con-
dição da mulher para depois
questioná-Ias desde o ponto
de vista de Lacan.
Osinteressadospodem seins-
crever na Cogeae, na Rua
MinistroGodoy, 967,telefone
3873-3155.Mais informações
no CeSPuc, Rua Monte Ale-
gre, 984, Prédio Novo, 4° an-
dar, sala 416.

GRIFFE
Nesta segunda-feira, 3/8, a
lojinha da PUC,que funciona
de segunda a sexta-feira,
das 11às20h,reabre prome-
tendo diversas promoções.
Durante a última semana de
férias,a loja permaneceu fe-
chada por uma semana
para manutenção elétrica.

IDIOMAS
A Faculdade de Comuni-
cação e Filosofia (Comfil)
realiza, nesta semana, os
testes de colocação para
oscursosde Inglês,Francês
e Espanhol para gradu-
andos. A avaliação para
inglês e espanhol será na
quarta e quinta-feiras, 5 e
6/8, das 12às 14he das 17
às 19h, e para francês so-
mente na quinta-feira,6/8,
das 17às 19h.Maisinforma-
ções podem serobtidas na
secretariada Comfã. na Rua
Monte Alegre, 971,telefone
3670-8124.

TREINAMENTO

O Programa de Desenvol-
vimento Profissional da
PUC-SPrealiza a palestra
Avaliação Profissional: O
Plano de Desenvolvimento
Profissional da PUC, com os
professores Ana Maria A.
Saul e Rubens Monicci. O
encontro, que é dirigido a
funcionários que ocupam
cargos de chefia, aconte-
ce na sala 239, Prédio
Novo, quinta-feira, às 9 h.

EDUC
O Espaço Educ reabre no
segundo semestre com
uma semana de promo-
ções nas publicações da
Editora da PUC,livrose re-
vistas poderão ser adquiri-
dos por preços a partir de
R$ 1,00. A Educ também
informa que seus livrospo-
derão ser encontrados, a
partir de agosto, na livraria
Vozes,no primeiroandar do
Prédio Novo, com descon-
to de 30%.



A FEAlaz 50 anos
Maria Angélica Borges e Cristina Helena P. Mello

••• ~Faculdade de Economia,
Administração, Contabilidade e
Atuária comemora o seu cin-
qüentenário neste mês de agos-
to. Os prolegômenos de nossa
trajetória estão na Era Vargas
quando, em 1938, os padres
Salesianos de Dom Bosco fun-
daram o "Liceu Coração de Je-
sus", no qual se estruturava o
curso de Administração e Fi-
nanças. Posteriormente, no fi-
nal dos anos 40, houve algu-
mas alterações por ocasião de
sua agregação àPontificia Uni-
versidade Católica de São Pau-
lo. O Dr. José Feliciano Ferreira
da Rosa Aquino, secretário ge-
ral desta instituição, conta-nos
que, em 1947, a Faculdade de
Estudos Econômicos (origina-
riamente o curso de Adminis-
tração e Finanças) solicitou sua
anexação à PUC. O parecer
sobre a solicitação, aprovado
pelo Conselho Universitário de
16 de setembro de 1947, des-
tacava a necessidade de que o
corpo docente fosse revisto e
de que a Faculdade obtivesse
seu reconhecimento. Posterior-
mente, em 3 de agosto de 1948,
tendo em vista que este reco-
nhecimento foi promulgado, o
monsenhor Dr. Emílio José

Salim, então Vice-Reitor da
Universidade, apresentou, ao
ConselhoUniversitário, parecer
favorável à agregação, que foi
aprovado unanimemente.

Para se adequar à Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação
Nacional, foi feita uma refor-
ma em 9 de março de 1964,
quando a Faculdade passou a
denominar-se Faculdade de Ci-
ências Econômicas, Contábeis
e Atuariais Coração de Jesus,
reconhecida por decreto fede-
ral em 1948.

A agregação da Faculdade de
Estudos Econômicos, mantida
pelo Liceu Coração de Jesus,
tomou-se incorporação em 4 de
julho de 1964, tendo corno
mantenedora a Fundação São
Paulo. Com a mudança, coube
à PUC-SP convidar novos pro-
fessores, assim como ao Liceu,
indenizar os antigos.

Ao longo da nossa história,
nossos quatro cursos foram
evoluindo para uma posição de
destaque no cenário nacional.
Nossa especificidade comunitá-
ria, associada a uma formação
pluralista, coloca-nos junto às
principais instituições de cará-
ter público do país. Visamos,
antes de tudo, à formação de

cidadãos críticos e profissionais
compromissados com a trans-
formação da realidade. A nos-
sa esperança é que os quadros
formados por nós, onde estive-
rem, nos diferentes locais da
sociedade civil, levem à possi-
bilidade de mudança e que as
áreas pertencentes às ciências
administrativas e econômicas
possam realizar a autodetermi-
nação das maiorias e ajudem a
minorar as mazelas sócio-eco-
nômicas de um país tão desi-
gual.

Formamos uma comuni-
dade de aproximadamente,
300 professores, 34 fun-
cionáriose 5.300 alunos, que
convida toda a Universidade
a comemorar conosco mars
um aniversário, este muito es-
pecial.

Maria Angélica Borges é
Diretora da FEA/PUC-SP

Cristina Helena P. Mello é
Professora de Economia da
FEA/PUC-SP

Ambas autoras do livro Me-
mória do Departamento de
Economia, co-autoria com os
Professores Claudemir Galva-
ni e Waldir P Gomes, editado
pela EDUC, 1998.



NOVA DII<EfOI<IA
DA APG

Nesta,terça, 11/8, às
18 h, na Livraria da
APG, a nova direto-
ria da Associação
dos PósGraduandos
da PUC-SP (APG)
toma posse. A nova
gestão será enca-
beçada por Renato
Gonçalves, o Telê,
mestrando do pro-

grama de pós em.
Direito. No mesmo
evento, será lança-
do o nO14da'Revis-
ta da APG. Ainda
neste mês, sai o n°
21 doJornaldoPós-
.G~~duando, que
mudou o seu for-
mato para tablói-
de.

Cyrano continua
• .Ao.mais um mes

A peça Cyrano e Ro-
xane, dirigido por Pa-
blo Moreira, deverá
continuar em cartaz
por mais um mês no
Tuquinha, encerran-
do sua temporada
em 30/8. A peça é
uma realização do
Núcleo de Pesquisa
Teatral (NPT) e do
Centro de Artes Cêni-
cas (CAC), do Tuca r

eé apresentada sem-
pre aos sábados e
domingos às 16h.

Também no Tuca, re-
estréia o grande su-
cesso de público Cas-
telo Rá-Tim-Bum -
Onde está o Nino?, di-
rigido por Flavio de
Souza e contando
com parte do elenco
do programa de TV.
O Castelo será exibi-
do aos sábados e
domingos às 16h, ao
preço de R$ 15,00,
com desconto para
estudantes e funcio-
nários da PUC.

Seguro
o BancoSantosinfor-
ma que está lançan-
do na pue uma pro-
moção de seguros
em que funcionários
e professores pode-
rão obter mais van-

tagens. Mais infor-
mações poderão ser
obtidas no posto de
atendimento da San-
tos Seguros, no sub-
solo do Prédio Novo,
ou pelo ramal 8357.

Semana do 22
Dos dias 17a 21/8, o CA
22 de Agosto promove a
Semana do 22, na qual
serão discutidos temas
como os direitos huma-
nos e privatizações, en-
tre outros. As palestras
ocorrerão na sala 239
do Prédio Novo, pela
manhã e à tarde. Na
programação da sema-

CA 'PROt'\O~f,
f,XCORSÕf,S

O·Cacex abriu ins-
crições para três ex-
cursões que serão
promovidas no 2°se-
mestre deste ano: a
Festa do Peão de
Boiadeiro em Bar-
retos, de 20 a 28/8, a
Oktoberfest, 16, 17
e 18/10, e Porto Se-
guro, na Ia semana
de dezembro. As ins-
crições podem ser
feitas no CA, no
câmpus Marquês de
Paranágua. As con- ,
dições de pagamen-
to, que cobre trans-
porte e hospeda-
gem, são facilitadas.

na também haverá uma
apresentação teatral na
Prainha, no dia 18/8,
promovida pelos alu-
nos. Estudantes inte-
ressados em acompa-
nhar as palestras de-
vem se inscrever no CA.
Os inscritos terão di-
reito a certificado de
participação.

Novaspromoções
da AFAPUC

A AFAPUC está com
dois novos convênios. O
Restaurante La Fi-
nestra, localizado na
Rua Bartira, 591, espe-
cializado em refeição
por kilo, e a Auto Moto
Escola R-5, na Rua
Clélia, 1425, poderão
ser utilizados pelos fun-
cionários, com paga-
mentos na folha do mês
seguinte. A loja O Boti-
cário da Rua Caetés,
315, que mantém um
convênio com a associ-
ação, avisa que está fa-
zendo uma promoção
comokit Boticário para
o dia dos pais e descon-
to na linha de maquia-
gem.
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