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Entrevista do mês

Esquiando no asfalto

Luis Fernando Verissimo esteve no Tuca para dois encontros do pro-

Leandro Ribella, ex-aluno de Economia, atleta olímpico e participante da

jeto Primeira Página e conversou com PUC-SP em Notícias. “Foi uma

Olimpíada de Inverno em Sochi (Rússia), promove a inclusão social por

vocação que começou muito tarde”, diz, sobre sua carreira. Verissimo

meio do esporte que pratica. Além da prática de roller ski, o programa Ski

falou também de internet, Copa do Mundo e da criação de persona-

na Rua oferece auxílio aos jovens na busca pelo primeiro emprego, apoio

gens e desenhos. Pág. 12
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Dois diplomas: Direito pela
PUC-SP e pós-graduação pela
Universidade de Glasgow

Nossa equipe de arbitragem
internacional é escolhida a
melhor da América Latina

Evento no campus Ipiranga
discute a qualidade no ensino
superior católico

Profa. Vera Mendes apresenta
trabalho sobre atenção à
Síndrome de Down na ONU
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Editorial
Quase 30 anos após seu final, a luta contra a ditadura ainda
emociona a PUC-SP. Pudemos notar isso nos mais diversos
eventos promovidos no início de abril para recordar os 50 anos
do golpe que instaurou o regime civil-militar,como o julgamento da Lei de Anistia (pág. 06) e a inauguração do “Monumento
ao Nunca Mais”(abaixo).Ambos lotados de dor (pela tortura sofrida e pela ausência de amigos ou familiares) e de esperança
(pela justiça contra aqueles que cometeram crimes no período).
E cheios de gente: os mais velhos, que sofreram com o arbítrio;
e os mais jovens, que têm o privilégio de viver numa sociedade
com liberdade e democracia.
Aqui na ACI,nos esforçamos para fazer uma ponte entre os mais
antigos e os mais novos, expondo as histórias da Universidade
naqueles 21 anos de chumbo. Além de PUC-SP em Notícias
(pág. 07), usamos as redes sociais para relembrar a ousadia da
PUC-SP e de sua comunidade (abaixo) e divulgar todas as atividades relacionadas ao tema que aconteceram na Instituição.

Lembrar estes tristes episódios é resistir ao esquecimento e
uma maneira de sensibilizar as novas gerações para que a violência de Estado e a falta de liberdade nunca mais se repitam.

A PUC-SP olha para o passado, honrada, mas não deixa de mirar o futuro. Por isso, a Reitoria convidou o renomado consultor Yacoff Sarkovas para apresentar às lideranças acadêmicas
e administrativas da Universidade os mais recentes conceitos
e ações nas áreas de gestão e construção de marcas (pág. 04).
Além disso,conversamos com o professor Clemente Ivo Juliatto,
especialista em administração do ensino superior (pág. 05). Ele
irá ministrar a conferência de abertura do 5º Fórum das Instituições de Ensino Superior (IES) Católicas do Brasil, que a PUC-SP

promove em parceria com a Associação Nacional de Educação
Católica do Brasil, no começo de maio, no campus Ipiranga.
Entre outras reportagens, PUC-SP em Notícias entrevista o escritor Luis Fernando Verissimo (pág. 12). Contamos a história de
Leandro Ribella (pág. 09), ex-aluno de Economia que deixou o
curso para se tornar atleta olímpico de esqui (cross country) e
montou projeto voltado à inserção social e esportiva de adolescentes da comunidade São Remo, no Butantã. Mostramos
o sucesso que nossos alunos do Direito têm conseguido nas
competições nacionais e internacionais de arbitragem comercial (pág. 03). Ainda na área jurídica, anunciamos o convênio
da PUC-SP com a Universidade de Glasgow, que facilitará a
diplomação de nossos formandos, em nível de pós-graduação,
pela instituição escocesa (pág. 03). Registramos, por fim, a participação da professora Vera Mendes (Fono) em evento da ONU
que discutiu os avanços em saúde e inclusão de portadores de
Síndrome de Down (pág. 11).

50 anos do golpe

Para resistir ao esquecimento

Thiago Pacheco/ACI

PUC-SP amanheceu de luto no dia 31/3 e vestiu de preto todas as suas interfaces tecnológicas para marcar os
50 anos do golpe militar no Brasil e compartilhar a história
de luta da Universidade pela volta da democracia ao país.
A partir da #LembrarÉResistir, os profissionais da Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) e do setor de
marketing elaboraram uma campanha que integrou as
mídias sociais, o site da PUC-SP e o boletim eletrônico
Acontece na PUC-SP, além de posicionar banners no campus Monte Alegre. A iniciativa teve parceria da TV PUC e
da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) e apoio da
Comissão da Verdade da PUC-SP, cujo slogan é “Lembrar
é Resistir”.
As ações foram prontamente aceitas e adotadas pelos
internautas de dentro e fora da Universidade. O acesso
ao site aumentou cerca de 45%, saltando de 26.938 (em
24/3) para 39.000 (em 31/3). A página com reportagem
especial sobre a história de resistência da PUC-SP teve
grande audiência no dia, com mais de 3 mil visitas únicas.
Nas redes sociais, o impacto foi grande. O post que lançou
a campanha no Facebook, logo na manhã de 31/3, teve
27.840 visualizações, 499 curtidas e 394 compartilhamentos. No Instagram, houve postagens que chegaram a mais
de 100 likes. No Twitter, breves textos do professor Luiz
Antonio Dias (Depto. História) contaram, cronologicamente, como se deu o golpe em 31 de março daquele ano de
1964 – todas as publicações foram retuitadas.
Além da campanha, diversos setores da Universidade (curso de Jornalismo, Museu da Cultura e CAs de Direito e de
Relações Internacionais) realizaram atividades para marcar a data. O Tuca, o Instituto Vladimir Herzog e a Cia. Livre
promoveram, entre 31/3 e 3/4, leituras encenadas de duas
peças que discutem a vida e a morte do jornalista Vladimir

Bete Andrade/ACI

A

Inauguração do “Monumento ao Nunca Mais” lotou a entrada do Tuca

Herzog (assassinado no DOI-Codi, em 1975).
Por fim, dia 2/4, a Fundação Perseu Abramo e a Fundação Maurício Grabois inauguraram no jardim do Tuca um
“Monumento ao Nunca Mais”. O símbolo integra o projeto

“Trilhas da Anistia”, parceria entre a Comissão de Anistia e
a ONG Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice), que prevê a instalação de totens semelhantes em outras dez cidades do país.
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Direito: dois diplomas

Graduação no Brasil, pós na Escócia
Mara Fagundes
Mara Fagundes/ACI

Os alunos de Direito terão, em breve, a oportunidade de concluir o curso e conseguir dois diplomas:
um de graduação pela PUC-SP e outro de LLM (legum magister, modalidade de pós-graduação na
área jurídica) pela Universidade de Glasgow. A parceria com a instituição escocesa, considerada uma
das mais tradicionais do Reino Unido no campo do Direito, foi assinada em março pela reitora Anna
Cintra e as professoras Angela Melley e Rosa Greaves. O convênio permitirá que os estudantes façam
nove semestres no Brasil e mais dois na Escócia; um dos períodos no país europeu valerá para obter
a graduação pela PUC-SP. Haverá ainda aulas de inglês e 20% de desconto pelo curso em Glasgow.
A regulamentação deve ser divulgada em breve. De acordo com Patrícia Shiroma, supervisora de Relações Internacionais, a proposta é selecionar alunos do oitavo período (a partir do próximo semestre)
para que eles cursem disciplinas obrigatórias no nono e possam participar do programa a partir do
décimo, em setembro de 2015. As disciplinas cursadas em Glasgow serão aproveitadas no lugar das
optativas que seriam realizadas na PUC-SP.
“O estudante terá que cumprir uma carga horária mais extensa. Mas terá um benefício para a prática
profissional que só é oferecido aos alunos da nossa Universidade”, ressalta o professor Antonio Manzatto, assessor de Assuntos Institucionais e Internacionais. “É uma iniciativa importante, que mostra
que a Faculdade de Direito é reconhecida e valorizada no exterior”, acrescenta. Para a professora Rosa
Greaves, da Universidade de Glasgow, a parceria, que é a primeira firmada com uma faculdade de Direito brasileira, é muito significante.“O LLM profissional é muito importante no mercado de trabalho.
Temos programas em Direito Internacional, uma boa oportunidade para os estudantes interessados
em trabalhar nos organismos internacionais, como as Nações Unidas”, pondera.
Para conseguir o certificado da Universidade de Glasgow, o estudante deverá ter todos os créditos e
o paper final aprovados.“A ideia é que esse aluno ainda possa aproveitar o seu trabalho de conclusão
do LLM escocês como a monografia da graduação e, cumpridas as exigências formais, colar grau no
Brasil”, afirma o professor Thiago Matsushita, vice-coordenador do curso de Direito.

Profa. Rosa Greaves, da Universidade de Glasgow, apresenta a parceria para estudantes

Arbitragem comercial

Direito PUC-SP no alto do pódio
Divulgação
Divulgação

O Direito da PUC-SP vem se destacando nas competições de Arbitragem Comercial Internacional: a equipe da Instituição é a
primeira a vencer, no mesmo ano, os dois torneios realizados pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá no país, em São Paulo (foto ao lado, abaixo) e Curitiba (foto ao lado, acima). Ambos preparam os estudantes brasileiros para o Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, o mais importante do mundo, realizado em Hong Kong
(China) e em Viena (Áustria). Além da vitória no Brasil, o grupo ganhou o Pré-Moot de Paris e foi escolhido o melhor da América
Latina no Moot de Hong Kong, entre os dias 1 e 6/4.
“Na China, avançamos ao round of 32 e recebemos menções honrosas para as oradoras Camila Simão e Luísa Quintão e o
documento Memorando do Requerido. São honrarias inéditas para universidades brasileiras”, diz o professor Claudio Finkelstein
(Pós em Direito). Ele é um dos coordenadores da equipe, formada por alunos da pós-graduação (os coaches Napoleão Casado
Filho, Fábio Vieira, Marcelo Escobar, Thomas Law, Eduardo Terashima, Bruna Barletta, Karin Skitnevsky e Ettore Botteselli) e da
graduação (os participantes efetivos ou mooties Marina Vidal, Fernanda Merouço, Luísa Quintão, Camila Simão, Clara Kneese,Yuri
Pedroza, Julia Peixoto, Gabriela Jung e Rubens Boicenco).
A arbitragem é um meio alternativo privado de resolução de disputas econômicas em contratos internacionais; trata-se de uma
maneira de solucionar conflitos sem recorrer a Cortes e Tribunais Nacionais. De acordo com Finkesltein, as competições são
“excelentes oportunidades” para os estudantes porque “o contato com universos legais e costumes jurídicos dos mais variados
países permite que o aluno entenda e reflita criticamente sobre o seu próprio sistema”. Para o mootie Yuri Leite, participar destes
eventos ajuda na capacitação para a prática profissional: “A oratória, a internacionalização da pesquisa e do conhecimento, bem
como a retórica jurídica, dão ao aluno uma visão do exercício jurídico como advogados”, explica.
Em maio, começam as reuniões semanais do grupo que irá competir em 2015. Para contatar a equipe, os interessados devem
entrar em contato pelo e-mail fernanda@finkelstein.com.br. (P. L.)
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#Geografia

Cartografia colaborativa

C

elular na mão, ferramentas de mapeamento online gratuitas e a vontade de coletar dados de maneira colaborativa. No início de maio, estudantes da PUC-SP e interessados
em geral poderão viver esta experiência, que vem ganhando
cada vez mais adeptos em todo o mundo,ao participar da oficina Geocolaboração: pensar globalmente e mapear localmente.
Organizada pelos professores José Cossermelli e Márcia Cabreira (ambos do Depto.de Geografia),a oficina será realizada
por uma autoridade no assunto: Arlete Meneguette, que trabalha no Google e é docente do Depto. Cartografia da Unesp.
O evento acontecerá no campus Monte Alegre (sala 100-A
e laboratórios de informática), dias 5, 6 e 7/5, das 19 às 22h.
A oficina será dividida em três etapas. No dia 5/5, se realiza
o Geowalk, quando os participantes circularão pelo entorno
do campus Monte Alegre, definindo elementos a serem mapeados e realizando levantamento de campo. No dia 6/5, é a
vez do MapUp, mapeamento usando produtos Google Geo.
O último dia, 7/5, é a vez do FollowUp, um pós-mapeamento,
com apresentação dos resultados e reflexão sobre a importância da Geografia colaborativa para a sociedade do conhecimento. “A geocolaboração permite aos novos cartógrafos
compartilhar o saber sobre sua comunidade, favorece a apropriação desta realidade e contribui para a educação geográfica”,afirma Cossermelli.Segundo o docente,a oficina pretende
formar capacitadores, pessoas que depois poderão multiplicar a experiência em suas comunidades. Os participantes poderão acessar artigos da professora Arlete Meneguette e se preparar para a
oficina por meio do link: https://unesp.academia.edu/ArleteMeneguette/Papers.Arlete é formada em Engenharia Cartográfica pela Unesp e PhD em Fotogrametria pela University College London.Tem
experiência na área de Geociências, com ênfase em Cartografia, atuando principalmente nos temas Cartografia Multimídia,Visualização Cartográfica, Sistemas de Informações Geográficas e Geocolaboração. Entre outras atividades, atua no Google Earth Engine, Google Maps Engine e Google Map Maker. (T. P.)

Palestra Yacoff Sarkovas

Bete Andrade / ACI

Marca é atitude e engajamento
“As marcas se constroem mais pelo que fazem do que
por aquilo que falam”. Assim Yacoff Sarkovas, CEO da
Edelman Significa, abriu sua palestra na tarde de 27/3.
Ele esteve na Universidade a convite da Reitoria para
falar aos gestores da Instituição sobre administração
de marcas. Responsável por dirigir uma agência de comunicação especializada neste campo, Sarkovas falou
por cerca de uma hora sobre os vínculos que estão se
formando entre pessoas, instituições, entidades e empresas no contexto das transformações social, cultural,
ambiental e midiática do século 21.
Sarkovas disse não ter dúvidas sobre a renovação da
marca PUC-SP.“O conhecimento é a base de tudo, o resto
é trabalho. É preciso um alinhamento interno para um
rumo que agregue a maior parte da comunidade, principalmente a área acadêmica da Instituição”, afirmou.
Entre os gestores que lotaram o auditório “Dom
Paulo Evaristo Arns”, no campus Monte Alegre, o professor Daniel Gatti (diretor da Faculdade de Ciências
Exatas e Tecnologia) concorda com as afirmações

do palestrante sobre a importância da comunicação
interna. “Isso também é trabalhar a marca. Algumas
vezes, dentro da PUC-SP, um grupo não sabe o que
outros realizam. Acertar o fluxo de informações pode
repercutir de maneira positiva internamente e melhorar muito a imagem que levamos para fora da
Universidade”, enfatizou. Para a professora Regiane
Miranda de Oliveira Nakagawa (diretora-adjunta da
Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes), foi um momento de reflexão sobre o projeto de
Universidade que está sendo construído. “Um evento
como esse é benvindo. Uma oportunidade de parar
para se repensar e refletir sobre o que é a PUC-SP e
como a queremos no futuro”, afirmou.
A reitora Anna Maria Marques Cintra encerrou o
evento agradecendo a presença de Sarkovas e falando sobre a importância de refletir sobre a Instituição
e a percepção que ela passa à sociedade: “Percebo
que a nossa marca, apesar das dificuldades, se mantém forte”, concluiu. (B. A.)
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Educação católica

Em busca da qualidade
No início de maio, pela primeira vez, a PUC-SP recebe um evento da Associação Nacional de Educação
Católica do Brasil (Anec), o 5º Fórum das Instituições
de Ensino Superior (IES) Católicas do Brasil. “No atual
contexto agressivo do mercado educacional brasileiro, trata-se de uma oportunidade para nos aproximarmos de instituições ‘coirmãs’, aquelas voltadas não
apenas à educação profissional, mas também para a
intervenção social, a formação do ser humano e do
cidadão”, observa a reitora Anna Maria Marques Cintra.
A atividade acontece dias 8 e 9/5, no campus Ipiranga, e reúne reitores, diretores e pró-reitores para
discutir o tema Construindo a Qualidade nas IES Católicas. Esse é o assunto da palestra de abertura, ministrada pelo Irmão Clemente Ivo Juliatto, dia 8/5. “De
um modo geral, o ensino de excelência é aquele que
prepara a cabeça para pensar corretamente, o coração para agir com responsabilidade e as mãos para
intervir na realidade com proficiência”, disse Juliatto,
ex-reitor da PUC-PR e especialista em gestão universitária, ao jornal PUC-SP em Notícias (leia ao lado a
entrevista completa).

‘Excelência é preparar para a vida’
A administração e a qualidade do ensino superior são
assuntos constantes na carreira acadêmica do Irmão
Clemente Ivo Juliatto. Formado em duas licenciaturas
(Matemática e Pedagogia), Juliatto tem especialização
em Planejamento Universitário (PUC-RJ), dois mestrados (Educação Superior; Planejamento Universitário e
Pesquisa Institucional), um doutorado (Organização e
Administração de Instituições de Ensino) pela Columbia University (EUA) e pós-doutorado em Administração
Universitária pela Harvard University (EUA). É autor do
livro A universidade em busca da excelência: Um estudo sobre a qualidade da educação (Champagnat Editora, 1995,
2ª edição revisada em 2010).
Reitor da PUC-PR durante 16 anos, o docente falou sobre
estes temas em entrevista ao PUC-SP em Notícias.

Em que consiste a educação de qualidade?
A meu ver, é a que prepara o estudante para a vida. Mas
para que tipo de vida? Então, a qualidade depende muito
da visão que se tem, do que é realmente importante para
cada um. Seria o trabalho, o aspecto pessoal, social? É a
importância que se atribui ao desempenho humano nas
diferentes áreas de comportamento e de atuação, aliado à condizente preparação para elas, que determina a
qualidade em educação. De um modo geral, o ensino de
excelência é aquele que prepara a cabeça para pensar
corretamente, o coração para agir com responsabilidade
e as mãos para intervir na realidade com proficiência.

O que diferencia a excelência nas universidades
católicas e nas instituições não-católicas? Os critérios para avaliá-las devem ser os mesmos?
Acervo ACI

A avaliação oficial da educação das universidades inclui critérios de ensino e pesquisa.
Como fica a extensão, que completa o tripé
universitário?
Inicialmente, há que se considerar que a avaliação
é a maneira privilegiada de se cuidar da qualidade,
alcançá-la e fazer a instituição progredir. Por outro lado,
a missão da universidade envolve três tipos de atividades: ensino, pesquisa e extensão. Preocupar-se apenas
com as duas primeiras significa reduzir o campo de ação
universitário. Se a escola superior a omite, tanto na atuação quanto na avaliação, demonstra na prática que a
extensão não é importante. No Brasil e em outros países em desenvolvimento, entendida como o prolongamento das atividades da instituição para além de seus
muros, ela não só é importante como absolutamente
fundamental. Há que se considerar que, em nossa pátria,
talvez nem chegue a 10% o número dos cidadãos que
tiveram acesso ao ensino superior e seus benefícios. É
muito pouco se quisermos ter uma sociedade evoluída e
bem educada: os países desenvolvidos têm muito mais
que o dobro. (T. Pa.)
Júlio Covello

As outras palestras abordam temas sobre educação a
distância, o Projeto de Lei que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior
(Insaes) e os dez anos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A programação
inclui ainda apresentação de cases. Para saber mais,
acesse www.anec.org.br/forumies. (T. Pa.)

A visão de qualidade de uma universidade católica não
é exatamente a mesma de uma instituição pública ou
de uma particular lucrativa, porque as visões de educação nelas existentes não são totalmente coincidentes.
Podem ser em alguns pontos, mas não em todos. Em
consequência, as bases da avaliação não podem ser
as mesmas. Nas católicas, em particular, há critérios de
excelência que contam muito e inexistem nas demais,
como a preocupação com o fenômeno religioso. Nesse
sentido, a educação católica é mais completa e pode até
ser melhor que as demais, pois se preocupa com tal aspecto da formação, extremamente importante na vida de
todo o ser humano. A maioria das instituições católicas
oferece a seus alunos disciplinas de filosofia, teologia,
ética, ou mesmo outras, com algum conteúdo religioso. A
maioria proporciona também atividades de cunho pastoral e de caráter formativo. Algumas inclusive mantêm
paróquias ou capelanias universitárias.

numa sociedade de cultura diferente e conhecer outra
realidade amadurece muito as pessoas, o que contribui
decisivamente para o seu desenvolvimento pessoal e
até profissional. Segundo, o mundo a cada dia se relaciona mais. Isso é verdadeiro tanto para as sociedades
quanto para as pessoas. Trata-se de uma tendência que
só deve aumentar nos próximos anos e pode ser facilitada com a internacionalização. Além disso, percebe-se
em nossas universidades que quem estudou ou estagiou
no exterior possui uma educação de melhor qualidade
que outros sem a mesma chance. Embora nem sempre,
em geral isso é verdadeiro. Essa condição também é amplamente valorizada pela comunidade universitária. Por
último, a universidade, com menos de 100 anos no Brasil,
deve ser considerada um fenômeno relativamente novo.
Mas a instituição universitária já possui pelo menos oito
séculos de existência. Supõe-se, portanto, que em outros
países onde está estabelecida há mais tempo ela já tenha
alcançado maior grau de excelência e o estudante que a
frequenta possa se beneficiar mais da sua influência.

A internacionalização ajuda na busca da qualidade?
Acredito que sim, por várias razões. Primeiro, melhor
qualidade da educação significa mais preparação para
a vida. Ir para o exterior, aprender outra língua, viver

Irmão Clemente Ivo Juliatto
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Comissão da Verdade

Sem perdão aos criminosos

Priscila Lacerda / ACI
Priscila Lacerda / ACI
Julgamento reuniu personalidades, entidades da sociedade civil e do poder público; no detalhe, a plateia aplaude os discursos

O

Tuca, lotado, aplaudiu na noite de 18/3 a condenação da Lei de Anistia. O júri, for-

posição que apresentava, o docente argumentou que revogar a legislação traria “insegurança

mado por representantes da classe artística, do Movimento dos Trabalhadores Sem

jurídica”, uma vez que a Lei 6.683, parte da ordem constitucional anterior, não poderia ser con-

Terra (MST), da União Nacional dos Estudantes (UNE), da Ordem dos Advogados do Brasil

siderada no sistema normativo da Constituição de 1988. “Mas podemos descobrir e exibir os

(OAB), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo presidente da Comissão Justiça e

desmandos destes canalhas, como as Comissões da Verdade têm feito”, ressaltou.

Paz (Arquidiocese de São Paulo), foi unânime na decisão de responsabilizar os agentes do

O Tribunal Tiradentes III, presidido pelo jornalista Juca Kfouri, contou com cinco testemunhas

Estado que cometeram crimes durante o regime ditatorial (1964-1985).

de acusação: o procurador Marlon Weichert (Ministério Público de São Paulo), Amelinha Teles

Promulgada pelo presidente João Batista Figueiredo em 1979, a Lei 6.683 concedeu per-

(representando familiares de mortos e desaparecidos), Rogério Sotilli (secretário municipal de

dão tanto a presos e perseguidos políticos como a membros da repressão. “A legislação

Direitos Humanos e Cidadania), o deputado estadual Adriano Diogo (PT, presidente da Comissão

foi um pacto para que as Forças Armadas deixassem o Estado sem perseguição, devol-

da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”) e a deputada federal Luiza Erundina (PSB).

vendo o poder àqueles que sempre o exerceram: os agentes políticos e os empresários”,

Todos mencionaram os reflexos que a Lei de Anistia ainda produz – seja no arquivamento de

afirmou o jurista Fábio Konder Comparato, que participou do julgamento como acusador.

ações penais ou na disseminação de uma “cultura de impunidade”, que consideram estar na

“A principal vítima do regime empresarial-militar é o povo brasileiro”, completou.

base da violência policial e da criminalização de movimentos sociais nos dias atuais.

“O povo brasileiro” foi citado em diversos discursos daquela noite. O objetivo era claro:

Eles se referiram também à necessidade de cumprir a decisão da Corte Interamericana de Di-

explicitar que os homicídios, torturas, estupros, sequestros, desaparecimentos forçados,

reitos Humanos (em 2010, ao julgar o caso da Guerrilha do Araguaia, o tribunal concluiu que

ocultação e destruição de cadáveres cometidos na ditadura são situações de lesa-huma-

“as disposições da Lei de Anistia que impedem a investigação e sanção de graves violações

nidade, portanto, imprescritíveis. “Além disso, não há autoanistia em crimes dessa natu-

de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana e carecem de efeitos

reza. O Estado não tem competência para perdoar os delitos de seus próprios agentes”,

jurídicos” e não podem continuar a impedir “a investigação dos fatos do caso, nem para a

explicou Comparato.

identificação e a punição dos responsáveis”).

A defesa da Lei de Anistia foi feita pelo professor e desembargador Antonio Carlos Ma-

A sentença do Tribunal Tiradentes III foi entregue, na ocasião, ao padre Julio Lancellotti (que o

lheiros (membro da Comissão da Verdade da PUC-SP “Reitora Nadir Gouvêa Kfouri”, uma

enviará ao papa Francisco) e a Maria Rita Kehl, integrante da Comissão Nacional da Verdade.

das entidades organizadoras do julgamento). Deixando transparecer que era contra a

O objetivo é que o documento faça parte do relatório final da CNV. (T. Pa.)
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#LembrarÉResistir

A PUC-SP na ditadura
A

a noite de 22 de setembro de 1977, forças policiais invadiram o campus Monte Alegre e deixaram um rastro de depredação e truculência.
Após um ato público na porta do Tuca para celebrar a reorganização do
movimento estudantil e da União Nacional dos Estudantes (UNE), tropas
da Polícia Militar – chefiadas pelo coronel Erasmo Dias, então secretário de
Segurança Pública do Estado de São Paulo – chegaram ao local e entraram
violentamente no campus, utilizando bombas de gás lacrimogêneo e de
efeito moral. Em seguida, os policiais levaram as pessoas, sob ofensas e
golpes de cassetete, para uma triagem num estacionamento que havia na
esquina das ruas Monte Alegre e Bartira. Resultado da invasão: 900 pessoas
detidas, 25 estudantes feridos (três com fortes queimaduras) e inúmeros
danos materiais à PUC-SP.

E

m 1977, o governo militar proibiu a realização da reunião anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em instituições públicas. A sociedade (inclusive a não acadêmica) se mobilizou para que o evento ocorresse, e
então o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns e a reitora Nadir Gouvêa Kfouri abriram
as portas da PUC-SP para receber o encontro, que aconteceu entre os dias 6 e 13
de julho.

Claudinei Petroli / Agência Estado

N

Acervo ACI

partir de 1969, com o AI-5
(que suspendeu direitos
constitucionais e concentrou
poderes na Presidência da
República), diversos professores de universidades públicas
foram aposentados de forma
compulsória. A PUC-SP passou
a abrigar em seus quadros
alguns destes intelectuais,
como o educador Paulo Freire
(foto ao lado), Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Maurício Tragtenberg (Ciências
Sociais), José Arthur Gianotti
e Bento Prado Jr. (Filosofia) e
Paul Singer (Economia).

Acervo ACI

Jean Guyaux /Acervo ACI

O dia 31/3 marcou o cinquentenário do golpe civil-militar que depôs o presidente João Goulart e iniciou uma ditadura que durou 21 anos. Nesse período, o Brasil sobreviveu com arbitrariedades, censura e perseguições contra a sociedade organizada, pessoas, militantes, políticos e instituições. Mas o país também resistiu à violência. Houve
aqueles que lutaram contra o governo militar, buscando a volta das liberdades e da democracia. O combate levou milhares à retaliação: desaparecimentos, mortes, torturas.
A PUC-SP estava entre as instituições que se opunham ao regime e, a partir da década de 1970, suas atitudes diversas vezes afrontaram os generais que se encontravam no
poder. A ousadia colocou a Universidade na linha de frente pela redemocratização – e, ao mesmo tempo, entre os combatentes que foram torturados. Nesta página, lembramos duas provocações e duas represálias. (T. Pa.)

E

m 1984, dois incêndios atingiram o Tuca. No primeiro deles,
em 22 de setembro, o teatro estava sendo preparado para um
espetáculo quando técnicos descobriram chamas atrás do palco.
As labaredas se alastraram rapidamente para a plateia e atingiram
o teto – a localização do foco do
incêndio dificultou o controle do
fogo pelos bombeiros. Mesmo
com fortes suspeitas de ter sido
um ato criminoso (a invasão da
PUC-SP pela PM havia acontecido
na mesma data, sete anos antes), a
perícia apontou um fenômeno termoelétrico como causa. Em 13 de
dezembro, o teatro foi novamente
incendiado. Desta vez, após achar
restos de uma bandeira embebida
em thinner, os peritos concluíram
ter sido um ato criminoso. O teatro
reabriu parcialmente quatro anos
depois e só foi completamente
restaurado e modernizado em
2003.
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Fala PUC-SP

Lei Antifumo: como conscientizar?
Da redação
A Lei Antifumo (Lei Estadual 13.541/09) estipula a proibição do uso de tabaco e outros produtos fumígenos dentro de instituições de ensino e de saúde. Nestes locais não se pode fumar, de acordo
com a legislação, nem em espaços abertos; o descumprimento da norma prevê multa e fechamento temporário dos estabelecimentos. A PUC-SP iniciou recentemente uma campanha com o objetivo
de informar a comunidade sobre o alcance da Lei. As ações pretendem ainda sensibilizar alunos, professores e funcionários para proteger a saúde do fumante passivo e oferecer auxílio aos que

É possível conscientizar por meio de uma ampla
divulgação da campanha nos setores e em sala de
aula. Poderia também haver palestras da Divisão de
Recursos Humanos e do Ambulatório Médico sobre a
Lei e os malefícios do cigarro. Para atingir os alunos,
as Faculdades deveriam se envolver e propor atividades.
Célia Matos, funcionária da Secretaria Geral da Reitoria

Thais Polato/ACI
Thais Polato/ACI
Thais Polato/ACI

Priscila Lacerda/ACI

Os fumantes não respeitam o espaço de quem não
usa cigarro. Existem locais específicos para fumar. A
fiscalização é importante. Na Unesp, há muito tempo tem intervenção com os alunos, desde cartazes
até advertência de seguranças. Percebi que agora os
profissionais de vigilância estão fazendo isso aqui na
PUC-SP. Além de fiscalizar, a Instituição pode fazer
cartazes e propagandas na TV interna.
Larissa Garcia, aluna da pós-graduação

Priscila Lacerda/ACI

A Lei é ética, visa o bem de todos. Há uma via para a
conscientização: ao chamar as entidades estudantis e
explicar as consequências para a PUC-SP, elas poderiam
então atuar para instruir os alunos. Poderiam ser realizadas, também, rodas de conversa.
Pedro Noronha, estudante de Psicologia

Priscila Lacerda/ACI

desejam parar de fumar. PUC-SP em Notícias foi discutir o assunto: como é possível conscientizar a comunidade para o cumprimento da Lei Antifumo?

Não dá para tentar impor o comportamento pela Lei. Se fizer
apenas a campanha explicativa e as pessoas não aceitarem,
não adianta. É preciso mostrar a elas os motivos. Deve-se usar
as redes sociais, fazer campanhas sobre os efeitos para a saúde de quem fuma e de quem não é fumante. Apresentar essas
informações é uma maneira de convencimento.
Ana Claudia Brito, estudante de Direito

Está certo não deixar fumar em corredores e salas, mas não
vejo problema em fumar nos espaços abertos. Isso já está
enraizado nas pessoas, aí vem a campanha e diz que não
pode mais. Acho difícil, desse jeito só causa revolta. É preciso
apresentar os diferentes pontos de vista em um debate entre
quem quer conscientizar e aqueles que devem ser conscientizados. O argumento é o melhor caminho.
Felipe Choi, aluno de Administração

Tem que mudar a Lei. Ela deve ser aplicada na escola, mas nas
universidades dá para ser diferente. Há espaços abertos e as
pessoas já têm mentalidade melhor para saber se querem ou
não fumar.
Hérick Andrade, estudante de Ciências Sociais

Caroliny Dourado

Evento: ética no trânsito
Diariamente, 3,4 pessoas morrem no trânsito paulistano. Dos acidentes, 98,6% têm como
causa o fator humano. Para combater essa realidade, é preciso conversar sobre ética no
trânsito: isso será possível de 12 a 16/5, nas aulas de Introdução ao Pensamento Teológico
(IPT) e nas atividades organizadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em
conjunto com a Universidade, no térreo do prédio Reitor Bandeira de Mello. Em breve, a
programação estará em www.pucsp.br.
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Comunidade PUC-SP

Esquiando no asfalto
Divulgação

Divulgação

Palavra da reitora
Ao longo dos últimos 67 anos, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo acompanhou
e viveu as transformações da sociedade brasileira. Foi e tem sido assim, inclusive, no campo
da tecnologia, forte aliada da Universidade
na disseminação de conteúdo e informações
institucionais. Depois de um grande investimento na remodelação do Portal da PUC-SP
e do incremento das redes sociais Facebook,
Twitter e, mais recentemente, o Instagram, a
Universidade acaba de lançar o seu aplicativo
para Android e sistema IOS (Apple). A ferramenta digital, criada para promover a interação entre alunos, professores, funcionários e
público externo, foi desenvolvida pela Divisão
de Tecnologia da Informação (DTI) e, nela, é
possível encontrar informações sobre nossos
cursos, acessar notícias, contatos e até mesmo
saber o cardápio do Restaurante Universitário.
Ainda neste espaço, ressalto outra importante
contribuição da Universidade à comunidade: a
campanha contra o fumo, que tem como foco
a prevenção e saúde dos frequentadores de
todos os campi. O objetivo da campanha é,
como assegura a Lei Antifumo (Lei Estadual
13.541/09), garantir 100% dos ambientes da
Instituição livres do fumo. Por fim, mas não
menos importante, destaco a realização do 5º
Fórum das IES Católicas, parceria da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil
(Anec) e PUC-SP, em maio, no campus Ipiranga. Realizado pela primeira vez na Universidade, o evento abordará o tema Construindo a
Qualidade nas IES Católicas.

Profa Anna Cintra

Ski na Rua: projeto
de ex-aluno oferece
aulas de esqui (acima);
jovens carentes já
participaram de
competições
internacionais
(ao lado)
Bete Andrade
Promover a inclusão social por meio do esporte não é uma

Além da prática de roller ski (foto menor), o projeto foca a inclusão

proposta inédita. Mas quando o esporte em questão é pratica-

social. Oferece auxílio aos jovens na busca pelo primeiro emprego,

do exclusivamente na neve e os atletas vivem e treinam num

apoio psicológico, tratamento odontológico e aulas de inglês e espa-

país tropical, a iniciativa vira um desafio. Esse é o programa

nhol. Os participantes recebem todo mês R$ 90, dinheiro doado por

Ski na Rua, promovido por Leandro Ribella, atleta olímpico e

amigos e simpatizantes da iniciativa. “O objetivo da bolsa é dar uma

ex-aluno de Economia da PUC-SP.

opção justa para o grupo, esse é o valor que eles levavam pra casa

Atual líder do ranking latinoamericano de cross country (ca-

guardando os carros. Eles têm a oportunidade de fazer um esporte,

tegoria sprint), o atleta acaba de participar de sua segunda

aprender idiomas e viajar sem perder a renda, que é importante para

Olimpíada de Inverno, em Sochi (Rússia). Ele se diz contente

a manutenção da família”, diz o atleta olímpico.

com o resultado obtido (80ª colocação) e confessa ter dúvidas

Recentemente, ele iniciou um novo desafio: a inclusão de um jovem

sobre a participação nos Jogos que acontecerão em 2018, em

com deficiência física. Gustavo Silva de Souza, de 15 anos, nasceu

Pyeongchang (Coréia do Sul). “Não sei ainda se quero iniciar

sem a perna direita e acompanhava de perto os treinos do grupo, até

mais um ciclo olímpico. Preciso avaliar muitas coisas profis-

que foi convidado a participar. “No começo o Gustavo não aguentava

sionais e pessoais, talvez seja o momento de priorizar projetos

dois minutos, hoje sou eu que não acompanho o ritmo dele. Ele anda

pessoais, como o Ski na Rua”, diz.

às vezes 15 Km com a gente, desce ladeiras numa velocidade impres-

O programa surgiu em 2012. Depois de atuar como voluntário

sionante”, conta Ribella.

em alguns projetos sociais, Ribela, que costuma treinar roller ski

No ano passado, o Ski na Rua teve seu primeiro grande resultado

(uma adaptação para asfalto do esqui de neve) nas ruas da Ci-

esportivo. Três garotos viajaram para a Argentina e participaram dos

dade Universitária (USP), começou a observar um grupo de me-

Campeonatos Brasileiro e Sul-americano Júnior de Esqui Cross Coun-

ninos que guardavam os carros das pessoas que iam até o local

try (foto maior). “A atividade foi totalmente patrocinada pelo projeto.

para praticar esportes. “Tinha sempre um grupo da comunidade

Agora, graças aos bons resultados obtidos, em 2014 os meninos vão

São Remo, que é vizinha ao campus da USP no Butantã. Eles

poder pleitear a bolsa atleta do Ministério do Esporte”, conclui. Dois

ficavam ali sem fazer nada. Apesar de dividirem o mesmo espaço

desses atletas viajaram no início de março para a Eslovênia com

com os esportistas, só podiam olhar. Isso começou a me incomo-

Ribella para conhecer um campo de treinamento na Europa.

dar, então procurei alguns parceiros para montarmos um projeto

Saiba mais sobre o projeto em: www.facebook.com/projetosocialski-

que envolvesse aqueles meninos”, esclarece.

narua. (B. A.)
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#Comemoração

Seminário Central do Ipiranga:
80 anos
Priscila Lacerda

Priscila Lacerda/ACI

Priscila Lacerda/ACI

No dia 19/3, uma celebração eucarística (foto maior) marcou os 80
anos da inauguração do Seminário Central do Ipiranga – que funcionava onde hoje está instalado o campus Ipiranga da PUC-SP.
O evento, promovido pela Mitra Arquidiocesana e pela Universidade, ocorreu na Paróquia Imaculada Conceição e contou com a presença da reitora Anna Maria Marques Cintra. Ela agradeceu a generosidade do conde José Vicente de Azevedo (que doou o terreno) a
seus familiares. “A PUC-SP tem a honra de fazer parte dessa história. Comemorar 80 anos de uma instituição que já fez muito pela
Igreja e pela sociedade brasileira carrega duas graças. Por um lado,
trata-se de preservar um episódio de sucesso e, de outro, temos uma
responsabilidade de continuar a sua missão”.
Comandada pelo bispo auxiliar da região da Brasilândia (zona
Norte da capital), dom Milton Kenan Junior, a missa contou ainda
com as presenças do professor Lafayette Pozzoli (chefe de gabinete da Reitoria), de José de Ávila de Aguiar Coimbra (um dos primeiros seminaristas) e da neta do doador do espaço, dona Maria
Gabriela de Almeida, que disse se lembrar com carinho do Seminário. “Estou muito feliz em poder participar desta celebração.
Estive presente na inauguração, que formou tantos seminaristas
e sacerdotes. Hoje eles estão levando Cristo e a Santa Igreja para
muitas famílias”, exclamou.
Ao final do evento, a reitora Anna Cintra, dom Milton e dona Maria Gabriela abriram uma exposição de fotos sobre a história do
Seminário Central (foto menor). A mostra foi organizada pelo
Arquivo Metropolitano “Dom Duarte Leopoldo e Silva”, que também fica no campus Ipiranga.

Direito Canônico

Luciney Martins / O São Paulo

1ª Faculdade
do Brasil
“A Faculdade dará os títulos de mestre
e doutor, que antes só eram concedidos
por uma parceria com a Pontifícia
Universidade Lateranense, de Roma”,
explica Dom Odilo Pedro Scherer

O campus Ipiranga se tornou endereço da primeira Faculdade de Direito Canônico
do país. A cerimônia que instalou a instituição foi realizada em 7/4 (foto) e contou
com os cardeais Dom Odilo Pedro Scherer (Arcebispo Metropolitano de São Paulo
e grão-chanceler da PUC-SP) e Dom Cláudio Hummes (Arcebispo emérito de São
Paulo), Dom Giovanni D’Aniello (núncio apostólico no Brasil) e a reitora Anna Maria
Marques Cintra.
Com a autorização do Vaticano para que o Instituto “Padre Giuseppe Benito Pegoraro” se torne a Faculdade “São Paulo Apóstolo”, a instituição ganha autonomia.
“A Faculdade dará os títulos de mestre e doutor, que antes só eram concedidos
por uma parceria com a Pontifícia Universidade Lateranense, de Roma”, explica
o cardeal Scherer. Para o núncio apostólico Dom D’Aniello, a Arquidiocese de São
Paulo responde a uma necessidade do serviço pastoral ao propor o estudo das leis e
regulamentos da Igreja Católica.
Além de padres e seminaristas, leigos também poderão acompanhar as aulas. Para a
reitora Anna Cintra,“a PUC-SP ganha um reforço no campo da formação religiosa”. (M. F.)
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Síndrome de Down

Divulgação

Professora
apresenta
trabalho
na ONU

Thaís Polato
Atual coordenadora de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da
Saúde, a professora Vera Mendes (Fac. de Ciências Humanas e da Saúde)
esteve na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York,
no dia 21/3, data que marca o Dia Internacional da Síndrome de Down.
A docente apresentou, a convite da ONU e junto com outros membros do
governo brasileiro, o trabalho Diretrizes de Atenção à Saúde da Pessoa com
Síndrome de Down: trabalhando com a sociedade civil pela equidade e integralidade da saúde. O estudo criou as Diretrizes de Atenção à Saúde das Pessoas
com Síndrome de Down.
“Pudemos mostrar o importante momento de mudança pelo qual passa o
país. Temos presença forte nesta agenda desde 2009, quando ratificamos
a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (NY, 2007)”, afirma a
professora. Vera ressalta que, de lá para cá, o país busca formular políticas
públicas para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência
– garantindo autonomia e ampliação do acesso à saúde, à educação e ao
trabalho. Na avaliação da docente, o convite da ONU permitiu conhecer
experiências e debater aspectos das pesquisas e programas desenvolvidos em diversos países. “É importante para que possamos enfrentar os

Expediente
Grão-chanceler: Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo
Metropolitano de São Paulo
Reitora: Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra
Vice-reitor: Prof. Dr. José Eduardo Martinez
Pró-reitores:
Profa. Dra. Alexandra Fogli Serpa Geraldini (Educação Continuada)
Prof. Antonio Carlos Gobe (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery (Pós-Graduação)
Profa. Dra. Maria Margarida Cavalcanti Limena (Graduação)
Prof. Dr. Jarbas Vargas Nascimento (Cultura e Relações Comunitárias)
Chefe de Gabinete: Prof. Dr. Lafayette Pozzoli

enormes desafios que ainda temos no Brasil”, afirma.
O trabalho de acessibilidade das Diretrizes, desenvolvido junto à sociedade civil, teve a participação de cinco jovens downs. “Tudo que publicamos
no site do Ministério da Saúde é feito com acessibilidade, mas no caso dos
downs precisávamos de algo mais específico. Fizemos então algo inédito
no mundo todo, trabalhamos em parceria com a sociedade, por meio do
Movimento Down”, destaca. “Com a participação dos cinco jovens downs,
a versão acessível ficou pronta em dois meses. Eles são os autores da
cartilha”.
As Diretrizes de Atenção à Saúde das Pessoas com Síndrome de Down têm
o objetivo de oferecer orientações às equipes multiprofissionais, pessoas com deficiência e familiares para o cuidado à saúde da pessoa com
Síndrome de Down, nos diferentes pontos de atenção da rede de serviço
ao longo do seu ciclo vital. “Nosso próximo desafio é fazer com que a
linha de cuidado estabelecida pelas Diretrizes esteja em cada unidade de
saúde. Assim poderemos estabelecer um trabalho humanizado, acolhendo
desde o momento da notícia, na maternidade, até a possibilidade de ofertar ações necessárias ao cuidado em saúde”, considera. (T. P.)
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Entrevista do Mês

Luis Fernando Verissimo

Ler para escrever
Thiago Pacheco

Você é conhecido como escritor. Como é o leitor
Luis Fernando Verissimo? Dá para dissociar escrita de leitura?
Não, inclusive acho que a gente aprende a escrever lendo
os outros. Não imitando, mas sofrendo influências. É importantíssimo, além de escrever, ler sempre. Infelizmente
não tenho lido muito por prazer. Não tenho me detido em
ficção, me obrigo a ler mais sobre história e política. Mas a
leitura é indispensável.

E quais são seus livros de formação, o que você lia
na juventude?
Eu li muitos escritores americanos da época do [Ernest]
Hemingway, [Francis Scott] Fitzgerald, essa turma. E quando voltamos ao Brasil eu comecei a ler os cronistas brasileiros, o Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, o Fernando
Sabino, o Antônio Maria, que talvez fosse o melhor deles...

Como é sua relação com os leitores? Que tipo de
resposta você recebe e como elas chegam até você?
Geralmente, quem escreve para o escritor é quem não gostou do que leu. São pessoas que discordam, se sentiram
ofendidas com o que leram, e reagem. É mais raro chegar
uma carta elogiando. Mas isso é normal, natural, não tenho
grandes problemas com isso.

Qual a frase mais difícil de escrever: a primeira ou
a última?
(Risos) Ambas. Decidir como começar um texto, que tom
ele vai ter, e depois dar a amarrada final, são duas coisas
complicadas. O meio do texto sai com naturalidade, mas o
começo e o fim são difíceis.

Ser escritor é uma profissão ou você ainda sente
prazer escrevendo?
Alguns anos atrás, os únicos exemplos de escritores que
viviam da literatura eram Jorge Amado e meu pai, Érico
Verissimo. Acho que hoje isso não mudou muito, são poucos os escritores que conseguem viver exclusivamente dos
seus livros. Eu, apesar de ser um dos que vendem mais, não
conseguiria. Escritor começa a ser uma profissão, mas ainda
não consolidada.

Comédia da vida pública, hoje: são as redes sociais
ou o governo?
O que não falta no Brasil é assunto pra gente escrever, seja
sobre política, corrupção etc. A gente escrevendo sobre a
atualidade brasileira sempre haverá coisas para criticar ou
elogiar.
Bete Andrade/ACI

Até os 30 anos, Luis Fernando Verissimo não pensava em ser escritor. Gostava mesmo era de ler. Filho
do romancista Érico Verissimo, em casa não faltavam
livros nem exemplos (o pai era amigo de autores
omo Jorge Amado e Fernando Sabino). “A gente
aprende a escrever lendo os outros. Não imitando,
mas sofrendo influências”, ensina. “Comecei a trabalhar em jornal [no final dos anos 60] e descobri que
sabia escrever. Foi uma vocação que começou muito
tarde.” E não parou mais: desde 1973, são 27 obras
inéditas de crônicas e contos, sete novelas e romances, inúmeros livros de quadrinhos e relatos de viagem.
Verissimo esteve no Tuca dia 25/3 para dois encontros do projeto Primeira Página, e conversou com o
jornal PUC-SP em Notícias antes da sessão noturna. Além das respostas, publicamos seu depoimento
sobre três questões levantadas durante o evento:
a importância da internet em seu trabalho, a
criação de personagens e desenhos e a Copa do Mundo
no Brasil.

Você fez high school nos EUA e, quando voltou,
convenceu seus pais a não fazer faculdade. Por
quê?
Sempre fui um péssimo aluno, e o fato de ter vivido nos
Estados Unidos, dos 16 aos 20 anos, cursado high school
e tal, acho que na volta eu não conseguiria me reintegrar
numa escola, numa universidade brasileira. Então a decisão
de não estudar mais foi um pouco porque sempre odiei
estudar, não gostava realmente de escola. E também por
causa dessa complicação de vir dos Estados Unidos, não
poder me reintegrar numa universidade brasileira.

Mas você recomendaria isso hoje? Qual é o papel
de uma universidade na formação do profissional
e do cidadão?
Acho importantíssimo. Lamento não ter cursado uma faculdade, não ter voltado a estudar, são coisas que me faltam
hoje em dia. Não sou bom exemplo para ninguém.

Redes sociais e “seus” textos na internet
Eu utilizo o computador como uma máquina de escrever.
Uso o Google, que chamo de “erudição espontânea”, e não
vivo mais sem e-mail. Fora isso, não frequento internet.
Não tenho Facebook, Twitter muito menos. Agora, sobre internet, uma praga são os textos que não escrevi e circulam
com minha assinatura. Um deles teve até carreira bonita,
chamado “Quase”, um pouco na linha autoajuda, muito bem
escrito. Uma senhora me disse: “Nunca gostei do que você
escrevia, mas esse texto!” Agradeci. A autora se apresentou
e disse que não colocou na internet, alguém gostou e divulgou com a minha assinatura. Não sei por que fazem isso,
mas não tem como evitar. O chato vai ser quando aparecer
um texto que esteja difamando alguma pessoa utilizando
o meu nome.

Criação de personagens e desenhos
Alguns personagens começaram com palavras ou frases. A
expressão “é de morte”, que a gente usa muito, pensei que

podia ser o nome de alguém. Quem seria esse Ed Mort?
Acabou sendo uma paródia brasileira do detetive particular da literatura policial e do cinema americano. A Velhinha
de Taubaté eu criei para dar uma ideia da falta de credibilidade da ditadura militar, na época do [João] Figueiredo
(1979-1985). Sempre gostei muito de desenho, cartoon.
Quando passei a ter espaço assinado no jornal, eventualmente no lugar do texto, eu desenhava. Era também na
ditadura, mas como desenho tem conotação meio infantil,
lúdica, passava pela censura e eu podia dizer mais coisas.
Com as Cobras, por exemplo, havia uma crítica aos militares que se eu fizesse por texto seria censurada.

Futebol e Copa no Brasil
Quem gosta de futebol, como eu, fica a favor e contra, sem
saber bem que posição assumir. Concordo que não seria
hora de fazer uma Copa do Mundo aqui, não temos condições. Mas estou muito entusiasmado com a perspectiva
de assistir ao torneio. Acho que [a seleção vencedora] está
entre Alemanha, Espanha, Brasil e Argentina. Verei os jogos de Porto Alegre e pretendo ir na final, de preferência
com Brasil e Uruguai para finalmente acabarmos com esse
trauma de 1950 [quando os brasileiros perderam o torneio
no Maracanã para os uruguaios]. Eu já cobri sete Copas
como comentarista. São duas coisas que gosto muito: futebol e viajar.

