
DESTAQUE

Apaixão pelas artes de Amanda Konrath
Gressler (foto), 24 anos, formanda em Pu-
blicidade e Propaganda da Faculdade de

Comunicação Social, surgiu na infância. “Com dez
anos comecei a escrever, muito por influência dos
meus pais”, destaca a estudante. Aos 16, tomou
gosto pela poesia quando ganhou de presente o li-
vro Mensagem, do escritor português Fernando
Pessoa. “Desde então, já escrevi muitos textos.
Pretendo publicá-los algum dia”, diz a aluna. Con-
fira uma das poesias de Amanda, considerada uma
de suas preferidas. “Ela mostra bastante de mim,
mas não tudo... Fala de autoconhecimento, que é
algo que eu estou sempre buscando...”.

A paixão pela POESIA
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POR DENTRO DA PUCRS

Bento Eberhardt (foto), 57 anos, é o mo-
torista do Reitor desde 1988. Conduziu
o Ir. Norberto Rauch nos últimos 16 anos

e a partir de 2005 leva o Ir. Joaquim Clotet aos
seus compromissos. Está a serviço também
do Gabinete da Reitoria. Apesar de motorista,
Bento não gosta de viajar. Prefere deslocar-se
pela cidade.

Um dos benefícios do trabalho na Univer-
sidade foi proporcionar estudo aos filhos. Mag-
nus Henrique, 21 anos, está cursando Direito.
O mais velho, Marcos Eduardo, 28 anos, for-
mou-se também em Direito na PUCRS e agora
freqüenta a especialização em Ciências Pe-
nais. Montou escritório em Porto Alegre com
dois colegas, e a mãe Lisete é sua secretária.
Ela trabalhou na Divisão de Patrimônio da Uni-
versidade.

Há dois anos e meio, Bento, a mulher e os
pais dela moram num sítio em Viamão a 30
minutos da PUCRS. Nas horas vagas o moto-

Conduzindo o Reitor
rista prefere dedicar-se a cuidar
da casa, das verduras e das fru-
tas. Já tem um carro, mas está
planejando comprar um jipe para
andar no sítio, um pedido dos fi-
lhos, que passam alguns finais de
semana com os pais, mas moram
num apartamento perto da PUCRS.

Nascido em Torres, Bento veio
para Porto Alegre aos seis anos.
Antes de trabalhar na Universida-
de foi motorista de caminhão de
gás. Há oito anos, também tinha
a tarefa de levar diariamente no-
tícias da Universidade para os veí-
culos de comunicação social. Lembra que o
trânsito era mais tranqüilo e havia mais lugar
para estacionar. Agora as informações vão por
e-mail e fax. Eventualmente o motorista con-
duz alguém da Assessoria de Comunicação So-
cial para levar material.

Depois que Joseph Ratzinger foi escolhido
o Papa Bento XVI, o motorista passou a ser
chamado de Papa da PUCRS. Alguns até brin-
cam e se ajoelham para pedir a bênção. Isso
mostra a sua relação cordial com os colegas e
os irmãos maristas.

Só me leva pra casa
Espelho perplexo
De mim

Cresça
Apareça
Esclareça os segredos
Que eu desconheço
Ou finjo desconhecer

Hoje é o dia do basta
É o fim e o começo
O meio, o intervalo
Que existe entre

mim e eu

Quero me ver límpida
Impressionista

E não mais em cubos
Como uma mulher que chora

Quero parar de querer
Ter em minhas mãos

Um sopro de vida
A carne de alguém

O sol e a lua

Só me leva pra casa
Espelho perplexo

De mim
Você pode participar da seção Destaque enviando
poesia, crônica, fotografia ou ilustração de sua au-
toria (somente alunos, funcionários e professores)
para o e-mail pucrsnoticias@pucrs.br. Os textos de-
vem ter, no máximo, 1,5 mil caracteres. O material
enviado será selecionado pela equipe da Redação.
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Láurea acadêmica
é reconhecimento
para formandos

Um grupo muito seleto de es-
tudantes tem um motivo a
mais para comemorar ao fi-

nal do curso, além da formatura. A
Universidade confere a láurea aca-
dêmica aos alunos que concluem a
graduação com coeficiente de rendi-
mento não inferior a 8,5, nenhuma
nota menor do que 8 e pelo menos
2/3 de graus finais iguais ou supe-
riores a 9. Todas as disciplinas de-
vem ter sido cursadas na PUCRS,
sem interrupção, exceto quando hou-
ve trancamento de matrícula.

As Faculdades que têm o maior
número de laureados são as de Edu-
cação, Psicologia, Direito e Filosofia
e Ciências Humanas. Entre os cur-
sos que apresentam menos casos es-
tão os das ciências exatas. São 94
os laureados até hoje em toda a
PUCRS. O primeiro agraciado foi o
ex-ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral José Néri da Silveira, que con-
cluiu o curso de Direito em 1955. An-
tes de Silveira, em 1947, José Arve-
do Flach, conhecido como Ir. Henri-
que Justo, graduou-se na então Fa-
culdade de Educação, Ciências e Le-
tras, com todos os quesitos para re-
ceber a homenagem, concedida ape-
nas em 1960. Isso ocorreu porque o
Ir. Justo desconhecia o título na épo-
ca em que terminou seus estudos.
Na década de 80 nenhum aluno al-
cançou os pré-requisitos para obter
a láurea, homenagem que apresenta
uma supremacia feminina. O núme-
ro de laureados aumentou conside-
ravelmente a partir de 2000 e alguns
cursos, como o de Matemática e Pu-
blicidade e Propaganda tiveram seus
primeiros laureados.

COMO REQUISITAR A LÁUREA
O estudante, quando perceber que tem

condições de receber a láurea acadêmica, deve
solicitá-la preenchendo um requerimento na
Coordenadoria de Registro Acadêmico, sala 108
do prédio 1. Muitas vezes, enquanto os profis-
sionais do setor conferem o histórico dos alu-
nos antes da formatura, notam que algum es-

CLASSIPUC
VENDO livros de Psicologia e Psico-
pedagogia em perfeitas condições. Inte-
ressados favor repassar um e-mail
para vmmeira@gmail.com que uma
lista será enviada com os títulos.

COMPRO Manuais de Direito Civil e
Penal, independentemente do autor e da
editora. Tratar com Rafael pelo e-mail
rafaeldemelo169@yahoo.com.br.

VENDO o livro Cinema e Segunda
Guerra de Nilo André Piana de Castro –
UFRGS (R$ 10). Tratar com Mariana
pelo e-mail mvicili@yahoo.com.br.

VENDO os livros Vetores e geometria
analítica, de Paulo Winterle (R$ 35);
Cálculo A (5ª edição), de Diva Marília
Flemming e Mírian Buss Gonçalves (R$
40); Fundamentos de Física 1 – Mecâ-
nica (4ª edição), de Halliday, Resnick e
Walker (R$ 35); Dominando o Delphi 3
“A Bíblia” (com CD), de Marco Cantù
(R$ 35) e Apostila de mecanismos
(166 páginas encadernado) – prof. To-
más (R$ 10). Tratar com Rodrigo Mann
pelo 8402-7772 ou rodrigomann@
gmail.com.

COMPRO o livro O Mochileiro das
Galáxias, da editora Brasiliense. Tratar
com Caroline pelo e-mail carolgeminiana
@yahoo.com.br.

COMPRO o livro Ensaio sobre a po-
pulação, de T. Malthus. (da coleção Os
Economistas ou outra). Tratar com
Mauro pelo e-mail sopena@pucrs.br.

TROCO ou vendo o livro Fronteira, de
Juremir Machado da Silva. A obra está
em perfeitas condições. Tratar com
Leca pelo e-mail leticia@coletiva.
com.br.

VENDO livros seminovos e usados:
Física para cientistas e engenheiros
volume 1 – Mecânica, de Paul A. Tipler
(R$ 30); Noções de geometria analítica
– teoria e exercícios, de Gladys Cabral
de Mello Borges, Deli Garcia Ollé Barre-
to e Enio Zago Martins (R$ 20);  Cálculo
A: funções, limite, derivação, integra-
ção, de Diva Marília Flemming e Mirian
Buss Gonçalves (R$ 20). Tratar com
Maria Aparecida pelo 9918-9813.

O Classipuc divulga, sem custo, anún-
cios de venda, troca e procura de livros
usados e material didático. Somente
alunos, funcionários e professores po-
dem participar, enviando os dados para
o e-mail pucrsnoticias@pucrs.br ou
telefonar para 3320-3500, ramal 4338.

José Néri da Silveira: primeiro laureado

Ir. Henrique Justo não sabia da láurea

tudante pode ser laureado e entram em con-
tato com ele. A láurea é entregue durante a
cerimônia de formatura. Eventualmente, pode-
se entregar a honraria após a formatura, se o
merecimento da láurea for percebido poste-
riormente.

Informações: 3320-3573


