
DESTAQUE

Aproximar-se das artes, em especial
da literatura e da música, foi uma
das maneiras encontradas pelo es-

tudante de Jornalismo Vinicius Colling, 27
anos, para superar a timidez e conseguir ex-
pressar seus sentimentos. Desde os 14, Vini-
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POR DENTRO DA PUCRS

Marta Reis da Silva, da Pró-Reitoria
de Administração e Finanças
(Proaf) da PUCRS, tomará posse,

no dia 9/9, como presidente da Associação dos
Funcionários da Universidade (Afpuc) – gestão
2005-2007. Uma de suas metas é a construção
da sede social da entidade, um local para lazer
e integração. A diretoria começa a contatar em-
presas e a administração superior da Institui-
ção para viabilizar a idéia. Marta também pla-
neja uma extensa programação em 2006,
quando a Afpuc completará 25 anos.

Para saber a expectativa dos 714 associa-
dos em relação à nova diretoria e as suas priorida-
des, durante a posse será lançada uma pesqui-
sa. A cerimônia do dia 9/9 ocorrerá no novo Res-
taurante Universitário (no 2º andar do prédio 3),
às 20h30min. Haverá coquetel para os sócios.

Fazer parte da diretoria da Afpuc não é no-
vidade para Marta. Nos 29 anos em que traba-
lha na PUCRS, ela foi, por duas vezes, vice-

Marta revela projetos para Afpuc
presidente da entidade. A primeira, de 1995-
1997, quando a presidência era exercida por
Sirlei Maria de Souza. Na gestão de Paulo Joeli
Félix Ramos, de 2003-2005, Marta começou
como segunda tesoureira, mas acabou assu-
mindo a vice-presidência em 2004.

Entre os benefícios da Associação para os
sócios, cita os convênios com redes de supermer-
cados, lojas e farmácias. Também são ofereci-
das orientação jurídica e consulta odontológica.
Marta dedicará, de duas a três vezes por sema-
na, o horário do almoço para atender os colegas.

Na Proaf há 19 anos, Marta é encarregada
da secretaria. Trabalhou na Divisão de Ingresso
e Registro – hoje Coordenadoria de Registro
Acadêmico –, Faculdade de Serviço Social e
Reitoria. Formada em Relações Públicas pela
Faculdade de Comunicação Social da PUCRS,
Marta fez especialização em Recursos Huma-
nos na Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia.

Aos 46 anos, pretende aposentar-se quando
encerrar a gestão da Afpuc. Quer dedicar-se
mais aos filhos Laura, 11 anos, e Gabriel, 6 anos.
Eles moram num sítio na Lomba do Pinheiro, Zo-
na Sul da Capital. “Meu filho não fica em apar-
tamento. Quando fazemos visitas, depois de 15
a 20 minutos, ele começa a ficar inquieto e se
cansa”, comenta, lembrando que o menino está
acostumado ao amplo espaço do sítio.

Ao meu lado
Que as noites não sejam mais as mesmas
Que eu não me lembre sempre que não mais

te vejo
Que o dia seja o mais belo pra que eu enxer-

gue Deus me consolando por te perder
Que eu veja o positivo não estando ao teu

lado
Que minha escolha seja certa enquanto eu

sofro
Quando vir-te suspirar por teu coração um

dia ter estado no meu

Sorrir por um dia ter te tocado
Amar o dia em que pude olhar em teus olhos
Amar a hora em que sentou ao meu lado
Sofrer os dias que não mais te vejo
Há saída?
Há resposta?
Há em nós a verdade?
Há um porquê em mim?
Que minha vitória seja ter te amado
Que minha derrota tenha sido por amor
Que minhas palavras de carinho não

morram

Que a luz que te dei permaneça
Que teu toque tenha guardado para

todos os dias que não durmo e
todos os dias que nada mais me
interessa

A lembrança tua me aquece e dói
Sofrer sorrindo é o que me resta
Por nós
Pra nós
Se o destino não nos uniu fisicamente
Já o fez no coração!

cius escreve poemas e romances. A maioria
das obras retrata temas como a vida, os rela-
cionamentos e o amor. Confira um dos textos
preferidos do acadêmico. “Ele fala exatamen-
te do meu eu romântico, do poeta que vive
dentro de mim....”, define.

Marta Reis da
Silva tomará
posse em 9/9
na Afpuc
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Aproveite os
recursos on-line da
Biblioteca Central

ABiblioteca Central Irmão José Otão ofe-
rece diversos recursos on-line por
meio do site www.pucrs.br/biblioteca.

Eles podem ser utilizados por alunos, professo-
res e funcionários da PUCRS. Alguns estão dis-
poníveis para qualquer computador com aces-
so à internet e outros apenas podem ser aces-
sados de dentro dos campi da Universidade.
Conheça alguns desses serviços que facilitam
a realização de pesquisas e trabalhos acadê-
micos:

Catálogo on-line de materiais do acervo
das bibliotecas da PUCRS;

Reserva de materiais e renovação de
empréstimos;

Comutação bibliográfica – localização e
busca de material bibliográfico não-disponível
no acervo da PUCRS feita por meio do preen-
chimento de um formulário disponível no site;

Para auxílio na elaboração e normatiza-
ção de trabalhos acadêmicos estão disponíveis:
Modelo de Referências, elaborado pela Bibliote-
ca; Orientações para Apresentação de Citações
em Documentos; Guia para Apresentação de
Trabalhos Acadêmicos, Teses e Dissertações;
Modelo Sugerido pela Biblioteca para Resumos;
Referências Bibliográficas segundo Vancouver e
Modelo de Apresentação para Artigos de Perió-
dicos;

Recursos on-line – oferecem links para
auxílio na navegação pela internet, como dicio-
nários, enciclopédias e manuais, endereços de
utilidade pública, sites de busca, entre outros;

CLASSIPUC
VENDO os livros: Algoritmos e
Programação (autor: Afonso Inácio
Orth), Lógica de Programação (au-
tor: André Luiz Villar Forbellone), Es-
truturas de Dados e Algoritmos em
Java (autores: Goodrich e Tamassia)
e Cálculo um novo horizonte – volu-
me 1 (autor: Howard Anton). Tratar
com Jaime pelo telefone 9204-9619.

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

VENDO um jaleco branco, tama-
nho G, manga longa (R$ 30). Pouco
uso. Tratar com Vani pelo e-mail
vanipauli@yahoo.com.br.

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

VENDO os livros: Vetores e geo-
metria analítica, de Paulo Winterle
(R$ 35); Cálculo A (5ª edição), de
Diva Marília Flemming e Mírian Buss
Gonçalves (R$ 40); Fundamentos
de Física 1 – Mecânica (4ª edição),
de Halliday, Resnick e Walker (R$
35); Dominando o Delphi 3 “A Bí-
blia” (com CD), de Marco Cantù (R$
35); e Apostila de mecanismos
(166 páginas encadernado) – pro-
fessor Tomás (R$ 10). Tratar com
Rodrigo pelo e-mail rodrigomann@
gmail.com.

VENDO os livros: Economia, paz
e humor, de Galbraith Kennet John;
Dibs, em busca de si mesmo, de
Virginia Axline; Como planejar a se-
qüência de ensino, de W.James Po-
pham e Eva L. Baker. Preço a com-
binar. Tratar com Luisa pelo e-mail
luisaberg2004@yahoo.com.br.

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.

Solicitação de levantamento bibliográfico;
Bibliolink – serviço gratuito que permite

o compartilhamento de acervo e recursos das
bibliotecas da PUCRS, por meio da troca eletrô-
nica de documentos;

LIGDOC – serviço que permite a troca
eletrônica de documentos entre as bibliotecas
das instituições membros do ISTEC – The Ibe-
ro-American Science and Technology Education
Consortium. Esse serviço possibilita a obtenção
de cópias de documentos que não pertencem
ao acervo das bibliotecas da PUCRS. A solicita-
ção de documentos nas bibliotecas do EXTE-
RIOR somente ocorrerá quando os mesmos não
forem localizados no Brasil.

ACESSO APENAS DE DENTRO
DA UNIVERSIDADE

Consultas a redes de informações;
Consultas a bases de dados on-line,
como PsycInfo, Chem-Bank, Cochrane,
Embase, Web of Science e Journal Cita-
tion Reports;
Acesso ao Portal.Periódicos da CAPES.
Nele podem ser vistas diversas publi-
cações e bases de dados variadas,
com textos referenciais e integrais;
Acesso ao Safari Books – contém livros
em formato eletrônico sobre Tecnologia
da Informação.


