
DESTAQUE

As histórias em quadrinhos sempre
fascinaram o aluno do 2º semestre
da Faculdade de Psicologia Gabriel

Leszczinski, 24 anos. Seu contato com os gibis
começou aos seis, ao se interessar pelo traba-
lho de Maurício de Souza, criador da Turma da
Mônica. “Sempre gostei de fazer ilustrações.
Meu pai tinha as edições antigas do Tarzan.
Também lia bastante Asterix quando era pe-
queno”, lembra. O estudante já ilustrou dois li-
vros infantis Potis e Pontinhos e Pulando Es-
trelas da escritora e professora Ivane Perotti,
da Universidade Estadual de Santa Cruz. Confi-
ra, ao lado, uma das charges de Gabriel.

Gabriel e a arte
de ilustrar
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POR DENTRO DA PUCRS

Sentar à sombra, curtir o sol, ler um livro,
conversar com amigos ou apenas obser-
var flores e plantas. Cada época do ano

oferece desafios diferentes ao Serviço de Jardi-
nagem da Prefeitura Universitária para que o
Campus fique sempre encantador. Um ambien-
te propício para estudar e trabalhar.

Há vários tipos de árvores frutíferas no
Campus (pitanga, cereja, laranja, bergamota,
manga, abacate e até fruta-do-conde). É proi-
bido subir nos pés, mas as frutas que estão ao
alcance podem ser colhidas. Os funcionários
plantaram recentemente noz-moscada e avelã.
Entre as árvores ornamentais, existem flam-
boyant e ipê-amarelo e roxo. O Campus tam-
bém está cheio de lírio, lantana, abélia, bela-
emília, aspargo e vedélia.

Na primavera as plantas estão em plena
floração. É preciso cortar as gramas pelo me-
nos uma vez por semana e duas vezes a do
campo de futebol do Parque Esportivo. Em ou-
tubro, para trabalhar no estádio, foi adquirido
um trator especial que permite a realização de
faixas no campo e deixa a grama mais parelha.

Nesta época de muita chuva, o setor fica
atento a pragas e fungos. Para um tratamento

Flores e plantas deixam Campus encantador
preventivo, os jardineiros usam produtos na-
turais, como o extrato de nim (extraído da fo-
lha e semente da árvore), fungicidas e inseti-
cidas químicos. O Serviço, que tem 14 funcio-
nários, atende a pedidos dos setores da PUCRS
para cuidar de folhagens, especialmente quan-
do chove. As solicitações devem ser feitas à
Prefeitura Universitária (3320-3567).

No verão é preciso irrigar as plantas dia-
riamente. De dezembro a março, gasta-se em
média 6 mil m³ de água por mês. Há três
poços artesianos. A água fornecida pelo De-
partamento Municipal de Água e Esgotos tem
muito cloro, o que prejudica as plantas. Cerca
de 60% da irrigação no Campus é automá-
tica.

O encarregado do Serviço de Jardinagem,
Oscar Plentz, é um exemplo do quanto a natu-
reza pode fazer bem. Trabalhou por duas dé-
cadas na área financeira. Hipertenso, come-
çou a sentir os efeitos do estresse. Consulta-
va o cardiologista uma vez por mês. Decidiu
voltar à sua área, pois é técnico agrícola, e
está na PUCRS há cinco anos. Atribui a sua
melhora ao trabalho ao ar livre, em contato
com a terra e o verde, e às caminhadas.
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Você sabe o que
simboliza o brasão
da Universidade?

Ele é, provavelmente, o símbolo mais po-
pular da PUCRS, podendo ser visto nos
lugares mais variados: cerimônias de

formatura, documentos oficiais da Universida-
de, materiais de divulgação, bloquetos bancári-
os, uniformes, acessórios, carimbos, veículos,
troféus, medalhas, agendas, placas comemora-
tivas ou de inauguração, e é o elemento princi-
pal da bandeira da Instituição. Aparece na capa
do site, está em cartazes ou folders de eventos
e publicações em geral. No tão sonhado diplo-
ma, acompanhando seu dono para sempre, lá
está ele em destaque. É praticamente impossí-
vel estudar ou trabalhar na PUCRS sem nunca
ter visto seu famoso e elegante brasão. Entre-
tanto, nem todos conhecem o importante signi-
ficado de cada elemento que o compõe. Conhe-
ça o seu simbolismo:

Tau em vermelho (T invertido) – é a cruz
de São Pedro. Representa a Arquidiocese de
Porto Alegre;
M (Símbolo Marista) – é o símbolo do Ins-
tituto Marista;

CLASSIPUC
VENDO o livro Teoria geral da Ad-
ministração (2ª edição) da editora
Atlas (R$ 55). Autor: Antonio Cesar
Amaru Maximiano. O valor poderá ser
negociado. Tratar com Bernardete
pelo telefone 9114-0446.

VENDO o livro Estudos prelimina-
res de Direito. Autor: Luiz Augusto
Crispim (R$10). Tratar com Mirela
pelo mirelacarvalho@terra.com.br.

VENDO os livros Administração
hospitalar (R$ 15) e Ecografia na gra-
videz (R$ 7). Tratar com Michelle pelo
e-mail meidt@terra.com.br.

COMPRO livros Jurídicos ou de
Doutrina Católica. Tratar com Rafael
de Melo pelo telefone 9643-4224 ou
e-mail rafaeldemelo169@yahoo.
com.br.

VENDO uma raquete de tênis em
ótimo estado, marca Wimbledon GC-
88. Tratar com Magda pelo telefone
3225-5537.

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

VENDO o livro Turbo Pascal 7.0 -
Comandos e funções (R$ 50). Autor:
Roberto Rinaldi. Tratar com Cibele
pelo telefone 8405-5365.

VENDO os livros Geometria Ana-
lítica (autores Alfredo Steinbruch e
Paulo Winterle e Editora Makron
Books do Brasil) e Fundamentos de
Física – mecânica 1 (autor Halliday
Resnick Walker e Editora LTC – Livros
Técnicos e Científicos). Tratar com
Vinicius pelo e-mail viniciuscolling@
brturbo.com.br ou pelo telefone
8114-5301 (à noite).

VENDO os livros Algoritmos e Pro-
gramação (autor Afonso Inácio Orth),
Lógica de Programação (autor André
Luiz Villar Forbellone), Estruturas de
Dados e Algoritmos em Java (autores
Goodrich e Tamassia) e Cálculo um
novo horizonte – volume 1 (autor
Howard Anton). Tratar com Jaime pelo
telefone 9204-9619.

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.

Sol em Ouro de 7 raios – o saber cristão,
sintetizado nos sete dons do Espírito Santo;
Arminho – animal das regiões polares que
no inverno fica com a pele alva e macia,
considerada muito preciosa e utilizada
como adorno dos mantos dos reis e prínci-
pes. Significa Cristo, a verdade, e é usado
como símbolo de nobreza e dignidade;
Mosquetas – representa Nosso Senhor, o
Cristo Rei;
Chaves e Tiara – são atributos de escudos
papais;
Chave de ouro – simboliza o poder de ma-
gistério;
Chave de prata – simboliza o poder de ju-
risdição.
Lema: Ad verum ducit – significa Conduz
à Verdade. Também pode ser visto no cha-
fariz da entrada principal do Campus Cen-
tral.

Fonte: Guia Acadêmico – Cursos de Gradua-
ção 2005 – Pró-Reitoria de Graduação
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