
DESTAQUE

Desde 1950 a PUCRS concede o título de
Doutor Honoris Causa a personalida-

des que se notabilizam pelo saber ou
pela atuação em prol das artes, das ciências,
da filosofia, das letras ou do melhor entendi-
mento entre os povos. Foram 21 grandes nomes
da vida pública, religiosa, cultural e científica
homenageados pela Universidade. A última
agraciada, no dia 8/6, foi a escritora carioca
Nélida Piñon, a primeira mulher em cem anos
que presidiu a Academia Brasileira de Letras.

O doutoramento Honoris Causa é uma prá-
tica tradicional com grande significado na vida

O prestigiado título de
Doutor Honoris Causa
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POR DENTRO DA PUCRS

Oprefeito universitário
Rogério Bianchini
Dias se autodefine

como um gerente de serviços
que controla o bom funciona-
mento da infra-estrutura do
Campus. Ele calcula que fica
no gabinete apenas duas horas
por dia. No restante do tempo
circula pelas unidades acadê-
micas como se fosse os olhos
da cidade de mais de quase 50
mil “habitantes”, observando
as rotinas de áreas como eletricidade, hidráulica,
jardinagem, higiene, manutenção e segurança. O
prefeito lembra que muitas vezes se trata de um ser-
viço silencioso, de bastidores, realizado por 498 pes-
soas. Desde março de 1999 no cargo, tem sua gestão
marcada pela busca de profissionalização e valori-
zação dos funcionários.

Uma das maiores preocupações da Prefeitura
Universitária, numa época de grande número de ca-

sos de violência, é com a
segurança. Os vigilantes
têm como função zelar pela
comunidade e pelo patrimô-
nio. Estão sendo instaladas
câmeras para controlar a
circulação pelo Campus e
inibir atos criminosos. A
idéia é que toda a PUCRS
esteja coberta até o primeiro
semestre de 2007.

Outra meta do setor é
buscar diminuir o consumo

de água e energia elétrica. O prefeito destaca ainda a
agilidade nos pedidos para o setor com o Sistema de
Ordem de Serviços on-line. Para o 2º semestre deve-
rá haver um aperfeiçoamento, com o direcionamento
dos custos à Faculdade ou ao Instituto que utilizou o
serviço, permitindo melhor controle.

A alimentação dos gatos de rua que vivem no
Campus é mais uma tarefa da prefeitura. A PUCRS ar-
ca com os custos da alimentação dos 15 animais. Pa-

acadêmica. O prestígio da universidade que o atri-
bui é simultaneamente enriquecido pela eminência
do mérito das personalidades que assim ficam as-
sociadas ao seu corpo de doutores. Confira alguns
dos nomes condecorados pela PUCRS:

 Mozart Victor Russomano (ministro vitalício do
Tribunal Superior do Trabalho – 2005)

 José Néri da Silveira (ex-presidente do Supremo
Tribunal Federal – 2003)

 Edgar Morin (sociólogo e pensador francês – 2000)
 Otfried Höffe (filósofo alemão, diretor do Centro

de Pesquisas em Filosofia Política da Universidade
de Tübingen – 2000)

 Camilo José Cela (escritor espanhol – 1995)
 Madjid Samii (neurocirurgião iraniano, pro-

fessor da Universidade de Hannover – 1994)
 Ir. Faustino João (educador marista, consoli-

dador da PUCRS – 1990)
 Mario Quintana (poeta gaúcho – 1986)
 Viktor Emil Frankl (psiquiatra e psicólogo

austríaco – 1984)
 Cardeal Vicente Scherer (Arcebispo da Ar-

quidiocese de Porto Alegre e Chanceler da
PUCRS – 1981)

 Ir. Afonso – Charles Herbaux (fundador da
PUCRS – 1951)

Os olhos sempre atentos do Campus
ra evitar a multiplicação, eles foram esterelizados. Os
interessados em adotar algum podem procurar o setor.

Rogério Dias ingressou na PUCRS em 1997
como engenheiro de segurança no Serviço Especi-
alizado em Segurança e Medicina do Trabalho (Ses-
mt). Formado em Engenharia de Produção e Enge-
nharia Mecânica pela Universidade, Rogério Dias
realizou a Especialização em Engenharia de Segu-
rança do Trabalho.

Exerceu a função em supermercado, metalúrgica,
construtora, empreiteira e empresa de fundição. Mo-
rou na Alemanha de 1989 a 1992 com a esposa, que é
artista plástica. Fluente em alemão, quer agora apren-
der inglês. Também pretende realizar mestrado em
Administração. Está lendo os livros Gestão de Proje-
tos, de Mary Duffly, que deverá usar na Prefeitura, e
Amor, Paixão e Ironia: Poesia Alemã, de Flavio Meu-
rer, com textos em português e alemão. Outra obra de
sua preferência é De líder para líder, da Fundação
Drucker, indicada pelo ex-Reitor Ir. Norberto Rauch.
Nos momentos de folga, além de ler, gosta de assistir
a filmes. Vai ao cinema em geral três vezes por semana.

Mario Quintana José Néri da
Silveira

Edgar Morin

Ir. Faustino
João
Ir. Faustino
João
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Griffe PUCRS tem opções
para todos os gostos

AGriffe PUCRS, lançada há
dez anos por iniciativa da
Pró-Reitoria de Assuntos

Comunitários, está com um novo
ponto de vendas desde abril, locali-
zado no térreo do prédio 11. No es-
paço, amplo e aconchegante, pode-
se encontrar os mais diversos tipos
de produtos com a marca da Uni-
versidade.

Bolsas e mochilas de variados
modelos e cores, além de pastas,
são umas das campeãs de prefe-
rência, mas no início dos semestres
os jalecos logo somem das pratelei-
ras. Com a chegada do frio, cresce
a procura por gorros, mantas e ja-
quetas.

Segundo a funcionária Marta
Salvador, muitos professores pas-
saram a freqüentar a loja tanto
quanto os alunos, buscando lem-
branças para convidados ou até
material para uso próprio. O público
jovem ainda é o mais assíduo, le-
vando também presentes para fa-
miliares e conhecidos. No último
Dia das Mães, muitos presentea-
ram as suas com artigos da Univer-
sidade.

Dentre as novidades que che-
garão em breve estão canecas, bo-
nés e moletons. Os pagamentos po-
dem ser feitos em dinheiro, cheque
ou cartão, podendo, inclusive, ser
negociados e parcelados de acordo
com o valor. Vale lembrar que ma-
teriais com a marca de cursos e fa-
culdades são encontrados somente
nos diretórios acadêmicos.

Marta faz um convite a quem
ainda não foi à loja: “Queremos que
as pessoas venham e se sintam à
vontade para olhar. Em breve colo-
caremos pufes aqui para que o am-
biente fique ainda mais aconche-
gante”.

E você, já conhece a Griffe
PUCRS?

CLASSIPUC
VENDO caneleira (futebol/futsal)
da Adidas, nova e na caixa, tamanho
grande, por apenas R$ 35; e quimono
oficial da Confederação Brasileira,
usado, tamanho médio (60 a 75kg),
por R$ 60. Tratar com Andrea pelo te-
lefone (51) 9269-3302 ou pelo e-
mail andvelho@terra.com.br.

VENDO o livro Mitos e fatos – A
verdade sobre o conflito árabe-israe-
lenses, de Michell G. Bard, Editora
Sêfer. Ótimo estado. Valor: R$ 12.
Tratar com Mariana pelo e-mail
maviol@zipmail.com.

VENDO  o livro Xangô de Baker
Street, de Jô Soares, Editora Com-
panhia das Letras, por R$ 14. Tra-
tar com Luciano pelo telefone (51)
9293-9469.

VENDO os livros Para navegar no
século XXI – Tecnologias do imaginá-
rio e cibercultura (1999, organizado-
res Francisco Menezes Martins e Ju-
remir Machado da Silva, Editora Suli-
na); e A Vida Digital (1995, autor Ni-
cholas Negroponte, Editora Compa-
nhia das Letras). O valor de cada livro
é de R$ 10. Tratar com Marcelo pelo
e-mail mflach@hotmail.com.

VENDO os livros de inglês Headway
English Course – Pre-Intermediate –
Student’s Book e Workbook (Oxford,
John and Liz Soars) e New Headway
English Course – Pre-Intermediate –
Student’s Book e Workbook (Oxford,
John and Liz Soars). O valor de cada
par de livros (student ’s book +
workbook) é de R$ 50. Para o livro
Headway – Upper-Intermediate –
Student’s Book (Oxford, John e Liz
Soars) o preço estipulado é de R$ 25.
Tratar com Carine pelo telefone (51)
9679-9209.

VENDO o livro Um susto na escuri-
dão, de Paulo Waiberg, Editora AGE.
Ótimo estado. O valor é de R$ 10. Tra-
tar com Paula pelo telefone (51)
3226-5394 (manhã).

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 te-
lefonar para 3320-3500, ramal 4338.

Há variados itens para presente

Loja fica no térreo do prédio 11

Bolsas e mochilas estão entre os mais vendidos

HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO

De segunda a sexta-feira,
das 9h às 21h15min

O QUE VOCÊ PODE ENCONTRAR LÁ

 Bolsas  Sacolas de viagem
 Mochilas  Canetas (individuais ou conjuntos)
 Lápis  Estojos
 Carteiras  Cordões para crachá
 Chaveiros  Pins (broches pequenos)
 Pastas  Porta-cartões
 Jaquetas  Camisetas e baby looks
 Gorros  Sombrinhas
 Mantas  Jalecos

Colaboração: Funcionárias da Griffe PUCRS Marta Salvador e Carla Moita de Almeida


