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A proposição de Pau-
lo Freire “Ser professor e
não lutar é uma contradi-
ção pedagógica” tornou-
se palavra de ordem de re-
sistência.  Não por uma
opção casual e fortuita,
mas pela reação às ofen-
sas aos profissionais da
docência e suas referências
teórico-pedagógicas, com
argumentos irracionais e
conservadores, em que os
idiotas úteis transforma-
ram a docência em uma
balbúrdia.

O slogan “chega de dou-
trinação marxista, chega de
Paulo Freire” tornou-se
senso comum, como escra-
cho público desse desgo-
verno e seus ministros da
(des)educação. Termos
como: “doutrinação marxis-
ta”, defensores de “ideolo-
gia de gênero”, “marxista
cultural” e por fim, a judi-
cialização e criminalização
da docência, desrespeitan-
do a liberdade de cátedra e
autonomia docente. Além
de insuflar a população a
fazer coro com esse proces-
so de caça às bruxas.

O pensamento conser-
vador e retrógrado das eli-
tes brasileiras se encontra
reativo diante da polifo-
nia dos movimentos so-
ciais, que contribuiu para
incluir no imaginário so-
cial outras corporeidades
na cena política do país.
Corpos mestiços, negros,

“ÓDIO AOS PROFESSORES”
EDITORIAL
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O grupo de gestão de
pessoas do curso de Ad-
ministração da FEA lan-
çou no dia 14/10 o e-book
"Gestão de Pessoas no Sé-
culo XXI - desafios e ten-
dências para além dos mo-
dismos".  Organizado pe-
las professoras Elisabete
Adami Pereira dos Santos
e Myrt Thânia de Souza
Cruz, o livro pretende
apresentar uma visão crí-
tica sobre a gestão de Re-
cursos Humanos.

Para a professora Myrt
Thânia, "a ascensão expo-
nencial da inteligência ar-
tificial e das novas tecno-
logias digitais vem causan-
do rupturas no que tange
à gestão de pessoas nos di-
ferentes contextos profis-
sionais. Esta obra procura
trazer olhares críticos e in-
terdisciplinares para os de-
safios enfrentados no co-
tidiano do mundo do tra-

Livro discute gestão de
pessoas no século XXI

balho, a partir de diferen-
tes pesquisas realizadas no
âmbito do Departamento
de Administração da
PUC-SP) e de seus Pro-
gramas de Pós-graduação.

O livro traz contribui-
ções de professores, estu-
dantes e funcionários da
PUC-SP sobre temas

como competências exigi-
das pelo mercado de tra-
balho, questões raciais, es-
tágio, o impacto do traba-
lho precoce, entre outros.
Ao longo de 12 artigos o
livro discute a problemá-
tica enfrentada no século
XXI pela gestão de RH.
Participaram da publica-

ção Ana Cristina Limongi
França, Ana Luíza Pimen-
tel Vieites, Dione Fagun-
des Nunes Gomes, Elisa-
bete Adami Pereira dos
Santos, Elisabeth Juliska
Rago, Igor dos Santos Nas-
cimento, Isabella Vieira de
Souza Jefferson Carlos Al-
ves, João Pinheiro de Bar-
ros Neto, Juliana A. de Oli-
veira Camilo, Maroni João
da Silva, Mônica Gurjão
Carvalho, Myrt Thânia de
Souza Cruz, Pedro Aguer-
re, Renata Schirrmeister e
Ronaldo Martins.

O livro foi financiado
pelo Plano de Incentivo à
Pesquisa (PIPEq) da
PUC-SP, e será disponibi-
lizada brevemente no site
da PUC-SP. Os autores
estão disponibilizando o
PDF através do endereço
eletrônico myrt@pucsp.br
e uma versão física deve
ser lançada brevemente.Os  autores  de Gestão de Pessoas no século XXI

brancos, ameríndios, afri-
canos, arabizantes e das
mestiças periferias euro-
peia que construíram cor-
pos hibridizados capazes
de mesclar vozes de todo
mundo, que se amalgama-
ram nos corpos brasilei-
ros e em suas multiplici-
dades corpóreas capazes
de criar uma consciência
de resistência decisiva
para estabelecer a ruptura
com as amarras escravo-
cratas seculares desse país.

O estranhamento cor-
póreo aconteceu no sim-
ples compartilhar de espa-
ços educacionais norma-
tizados,  que de forma
brusca foram “constran-
gidos” com outros olha-
res que enfrentam os con-

sensos violentos dessa eli-
te do atraso.

Por isso as narrativas
das mulheres denuncia-
ram o machismo institu-
cional nas instâncias fa-
mil iares,  educacionais e
do mundo do trabalho.
Trata-se de romper com
os consensos normativos
que exigem corpos ades-
trados capazes de repro-
duzir pela violência e suas
máscaras o jogo perverso
de uma sociedade classis-
ta e elitizada.

O adentrar dos corpos
negros periféricos nesses
recintos propiciou o des-
mascaramento do discur-
so da meritocracia educa-
cional, pois as discrepân-
cias sociais de acesso, per-
manência e mobil ização
através da educação esta-

vam restritas aos segmen-
tos da classe média e se-
tores das elites brasileiras.

O retorno do fantasma
do trabalho infantil  tor-
nou-se projeto polít ico,
justificado pelo senso co-
mum, que natural iza tal
trabalho, roubando qual-
quer esperança de mudan-
ça social de cerca de 3,5
milhões de crianças e ado-
lescentes no Brasil. O es-
forço para erradicação
desse infanticídio social
precisa superar esse sen-
so comum violento que
reproduz os bordões: Tra-
balhar não faz mal. É me-
lhor trabalhar que roubar.
É melhor trabalhar do que
ficar na rua à toa. Traba-
lhar não mata ninguém.
(Nos últ imos 5 anos,
mais de 12 mil acidentes

de trabalho envolveram
crianças e adolescentes).
Ele precisa trabalhar para
ajudar a família. O traba-
lho traz futuro.

Diante desse fato, per-
cebemos que a educação
tem um poder transforma-
dor e libertário, capaz de
superar séculos de atraso
de uma elite afeiçoada à
escravidão e ao genocídio
das populações indígenas,
dos jovens negros das pe-
riferias dos centros urba-
nos, como também da in-
tolerância expressas pela
homofobia e misoginia.
Por isso, somos defenso-
res do pensamento Paulo-
freriano “Se a educação
sozinha não transforma a
sociedade, sem ela tam-
pouco a sociedade muda”.

Diretoria da APROPUC.
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Na sexta-feira, 11/10,
no auditório 117-A, acon-
teceu o debate "assédio
moral no ambiente de tra-
balho". Organizado pela
diretoria da Associação
dos Funcionários Admi-
nistrativos da PUC-SP,
AFAPUC e com o apoio
da APROPUC, a mesa foi
composta pela Dra.  Lu-
cineia Rosa dos Santos,
Sylvio Rocha,  Dr. Fran-
cesco Scotoni  e  Nalc ir
Antônio Ferreira Jr.

Se uma pessoa fica ex-
posta a situações constran-
gedoras e humilhantes,
com uma grande frequên-
cia,  durante sua jornada
de trabalho, ela é vítima
de um assédio moral.

Diante de várias violên-
cias no ambiente de traba-
lho na  convenção 190, que
as nações e os estados
membros elaboraram ficou
estipulada a  definição de
assédio moral. A conven-
ção definiu  violência e as-
sédio como comportamen-
tos, práticas ou ameaças

Assédio moral é tema de

debate em seminário da AFAPUC

que visem e resultem em
danos físicos, psicológicos,
sexuais ou econômicos
para os trabalhadores atin-
gidos por essas graves prá-
ticas, registrando que os
Estados-membros têm a
responsabilidade de pro-
mover um ambiente geral

de tolerância zero contra
atitudes patronais prejudi-
ciais aos trabalhadores.

Através da lei o Estado
garante a proteção ao em-
pregado contra o assédio
moral, mas a conscientiza-
ção das empresas também é
necessária.

A Dra. Lucineia Rosa
dos Santos, professora
das discipl inas Direitos
Humanos, Direitos das
Crianças e Adolescentes, e
Direito sobre Gênero-
Raça, tirou dúvidas dos
funcionários presentes no
debate.

Na mesa do debate Nalcir Antonio Ferreira Jr., Sylvio Rocha, Francesco Scotoni e Lucineia Rosa

dos Santos
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Na próxima quarta-feira, 23/10, a Cipa e a DRH estarão

organizando uma celebração para lembrar o combate ao

câncer de mama. Nesse dia os organizadores do evento

solicitam a todos que venham com uma peça de roupa

cor de rosa e compareçam no Pátio da Cruz, no campus

Monte  Alegre  entre 11h e 13h para a tradicional

foto da comunidade.

No dia 22/10 o professor Eduardo Carneiro, do campus de

Sorocaba estará proferindo palestra sobre o tema às 10h,

no auditório 100. Na sequência serão distribuídos

brindes aos presentes.

PUC-SP se veste de rosa na luta

contra o câncer de mama



4 21/10/2019

"Sínodo para a Ama-
zônia:  novos caminhos
para a Igreja" é o nome
mais conhecido da 16ª
Assembleia Especial  do
Sínodo dos Bispos para a
Região Amazônica, visto
ser a renovação da evan-
gel ização católica nesse
imenso território o pon-
to fulcral  do encontro
que se iniciou domingo
(6/10) no Vaticano.  As
discussões seguem até o
27/10,  e  184 bispos do
Brasi l  (58),  Bolívia,  Co-
lômbia ,  Equador,  Peru,
Venezuela ,  Sur iname,
Guiana e Guiana France-
sa se debruçam sobre o
documento resultante de
um ano de consulta a 80
mil pessoas.

O Sínodo "deverá ser
histórico", diz Dom Clau-
dio Hummes, o arcebispo
franciscano emérito da
Arquidiocese de São Pau-
lo designado a erguer e
coordenar a REPAM -
Rede Eclesial  Pan-Ama-
zônica. E será histórico
porque o processo sino-
dal resgatado pelo atual
papado está integrando a
rede católica presente nes-
te ponto do mapa onde

Até onde poderá ir a
Igreja de Francisco?

Isabel Gnaccarini

confluem, como em ne-
nhuma outra parte do Pla-
neta, as crises ecológica,
social e da democracia. Vi-
mos o papa falar que "a
Amazônia é um problema
do mundo", cujas quei-
madas e desmatamento
afetam a humanidade
toda, mas onde o chama-
do ecológico se soma à
vulnerabil idade dos po-
vos amazônidas.  O cha-
mado tem bases na reali-
dade da região - o atual
relatório do Conselho In-
digenista Missionário
(Cimi) indica 135 assassi-
natos de indígenas em
2018. Portanto este Síno-
do será um teste para a
Ig reja de Francisco, em
que "não se pode errar",
em suas palavras.

A centralidade da Ama-
zônia para o Papa Fran-
cisco vem desde a 5ª Con-
ferência Geral do Episco-
pado Latino-americano e
do Caribe (2007), em Apa-
recida, quando ele ainda
era arcebispo de Buenos
Aires. E por isso o Síno-
do quer consolidar a face
indígena da Igreja, mas re-
novando ali os princípios
católicos do Concílio Va-
ticano II (1963-65). O que
está sendo dito é que a
Igreja pretende perseguir
a "inculturação": dar ros-

to local aos dogmas e
doutrinas, formando cle-
ro autóctone e interligan-
do as bases católicas já
existentes para ampliar
sua ação apostólica. Dom
Claudio fala em renovar
a tradição da instituição
católica, que é "o modo
de viver" de Jesus Cristo
e a  Fé,  sem medo de
abrir-se para "os novos
caminhos",  obr igator ia-
mente inclusivos. Nesse
sentido, a integração está
calcada na Encíclica Lau-
dato Si' (2015), que man-
da evangelizar a Casa Co-
mum, falando para todos
sobre os temas ecológi-
cos atuais sem deixar para
trás os pobres.

Esta parece ser a me-
lhor resposta ao acirra-
mento de ânimos de uma
parte conservadora da ins-
t ituição milenar.  Contra
os ataques de opositores
- os cardeais, o estaduni-
dense Raymond Burke e o
alemão Gerhard Müller,
além do governo brasilei-
ro que questiona a inge-
rência sobre a soberania
nacional - a Confederação
Nacional dos Bispos do
Brasi l  (CNBB) lançou a
campanha "Eu apoio o
Sínodo, eu apoio o papa".
O Sínodo não tem obje-
tivos políticos, e não pre-

tende interferir na sobera-
nia brasileira. Mas vale o
alerta: "não se pode rom-
per a corda" e ameaçar o
trabalho corajoso do papa
com um cisma.

Dar ao patriarca a res-
ponsabil idade sobre te-
mas sensíveis,  como a
"ecoteologia" (interpretar
a Amazônia como um lu-
gar sagrado), ou as ideias
mais libertárias (ordenação
de indígenas e casados),
pode ser um peso difícil de
carregar. As mudanças na
Igreja universal ocorrem,
mas são lentas. E a autori-
dade católica será tanto
maior quanto mais sirva à
humanidade, sem romper
os limites já assegurados
em suas posições progres-
sistas. Caminhar juntos,
respeitar as diferenças pa-
recem ser as lições de
Francisco de Assis, o pri-
meiro diplomata da Igreja
a quem Bergoglio subme-
teu seu papado.

Isabel Gnaccarini é jornalista e
doutoranda em Ambiente e Sociedade
pela Unicamp, faz tese sobre a Encí-
clica Laudato Si' e a governança am-
biental global da ONU. É ex-aluna
do curso de Jornalismo da PUC-SP.
O artigo foi publicado na seção Ten-
dencias e Debates da Folha de S.Paulo
em 07/10
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Várias entidades cien-
tíficas de todo o país emi-
tiram nota conjunta pro-
testando contra a propos-
ta de fusão da Capes com
o CNPq.

Nos últimos dias cir-
culou por diversos órgão
de informação na Internet
a notícia de que o gover-
no federal estaria estudan-
do transfor mar em um
único órgão o Conselho
Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) com a Coor-
denação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes). A justifi-
cativa para a fusão de
CNPq e Capes seria a de
racionalizar os recursos.
As duas seriam fundidas
em uma Fundação.  Para
o próximo ano, a Capes já
deverá perder metade do

No dia 28/10 acontece
na PUC-SP uma audiência
pública da Câmara dos De-
putados, convocada pelo de-
putado Federal Orlando Sil-
va, do PCdoB, para discutir
a situação das bolsas de pes-
quisa. A audiência denomi-
nada "Situação das Agências
de Fomento à Pesquisa e as
Consequências para a oferta de
Bolsas em São Paulo" reuni-
rá Maria Amalia Andery, rei-
tora da PUC-SP; Vahan
Agopyan, reitor da USP;
Anderson Correa, presiden-
te da Capes; João Azevedo,
presidente do CNPq; Ildeu
Moreira, presidente da
SBPC; Marco Antonio
Zago, presidente da Fapesp

Audiência Pública discute bolsas
de pesquisa na PUC-SP

e Flavia Calé, presidente da
ANPG.

Para os organizadores
do evento, "as diversas ma-
nifestações ocorridas em
todo país, incluindo os vá-
rios atos políticos e parali-
sações de aulas ocorridas
dentro da PUC-SP, foram
muito importantes para
mostrar a insatisfação da
sociedade brasileira com os
cortes de financiamento
promovidos pelo governo
federal. Parte dessa pressão
trouxe algumas vitórias
pontuais, mas a solução real
do problema só virá do or-
çamento da União que é
votado pelos deputados
federais e senadores da Re-

pública. É nesse contexto
que a audiência pública do
dia 28/10 se mostra tão re-

levante". A Audiência Pú-
blica começa às 9h, no au-
ditório 239.

Entidades científicas protestam contra a
 proposta de fusão da Capes com o CNPq

seu orçamento. A propos-
ta é de que a fundação te-
nha R$ 2,2 bilhões.

As entidades científi-
cas manifestaram o seu
descontentamento a le-
gando que "a proposta de
fusão do CNPq e da Ca-
pes, se efetivada, poderá
trazer consequências com-
prometedoras, tanto para
o sistema de ensino bra-
si leiro como para o sis-
tema nacional de ciência,
tecnologia e inovação. Se-
r ia  uma medida equivo-
cada sob todos aspectos
já  que as  duas inst i tu i -
ções, criadas e desenvol-
vidas ao longo de mais de
seis décadas, têm missões
bastante claras e comple-
mentares, que funcionam
como pilares do sistema
educacional  e  c ient íf ico
do país.

A Capes e o CNPq são
instituições com estrutu-
ras, finalidades e objetivos
específicos.

Desde  que  foram  cria-
das,  em  1951,  receberam
missões  distintas  na  cons-
trução  do Brasil moderno".

QUEDA DE BRAÇO

DENTRO DO GOVERNO

A ide ia  encontra  re -
sistências dentro do pró-
prio governo. Enquanto
o ministro da Economia
Paulo Guedes e o minis-
t ro  da  Educação
Abraham Weintraub de-
fendem a  proposta ,  o
min is t ro  da  Ciênc ia  e
Tecnologia Marcos Pon-
tes mostrou-se contrário
ao pleito do governo fe-
dera l .  Para  e le ,  sobre a
ideia divulgada de junção

do CNPq e Capes: a po-
sição do MCTIC é con-
trária à fusão, pois seria
prejudicial  ao desenvol-
v imento c ient í f i co  do
país. Existe algum som-
breamento de atividades
e pontos de melhoria na
gestão. Esses problemas
já estão sendo trabalha-
dos no CNPq".

A queda de braço en-
t re  os  min is tér ios  que
cu idam da  Educação e
Cul tura  prenunc ia  um
esvaziamento do minis-
tério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC), e de
seu dirigente, o astronau-
ta  Marcos  Pontes,  que
como denunciam as en-
tidades de ciência signa-
tárias do manifesto, pode
acabar com a extinção do
MCTIC.

APG -PUC-SP realiza eleição

para seu conselho
A  Associaçao dos Pós-

Graduandos da PUC-SP
realizará eleição para com-
posição de seu Conselho.
O Conselho da APG
PUC-SP é o órgão con-
sultivo e fiscal da APG e
é composto por um pós-
graduando de cada pro-
grama de pós  da PUC-
SP (com suplente).

Os interessados em

compor o Conselho da
APG PUC-SP deverão
enviar e-mail até as 18h
do dia 28/10/2019 para
contato@ apgpucsp.org.br
informando nome com-
pleto RA, Programa e te-
lefone.

No dia 28/10 aconte-
ce uma reunião na sede
da APG para deliberar as
regras da eleição.



Faleceu na quarta-feira, 16/
10, o professor do curso
de Artes do Corpo Francis-
co Medeiros, carinhosa-
mente conhecido como
Chiquinho Medeiros. Chiqui-
nho estava na PUC-SP des-
de março de 1999, vincula-
do ao Departamento de
Linguagens do Corpo, onde
trabalhava em projetos dra-
matúrgicos e diversas disci-
plinas da área, principalmen-
te com disciplinas ligadas ao
corpo. Para Rosa Hercoles,
coordenadora do curso de
Artes do Corpo, "Chiquinho
foi um professor ativo e com-

CCCCCHIQUINHOHIQUINHOHIQUINHOHIQUINHOHIQUINHO

MMMMMEDEIROSEDEIROSEDEIROSEDEIROSEDEIROS
prometido com o curso, par-
ticipando desde a constru-
ção na definição de meto-
dologias pedagógicas. Cer-
tamente o curso de Artes
do Corpo não seria o que é
hoje sem a participação de
Chiquinho Medeiros".
Além de professor, Chiqui-
nho foi um dos grandes
encenadores da história re-
cente do teatro brasileiro e
ficou conhecido pelo cui-
dado com os atores que
passavam por suas mãos.
Trabalhou com importan-
tes nomes, entre eles a
coreógra fa  e  ba i l a r ina

 Os artigos para as revistas
PUCviva e Cultura Crítica da
APROPUC poderão ser en-
tregues até dia 31/10. Os
artigos e resenhas devem
ser enviados através do site
www.apropuc.org.br com

Ruth Rachou, e os atores
Elias Andreato, Cacá Car-
valho, Bárbara Paz, Antô-
n i o  Pe t r i n  e  Den i se
Stoklos. Em 1984 conquis-
tou um prêmio Moliére pela

montagem de Artaud, o
Espírito do Teatro, cola-
gem de textos do poeta e
dramaturgo francês, que
teve montagem de José
Rubens Siqueira.

14 mil caracteres. A Re-
vista PUCviva n.45 e a Re-
vista Cultura Crítica n.17
estão disponíveis ende-
reço eletrônico apropuc@
uo l . c om .b r  e  a f a pu c@
gmail.com.

Revistas da APROPUCRevistas da APROPUCRevistas da APROPUCRevistas da APROPUCRevistas da APROPUC
recebem artigos até 31/10recebem artigos até 31/10recebem artigos até 31/10recebem artigos até 31/10recebem artigos até 31/10

A professora do Serviço
Social Beatriz Abramides,
diretora da APROPUC, es-
tará lançando na próxima
semana o l ivro "O Projeto
Ético-Polít ico do Serviço
Social Brasileiro". Lança-
do pela Cortez Editora, o
livro é fruto de sua fecun-
da práxis profissional, po-
lít ica e intelectual, nos co-
loca, crit icamente, fren-
te aos desafios postos à
classe trabalhadora e ao

Bia Abramides lança novo livroBia Abramides lança novo livroBia Abramides lança novo livroBia Abramides lança novo livroBia Abramides lança novo livro
pro je to  p ro f i s s iona l  do
Serviço Social brasileiro,
nesse difíci l contexto de
crise estrutural do capi-
tal, no qual as classes que
vivem do trabalho experi-
mentam a radicalização de
sua exploração e expro-
p r i a ção .  O  l ançamento
acontecerá em Bras í l ia ,
durante a real ização do
Congresso Bras i le i ro de
Assistentes Sociais,  CBAS,
no dia 1/11, às 18h.

Entre os dias 21 e 25/10
acontece o Encontro So-
nhos e Imagens na Filoso-
fia. Reunindo professores
da PUC-SP e de outras ins-
tituições, o evento discu-
tirá a problemática dos so-
nhos e das imagens que
atravessa o discurso filosó-
fico, assim como outras li-
nhas de pesquisa das Ciên-
cias Humanas. O encontro
divide-se em conferências
(que acontecem no audi-

Encontro discute sonhos eEncontro discute sonhos eEncontro discute sonhos eEncontro discute sonhos eEncontro discute sonhos e
imagens na filosofiaimagens na filosofiaimagens na filosofiaimagens na filosofiaimagens na filosofia

tório 239) e mesas temá-
ticas (que ocorrerão no
auditório 100-a).  Da or-
ganização fazem parte di-
versas entidades e associa-
ções, entre elas o Grupo de
Pesquisa em Ética, Filoso-
fia e Política da PUC-SP. A
programação completa po-
derá ser encontrada no
endereço e letrônico ht-
tps:// j .pucsp.br/not ic ia/
ciclo-de-conferencias-de-
filosofia.

Seminário discute a lutaSeminário discute a lutaSeminário discute a lutaSeminário discute a lutaSeminário discute a luta
política dos negrospolítica dos negrospolítica dos negrospolítica dos negrospolítica dos negros

Entre os dias 23 e 26/10
a PUC-SP e a Universida-
de Federal do ABC pro-
movem o seminário "En-
tre Atlânticos Negros: Pro-
tagonismo, Política e Epis-
temologia". Durante três
dias, Grupos de Trabalho,
palestras e outras ativida-
des vão explorar encon-
tros entre o campo aca-
dêmico e  aquele formado
principalmente por atores

sociais na luta antirracis-
ta. A abertura acontece
no TUCA, dia 23/10 às
19h com uma  Conferên-
cia de i lson Mattos e pros-
segue om um show  de
Melvin Santhana e partici-
pação de Tássia Reis e
Coruja BCI. Veja a progra-
m a ç ã o  c o m p l e t a  em
https://entreatlanticosneg.
wixsite.com/seminarioean/
programacao.

Sobre a sede social da APROPUCSobre a sede social da APROPUCSobre a sede social da APROPUCSobre a sede social da APROPUCSobre a sede social da APROPUC
A APROPUC informa aos
seus associados e profes-
sores da PUC-SP que em
função  da  especu lação
imobiliária  que se expan-
de pelo bairro de Perdi-

zes, tem recebido propos-
tas para a venda de sua
sede social. Porém essas
propostas se demonstra-
ram irrisórias e o imóvel
não foi vendido.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 42.52, top 42.52, right 42.52, bottom 42.52 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Crop style 1, width 0.30, length 20.00, distance 10.00 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 200.000 x 200.000 inches / 5080.0 x 5080.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 3 across
     Align: top left
      

        
     42.5197
     10.0000
     20.0000
     1
     Corners
     0.3000
     ToFit
     3
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     42.5197
     1
            
       D:20191018134229
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Best
     489
     135
     42.5197
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     42.5197
     1
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed left 42.52, right 42.52, top 42.52, bottom 42.52 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     42.5197
     1
     42.5197
     0.0000
     0
     0
    
     42.5197
     Margin
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         6
              

       CurrentAVDoc
          

     42.5197
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





