
Se a Reitoria não se
mexer, funcionários vão

à luta esta semana

Ficou mesmo para esta segunda-
feira, dia 21, a decisão dos funci-
onários. Istoporque aReitoriase
fmgiu de morta durante a semana
inteira e em nenhum momento
chamou a AFAPUC e a
APROPUC para apresentar qual-
quer proposta, ou para discutir a
situação critica e o impasse. Não
semexeu nem diante da paralisa-
çãopacífica dos funcionários que
conseguiu 80% de adesão. Quan-
to à manifestação durante a aula
magna do dia 16, a Reitoria sim-
plesmente mandou um recado di-
zendo que tinha ficado muito
desgostosa. Pode ter sido cons-
trangedor para a administração
da PUC ver suas mazelas expos-
tas diante dos reitores da USP e
Unicamp, mas desgostosos mes-
mo estão os funcionários que até
agora não viram a cor do dinheiro
de uma parcela do 130. e consta-
tam diariamente o descaso em re-
lação a uma negociação que está
sendo empurrada com a baniga.

Mas nesta segunda-feira, a situa-
ção deve ganhar um novo rumo.
Os funcionários decidiram na as-
sembléiado dia 15, que acatego-
ria vai para a mesa conciliatória
pronta para decretar greve, com
48 horas de rito. O sindicato vai
solicitar imediatamente o julga-
mento da greve e entrar na Justi-
ça pelas dívidas trabalhistas, isto
é, 130., os 77%e o quadrimestre
de 101%. Durante o movimento
grevista, os funcionários farão

uma avaliação para decidir se
devem ou não chamar a
fiscalizaão do Ministério do Tra-
balho. As consequências podem
afetar ainda mais o bolso dos
funcionários, avaliam alguns.
"Tendo que pagar as multas, eles
terão desculpas para atrasar mais
nossos salários", afirmou um fun-
cionários. "De qualquer manei-
ra, eles não nos pagam direito,
querem saldar as dívidas com os
bancos com o nosso sacrifício",
defendeu outro.
"Essa será uma greve diferente,
com os portões abertos e sem
arrastão, porque os funcionários
devem estar plenamente consci-
entes de que não dá mais" , defen-
deu Anselmo da Silva, presiden-
te da AFAPUc. De fato, a última
assembléia mostrou que os fun-
cionários da PUC não aguentam
mais o arrocho e as condições de
trabalho. Até as chefias aderi-
ram. "Emmeu setor faltam cinco
pessoas, estamos trabalhando por
três e ganhando por meio", recla-
mou uma funcionária.
Já os professores reúnem-
se em assembléia nesta
quinta-feira, esperando ter
alguma proposta da Reito-
ria para discutir.
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Aula inau~aI vira
campo de batalha

No Tuca vazio, com menos
de meia lotação, aconteceu na
última quarta-feira pela manhã, a
primeira atividade promovida
pela Comissão de Reforma do
Estatuto do Conselho Universi-
tário. Foi uma aula inaugural com
a presença dos reitores da USP,
Flávio Favas de Moraes, da
Unicamp, Carlos VoghtedaPUC,
Antonio Carlos Ronca. A aula
com o tema Universidade Hoje
transcorreu em clima calmo du-
rante as falas dos reitores da USP
eUnicamp que expuseram o fun-
cionamento das suas universida-
des e explicaram outros modelos
como o amencano.
Porém com o início da fala do

professor Ronca as coisas come-
çaram amudar. Enquanto oreitor
daPUCdiscursava, alunosefun-
cionários entraram com diversas
faixas no teatro com dizeres que
questionavam sua fala como
"Universidade hoje: a que pre-
ço?", "Universidade hoje? PUC
hoje = arrocho salarial, mensali-

dades abusivas." As faixas eram
assinadas pela APROPUC,
AFAPUC, CCA e APG. Termi-
nada a fase de exposição passou-
se às perguntas das entidades e
platéia. Aí a coisa esquentou
novamente. Pelo CCA falou
Amarildo Vieira que criticou o
modelo de sociedade em que vi-
vemos. "N osso modelo
excludente de sociedade gera
miséria cultural e pior, miséria
humana". E o estudante comple-
tou: "Apoiamos a luta dos pro-
fessores e funcionários, e reafrr-
mamos nosso compronusso por
uma melhor qualidade de ensino
e contra a elitização". .
Em seguida, a palavra foi dada à
AFAPUc. O funcionário Fran-
cisco Cristóvão leu o manifesto
que estava sendo distribuído à
porta do teatro. "Que a Reitoria
cumpra seus compromissos de
campanha e a Fundação assuma
seu papel de mantenedora e dei-
xe de ser mantida pela comuni-
dade", dizia o documento. O rei-

tor tentou esquivar-se com o co-
nhecido discurso da PUC falida
e da reitoria empenhada em re-
solver a situação. Logo em se-
guida foi chamado o represen-
tante da APROPUC, professor
Antonio Rago. Depois de fazer
colocações sobre a situação ge-
nérica das universidades hoje,
ele lembrou ao Reitor que entre o
discurso e a prática existe uma
grande diferença. "As pessoas
falam muito, mas nem sempre
cumprem o que dizem". Bastan-
te aplaudido, fmalizou dizendo:
"O Reitor interino deve fazer
cumprir o real papel da universi-
dade, não continuar com a atual
política de arrocho salarial, corte
de pesquisa e consequente queda
da qualidade de ensino." Ao
fmal da aula, o que ficou de mais
forte foi a impressão de que se
tudo continuar correndo como
até agora, está muito próximo de
ser declarada uma verdadeira
guerra entre a Reitoria e a comu-
nidade.
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Aqui, tivemos um

Teveinício na última terça-feira, No segundo bloco Lula foi ques-
dia 15, o ciclo de debates Os tionado pelos professores. Do
Presidenciáveis, tendocomopri- Departamento de Política,
meiro convidadoo virtual candi- Otaviano de Fiori, pontuou: "Ti-
dato à presidência pelo PT, Luís rando a ênfase e o carisma , o seu
Inácio "Lula" da Silva. O evento discursopoderiaserfeitoporqual-
promovidopelos estudantes (CA quer candidato, como por exem-
Leão XIII, CACS, CA 22 de plo Fernando Henrique ou
Agosto, CA Benevides Paixão e Quércia.O que difere dos outros?
APG) foi como se esperava bas- Lula colocou como principal di-
tante polêmico. tões polêmicas como aborto e ferença sua história e os compro-
Às 19horas,horárioprevistopara homossexualismo. Lula defen- missos já assumidos pelo PT. As
o início do debate, o teatro já deu que o aborto passe a ser alianças e a sustentação delas
estava completamente lotado. tratado como uma questão de depois de eleito foi o tema da
Com as cadeiras e degraus da saúdepública enão comocrime. pergunta do professor Edson
escada tomados, quem chegava A boa noticia para os homosse- Nunes. O candidato disse que já
espremia-se no fundo em busca xuais é que em seu programa, temapoiodoPY,PCdoB,PSTU,
de algum ângulo mais favorável Lula aceita a liberdade sexual e PPS ePSB, e que até que o PSDB
para se ver o palco. Lula chegou enxerga a.possibilidade de que tenhaum candidato oficial espera
ao TUCA bastante atrasado e direitos civis como o do casa- conseguir o apoio desse partido.
entrou no teatro às 20h20 sob mento e herança sejamreconhe- A aliança deve continuar depois
aplausos da platéia ansiosa. cidos legalmente.Ele foi bastan- da eleição, segundo Lula. Da fa-
O evento foi dividido em três te aplaudido. culdade de Direito, o professor
partes. Na primeira, o candi- CelsoBandeirademello, ques-
datoteve30minutosparaexpôr tionou sobre as estatais e a de-::.:.:::::::::: :::::: ..
seu Programa de Governo. Na :finfimmg;:' mocratização dosmeios de co-....._ .
segunda parte, Lula debateu f:mgmW municação. Sobre as estatais,..........~.a
com três professores convida- mmm: Lularespondeusuperficialmen-

:;:::.:n::dos Otaviano de Fiori, Edson jgj=! te. Em contrapartida, em rela-
Nunes e Celso Antonio Ban- ,. ção aosmeios decomunicação,
deira de Mello. Na terceira ele foi taxativo. "A atual forma
parte, ele respondeu questões de concessão é um absurdo".
formuladas pelas entidades Disse que a democratização é
estudantis, dos funcionários e necessária e urgente.
professores da PUC. O terceiro bloco, com o teatro
Lula expôs em linhas gerais esvaziado pelo adiantado da
seuProgramadeGoverno, que hora, foi apenas morno. Bom-
ficara pronto no dia anterior. bardeado aomesmotempocom
Pelo tempo dado para a expo- perguntas muito diversas, Lula
sição, "precisaria de no míni- limitou-se a respostas rápidas.
mo três horas", disse Lula, o Depois do evento na PUC
candidatoexplorou apenas su- aprofundou-se um debate que
perficialmente a maioria dos já estava no ar: a esquerda
temas. A maior surpresa foi o radicaliza ouocandidatodoPT
modo aberto como foi aborda- à presidência é quem está "en-
do pelo presidenciável ques- Lula: aplausos no Tuca direitando".
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o Conselho de Administração e
Finanças, empossado na 2a. feira,
14,terá muito trabalho pela frente.
Logo de cara foram criadas duas
comissões, uma de administração
e outra de finanças, além de um
outro grupo encarregado de ela-
borar os estatutos.
O professor Ademar De Caroli,
que preside o Conselho na quali-
dade de vice-reitor acadêmico,
apresentou as costumeiras tabe-
las apontando o déficit da PUC,
e assegurou que o CAF tinha um
importante papel a cumprir, na
medida em que todas as medidas
econômico-fmanceiras da Rei-
toria deverão ser alvo de discus- f/
são naquele fórum.
Vários conselheiros levantaram o

papel político que o CAF deve ter,
nãoselimitandosomenteafiscalizar
aReitoria,mas formulandopolíticas
administrativas,traçandometaspara
aUniversidadeenão deixandoqueo
aspecto econômico se sobreponha ~
ao acadêmicoe comunitário. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Com uma composição bastante
heterogênea, as reuniões do
CAF prometem ser polêmicas
e, uma mostra disso pôde ser
observada já na posse de seus
integrantes quando simples
questões de organização pro-
vocaram acalorados debates
entre os conselheiros.
O CAF deverá se reunir toda
segunda segunda-feira do mês,
sempre às 9 horas, mas uma reu-
nião extraordinária já está
marcada para o próximo dia 28,
quando serão discutidos os
desdobramentos das medidas ela-
boradas pela Reitoria e novos

documentos, solicitados pelos
conselheiros serão analisados.

CEPE adiado

Faltou quórum na reunião de
quinta-feira e as decisões foram
adiadas. Mas os conselheiros re-
tomaram a discussão das medi-
das da Reitoria que cabem a esse
conselho e o processo de análise
e votação deverá ser concluído
até abril.
Somente seis novos projetos fo-
ram recebidos pela Comissão de
Extensão, o que foi considerado
um número abaixo do esperado.

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cadernos, fichários e agendas.

Centro Acadêmico de Educação (CAE) PUC
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o professor Ruy do Espírito Santo confirmou. Ele fica
na Reitoria só até o final do mês e pode ser substituído

pelo professor Josimas, da Teologia, na vice-reitoria comuni-

N
a ~ tária. Ruy não esconde seu descontentamento. "Eu deveria voltarr ' para o departamento de Educação, mas a estas alturas já não há aulas

para mim", lamentou. No NTC também há preocupações. Isto porque até
agora o núcleo manteve seu caráter comunitário, mas teme-se que ele passe para

a vice-reitoria acadêmica e com isso tenha que mudar de rota, sacrificando seu belo
trabalho social que caminhava muito bem com a prática acadêmica.

Xixi no lugar certo
O estudante Laércio José dos Santos, o Lalá
do Direito, redigiu um manifesto à Reitoria,
pelo direito de ter os banheiros abertos nos
dias de festas na Universidade. "É ridículo,
depois das 22 horas, eles fecham todos os
banheiros, e a moçada fica numa pior. Na
última festa, os seguranças aconselha-
vam a todos, inclusive as meninas, a
fazerem xixi nos cantinhos", contou.

Estudante candidato
Está sendo engendrada dentro da PUC a candidatura de um estudante pelo PT. liA
juventude tem se inclinado a apoiar Maluf, e a se aproximar do PSDB. A candidatura
de um estudante petisfa pode reverter esse quadre", diz o documento Proposta de
uma Candidatura de Movimento pelo Pl Entre os candidatáveis da PUC estão Marco
Aurélio Paz, Joselito Marfins, Ricardo Bimbo, Vanderlei Nery.

oecial
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C li estáem arxaw=- união do C , rec h
O restígiodoprofessorDe ar.o ões com os funcionários.Na re ionários resolvam mes~O,c.ama~
f:ram escancarados nas negocla~rreo risco de serpreso, caso os fun~or tem diplomauniversüano te~a
h bitural De Caroli falou que c lh "Não se preocupe, como o.se liu seco. E por enquanto, nao
a , . . t' .o do Traba o. O vice-reüor engo '

os fisca~sdo Mml~ ;~ brincou um professor pres~t~ missão pronta.
uma cehnha especla, staria com sua carta e e

ti••.•.•...~ os boatos de que econ llU ••.•.



A pue tem jeito
oque fazer com uma Uni-
versidade que carrega em
seu currículo uma longa his-
tória de luta em favor dos
Direitos Humanos e uma
qualidade de Ensino que a
coloca entre as principais do
País, e que no momento está
quase fechando as portas por
falta de recursos financeiros
provocada por uma má ad-
ministração e pelo corte da
ajuda financeira do Estado?
Qual o projeto de Universi-
dade que queremos? Atual-
mente a PUC-SP sofre por
falta de um projeto acadêmi-
co. Esse projeto não é e nun-
ca será a tábua de salvação
da Universidade, mas ele é
prioritário e precisa ser dis-

Renê dos Santos Vieira

cutido nesse momento para
que saibamos para onde ca-
minha a Universidade.
Pelo visto a hora da verdade
chegou! Há muito tempo a
Universidade está em crise.
Essas crises foram contor-
nadas várias vezes graças
aos movimentos dos funcio-
nários, professores e alunos
em sua defesa. Dessa vez,
não contamos, ou está dificil
contar com movimentos de
defesa por causa da diretriz
administrativa que convida
funcionários e professores
indiscriminadamente a se
demitirem voluntariamente
e eleva os preços das mensa-
lidades. Nos cursos volta-
dos para o magistério, esses
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preços inviabilizam a perma-
nência do aluno na PUC, re-
duzindo consequentemente o
número de aulas e professo-
res e colocando em questão a
existência desses cursos.
Nós, que somos comprome-
tidos com essa Universida-
de, não podemos ficar em
silêncio ou simplesmente es-
perar para ver se o buraco é
mais em baixo. A PUC não
pode implodir. Precisamos,
isso sim de uma explosão de
propostas e idéias que só
podem brotar com muita dis-
cussão comunitária, um ver-
dadeiro congresso universi-
tário, porque a PUC, como o
Brasil, ainda tem jeito.

Renê dos Santos Vieira éfunci-
onário da vice-reitoria comu-
nitária.


