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80ra
Perícia contábil sai
nesta segunda
da decisão

Os funcionários e a direção
da PUC foram convocados
pela perícia contábil da Justiça do Trabalho para comparecer dia 9, segunda-feira, às
13h, na Delegacia Regional
do Trabalho. Na DRT, os funcionários e a direção da uni-

versidade ficarão sabendo os
resultados da análise dos dados apresentados à Justiça.
Caso haja concordância das
partes com relação aos números apresentados, oj ulgamento das reivindicações dos funcionários sairá em dois dias.
Não havendo concordância, a
Justiça espera a contestação
no prazo máximo de doze horas, acompanhada das respectivas provas.
A .qualquer
momento
a
AFAPUC deve convocar uma
assembléia para discutir os
números apresentados pela
perícia contábil.
Salários

Murol Semanal
da APROPU( e
-. AFAPU(·
Número 40· 9/5/94

...E como o dia 8 caia num
domingo, nada melhor do que
pagar no dia 10.Essa era a
intenção da Reitoria, feita em
comunicação telefônica à direção da APROPUC. Segundo avaliações da Vice- Reitoria Administrativa, o recebimento no dia 6 do salário de
abril poderia comprometer o
pagamento da parcela do·130
salário a ser paga em 25 de
maio. Porém a indignação que
tal atitude causou fez com
que a posição inicial fosse
revista e, no fechamento des-

ta edição recebemos a informação de que os vencimentos de professores e funcionários seriam creditados na noite de sexta-feira, estando disponíveis nas caixas eletrônicas na manhã de sábado. Mas
é bom ficar alerta: o 130 pode
atrasar mais uma vez.
Computadores
Não se realizou nesta semana a reunião programada
entre APROPUC,
IBM e
Fundação São Paulo para
discutir a proposta dos professores envolvidos na compra dos micro-computadores PS-2 de redução da dívida com a lBM. Na próxima
semana deve acontecer o
encontro
mas, enquanto
isso, a recomendação
da
APROPUC é que os professores
envolvidos
não
efetuem o pagamento
da
trimestral idade a vencer no
dia 10 de maio, já que o
valor em questão também
deverá ser alvo das discussões. Aliás tal recomendação
é desnecessária para vários
professores que, devido à
subida dos valores
das
trimestralidades,
só têm
como opção a inadimplência
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Ainda sem acordo
Na sex ta-feira passada aconteceu
mais ,uma rodada de negociações
entre os estudantes e a Reitoria.
Para variar avançou-se pouca coisa: a Reitoria insistiu com sua
proposta de 194 URV s enquanto
os estudantes continuaram defendendo as 150 URVs. Em alguns pontos, porém, pôde-se chegar a um consenso: as duas partes
concordaram em formar uma comissão que, a partir desta semana,
comece a discutir critérios para
'.os- futuros aumentos de mensalidades.Os casos de inadimplência
também serão estudados com
mais rigor para que se contemple
com mais justiça aqueles que realmente fazem juz às bolsas de
estudos.
Para esta semana devem ocorrer
outras atividades além das já
tracionais assembléias, como uma
nova vindada "Banda do Peru".

Ocupação
Na última quarta-feira, dia 4, os
estudantes de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade),
realizaram assembléias nas quais
decidiram ocupar a sala 6b do
corredor da Cardoso de Almeida
para ampliar as instalações do
Centro Acadêmico. A sala, que
pertence ao Departamento de Filosofia, deverá ser usada como
espaço de vivência, pois, segundo
os estudantes, esta era uma reivindicação
antiga do C.A.
Benevides Paixão que vinha sendo empurrada com a barriga pela
Reitoria.
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preço insuportável
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Apesar de não serem de hoje as reclamações
contra o restaurante universitário (popular Brunela's),
as queixas estão avolumando-se de tal modo, que os centros
acadêmicos andam recolhendo-as para pedir à Reitoria uma definição. Entre
as reclamações feitas, algumas chamam a atenção, corno as frases dos donos do
restaurante: "Como eu ia ver a larva? ela é da mesma cor da alface 1" ou" Não
precisa se assustar, o rato já foi embora". É simplesmente ridículo
que uma situação desta perdure em uma Universidade!
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Poesia
estudantil
o

estudante

Eduardo

de história,

Dias da Cunha

(

Edu Poeta ), lançou na sexta
passada, na

poesias

ruc ,o

livro de

" Escrevivendo".

Para o lançamento

desta se-

gunda obra, o autor que lançou "Tentação

Poética"

em

87, teve a ajuda do projeto
apoio ao autor da livraria
EDU C. Edu, que também é
autor de peças de teatro, já
prepara

novo

lançamento

Goleada sindical
A AFAPUC mGstrou que além
de política, também vai bem na
área eS.porliva. No sabado
( 31/04 ) , um time de futebol
"society" da assodasãogoleou
o
lime da chapa 2 do sindicato dos
. bancários por 9x3. O time que teve
como iogaClores Anselmo, Ze Carlos,
Dia1ma, Chicão, Eduardo, Joel,
Peri, Adhemir e o artilheiro
Mauricio, iá está se preparando para
novos confrontos. Os
candidatos que se apresentem.
_

{

para breve.
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na APROPUC

Projetos
engavetados
,~liill:l~
.
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Na próxima quinta-feira, dia 12,
às 18:30 h. estarão visitando a lf:~::~:::::
sede da entidade para um batepapo com os professores,
os deputados
José Diceu, Aloisio
Mercadante e Aldo Rabelo, e a cxprefeita
Luiza Erundina.
Na
sequência acontecerá um debate
sobre eleições
na sala 333.

I

Mesmo depois de concluída
a investigação

toda

nas contas da PUC JR, e da

liberação do Consun para a volta as atividades,
a empresa continua desativada.

Apesar de ser

grande a procura pelo serviço das juniors em
outras faculdades,
instituição,

o que reverte em lucro para a

professores

e estudantes

envolvidos,

aqui na PUC parece que não existe a mesma
percepção.

A sede continua trancada, não existe'

diretoria nem professores

responsáveis

por projetos. Até quando?
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iSi, por Cuba!
Senhores passageiros, estamos
pousando no Aeroporto Internacional José Marti, em Havana ...
Éramos sete professores da Psicologia da PUCSP e um professor da Unicamp, que acabávamos de aterrissar em Havana.
Descer de um avião em Cuba, é
como ousar verificar de perto se
nossos sonhos de juventude e
nossas utopias sociais e políticas têm alguma chance de dar
certo.
Ajmagem de Cuba é algo contraditório. O jornal nos diz: "situação dos direitos humanos na
.ilha piorou ... entre agosto de
1992 e novembro de 1993,2500
cubanos foram condenados à
prisão pelos Tribunais Revolucionários - sob acusação
de
comportamento
anti-social e
anti-revolucionário".
Ao lado
desse texto, outro nos diz: avanços sociais em Cuba ...a expectativa de vida na ilha subiu para
74,6 anos, em 1993 ...No setor
de educação, diz o relatório,
havia em Cuba em 1959, 15 mil
estudantes universitários ...Hoje
há 310 mil...A mortalidade infantil caiu ...A taxa de pesssoas
que completaram os níveis primário e secundário subiu para
95%, no ano passado."(Folha
de São Paulo(27 /02/94)
Cuba nos aparece assim, contraditória, desencadeando em
nós também sentimentos contraditórios.
Vivemos Cuba apenas durante
10 dias. Uma das visitas mais
importantes de nossa viagem,

foi à Faculdade de Psicologia de
Havana. Um diálogo interessante e proveitoso com o professor
Manuel Calvifío, quando se falou da Psicologia em Cuba, da
situação política da iIlha, de suas
perspectivas e de suas dificuldades atuais.
Cuba hoje precisa de tudo. O
embargo econômico a que está
sujeita e a desarticulação da
integração econômica com os
países do Leste Europeu, colocam Cuba numa situação de carência total. AFaculdade de Psicologia não possui papel, não
possui recursos para completar
e ampliar sua biblioteca; vive
uma economia de miséria e apesar disso luta incessantemente
para manter seu cotidiano, formando um dos profissionais que
os cubanos mais valorizam: os
psicólogos.
Os psicólogos em Cuba têm espaço de trabalho em toda rede
de saúde, na de educação e de

cultura. Há psicólogos trabalhando em toda parte. Há psicólogos cubanos lutando em toda
parte.
Solidariedade a um povo que
luta. Esse foi o sentimento que
carregamos quando saímos da
ilha no mesmo avião soviético
que nos levou. E é com esse
sentimento que a Faculdade de
Psicologia da PUCSP e o Centro Latino Americano de Estudos em Saúde Mental, com o
apoio do Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo, do
Conselho Regional de Psicologia - 6a. região e do Bar Avenida, estão promovendo uma festa com a finalidade de angariar
fundos para contribuir com a
biblioteca da Faculdade de Psicologia de Havana.
Ana Bock/ Ari Rehfeld/ Elizabeth
Montagna! M. Cristina Rosenthal/
Miriam Vargas Silva! Sergio Leite/
Sergio Ozella / Wanda Junqueira.

COIDO

(não)

ser enganado
nas eleições
Marcos Antonio De/mondes
Mais uma eleição se aproxima - e
das mais importantes -, e o eleitor
outra vez será a vítima de seu
resultado. Só assim é possível entender a frase de Fernando
Henrique Cardoso, "ninguém faz
política sem sacrificios", tentando
justificar: a aliança PSDB-PFL.
Todos sabem que existem sérias
falhas no nosso sistema político, faltando regras de fidelidade
partidária,
representatividade
justa e democrática, etc.; todos
sabem, também, que o caminho
-par a consolidar nossa democracia ainda é bem mais longo, mas
o pleito vindouro não traz consigo muitas esperanças.
Não se enriquece o cenário político
com a guerra de dossiês e acusações
pessoais que está sendo preparada
para o eleitor assistir na televisão,
em horário nobre, e que já é motivo
de preocupação de todos os candidatos - preocupação esta que tem
levado à produção de mais dossiês.
Nada anormal se não fosse uma
estratégia deprimente, para um povo
que assistiu, na última semana, até a
uma campanha ilegalista pela adoção do jogo do bicho pelo governo
e.pela ampla anistia ao gangsterismo
que o caracteriza.
A próxima eleição presidencial tem
ares de que será talvez a última
grande disputa entre as oligarquias
da elite e a democracia de massas
defendida pelas esquerdas. É quase
certo, portanto, que assistiremos a

um"vale-tudo"imprevisível e sórdido que deverá prevalecer sobre o
debate de questões que realniente
interessam, baseado em propostas
concretas que apontem para soluções definitivas para nossos problemas sociais e econômicos.
Diferentemente do que disse, ainda,
FHC à imprensa, o que mais devemos esperar de um candidato a Presidente é coerência, ainda que o
sistema político- partidário ou a realidade nacional não o sejam. Precisamos, sempre, acreditar que podemos ter (e lutar para termos) um
quadro político responsável, representativo e comprometido com os
anseios da sociedade. Mais do que
isso, nosso País precisa urgentemente resgatar a ética (social, política, profissional, etc).
No quadro de pré-candidatos que
ora se apresenta não identificam-se
posições ou doutrinas coerentes.
Não se vê a defesa do "capitalismo
organizado" ou do "neo-liberalismo"
da direita, sendo mais apropriado
referir-se a Quércia e Sarney - e
também
a Brizola
- como
"populistas" (e não esqueçamos que
um populista foi eleito em 1989).
Sobre FHC, não há como se referir
à aliança com Antonio Carlos Magalhães e seu PFL senão como oportunista' casuística e forçada - mas,
afinal, o poder seduz e a política do
"é dando que se recebe" não foi
revogada. Contra a "ameaça Lula"
a elite procura deseperadamente

uma união das forças conservadoras, a qualquer custo político ou
com quaisquer alianças, ao mesmo
tempo que recita a necessidade do
escolhido pelo voto ter experiência
administrativa e de dar continuidade
ao programa de estabilização econômica em curso. Não que o PI no
poder vá representar, de imediato,
uma ampla ruptura na ordem política e social - até porque não podemos esquecer que Lula é um misto
de lider/comandante e refém das
facções radicais do partido que,
se
eleito,
ameaçam
sua
governabilidade -, mas a história e
a luta contra o continuismo requerem do povo uma opção pela renovação ampla do Congresso e
por um candidato comprometido
com as causas populares.
A elite, falsa e oportunista por interesse e vocação, aposta no desencanto com a democracia para se
perpetuar no poder, e a melhor forma de respondermos a isso é resgatando a ética política e exercendo a
democracia como uma opção consciente nas urnas, por uma linha de
conduta chancelada pela história do
candidato, e não deixando-se seduzir pelo modo fácil de se ganhar
uma eleição. Consciência e competência para exercer esse direito não
requerem diploma.
Marcos

Antonio

De/mondes

Encarregado de Seviços Administrativos no Setor de Pós -Graduação
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Processo de
reconhecimento
na reta final
Um museu

dinâmico, vivo e
com uma postura transdiciplinar.
Partindo dessa idéia, o Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais da PUC/
SP, criou o Museu da Cultura.
"Cinta Larga: Objetos, desenhos
efotos do acervo da antropóloga
Carmem Junqueira"
foi a ex,posição inaugural do museu, em
outubro de 91, no saguão superior do TUCA. Este espaço passou
a ser usado pelo museu - mas não
definitivamente - através de um
convênio com a Fundação Cultural São Paulo.
"Todo antropólogo quando pesquisajunta um material grande e
escreve muito sobre o assunto,
mas existe espaço para outra linguagem - estética - através do
museu", explica prof" Dorothea
Passetti, do Departamento de
Antropologia e diretora do museu. A princípio existia o projeto
do Museu de Arte Indígena e,
posteriormente, o do Museu da
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Cartaz da exposição sobre os
índios Cinta larga
Antropologia. Ambos foram mais
desenvolvidos e juntaram-se ao
projeto final do Museu da Cultura, aprovado pelo departamento.
Dorothea afirma que essa escolha de um museu da cultura
possibilita uma maior abertura incluindo todo tipo de produção cultural.
Desde sua criação, o museu tem
produzido vários eventos e angariado um pequeno acervo.
Compõem este acervo: a cole-

ção de Carmem Junqueira, objetos dos índios RIKBAKTSA
e JAMAMADI e objetos mexicanos pré-colombianos. Com a
realização do evento "Na Mira
da Morte: índios, crianças e
presos ... , as fotos e matérias
usadas na exposição - de 60
painéis - foram cedidas pelos
jornais Folha de S, Paulo e O
Estado de S. Paulo e incorporadas ao acervo do museu. Um
dos assuntos abordados foi a
chacina do Carandiru.
"Olhos Sensíveis: o universo
mitico- cultural negro" foi outro evento de sucesso. Com as
roupas dos orixás da casa de candomblé Acheilê Obá, colocadas
em manequins emprestados de
uma fábrica e até jogo de búzios,
transportou-se um pouco desta
cultura para aquele espaço. Em
92, dentro do Congresso Internacional Outros 500, o museu promoveu a exposição "História e
Geografia do Anarquismo ",
Para formalizar o museu, a Faculdade de Ciências Sociais encaminhou à Reitoria o projeto e o
estatuto do museu, feito a partir
da consulta de vários estatutos de
outros museus universitários. O
processo está tramitando no
Consun que solicitou ainda alguns detalhes técnicos, como orçamento e forma jurídica do estatuto. As questões acadêmicas
foram respondidas pela professora, por uma carta-resposta .
...

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox
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Teses, apostilas, trabalhos.
Cortões, cadernos, fichários e agendas.
Centro Acadêmico de Educação (CAE) PUC
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