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Foi uma sonora goleada.
Nas eleições realizadas na se-
mana que passou para a reno-
vação da diretoria da Associa-
ção dos Funcionários Adminis-
trativos da PUC (AFAPUC), a
chapa da situação - AFAPUC
VIVA - presidida por Anselmo
Antônio da Silva, conseguiu
84% dos votos contra 13% da
Chapa 2 Renascença,
encabeçada por Roberto Apa-
recido Bartolomeu. Os votos
brancos e nulos não ultra-
passaram os 3%. Mesmo em
Sorocaba de onde eram ori-
ginados todos os integrantes
da chapa de oposição, a
AFAPUC VIVA conseguiu
números expressivos: 115
contra apenas 35 votos.

Mural Semanal da APROPUC e
AFAPUC - Número 80 - 10/4195
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Mas o fato mais importante

destas eleições foi a presença
maciça dos funcionários no pro-
cesso eleitoral: das pessoas ap-
tas a votar, compareceram às
urnas cerca de 73%.

Vitória e festas

As eleições correram num
clima de tranqüilidade, sendo
registrado somente um pro-
testo da chapa opositora con-
tra a presença na Chapa 1 do
funcionário Milton Carlos
Sanches, afastado temporari-
amente de suas atividades em
Sorocaba. No entanto, a Co-
missão Eleitoral não levou em
consideração a reclamação por
entender que o funcionário
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Situação
se reelege
com 84°/0
dos votos.

em questão não fazia parte da
diretoria executiva da chapa e
sim de seus departamentos
auxiliares.

Como consolo, restou à Cha-
pa 1- Renascença - a certeza de
que através de sua participação
nestas eleições foi possível um
renascimento da participação
dos funcionários no processo
político da escolha. Ultimamen-
te, isto tem sido fato raro em
virtude do grande número de
escolha característico da demo-. .cracia puquiana.

A nova diretoria promete
duas grandes festas para come-
morara vitória. Umanocampus
Monte Alegre e outra em
Sorocaba.
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;4 semana passada foi
marcado por protestos de
estudantes contra a segu-
rança contratada. Trêsse-
guranças são acusados
de terem agredido qua-
tro alunos, na noite do dia
30/03, em frente a Reito-
ria. O caso foi levado ao
conhecimento da polícia
que fez boletim de ocor-
rência e exame de corpo
de delito no qual foram
constatadas agressões
nos estudantes. A vice:-rei-
toria comunitária, que já
era alvo de criticas dos
estudantes, foi comunica-
do e responsabilizada
pelo fato pelos Caso Na
próxima edição do PUCvi-
va trará reportagem com-
pleta sobre o assunto

Hl~TómAno~e,lança~rÓa.CnAnt1ANnoa
Vi - nal dos Pós- ta foi editada
da nesta ter- Graduandose pelaUNB. O
ça-feira a re- seus 20 anos lançamento
vistadaAsso- de histórias" seránosaguão
ciação Nacio- traz aconteci- do TUCA às
nal de Pós- mentos,regis- 16he contará
Graduandos tros e até atas coma presen-
(ANPG). A referentes ao ça da atual
revistaentitu- movimento coordenação
lada"Omovi- em seus 20 e de ex-pre-
mento nacio- anos.Arevis- sidentes.

não é o que parece
41,56%,refere-
se à 2a. contra-
proposta da
APROPUC,
apresentada na
mesa de nego-
ciação como al-
ternativa aos
minguados
31% oferecidos
pelaReitoria. O
índice aprova-
do,secompara-
do com outros
acordos que es-
tão sendo fe-
chados pelo30.
grau pode até
parecer signifi-
cativo, porém,
o que ficou cla-
ro para os pro-
fessores na úl-
tima assem-
bléia é que, di-
ante da defasa-
gem histórica
que nossos sa-
lários vêm so-
frendo, o au-
mento causará
muito pouco
impacto no bol-
so de cada um.

Em sua penúlti-
ma edição, nos-
so dileto confra-
de ele imprensa
puquiana, A Se-
mana. namatéria
sobre o acordo
firmado entre
Reitoria e profes-
sores,afinnouque
o índiceacordado
entre as duas par-
tes (41,45%)esta-
riamuitopróximo
daquiloque havia
sido reivindicado
pelaAPROPUC.
Narealidade, po-
rém, a reivindi-
cação inicial da
categoria era de
54% (Dieese
+9% de produti-
vidade, sem con-
siderar qualquer
antecipação), ín-
'diceque minima-
mente repunha
'asperdas do ano
passado nos sa-
lários dos nos-
sos mestres.
Onúmero citado
pela A Semana,

".,E A DOACAO?
OS membros da c~munidade
universitária já começaram a re-
ceber as propostas de adesão
do cartão PUC Real Visa. Aliás.
os ex-alunos receberam no co-
meço do ano cartas na qual a
Reitoria pedia doações para a
PUCde pelo menos R$25. Qual
foi o resultado desta campanha?
Quem souber favor informar a
ansiosa comunidade.



CONSELHOS

CEPE rediscute seu
OConselhodeE!~~~e~e!~a~~n~~!!os membros do
quisa (CEPE) se reuniu em de dados e informações so- Conselho e que a cada final
caráter extraordinário no dia 5 bre o assunto. de sessão se estipulasse uma
para discutir o próprio funcio- Decidiu-se que o CEPE pauta prévia para a reunião do
namento desse órgão. Há um após discutir determinado próximo mês.
impasse no que diz respeito a tema o encaminhará para as Essas alterações são uma
atuação e a forma de organiza- três comissões (de Ensino, de tentativa de enriquecer as
ção do Conselho. Extensão e de Pesquisa), que discussões no plenário, não
Foi constatado a urgência em o abordarão de forma mais es- I im ita n d o a a tua ç ã o dos
solucionar com rapidez as pecífica. Depois desse proces- conselheiros em uma sim-
questões burocráticas e so, o assunto ainda voltará para pIes votação. Segundo al-
reformular o método de discus- o Conselho para possíveis reti- guns conselheiros, é uma
são dos temas em questão. ficações e esclarecimentos. forma de aprofundar e en-
Chegou-se ao consenso que Outras sugestões foram a caminhar os temas e reivin-
para um maior entendimen- de que os informes da Reito- dicar um papel mais políti-
to da pauta, os conselheiros ria fossem entregues com an- co ao órgão.

ShOlNS
~ts umavez,o TUCAficou
lotado com a realização de
shows de MPB. Na semana
passada, o cantor e compositor
Flávio Venturini fez duas apre-
sentações que alcançaram
grande sucesso no teatro. Com
dois dias de lotação esgotada,
sendo que no segundo mais de
50 pessoas ficaram do lado de
fora sem ingressos, o show teve
boa repercussão de mídia e
agradou ao público em geral.

Venturini estava lançando
em São Paulo seu CD "Noites
com sol". O show teve músi-
cas do CD e vários antigos su-
cessos de Flávio. As apresen-
tações fizeram parte de parce-
ria entre o TUCA e produtoras

T U C A
lotam

para realizar shows em dias al-
ternativos as peças de teatro.

Venturini destacou a alegria
de estar de volta ao TUCA: "O
teatro faz parte da minha his-
tória". "Toquei aqui na déca-
da de 70 com o "Terço", em
80 com o "14 Bis" e agora em
carreira solo", relembra saudo-
so. Comenta ainda da estrutu-
ra do teatro: "apesar dos tijolos
aparentes prejudicarem um
pouco a acústica o teatro é
muito gostoso para shows".

Seu novo trabalho tem duas
músicas incluídas em trilhas de
novelas da Rede Globo.
Venturini concorda que isso
trouxe novos admiradores para
o seu trabalho: "além de um

teatro
público que me acompanha a
bastante tempo tem um pesso-
al jovem me descobrindo". O
músico agora pretende divul-
gar seu CD em outras cidades:
"é pé na estrada com essa
super-banda". Realmente ele é
acompanhado por uma banda
de alto nível.

O próximo nome confir-
mado para o TUCA é o do
cantor e compositor Zé Ge-
raldo. Ele fará duas apresen-
tações, dias 18 e 19/04, às
21h, quando lançará seu dis-
co "Cantando História". Os
ingressos serão vendidos a
R$ 15, com 50% de descon-
to para alunos, funcionários
e professores.
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Primeira tarefa: car!l0s.
. salários e isonomlaO resultado das eleições da

AFAPUC confirma o apoio irres-
trito que os funcionários de todos
os campus da universidade dão a
atual direção. O mapa das urnas
mostra a diferença da votação em
favorda Chapa 1-AFAPUCVIVA
- contra a Chapa 2, formada por
funcionários de Sorocaba. A qua-
se totalidade dos associados da
entidade disseram, através do
voto, que concordam com o
caminho que a AFAPUC está
trilhando na solução dos pro-
blemas da categoria.

O presidente reeleito, Ansel-
mo Antônio da Silva, afirmou ao
PUCviva que a vitória inquestio-
nável da Chapa 1 no campus de
Sorocaba prova que os funcioná-
rios de lá são contra qualquer ten-

Quem é quem
Presidente: Anselmo Antônio da
Silva - Secretaria acadêmica da
Faculdade de Direito.
Vice-presidente: Marcos LuizGon-
çalves - Farmácia - Sorocaba.
10 secretário: Carlos Alberto Dutra
- Gerência de serviços gerais.
20 secretário: Ferson Carlos Gui-
marães - RX Hospital - Sorocaba.
10 tesoureiro: Francisco Cristóvão
- Biblioteca do Pós-Graduação.
20 tesoureiro: Vanderlei Lopes Pe-
reira - Farmácia - Sorocaba.
Conselho Fiscal - titulares:
Valdemir Antônio (Gráfica), Mar-
ta Bispo da Cruz (Secretaria
acadêmica - Centro de Educa-
ção), Cássio Fernando Monteiro
(Administrativo - Sorocaba). Su-
plentes: Valdenice Antônia da
Silva Medeiros (Secretaria acadê-
mica - Centro de Educação),
Roque José de Oliveira (Portaria -
Sorocaba), Rosângela Souza (Se-
tor de compras - Hospital).
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tativa de a separação da Faculda-
de de Medicina e do Hospital
Santa Lucinda da PUC-SP. A
universidade é uma só. Como
muitos sabem, continua Ansel-
mo, existem interesses particula-
res de alguns do campus de Soro-
caba de desmembrar aquela uni-
dade da estrutura de SãoPaulo. A
comunidade sempre foi contra.
Estas eleições reafirmam tal posi-
ção. Segundo Anselmo, aqueles
que articularam a Chapa 2 têm de
crescer politicamente e que esta
chapa já cumpriu o seu papel.

A diretoria da AFAPUC, em
seu novo mandato, tem como pri-
meira tarefa a luta pelo Plano de
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Cargos e Salários que favoreça
todos os funcionários e não inte-
resses de professores, lembra
Anselmo. Acrescenta ainda que a
estabilidade no emprego se con-
quista no dia-a-dia, na luta, caso
contrário, aquilo que vem escrito
no papel perde a força.

Em seu programa de traba-
lho, a nova direção se compro-
mete a continuar exigindo a
isonomia salarial entre os fun-
cionários da Faculdade de
Medicina e o Hospital Santa
Lucinda, a incentivar o cresci-
mento profissional e político
de todos os associados, a pro-
mover torneios e campeonatos
esportivos entre os funcioná-
rios e entre associações de ou-
tras universidades.


