Massacre dos Sem-Terra

tos de protesto e três
dias de luto na PUC
A comunidade puquiana está
protestando contra os assassinatos dos sem-terra pela polícia do governo do Pará Na sexta-feira, o reitor Antônio Carlos
Ronca decretou três dias de
luto.
A APROPUC,
a
AFAPUC, a Reitoria e os estudantes promovem um ato
ecumênico nesta segunda-feira, às 15h. Para terça-feira, novos protestos serão realizados.
Veja ao lado a programação.
Cada segmento da comunidade deverá divulgar em seu
meio, para todo o Brasil, a programação das atividades da
PUC e conclamar que estes
protestos sejam multiplicados
em todo o país.
Na sexta, o reitor leu a carta
enviada a FHC protestando
contra os assassinatos e exigindo pronta providência contra os
Criminosos.
Representantes da comunidade se reúnem nesta segunda
para dar os toques finais aos
dois dias de protestos.
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1Oh- Paralisação total da PUC por 1 hora e ato de protesto no Tuca.
15h - Paralisação total da PUC por 1 hora e ato de protesto no Tuca.
20h - Paralisação total da PUC e ato de protesto no Tuca.
Neste ato será instalado o Tribunal da Terra, organizado pela
APROPUC, AFAPUC, estudantes e a Reitoria.

Plano de Cargos e Salários

Reitoria
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propoe novo comitê

Adiada assembléia dos funcionários
A AFAPUC realizou mais úma
reunião com a Reitoria dia 17.
Neste encontro, a direção da universidade não apresentou nenhum cargo revisado.
Entretanto, os funcionários receberam uma proposta de formação
de um novo comitê para a revisão dos cargos. Este comitê, segundo a proposta, seria formado
por cinco representantes: um da
diretoria da AFAPUC, um funcionário, um encarregado de setor,
um professor e um da Divisão de
Recursos Humanos. Ele teria plenos poderes para resolver os pro-

blemas apresentados nas pontuações.
Não houve acordo nas indicações propostas por ambas as partes para a formação do comitê.
A diretoria da AFAPUC decidiu,
então, expor a situação para a categoria em assembléia ainda a
ser marcada.
Os funcionários vão dizer se
aceitam participar de um novo
comitê e qual deve ser a sua função e sua composição. Ou se vai
exigir que a Reitoria apresente
a revisão das pontuações da forma como havia sido combinado.
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Candidaturas entram em campo;
propostas licam no banco de reservas
~ão
foram muitos os lances que marcaram a disputa pela
sucessão da Reitoria na semana
que passou. Enquanto o professor Ronca recebia apoios de professores de vários setores da Universidade e afirmava sua intenção de recandidatar-se ao cargo
máximo da PUC-SP, a candidatura anunciada do professor Nelson Nery, da Faculdade de Direito continuava não decolando.
O tom marcante dos apoios
manifestados ao atual reitor poderia ser sintetizado na famosa máxima futebolística "em time que
está ganhando não se mexe". A
exaltação das realizações da atual
gestão fazem com que a idéia de
continuidade sejarecolocada com
toda a sua força.
Mas, se não podemos aqui
negar os acertos que a gestão
Ronca vem proporcionando à
Universidade, também parecenos claro que a PUC-SP ainda
está longe de ser um modelo
acadêmico- administrativo para
outras instituições de ensino.
Principalmente quando olhamos para referenciais básicos
como condições de trabalho de
professores
e funcionários,
acesso de estudantes economicamente menos favorecidos e
condições de ensino e pesquisa em consonância com os recentes avanços tecnológicos.
Pode parecer utópico exigirse dos potenciais candidatos,

nesta altura do campeonato, uma dicações de entidades representaprévia definição de suas propos- tivas ou grupos organizados, após
tas. Mas, a prática puquiana nes- um amplo processo de discussão
tas cinco eleições reitoriais, de- com os diferentes setores da comonstrou uma intervenção pou- munidade, preferindo dialogar
co ousada da comunidade num "democraticamente", mas sem arprocesso que se vangloria pela redarummilimetro de seus postuprimazia da escolha via voto di- lados eleitorais.
reto entre as universidades braInfelizmente, o processo ora
sileiras. As candidaturas, via de em curso parece repetir os víciregra, apresentam-se com propos- os das eleições anteriores, agratas previamente fechadas, onde a vados principalmente pela exiinterferência dos três segmentos . gência de rapidez que o atual
básicos pouco se faz sentir. Raros pleito nos impõe. Será que ain- .
foram os candidatos que incorpo- da há tempo para uma virada
raram em suasplataformas reivin- neste jogo?
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mportante vitória foi ob- mostra-nos o grau de inconsistida pelos partidos de oposição tência de uma reforma que, para
com a concessão pelo Supremo usurpar direitos legitimamente
de liminar suspendendo o refor- conquistados pelos trabalhadoma da Previdência. A ação, res, utiliza-se de expedientes tão
impetrada por deputados do PC . afrontosos à legislação, que até
do B, PDT, PSB e PT, apontava o Supremo Tribunal, que tantas
irregularidades na condução do vezes legislou contra os interesprocesso
por parte do Le- ses dos trabalhadores, reconhegislativo, como, por exemplo, o ça a ilegitimidade dos procedipróprio autor da emenda, depu- mentos empregados. Por outro
tado Michel Temer, ter atuado lado a oposição deve ganhar um
novo alento com a possibilidade
como relator da mesma.
O episódio, apesar da torcida de retardar aquela que hoje se
que a grande imprensa vem fa- configura como a grande negozendo pela derrubada da liminar, ciata do governo FHC.

AIOS- quebre este preconceito
Edson Passetti
udo que um cidadão preocupado com a
saúde pública deseja, em relação à AIDS,
.é esclarecer dúvidas para preservar sua
própria vida e a daqueles com os quais,
voluntária ou involuntariamente, se relaciona. Neste nível, a solidariedade como princípio de continuidade da vida não se
transmuta em especulação preconceituosa,
aquilo que os pretensamente inocentes chamam por curiosidade e os demagogos por
informação.
A VRACOM parece ter confundido o
serviço à comunidade e ao público em geral com estardalhaços televisivos que transformam a dor pessoal em chafurdar a
intimidade. Afinal, houve um tremendo
equívoco por parte do palestrante, pela
própria VRACOM e, talvez por ambos, em
anunciar pela rampa e através de folhetos
a respeito de uma palestra com o título
"Tudo o que você sempre quis perguntar a
um portador de HIV e nãoteve oportuni.dade", com o romancista Mario Rudolf
A VRACOM está desinformada do que
internamente pesquisadores da PUC-SP
têm a dizer sobre o tema. Parece querer
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a expositores externos para explicar o que
.;: se passa. Ou nossas pesquisas são desconhecidas,
ou
existe
um certo
"distanciamento" proposital para pouco
plubicizar o que a própria universidade
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blica do que muitas universidades estatais
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e respeitada por sua qualificada produção,
nível de ensino e engajamento avançado
num país muitas vezes anestesiado. O que
significa, então, um anúncio de palestra
como essa que propõe o desnudamento do
privado em público? Uma nova antiga forma de autorizar a privatização do publico?
Que este ciclo de debates se estenda
forçando-nos a quebrar a cabeça para avaliar decisões governamentais; difundir le-

gislação específica; dar voz ao desespero
dos involuntariamente contaminados como
hemofílicos e receptores de transfusões de
sangue; divulgar programas de trocas de
seringas para usuários de endovenosas; informar às mulheres que elas se transformaram nas vítimas preferenciais; questionar o moralismo subjacente que peste alguma suporta; explicitar os avanços
farmacológicos assim como as respectivas
negociatas; divulgar tanto os trabalhos de
organizações não-governamentais como os
dos pesquisadores para contenção do virus; enfrentar a situação dos perinatais,
mas sempre sabendo que se não existe um
lugar para se colocar o desejo, saber que
.pode haver sim como se precaver para continuar fazendo com que a realidade seja
desejada, reduzindo nossas infelizes idas a
missas de sétimo dia por causa do mv
NB.: A Organização Mundial de Saúde informou no seu Weekly Epidemiological Record , de dezembro de 1995,
que no Brasil foram notificados 71.111
casos de AIDS, apesar de estimar, até
1994, a existência de 550.000 casos de
soropositivo. Comunica que a estimativa
para o planeta, em 1995, era de 17 milhões de casos. O Boletim Epidemiógico
do Ministério da Saúde, de dezembro de
1995, informa a notificação de 76.396
casos cuja maioria encontra-se na região
Sudeste, com maior incidência em São
Paulo, capital, litoral e interior. O Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saú.de do Estado de São Paulo, de dezembro
de 1995, informa a notificação de 44.280
casos com maior incidência na capital,
Santos, Ribeirão Preto, Campinas e Santo Andrré. Que tal começarmos a perguntar sobre esses dados?
Edson Passetti é professor do Depto.
de Política

CEPE

Contrato de trabalho lica
para a próxima reunião
Jicou
para o dia 8 de maio a
discussão sobre a simulação e
distribuição dos contratos de trabalhos docentes realizada pelos
chefes de departamento de cada
uma das faculdades da Puc. A
vice-reitoria acadêmica fez uma
análise a partir dos dados recebidos e entregou-a aos conselheiros.

No próximo CEPE a análise terá
prosseguimento em plenário.
O Conselho de Ensino e 'Pesquisa aprovou também as datas de
realização do próximo vestibular
da PUC. As provas acontecerão
nos dias 14,15 e 16 de dezembro,
depois da primeira fase dos exames da Fuvest e Unicamp. Todo

ano a Coordenadoria do Vestibular precisa ficar atenta para que as
datas dos vestibulares destas instituições não coincidam com as da
PUC, visto que existem dificuldades de locais para a realização dos
exames na Grande São Paulo e
muitos candidatosparticipam dos
três concursos.
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SeD1ana "Estado" de
JornaHSD1Oserá
aberta.

COD1.

Ojornal"O Estado
de S.Paulo" promove, pelo quarto ano
consecutivo,aSemana Estado de Jornalismo, com palestras
para estudantes de
Jornalismo das principais faculdades. A
PUC vai participar da
etapa de abertura de
7 a 10de maio, das 14
às 17h., no auditório
do jornal. As inserições poderão ser feitas nos próximos dias
junto à secretaria da
Comfil. Os participantes concorrerão
ao prêmio Banco
Excel/Econômico de

a PUC

Jornalismo. O melhortexto de cadafaculdade será premiado com um equipamento pessoal de
computação, concorrendo ainda com os
candidatos vencedores de cada faculdade a uma bolsa de
extensão na Universidade de Na varra,
Espa-nha.Acampeã
da primeira promoção, em 1993, foi
uma aluna da PUC,
Mariana Caetano
Barbosa, que hoje
trabalha
na editoria de Política do
Estado.

Recadastramenfo
AAPROPUC vem encontrando grandes
dificuldades
com a distribuição
da
corespondência dos seus associados. É que
muitos deles mudaram-se e, até agora, não
comunicaram seus novos endereços à associação. Por isso estamos encaminhando a
cada setor uma relação para que os professores coloquem seu endereço para eventuais comunicações. Se você ainda não é
associado, poderá também filiar-se à
APROPUC, bastando para isso preencher
a ficha que estará junto com a relação dos
endereços atualizados dos associados.

No dia 25de abril,
quinta-feira,
às
19h.,acontece no
Pátio da Cruz o
lonçcrnento do livro "Paulo Freire,
uma Biobibliografia", que c o nta
~om depoimentos
de cerca de 150
intelectuais como
Darcy Ribeiro,Crístovam Buarque,
Frei Beto, Moacir
Gadoti, Leonardo
Boff. Indira Gandhi. Marta Suplicy,
entre outros. O
evento, que conta com. a organização da professora Steila Graciani, será também
uma homerio-

gem à vida e
obra de Paulo
Freire, por ocasião do lançamento de uma
obra tão significativa que será
inicialmente traduzida para 12idiomas.
O evento marcará também o repúdio da PUCao
assassinato
de
sem-terra, ocorrido na semana
passada no Pará.
Os participantes
deverão ostentar uma tarja negra no braço, em
sinal de luto pela
morte dos trabalhadores rurais.

Qualidade acadêmica
passa, sim, por autonomia!
APUC-SP realiza, pela quinta vez,
excelência acadêmica.
eleições diretas para a escolha de seu
A sucessão na Cúria MetropolitaReitor, como expressão de uma tradina de São Paulo constitui motivo de
ção democrática que vem marcando o . apreensão no que conceme à preserconvívio universitário.
vação da autonomia da Universidade
Qualidadede
acadêmica passa,
em face da Mantenedora. Prevalece,
sim, por democráticas
relações de
porém, a expectativa de que o novo
poder na gestão da Universidade.
Grão-Chanceler dará continuidade aos
E as eleições estão vincadas na
esforços até agora realizados, no senidentidacde institucional e no "modo
tido de consolidar a experiência democrática da PUC-SP.
de ser"da PUC-SP.
Sob tal perspectiva, é preciso assegurar a relativa estabilidade
insQualidade acadêmica
titucional ora vivida pela PUC-SP,
passa, sim, por autonomia!
duramente conquistada pela Comunidade Universitária. O processo de re.É oportuno e necessário reiterar a
cuperação e/ou consolidação, ora em
inserção da luta pela preservação da
curso, das condições político-admiautonomia na pauta das preocupações
nistrativas e financeiras para o me- . cotidianas da Universidade.
Ihor desempenho da atividade acaPor tais razões, o Conselho do Cendêmica e para sua maior projeção
tro de Ciências Humanas manifesta a
social vem exigindo esforços da coexpectativa de que as propostas dos
munidade em geral - colegiados, direcandidatos à Reitoria contemplem, deções de várias instâncias acadêmicas, . vidamente, as questões pertinentes às
faculdades e departamentos, setores
relações da PUC-SP com a Fundação
técnicos e administrativos, entidades
São Paulo, de modo a privilegiar a corepresentativas dos vários segmentos,
operação mútua em torno dos melhoprofessores alunos e funcionários - e
res meios para uma gestão moderna,
da Reitoria em particular.
democrática e autônoma da UniverA Fundação São Paulo, na figura
sidade, permitindo-lhe desempenhar,
do Grão-Chanceler
Dom Paulo
com eficiência e eficácia, sua tríplice
Evaristo Arns,tem .assegurado o resmissão - ensino, pesquisa e extensão
peito à vontade da maioria manifesta. - em consonância com seus comproda nas urnas, ao nomear para o cargo - missos ético-sociais.
de Reitor, o professor que tenha obtiO processo sucessório - tanto na
do maioria de votos. E a carta de Dom
PUC-SP, quanto na Arquidiocese - no
Paulo ao CONSUN enfatizando a neano em que a Universiidade completa
cessidade de realização do pleito até
50 anos de existência, sediando a reu30/6/96, em face das providências pós- . nião da SBPC, constitui, pois, privileeleitorais junto ao Vaticano e tendo em
giada oportunidade para dar visibilivista o seu afastamento da Arquidade à singular história e à tradição
diocese em setembro/96, evidencia,
democrática da PUC-SP, no cenário
uma vez nais, o compromisso do Cardas instituições brasileiras.
deal com a consolidação das conquis- .
É a PUC-SP - do presente - envoltas democráticas da PUC-SP.
vendo a todos num intenso movimenMas, vale lembrar que o passado
to de discussão de propostas e de parrecente evidencia a importância e o
ticipação nas eleições e construindo a
caráter decisivo do tipo de relacionaautonomia da PUC-SP do futuro!
mento entre a Universidade
e a
Mantenedora para a consolidação da
Centro de Ciências Humanas

