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ce, mas o PRAF - o Plano de Refor-
ma Acadêmico-Financeira - está
mesmo completando um ano. Neste
período, a comunidade esperneou
muito, a Reitoria cedeu aqui e alí,
mas as discussões avançaram pouco.
Na última reunião extraordinária do
Consun, naquarra-feira, dia 14, mais
uma vez ficou claro que todas as
medidas giram em torno do caixa
hoje na PUC. Não há um projeto
global que leve em conta o princi-
pal, ou seja o acadêmico. A Reitoria
fez uma espécie de balanço, no qual
teceu considerações favoráveis so-
bre a situação atual. "Conseguimos
organizar o setor de compras, conta-
bilidade e tesouraria, estabelecemos
um fluxo entre aimoxari fado e com-
pras, não devemos para os fornece-
dores e não temos mais promissórias
em protesto", afirmou o professor
De Caroli.

Mesmo assim o desequilíbrio
estrutural permanece. "A Receita
aceitou uma proposta que fizemos
de saldar nossa dívida de Imposto
de Renda em 60 meses, o CNPQ
atrasou o pagamento dos bolsistas a
partir de junho", disse De Caroli.
"O doente já respira, mas ainda está
na UTI", considerou o professor
Ronca, referindo-se à Universidade
como um paciente em estado grave.
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A Reitoria optou por viver uma
espécie de calmaria até o final do ano.
Espera-se maior número de inscri-
tos nos vestibulares, e consequente
crescimento do número de alunos
para 95. Até janeiro, a Reitoria estu-
da algumas medidas para captação
de recursos. Pretende implantar o
cartão afinidade PUC, um cartão de
crédito internacional Visa especial-
mente para alunos, professores e fun-
cionários da Universidade. Pelo
menos 30% da arrecadação desse
cartão seria revertido para projetos
da . PUC. Para substituir a
Interrnédica e a Unimed seria criado
um serviço de saúde PUC com cus-
tos menores.· A Reitoria pretende
ainda levar adiante sua política de
cortes e garante que está negocian-
do com as entidades dos funcionári-
os e professores. As demissões seri-
am voluntárias ou para aposentados
com complementação de aposenta-
doria e garantia de convênio médi-
co. De acordocom as novas diretri-
zes, qualquer projeto de investimen-
to estará congelado até janeiro com
excessão da Clínica Psicológica.

A Reitoria garantiu que estará
juntando esforços e recursos do Pós,
vestibular e recebimento de bolsas
atrasadas para o pagamento da folha
e do 130. Paratanto também deixará
de recolher os impostos de FGTS,

IR, INSS. "Faremos isso ou deixare-
mos de pagar salários" , afirmou o pro-
fessor Ronca pedindo a aprovação do
Consun. (Veja reportagem ao lado).

Considerando que aúnica van-
tagem de uma grande crise é que ela
pode fazer brotar a criatividade, a
professora Angélica, da FEA, solici-
tou que a Reitoria desenhe a partir
do PRAF, um Plano Global de Go-
verno, e que este plano seja impres- .
so e distribuído à comunidade para
que haja transparência sobreas me-
didas que estão sendo tomadas. O
conselheiro Alexandre, representan-
te dos alunos, manifestou sua preo-
cupação.com essa tranquilidade apa-
rente até o final do ano. "Como
vamos enfrentar janeiro, teremos
novos cortes?" ,questionou. Em res-
posta, o professor De Caroli afirmou
que este é um momento de mais
serenidade e sem tensão interna, o
que facilita o planejamento. "Mui-
tas escolas estão trabalhando para
apresentar projetos de arrecadação
de recursos", disse.

A professora Carmita afirmou
que o financeiro não pode ser eterna-
mente o norte de todas as discussões.
"A Universidade tem que pensar seu
plano acadêmico, não podemos viver
de palavrinhas mágicas como univer-
sidade democrática, de excelência, se
não temos um plano global".
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Os falsos diletnas
Depois de quase duas

horas de iniciada a última
reunião extraordinária do
Consun, a maior parte dos
conselheiros ainda não sa-
bia o que se esperava deles.
A professora Odete questio-
nou o papel do conselho jus-
tamente quando a Reitoria
solicitou a aprovação da úni-
ca medida a ser deliberada.
A Reitoria queria a anuência
para deixar de recolher os
encargos sociais - IR, fNSS
e FGTS - e assim tentar
garantir opagamento do 130.
e dos salários até o final do
ano. O professor De Caroli
relembrou que compete ao
Consun traçar as diretrizes
das políticas a serem execu-
tadas pela Reitoria. DeCaroJi
argumentou que o Consun
tem obrigação de se mani-
festar diante das medidas
concretas. "Ou o Consun
vota ou temos que tomar de-
cisões sozinhos", afirmou.
A questão permaneceu no
ar: vamos recolher os im-
postos ou pagar a folha? No
final, como não poderia dei-
xar de ser, os conselheiros
manifestaram-se a favor do
pagamento da folha. Mas fi-
cou patente que não havia
outraaltemativa. "Existe um
falso dilema, e a aprovação é
compulsória", argumentou a
professora Carminha.

Em UlTI discurso articula-
do, o professor Ademir fez

questão de ressaltar que é
absolutamente necessário,
para a saúde acadêmica da
Universidade, acabar-se de
uma vez por toda com a
dicotomia corrente entre os
cursos que captam recursos
e outros que gastam.

A professora Graça, da
APROPUC,em interferência
bastante apropriada questi-
onou a forma como vem
ocorrendo as discussões no
Consun. "Estamos de novo
diante de discursos ambí-

guos. Os conselheiros per-
manecem com dúvidas so-
bre seu papel", afirmou.
"Estamos diante de duas uni-
versidades uma que escorre-
ga e se perde e outra ativa,
que faz convênios". Resu-
mindo, o que ficou claro é
que se discute a Universida-
de em foruns paralelos e que
as decisões não são realmen-
te tomadas em consenso, já
que as consequências dessas
medidas não são avaliadas
para a Universidade como
um todo.

Benevides
Faltou paixão
na escolha da
nova diretoria
Aconteceu em clima de eleitoreiro. Depois de ter a

marasmo, na semana passa- data mudada duas vezes,
da, a eleição para escolha a votação rolou terça e
da nova diretoria do Centro quarta-feiras, e teve uma
Acadêmico Benevides Pai- das menores participações
xão, de Comunicação Soei- de eleitores dos últimos
aI. Com chapa única que anos. No final, foram 90
juntou pessoas muito dife- votos para a chapa, e 40
rentes, o pleito não conse- nulos. O total de votos
guiu entusiasmo e partici- desta eleição não chegou
pação da maioria dos estu- ao número de votos da
dantes do curso. Muitosqua- chapa perdedora no ano--
lificaram a chapa de anterior. É ficar atento
"conchavão" meramente para ver no que vai dar.



Surpresa
-' ..Começou a palestra e qual o

primeiro ato de Aloizio? "Con-
vido o professor Celso Daniel a
integrar amesa deste debate". A
reação foi imediata: vários mem-
bros da organização retiraram-
se do teatro namesma hora. Foi,
segundo eles, uma verdadeira
manobra eleitoral

Apoio
Foi entregue ao candidato um
extenso abaixo-assinado dos
professores da casa em apoio à
candidatura Lula. Alunos e fun-
cionários preparam também
documentos parecidos.

el O
Danlel

Na sexta-feira anterior ao deba-
te "apareceram" no campus car-
tazes divulgando, que apalestra
de Mercadante, seria um supos-
to debate entre Aloizio e o can-
didato a deputado federal Celso
Daniel, ex-prefeito de Santo
André e professor da FEA. Os
alunos do Comitê Pró Lula
(organizadores) não gostaram
da ideia, não pela pessoa em
pauta, mas pOI: desvirtuar os
objetivos do evento. Chamaram
uma reunião para esclarecer o
assunto. Ficou então decidido
que nenhum candidato sentaria
na mesa do debate.

Os tempos
Inudararn

Fala de um ex-aluno, que estava
na organização, na porta do te-
atro: "Estamos a 15 dias das
eleições. Com o vice do PT
aqui, o teatro deveria estar abar-
rotado".
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Acabou em grande bate boca
entre os organizadores, a vinda
do candidato a vice-presidente
do PT, Aloizio Mercadante, se-
gunda-feira passada (12/09) ao
TUCA. Entre comentários e
acusações maldosas, veja um
pouco do que rolou.

Próxlntas
atrações

Continua esta semana o ciclo de
debates PUC/ O Estado de S.

. Paulo. Pela PUC organizam:
AFAPUC, APG, CACS, C.A.
22 de Agosto, C.A. Benevides
Paixão e C.A. Leão XIII. Veja
as próximas atividades:
21/09: Debate entre candidatos a
deputado estadual, sala 333, 20h.
22/09: Debate entre candidatos a
deputado estadual, sala 239, 9h.
22/09: Debate entre
formuladores de programa do
PT e PSDB. Pelo PSDB devere-
mos ter Gianotti e Ruth Cardo-
so. Pelo PT ,Weffort e Marilena
Chaui (a confirmar), Sala 239,
19:30h.



nnica psicológico

Aulas e atendimento
ameaçados

Em uma carta à comunida- tos, sem luz e telefone. Outro
de, a Faculdade de Psicologia
mostra mais um capítulo da no-
vela: a mudança da Clínica Psi-
cológica "Ana Maria Poppovic".
O prazo para desocupação da
casa, na rua Bartira, termina dia
10 de outubro. Se a reforma do
imóvel, na Monte Alegre, para
onde a clínica vai mudar não
terminar em tempo, existe a pos-
sibilidade de interrupção das au-
las e dos serviços prestados.
Obrigados a sair de seu antigo
espaço, professores e alunos do
curso de Psicologia já sabem de
antemão que terão de contentar-
se com menor número de salas
distribuídas em uma área menor
do que a anterior.

Enquanto isso, a Clínica tra-
bal ha precariamente e ocupa parte
da casa da rua Bartira. A
incorporadora já começou a de-
molir o imóvel que dará lugar a
um edifício."Tivemos que redu-
zir os atendimentos devido as
péssimas condições em que esta-
mos trabalhando", explica Mar-
cia Bragante, diretora da clínica.
"Já ficamos, em alguns momen-
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dia, durante uma consulta um
pedaço de feITO entrou pela ja-
nela do consultório." Alguns
pacientes já abandonaram o tra-
tamento por causa dessas inter-
ferências.

Outro problema é o estágio
dos alunos de Psicologia. Se a
Clínica continuar trabalhando
assim, os estudantes correm o
risco de não fazer o estágio e
podem perder o ano. A Reitoria
garantiu que as reformas da casa
nova terminam no prazo, porém
quem passa pelo corredor da
Cardoso de Almeida percebe que
a coisa não é tão simples assim,
ainda mais se levarmos em conta
o ritmo característico com que
são "tacadas" as reformas no
campus. Por issso mesmo
os professores resolveram
fazer a carta, na qual de-
nunciam a situação e cobram
providências urgentes.
"Nossa preocupação é que
as soluções sejam dadas an-
tes do despejo e não na últi-
ma hora, como foi desde o
começo", diz Marcia.

~EnsaiOS
;na Ipergo a

Reconhecido nacionalmente o
CUCA, Coral da Universidade
Católica, nem porisso goza de
tranquilidade para aperfeiçoar seu
trabalho dentro da Universidade.
Tanto que, com tantos anos de
estrada, sofreu um baque ao ser
desalojado da sala que ocupava
para ensaios. O espaço foi repas-
sado pela Reitoria para a Clínica
Psicológica despejada da rua
Banira. A medida desapontou a
comunidade que tem grande apre-
ço pelo coral, que no fim das
contas, divulga o nome da Pue.
Foi oferecida como opção ao coral
a pérgola para os ensaios. Apesar
de não ser um local ideal, os co-
ralistas, com a paciência peculiar
de quem tenta fazer alguma coisa
construtiva, aceitaram e continuam
filmes nas suas canções.

Os ensaios rotineiros são feitos
às terças e sextas à noite. Já o ensaio
geral é no sábado das 14 às 20h.
Para o fun do ano poderemos ter
apresentações. Fiquem ligados!


