S~lóri~/pr~F~ss~r~s

o aumento

foi
embora pelo ralo
Acredite
se quiser, mas
o aumento salarial de 12,25%, que
os professores deveriam receber
no último dia 8, representou, para
muitos deles, um decréscimo salarial. A mágica, embora inacreditável, é muito simples: a parcela
retroativa, que foi recebida em
25/10, foi incorporada para efeitos contábeis, na folha de pagamento normal, dessa maneira o
imposto de renda subiu muito,
representando, aproximadamente, R$ 90,00, a mais no salário de
um mestre com tempo integral.
A Reitoria havia ficado de
estudar como esse desconto poderia ser evitado, comunicando à
APROPUC caso alguma dificuldade técnica impedisse tal intento. Até o dia do pagamento, porém, nada foi comunicado e, em
nome de uma pretensa legalidade, efetuou-se o desconto em sua
totalidade. Porém, torna-se extremamente utópico falar em legalidade, quando é sabido que de
há muito os encargos não vêm
sendo pagos e, por outro lado, se
a isonomia tivesse sido respeitada
desde março, os valores a serem
pagos ao IR mensalmente teriam
sido bem menores.

A APROPUC está protestando junto à Reitoria e, esperase que esta situação seja revertida
nos próximos pagamentos.
Outra sangria no já combalido salário dos professores está
sendo feita pelos convênios de

Saúde que, contrariando as normas sobre aumento de planos de
saúde, vêm subindo suas mensalidades de maneira abusiva. A
Reitoriatem negociadojunto à Unimed e a lntermédica, porém reconheceque poucacoisapode serfeita.

CEPE regulamenta
contratos de 95

N

a última reunião do
CEPE as comissões de Ensino,
Pesquisa e Extensão apresentaram documentos para a regulamentação provisória do Contrato
de Trabalho,umavez que acomissão
que estudapropostasparaareformulação contratualsóconcluirásuatarefa no [maldo próximosemestre.
De uma maneira geral, o
critério básico adotado foi a manutenção da resolução 65/78, com
as flexibilizações definidas neste
ano, sendo que cada Departamento ou Faculdade deverá definir
uma Programação de Atividades
que será base para a distribuição
de aulas do próximo ano.
A Comissão de Pesquisa
encaminhou documento recomendando que todas as atividades ligadas à pesquisa sejam parte

.

integrante do contrato de trabalho, incluindo-se aí capacitação
docente, pesquisas curriculares e
interdisciplinares, orientação de
iniciação científica
e aperfeiçoamento,
organização de
eventos, entre outras atividades.
Já a Comissão de Extensão encaminhou resolução onde as atividades de extensão podem ou não
integrar o contrato de trabalho.
Os princípios gerais desses
relatórios foram aprovados, ficando-se de estudar seus detalhamentos
numa reunião
extraordinária do CEPE a ser realizada no próximo dia 23. A esperança da maioria dos conselheiros
é que a Reitoria, utilize-se mais
de critérios acadêmicos antes de
recorrer simplesmente à surrada
fala do caixa apertado.
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na Lata x Seiva: deu
situação por um triz
A

eleição no CA "22
de Agosto" foi a mais concorrida
dos últimos cinco anos. As chapas "Na Luta Direito", situação, e "Seiva Jurídica", oposição, travaram uma disputa voto
a voto na eleição realizada na
última quinta-feira, 10/11.
Depois de campanha e debates acirrados a votação não deixou por menos. A boca de urna
rolou solta e mais de 30% dos
estudantes da faculdade votaram.
Mas ninguém imaginava o que
estava por vir na apuração!
A contagem de votos teve
início às 22h30, no auditório 333.
Foi equilibrada desde o início:
uma chapa abria vantagem em
uma das quatro urnas, e a outra,
logo descontava. Faltando apenas uma urna a vantagem da "Seiva" era de 43 votos. Nessa última
veio a reviravolta: "Na luta" teve
44 votos a mais. Resultado: vitória por diferença de um voto!
Recontagem
Foi então determinada a
imediata recontagem de votos.
Desta vez, no CA à porta fechadas, com apenas dois fiscais de
cada chapa. Às 3h30 da madrugada de sexta-feira saiu o resultado
final: "Na luta direito" com 364
votos e "Seiva jurídica" com 361
votos. Esses dois votos a mais de
diferença foram resultados de dois
votos inválidos que haviam sido
computados para a chapa "Seiva".
Completando os resultados
da eleição, tivemos: "Erga" com
18votos, "Hay que endurecerce"
com 24votos, 2 votos brancos e 12
votos nulos.
Na FEAdeu a oposi~ão
Na eleição do CA "Leão

XIII" a coisa foi muito diferente.
Com apenas três dias de campanha,
pouco mais de 10% dos
alunos votaram. As discussões
foram caracterizadas por acusações mútuas de vinculação
partidária, tanto por parte da
situação (Segura Leão), como
por parte da oposição (Até
quando esperar).
A votação transcorreu de

forma tranquila. O mesmo se deu
com a apuração. Teve início as
23h na sala 333 e meia hora depois
já tínhamos os resultados: A chapa "Até quando esperar" teve 280
votos, contra 238 votos da chapa
"Segura Leão" .
As duas chapas vencedoras
tomarão posse em dezembro e
terão mandatos de um ano.
Parabéns! e mãos à obra.
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Vem aí o 111
Torneio das 12h de
FuteboldeSalão.
O torneio que
teve grande sucesso em suas
duas edições
anteriores é organizado pela
diretoria de esportes da AFA-

PUC. As inserições, que vão
até o dia 23/11,
podem ser feitas
na sede da AFAPUC das 9h ás
16h. O torneio
terá inicio dia 29/
11 e terá ampla
cobertura deste
jornal. Participe!

Esse é o nome da mais nova revista acadêmica lançada na
PUC. Editada pelos alunos Roberto Cosso e Edson Knippel, a
revista é dirigida a área de Direito, especialmente à graduação.
A iniciativa, independente de C.A. ou outra entidade, foi
viabilizada por anúncios e é vendida a R$ 1,50. Neste primeiro
número temos artigos de Celso Campilongo, Hélio Bicudo,
Dalmo Dallari, Marques Porto e Sidnei Beneti, além de texto
de Antero de Quental. A iniciativa
e a revista foram muito bem recebidas. O próximo número tratará
da descriminalização das drogas.
Parabéns aos editores!
PUC-VIVA é uma publicação da Associação
dos Professorese da Associação dos Funcionários da PUC-SP. Edição de texto: Aldo
Escobar Edição de arte e editoração
eletrônica: Valdir Mengardo e Antonio
Delfino. Reportagem: Alexandre Rosentraub
e Paulo Papis. Colaboraram nesta edição:
Maria Helena G. S. Borges,Madalena Guasco
Peixoto, Maria da Graça Gonçalves, Anselmo
Antonio da Silva, Carlos Alberto Dutra. Endereço: AFAPUC - Rua Cardoso de Almeida,
990, sala 9, tel. 263-0211. ramal 208.
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Reconstruir o DCE/POC
Ricardo Bimbo Trvccoli
alta pouco menos de um mês
para encerrar o semestre e é
possível perceber que muitos
colegas (companheiros é um
termo ultrapassado), militantes ativos, encontram-se desolados com a situação da
PUC, que ora se agrava diariamente: seja por questões
econômicas, seja pelo desmantelamento
acadêmico/
político provocado pela inanicidade e incompetência da
Reitoria que está aquém de
representar os interesses da
Comunidade. Como também o movimento
estudantil (ME) não tem conseguido se organizar para responder a estas demandas da
Universidade vejo colegas atônitos ao perceberem que um novo quadro se instaura não só
na PUC como em toda a sociedade, o que
inviabiliza a organização.
O 2° semestre de 1994 realmente não
foi dos melhores para o ME da PUc. Por
quê? l)Viemos de dois acordos de mensalidade que não representam o que pleiteávamos, mas o que era possível diante destes
momentos; isso, apesar de ainda representar uma vitória, para os muitos militantes
servia como derrota, e este sentimento naturalmente os afasta do movimento. 2) A
estabilidade econômica que (momentaneamente) o país vive afastou a discussão das
mensalidades que sempre foi a alavanca da
organização dos estudantes e de nossos
movimentos e era o momento que levavanos à tona outras reivindicações. 3) Passamos por um processo de eleições gerais para
onde toda nossa atenção foi voltada e onde
muitos colegas, mais embrenhados nas campanhas, afastaram-se do movimento. 4)
Muitos C.A.s tinham acabado de realizar eleições e outros estavam por iniciar o processo
eleitoral, o que trouxe uma renovação dos
militantes, o que considero extraordinário,
pela qualidade que estes trarão para o ME.
Sem dúvida, o 2° semestre não foi

como os outros. Não teve mesas de negociação calorosas, não teve o afã das assembléias, da confecção de cartazes, dos conchavos e dos CCA's intermináveis. Tensões
estas que são importantes para alimentar o
movimento e principalmente os militantes. Mas ao mesmo tempo teve o seu lado
bom, foi um período onde os CA's voltaram-se para dentro, ou seja, foram resolver
problemas internos, recuperar os espaços
físicos, renovar seus militantes, discutir seus
Conselhos Departamentais,
confeccionar
boletins periódicos, elaborar revistas. Enfim um universo de atividades que era
necessário realizar mas tínhamos dificuldades em fazê-lo por causa do tempo que as
negociações de mensalidades nos tomava.
Precisamos resgatar algumas coisas
positivas do movimento, sua unidade com
relação aos Centros Acadêmicos e principalmente o trabalho coletivo destes, pois só
assim conseguiremos responder à Reitoria
e à Comunidade Universitária dos problemas que assolam a Universidade, sendo
esta sucateada e elitizada. É importante
também que o movimento resgate seu compromisso para com a sociedade, atuando
conjuntamente com outros movimentos,
atendendo demandas que estão aÍém dos
muros da pue, para com isso resgatar um
outro semblante que é o da Universidade
Comunitária a serviço da sociedade. É necessário reorganizarmo-nos para resgatar os
nossos objetivos e revitalizar uma qualidade ímpar da PUC: Não se cala jamais.
Se cabea nós estes objetivos, ou ainda
se nos prontificamos a construí-Ios, reafirmo que a organização e a estruturação são
vitais. E sendo assim acho o momento ideal
para reconstruir o DCE (Diretório Central
dos Estudantes) da PUC/SP por acreditar
que esta será uma arma que aliada ao respaldo institucional de representação e ao
respaldo político será importantíssima para
os estudantes.
Ricardo Bimbo Troccoli é estudante de História e
membro do OlGS

