_

-;

....

(

)
'-_/

\

i

Funcionários
mobilizados e atentos
Os funcionários continuam
mobilizados e atentos, aguardando o resultado da perícia
contábil da Delegacia Regional do Trabalho. Conforme
compromisso assumido com o
Juiz, a categoria espera até dez
dias, depois de 25 de abril, por
uma manifestação por parte da
Justiça do Trabalho. A qualquer momento, pode pintar
novidades e a convocação de
uma nova assembléia.
A vigilância da categoria para
impedir quaisquer tipos de punição, ameaças ou demissão é
permanente. Estão conscientes de que o seu movimento é
justo e de que exigerri apenas
os seus direitos.
A greve de 32 dias, iniciada
com a paralisação nacional convocada pela CUT no dia 23 de
março, foi realizada com os
portões abertos, sem arrastão e
com os firncionários batendo o
cartão de ponto normalmente.

Os funcionários já obtiveram
vitórias parciais ao conquistar
90 dias de estabilidade, pagamento dos diasparados e a greve
foiconsiderada não-abusivapelo
Ministério Publico.
As reivindicações continuam
de pé: 77% do dissídio de 92/
93, os 4% de produtividade de
1986, a conversão dos salários
em URV de forma justa, sem
prejudicar os funcionários.

Cadê a Reitoria?
Já se passaram algwnas semanas desde a suspensão da greve
dos professores e até o momento de fecharmos esta edi-

ainda não havia sido
marcada nenhuma reunião para
discutir os pontos da proposta
aprovada em assembléia que
ainda necessitavam de uma
nova redação. Também estão
pendentes as reuniões para discussão do Acordo lntemo (denunciado pala Reitoria ). Parece que, a despeito de condenar as greves como forma de
reivindicação, a Reitoria não
se manifesta se não houver
uma mobilização nos seus calcanhares, prática estranha
para um grupo que se elegeu
prometendo modificar as relações entre os segmentos
desta Universidade.
ção

[1mputadores

Não pague antes o aco do
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Já começaram as negociações
entre a APROPUC, IBM e Fundação São Paulo, para rever os
valores pagos pelos professores
da pue na aquisição dos computadores PS/2.
Os representantes da IBM levarampara o Rio de Janeiro a proposta feita pela APROPUe
de
redução de 80% do saldo devedor e remanejamento das próximas prestações para prazos mais
CUltos, evitando-se assim os custos de atualização monetária.
A proposta tem por base urna
série de considerações feitas pelos professores com relação ao
contrato que assinaram. Em pri.ineiro lugar levou-se em conta a
obsolescência do equipamento,
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que não ofe-

rece possibilidades de
-melhorias tecnológicas ou ampliação da capacidade de trabalho, uma vez que o próprio fabricante já retirou o equipamento de linha, o que pôde ser constatado por professores que viajaram para os EUA. Em segundo
lugar os custos praticados na épo-

Salários

Esclarecendo a tabela
Paradoxalmente a matéria "Erros e
mais erros", publicadano Pucviva passado,' quase que comete mais um erro.
Nela apontávamos uma diferença em
URV que muitos professores interpretaram como sendo resultado da diferença entre os salários convertidos no
dia 7/4 e a conversão,feitapela Reitoria, em 8/4. Na realidade a diferença
refere-se ao salário que deveríamos

Categoria
40 Hs.

Aux. Ensino

Salário recebido
em 8/4 com 70%

receber (com 82,03% de aumento) e
aquele praticado provisoriamente pela
Reitoria (70% sobre o salário de fevereiro). Como não foi publicada a tabela
dos valores, em URV, do salário a ser
pago em 8/5, o entendimento ficou
prejudicado. Assim publicamos hoje os
valores em UR V do salário pago em 8/4
e daquele que deverá ser recebido (se a
Reitoria acertar nas contas) em 8/5.

Salário a ser recebido
crn 8/5 com 82,03%

Diferença
cmURV

904,13

986.65

82,52

Mestre

1.147,92

1.252,70

104,78

Doutor

1.602,71

1.748,99

146,28

Associado

1.875,17

2.046,32

171,15

Titular

2.189,99

2.389.88

/
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199,89
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ca da
venda do equipamento já eram
superiores
aos praticados
no
mercado.
O advogado da APROPUe demonstrou a inviabi Iidade dos professores continuarem pagando os
valores acordados com a lBM,
uma vez que, a preços de mercado, o que eles devem
à
multinacional é superior ao valor
que poderia ser pago por equipamentos do mesmo porte. Assim,
tomando-se corno exemplo o plano 6 (um computador 386 com
impressora laser) vemos que já
foram pagos pelos professores
US$ 2.859,28, restando ainda
US$ 2.988,66. Ora, com esse
valor pode-se comprar hoje um
computador 486 mais uma impressora
laser
com maior
compatibilidade
operacional do
que o PS/2 que nos foi vendido.
A IBM prometeu uma resposta às
reivindicações até 3/5 e, nesse sentido, a APROPUe recomenda aos
profesores que não paguem a próxima trimestralidade até que um
novo acordo seja celebrado . Àqueles que assinaram a autorização de
débito automático em conta sugere-se que suspendam junto ao Banespa tal documento.

!Ektudantes
Assembléias

reafirmam o bo co
Um

animado cortejo tumultuou a reunião do Cosun,
na última quarta-feira. Os
estudantes traziam velas, incensos e uma banda se encarregava do barulho. Os
conselheiros ficaram surpresos e, por alguns instantes, a
reunião foi interrompida.
O motivo do protesto continua sendo a falta de acordo
sobre valor das mensalidades. Com a sala tomada pe·los estudantes, a Reitoria
afirmou que estará negociando e apresentando propostas aos estudantes. Porém,
os carnês de maio já foram
emitidos com um valor mínimo de
Cr$ 266.000,00
e, mais uma vez, não negociado com os estudantes.
Minutos antes, os estudantes reunidos em assembléia,
decidiram continuar o boicote à mensalidade de abril
e, como nada foi acertado, o
carnê de maio também não
deve ser pago.

E a banda voltou
Para a assembléia da quintafeira estava marcada uma manifestação em frente à Reitoria. Um boato de que os estu-

dantes iriam invadir- à noite a reitoria, esvaziou o local.
Mas o protesto seguiu bem
humorado como na quarta
de manhã. A banda passou
pelos corredores, em direção à quadra, convocando

os alunos para a assembléia
, que já havia começado,
mas contava com poucos estudantes. Manteve-se o não
pagamento das mensalidades e as negociações prosseguem esta semana.

Conselhos

Decisões polêmicas adiadas

A reitoria

apresentou na Teunião do Consun, na última quarta, o resultado parcial da aplicação das' medidas provisórias.
"Não tivemos que recorrer a
empréstimos para pagar os salários - o que era feito mês a mês e, até o momento, houve uma
redução de gastos temporária de
180 a 200 mil dólares por mês.
Mas para pagar as férias e o aumento dos salários faremos empréstimos. Apesar desta diminuição, o déficit mensal ainda é grande", explicou o prof. De Carolli.
Foi dado destaque para assuntos
rotineiros que estavam na ordem
do dia há algum tempo.As medi. das do Plano de Recuperação
Acadêmico-Financeiro(PRAF),
que estavam na pauta, serão discutidas em reunião extraordinária, dia 25,junto com as medidas
aprovadas no CEPE.

CEPE
Já os conselheiros do Cepe tiveram
um pouco mais de trabalho, pois
discutiram e aprovaram mudanças

no vestibular da puc e o novo
Regimento lntemo do Conselho.
Em relação ao vestibular, as alterações são as seguintes: aplicação das provas em dois dias - no
primeiro dia, uma prova com oitenta testes de todas as matérias
e, no segundo, apenas questões
discmsivas(excetolínguaestrangeira) e redação. Antes, o vestibular era aplicado em três dias e
todo discursivo. Não haverá pesos diferenciados.
Com essas mudanças, visa-se valorizar a formação geral do candidato, além de diminuir o tempo da
correção das provas( com a int:rodução dos testes), possibilitando
uma maior rapidez na divulgação
dos resultados.
Quanto ao regimento intemo, sua
aprovação pretende facilitare agilizar
os trabalhos do Conselho. Entre as
normas aprovadas (que ainda deverão passar pelo Consun) estão a votação secreta e deliberação mesmo
sem quórum. Porém, essas novas
medidas poderão ser discutidas novamente, tendo em vista a mudança
dos Estatutos da Universidade.
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Marcos Ribeiro F erreira
monopólio da infor-

somente se referisse ao tipo
mação pela iniciativa pri- de TV já existente.
vada pode se perpetuar no Esquece-se que, com o
Brasil. O papel que hoje uso de fibra ótica na imdas redes a
desempenha a rede Globo, plantação
.em poucos anos será ocu- cabo, poderão ser transpado pela TV a Cabo. É mitidos sinais de telefonia, de acesso a bancos de
preciso que essa tecnologia
sej a colocada a serviço dos dados e outros, o que poderia quebrar a chance até
interesses da sociedade.
de inspeção do Estado
. A quebra do monopólio
sobre tal tipo de serviço.
estatal sobre as comunicações poderá ocorrer sem O mais interessante é que
que isso sequer seja votado todos os consumidores espelo auto-intitulado Con- tão sendo enganados. É
gresso Revisor. Ocorre que oferecido um serviço que
a atual concesão de operação não existe no país. O que
das TVs a cabo torna inútil a há hoje é aquilo que se
chamar
lei que preserva essa área do convencionou
DISTV, onde não se pode
controle de empresários.
gerar programação, mas
Sob o manto de "detalhes
técnicos"o governo tenta somente repetir a de outros
canais. Esse subterfúgio de
burlar a lei das concessões
chamar isso de TV a Cabo
de meios de comunicações
(o que deveria ser submeti- é uma tentativa de tratar
do ao Congresso N acio- como fato consumado a
nal). Alega-se que por se concessão daquilo que virá
a ser o serviço que tem
tratar de nova tecrtologia,
esse
bastaria a chancela do Exe- verdadeiramente
nome, e garantir a autoricutivo para tal concessão,
zação de produzir sua procomo se a Constituição

gramação. O que quer a
maioria dos empresários da
área é poder fazer a sua
programação SelTIter que
prestar contas à sociedade,
como hoje faz o Senhor
Roberto Marinho.
Aliás, calcula-se que mais
de 700/0 das concessões
de DISTV hoje existentes
jáestejam sob controle de
três grandes redes, uma
delas de propriedade da
família Marinho.
Informações como essas
foram prestadas por Daniel Hertz,
membro
da
Coordenação
do Fórum
Nacional pela Democratização da Comunicação, em .
debate realizado na PUC,
em dezembro passado. O
comitê que se reúne aqui
na PU C, deverá ter uma
reunião no próximo dia 4
de maio, às 20h. na sala T
53 do prédio velho.
Marcos Ribeiro Ferreira

é .

alW10do Curso de Pós-Graduação em Psicolologia Social

Velhas
indefinições
Como era esperado, a Professora
Ana Maria Saul, confirmou que não volta a assumir a
vice-reitoria acadêmica. Ao mesmo tempo, a Professora
Teresinha Rios, afirma que só fica no cargo até que
se arranje alguém em definitivo. Espera-se que esta
indefinição não perdure tanto quanto a já folclórica
mudança na vice-reitoria comunitária.

Passando
bem'

Embaixador do TUCA

.o envolvimento

da co.munidade no show de
Gilberto Gil foi impressionante. Basta dizer
que, por falta de camareira,

a Helena,

da

AFAPUC passou a roupa
do Gil e de toda banda,
utilizando-se de um ferro elétrico gentilmente
cedido pelo conselheiro

Este cargo não existe, mas bem que poderia ser criado para
Gilberto Gil. Alémde dois grandes shows, Gil não cansou de falar
de nosso teatro em suas andanças por São Paulo. A começar pelo
programa de J Soares, aonde o teatro e sua história foram pauta
por cinco minutos, em entrevistas em rádios e jornais e até em
encontros com personalidades.
Durante as apresentações, Gil parou várias vezes entre as músicas
pararelembrar acontecimentos de sua carreira no teatro, como as
vaias que tomou em conjunto com Caetano em festival da década
de 60, a primeira apresentação no Brasil na volta do exílio e o
disco que gravou ao vivo no TUCA.
Depois do último show, o cantor estava radiante nos camarins, e
ressaltava a importância do projeto Marcus Pereira e o seu
empenho pessoal para que o TUCA retome o lugar que já teve. "
O TUCA é São Paulo; o teatro precisa recuperar a ama perdida
" sentenciou Gilberto Gil.
ô

Hnrrison.

Renovação
Nessemês demaio, além da briga das mensalidades, os
alunos terão outra atividade polêmica: eleições. O
centro acadêmico de serviço social, promete ter uma
disputa acirrada, como no ano passado,. quando a
diferença entre as chapas foi de um voto. O contrário
acontece na APo., aonde teremos chapa única. A
indefinição continua nos C.A.S de Ciências Sociais e
Psicologia, aonde ainda COITeo prazo para inscrição de
chapas. É aguardar para ver.
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ISkowno

Stefan Aust - o jornalista e
diretor da produtora Spiegel
TV, de Hamburgo, Stefan Aust,
dará uma palestra
sobre
Jornalismo Político. Aust é
autor do best-seller
"Der
Baader-Meinhof
Kornplex",
sobre
o terrorismo
na
Alemanha. O livro foi adaptado
para o cinema, com roteiro de
Aust, e foi premiado com o
Urso de Ouro do Festival de
Berl~m.d.e1~86. A.Spiegel TV
peltenceiaomes~no'grupo
da
revistaper SpiegeL Terça 3,
10h, salal34;Npâ1estra
será
traduzida para o português.
.Tuca - Apresentação do grupo
Música Ligeira, de Jazz
Concerto Quarta 4, 20h. Estréia
da peça Aulis, de Celso
Frateschi e Edith Siqueira. Sexta
6, 19h30.
Cogeae -~'~squiiofrenias",
Sábado 7, das 09 'as 13h.
"Análise Criticado Discurso e
o Processo Réfléxivo", de
04/05 a 29/06,,~s4f, das 18 às
19h30.
Curso - "Contabilidade, um
enfoque emprêsarial", de 04 a
29 de julho, das 19 às 22h30.
Os
interessados
serão
entrevistados, na sala l30-b, no
período de 02a 05 de maio.
.Informações n()departamento
. de contabilidàdê.

I

TUCA

Gil
lota
Gilberto

Gil voltoua se ção, da Globo, participei com a

apresentar no Tuca, nos dias
26 e 27, depois de vinte anos de
aqui ter gravado o seu primeiro
disco ao vivo, após ter voltado
do exílio na Europa, em 1974.
Gil falou para o PUC Viva durante o ensaio de seu novo
show, na terça-feira. Com estas apresentações, ele inaugura
a turnê que percorrerá alguns
países. Depois do Tuca,Gilcontinua a apresentação do novo
show, "Unplugged/Acoustic
Gilberto Gil ", na Europa
Os ingressos para os dois dias
de espetáculos foram rapidamente esgotados e a repercussão da presença de Gil no Tuca,
e o significado desta apresentação na carreira do artista e da
história do teatro, transcenderam os limites da Universidade.
Gil faz questão de falar sobre a
sua relação afetiva com o Tuca.
"Aqui eu fui acolhido pelo público em 74, fiz um show que
resultou em meu primeiro disco ao vivo, depois que retomei
do exílio. Antes, em 68, no
Festival lntemacional da Can-

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cadernos, flchúrios e agendas.
Centro Acadêmico de Educação (CAE) PUC

música Questão de ordem ",
afirma. Neste festival, realizado em setembro, em plena
efervescência político-cultural,
ele recebeu a maior vaia de sua
carreira ao apresentar a música
Questão de ordem, no mesmo
evento que Caetano Veloso fez
um discurso em resposta às
vaias que recebeu por sua canção É' proibido proibir. Em
dezembro do mesmo ano,
os dois foram presos no
Rio de Janeiro e posteriormente exilados.
Ao saber do tombamento do
Tuca Gil demonstrou seu desejo de que se complete logo a
recuperação do teatro. "Falta o
ar condicionado, pequenos detalhes de revestimentos de paredes. O palco está bom.
Falta complementar os equipamentos de luz, a parte lá
de baixo, da arena. Estou
feliz pelo fato do teatro estar funcionando.
Agora o
Tuca tem que se abrir para a
música, também. O Tuca não
é só para o teatro."
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