
Férias foi sinônimo de caos na rue
este ano. Chacoalhada com um pacotão
da Reitoria em dezembro, a Universi-
dade viveu momentos muito dificeis,
com atraso nos pagamentos dos pro-
fessores e funcionários, revolta e no-
vos golpes. O ano letivo começa com
mais um pacote de medidas chamadas
estruturais, mas a comunidade mobili-
za-se para defender seus direitos e a
PUC democrática e pluralista contra o
modelo elitista que se quer implantar.
Para quem está chegando agora, vale a
retrospectiva dos últimos acontecimen-
tos. Émuito importante que todos acom-
panhem de perto o que vem por aí e
fortaleçam as entidades representati-
vas AFAPUC e APROPUC.
No dia 15 de dezembro, às vésperas

das festas de final de ano, a Reitoria
anunciou no Consun um pacotão com
16 medidas de emergência, que segun-
do explicaram os reitores, deveria dar
um fôlego à Universidade para enfren-
tar a crise. As medidas previam redu-
ção de 10% nos salários, adiamento
das datas de pagamento, atraso do
adicional de férias para os professores
e renegociação do acordo coletivo com
as associações entre outras iniciativas
que prejudicariam os trabalhadores.
A Reitoria forçou a barra para que os
conselheiros aprovassem as medidas
sem avaliar o impacto que elas poderi-
am provocar.
Os funcionários negaram-se a reduzir
a jornada e a APROPUC entrou na
Justiça contra a medida. Tudo isso sem
contar que uma parcela do 13°também
não tinha sido paga, como não foi até
agora. Em assembléias, professores e

funcionários demonstraram desconten-
tamento e revolta e não aceitaram o
pacote emergencial. No início dejaneiro
a APROPUC mandou aos professores
um boletim explicando as me
didas e chamando mobilização geral.
Em reunião aberta convocada pelos
funcionários no dia 11 de janeiro, o
professor De Caroli admitiu que aPUC
vai mudar. Afirmou ainda que as medi-
das de emergência seriam aplicadas de
qualquer jeito. "Vamos salvar a PUC e
depois responderemos na Justiça ao
que for necessário", afirmou. Quanto
ao 13° ele simplesmente aconselhou:
"esqueçam".
O golpe final da Reitoria contra os
professores durante as férias foi a de-
núncia do acordo interno de trabalho
assinado com a APROPUC. Para se
ter uma idéia da gravidade da denúncia
basta dizer que ela anula conquistas
trabalhistas conseguidas depois de anos
de luta. Muda o calendário das férias
prejudicando o professor, acaba com o
quinquênio e a estabilidade e com a
complementação do auxílio doença en-
tre outras coisas. Em reunião da dire-
toria da APROPUC com um grupo de
professores, a denúncia foi analisada
como mais uma jogada da
Reitoria para dei-
xar seu carru-
nho livre. Ela
preparava um
novo pacote
com determi-
nados grupos
da Universida-
de, sem discu-
tir com a co-

Pro quem chega
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do
munidade, e o acordo interno poderia
atrapalhar, afinal ele prevê estabilida-
de, por exemplo, quando se sabe que a
Reitoria quer enxugar a folha de paga-
mento. Na última reunião do Consun,
enfim, um conjunto de medidas foi
apresentado como estruturais. Na ver-
dade, elas nada mais são do que as
medidas emergenciais aplicadas com
mais rigor ainda. Só que dessa vez,
depois de tanta polêmica e revolta a
Reitoria não teve como forçar a vota-
ção. As medidas deverão ser discuti-
das antes de passa-
rem peJo Consun.
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IAhsembléia
Professores

discutem a crise
Apesar das férias os profes-
sores da PUC vêm realizan-
do várias assembléias para
avaliar o efeito das medidas
que a Reitoria tem adotado.
Na última delas, quinta-fei-
ra, 24/2, a diretoria da
APROPUC apresentou uma
série de documentos, elabo-
rados em conjunto com re-
presentantes de vários de-
partamentos. Os trabalhos
apontam para a precarieda-
de das chamadas medidas
estruturais colocadas pela
Reitoria no último Consun.
Na realidade, elas não cons-
tituem um plano global, mas
são meras tentativas de sa-
nar-se um rombo financei-
ro, sem levar em conta as
especificidades da institui-
ção. O plano, segundo al-
guns professores que se
manifestaram na assembléia,
é tão genérico que compor-
ta, lado a lado, reduções
contratuais, normatização de
festas e combate a drogas no
campus, tudo isso sem levar
em conta uma visão efetiva
de universidade que tem um
papel social diferenciado e
que mereceria uma análise
mais cuidadosa.
Os professores estão preo-
cupados porque as medidas
não fazemnenhumareferên-

cia à nova política econô-
mica do governo. Deixam
margem às mais diversas in-
terpretações, principalmen-
te quanto aos critérios a se-
rem aplicados para trans-
formar os salários em URV,
que poderão, dependendo
da data a ser escolhida para
essa conversão, sofrer mais
uma irremediável perda.
Alguns professores
lebraram que os salários
estão fora da realidade de
mercado da rede particular
pois a Reitoria até agora
não repassou os 77% do
dissídio de 93. Em caso de
conversão pela média quais
serão os valores a serem
arbitrados?
Esperando uma definição
mais completa para a polí-
tica salarial esta semana,
os professores decidiram
marcar nova assembléia
para a próxima quinta-fei-
ra, às 19:30hs, em local a
ser determinado. Os do-
cumentos aprovados com
algumas emendas vão
compôr um único texto, a
ser apresentado como po-
sição oficial da APRO-
PUC. Para isso, as comis-
sões formadas ante-
riormente deverão conti-
nuar se reunindo.

'A S SEM B L É I A S
FUNCIONÁRIOS - 2a feira, dia 28/2, às 14hs.
PROFESSORES - 5a. feira, dia 3/3, às 19:30 hs.
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Gil no Tuca
o show de lançamento do Tropicália 2, de Gil e Caetano no
Anhembi foi um acontecimento histórico na música brasilei-
ra. Adivinha onde Gil vai lançar seu próximo disco em abril?
É isso mesmo, no Tuca, com pompas e circunstâncias. Ele
visitou o teatro no domingo antes do carnaval, foi recebido
pelo professor Ronca, e emocionou-se ao lembrar que estará
de volta ao mesmo local onde fez seu primeiro show depois do
exílio em Londres na década de 70.

Mudanca. ,no time
o Paulinho da APROPUC já
não dá mais expediente na enti-
dade. Sabe-tudo, simpático e
despachado, ele agora vai cui-
dar de seus próprios negócios
depois de quatro anos na asso-
ciação. No lugar dele, já está
trabalhando a todo vapor Maria
de Jesus, uma pemambucana
arretada, que com Marcelo já
planeja a melhor maneira de
arrumar toda a bagunça quando
chegarem os novos armários.

Em suaves prestações
Depois de dois anos e meio trabalhando na PUC,o técnico de seguran~a no trabalho,
Davi Marques Barreto pediu água. Ele demitiu-se no final de ianeiro depois do
"incentivo" da Reitoria com suas medidas de emergência. Davi, 29 anos, é casado,
tem uma filha e mora em Mogi das Cruzes.. ~Meu currículo ficou enriquecido com a
experiência na PUC, pois lá fora as pessoas não sabem como funcionam as coisas
aqui", explica. "Eumesmo acreditava no come~o que estava entrando para uma ótima
empresa". Davi,um dos 51 demissionários da PUC,vai receber o que a Universidade
lhe deve em cinco parcelase;, ....:.... ,~-,.
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Calouros

Hora de cair
na real

Os 2660 novos alunos da tradição da PUC foi o motivo
PUC estarão sendo recebidos
pelos veteranos esta semana
com trotes civilizados em al-
gumas faculdades. O lema do
Direito, por exemplo, Não é
porque o calouro é bicho, que
o veterano precisa ser animal,
mostra o grau de maturidade
do alunado na universidade.
Outras faculdades desistiram
mesmo do trote, por comodis-
mo ou por considerá-Ia inútil.
Mas a grande dificuldade dos
novatos, de qualquer forma,
será tomar pé da situação críti-
ca pela qual passa a escola que
escolheram e pagar as mensa-
lidades. A maior parte deles
não tem sequer uma noção do
que ocorre aqui. "É uma uni-
versidade de bom nome, não
imaginei que iria encontrar pro-
blemas", declaraPaolaPagani,
18 anos, caloura do Direito. A

pelo qual Luciano Iafrate, 23,
da Engenharia, nem pensou
em prestar vestibular em ou-
tras faculdades. "Não sei nada
sobre a crise, mas espero que
melhore", diz o rapaz.
O calouro Carlos Alberto dos
Reis Morais, de Administra-
ção, sabe sobre as constantes
greves e a dívida, mas não se
preocupa com isso. "Já traba-
lho na área e preciso do diplo-
ma", afirma.
APUC teve 18.000 inscritos no
vestibular contra 30.000 do
Mackenzie. São 1.300 candida-
tos a menos que no vestibular
de 93. Perto de 70010 das vagas
foram preenchidas. "Muitos
amigosmeusdeixaramde prestar
PUC preferindooMackenziepor
causados preçosaltosdasmensa-
lidades",contaFábioGentile,18,
aprovado em Direito.

Tuca

Esperarnfo Godot
Procuro-se alguém poro tomar conto do luca. Atualmente o
professor e chefe de gabinete do reitor, Donizeti Macedo Moia,
ocupo interinamente o cargo de superintendente do Fundação
Cultural São Paulo e dirige o teatro. A situação é provisório e
segundo o vice-reitor comunitário, Rui Espírito Santo, até 15 de
março, um novo administrador deve ocupar o cargo deixado por
Henrique Suster. Um dos nomes cogitados é o do teatrólogo
Antunes Filho, que atualmente dirige o núcleo de dramaturgia do
Sesc.
De acordo com o vice-reitor, Suster saiu porque não tinha muito
tempo poro dedicar-se 00 luca. uEle só podia estar aqui dos 18 às
21 horas". Seu antecessor, o professor Edgar, do Ciências Sociais,
era dedidado e bastante integrado com o comunidade, mos não
tinha bons contatos no meio artístico. A comunidade espera que
desta vez, o Reitoria acerte no suo escolho. Afinal um teatro com
tonto tradição não pode continuar largado às moscas.
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Emdefesa do acadêmico

Sabe-se que a crise daPUC
nunca foi apenas financeira e
sempre se apontou os prejuí-
zos que a instabilidade, as in-
certezas quanto às questões
administrativas e trabalhistas,
as políticas (ou tentativas) de
racionalização, causaram à
Universidade. Entretanto, nun-
ca como agora, ficou tão claro,
com a discussão das medidas
de emergência, o descuido que
se tem tido com os aspectos
acadêmicos e as implicações
disso. A manifestação mais
recente dessa situação é o
caráter das medidas que, re-
velando uma política de cor-
tes, não contem, nem mesmo
no "plano estrutural" apre-
sentado, uma análise das
consequências, diretas ou in-
diretas, que acarretam para o
trabalho acadêmico.
Isso evidencia que o que orien-
ta tais medidas éo pragmatismo
administrativo e contábil, da

Maria da Graça Gonçalves

relação entre receitas e despe-
sas, traçando como perfil para
a Universidade aquele oriundo
de uma lógica empresarial e
não das atividades fundamen-
tais de ensino, pesquisa e ex-
tensão. Independentemente de
ser wna política deliberada ou
não isso é o que se vê nas
medidas.
Revela-se aqui que muito mais
do que um "descuido", o que
temos é uma inversão de pri-
oridades, que faz com que
problemas quase apenas de
fluxo de caixa, imponham
medidas como a aplicação ri-
gorosa da 65/78, a restrição à
pesquisa e extensão, o au-
mento ou fechamento de tur-
mas, colocando em risco a
qualidade do trabalho na Uni-
versidade e aspectos dele que
são conquistas históricas.
A defesa de um contrato de
tempo (enão hora/aula) foi sem-
pre um princípio dos professo-
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res, em nome de um trabalho
docente pleno, de qualidade,
diversificado, integrado, valo-
rizado. A defesa da integração
entre ensino e pesquisa é outro
princípio que se soma ao con-
trato de tempo, que dessa for-
ma, amplia as perspectivas do
professor e melhora as quali-
dades da Universidade. A ava-
liação sistemática e com crité-
rios, de professores, currículos
e cursos, é desejada e tenta-se
praticar, afim de garantir os
objetivos propostos.
É em nome disso que se luta,
seriamente, contra qualquer in-
dicação do fim dos contratos
de tempo e por sua melhoria;
pela inclusão da pesquisa no
contrato e por tomá-Ia prática
de toda a Universidade e todos
os setores; por processos de
avaliação que não sejam bana-
lizados quando associados a
medidas de corte e moralismos
hipócritas.
Realmente, a PUC encontra-se
hoje numa crise sem preceden-
tes na sua história. Entretanto
muito mais seriamente do que
os 24 milhões de dólares da
dívida, são as dívidas que se
acumulou com o desrespeito às
questões acadêmicas que ame-
açam a Universidade.

Maria da Graça Gonçalves é
professora de de Psicologia
Social e representante docen-
te no Cepe
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A Reitoria da PUC-SP en-
controu a solução definitiva
para o déficit crônico da insti-
tuição: depois de tentar cortar
o 130., férias, salários, verbas
de representação, pesquisas,
reajustes da inflação, etc, ago-
ra a emérita congregação vem
efetuando com pleno sucesso a
campanha "Pague para traba-
lhar e salve a PUC". Professo-

propor o salário negativo?" ar-
gumenta um assessor da Reito-
na.
Quanto mais se trabalha, mais
se fica devendo para a institui-
ção; a cada cinco anos o traba-
lhador tem que pagar um
quinquênio para a Fundação;
cargo de chefia paga mais, ló-
gico; pesquisa então, nem pen-
sar, quanto maior o grau de

as
•esas,

saIvetn aPIle!
res e funcionários, seguindo o dificuldade maior é a quantia
exemplo dos alunos, estão de- que o doutor deve depositar,
positando mensalmente nas uma pesquisa com gráficos e
agências do Banespa uma quan- mais de uma centena de cita-
tia referente às horas trabalha- ções bibliográficas não saí por
das. O sistema, idealizado de- menos de 1.000 dólares.
pois de meses de pesquisa nos Alguns fimcionários que ainda
escritórios da Fundação São não captaram bem o espírito
Paulo, éperfeito ejá está sendo salvacionista da medida insis-
estudado por outras PU Cs do tem em reclamar e ameaçar
Brasil afora. "Se o Suplicypro- com greve, mas os juízes da
pôs o imposto de renda negati- Justiça do Trabalho já deram
vo, porque nós não podemos ganho de causa à PUC, justifi-
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cando sua sentença no exem-
plo que tal medida pode signi-
ficar para o resto do país. "Já
imaginaram se todos tomarem
tal iniciativa, daqui há dois ou
três anos não teremos dívida
externa", afirmou um deles.
Alguns professores tentaram
pedir demissão, mas descobri-
ram que a sua dívida com a
PUC alcançaria níveis astro-
nômicos se fossem somados o
montantedeFGTS,férias, 130.,
aviso-prédio, etc, que eles teri-
am que pagar para a Universi-
dade.
Mas a Reitoria não está alheia
ao apelo desses professores
insensíveis, que não enten-
dem a importância de salva-
guardar a instituição em de-
trimento de picuinhas como
comida, aluguel e outras
mundanidades, assim, num
gesto de benevolência con-
cordou em conceder aos fun-
cionários que pagam mais de
dez salários mínimos o mes-
mo passe escolar que os estu-
dantes têm direito, assim,
aqueles que já venderam o
carro para pagar as dívidas
poderão agora vir trabalhar
pela metade do preço .
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