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Funcionários e Reitoria acertam os ponteiros,
mas a insatisfação continua

C

om 50 funcionários,

tuar o pagamento dos salári-

80 funcionários presentes na

a assembléia da última sex-

os no quinto dia útil. Mas

reunião

ta-feira decidiu aceitar a pro-

deixou claro que dependen-

desgastados e principalmen-

posta apresentada uma hora

do das dificuldades, o paga-

te insatisfeitos

antes pela Reitoria para pa-

mento ainda deverá conti-

de uma proposta decente que

gamento do aditamento. Os

nuar sendo feito no dia 8 por

resolvesse

funcionários
vão receber
além dos 12% pagos no iní-

mais três meses. Ficou estabelecido também que não

possibilidades de negociação já estavam esgotadas.

cio do mês, o reatroativo em

haverá mais demissões a não

Claro, que muitas das ques-

duas folhas cornplernenta-

ser voluntárias.

tões

res em 25 de agosto e 25 de
setembro, o que correspon-

ficaram

cansados,
com a falta

o impasse.

colocadas

As

para

o

profesor De Caroli e profesNa última

quinta-feira,

sor Arnérico

permanecem

de a24% do salário atual. Os

Anselmo da Silva, presiden-

sem resposta até agora. Cadê

3,19%> sobre a folha de se-

te daAFAPUC, foi chamado

o resultado

tembro será pago no salário

à reitoria. O professor Ron-

Porque Bezinelli não é res- .

de outubro e a folha com plementar, equivalente a 20%

.ca queria lhe pedir calma
nas negociações, pois segun-

ponsabilizado pelo rombo da
PUC? Porque nesse rnomen-

do que o funcionário recebe

do contou, o professor De

to de crise não se cortam as

hoje, sai em 25 de outubro.

Caroli saiu da reunião aber-

verbas

Os 40/0 serão pagos em de-

ta da terça-feira

Porque só funcionários

zembro sobre a folha de no-

mal. Não foi só ele. Todos os

vembro

e o retroativo--

equivalente a 16% do salário de hoje dezembro.

sai em 24 de

Em reunião com a diretoria da AFAPU C antes da assembléia, o professor Ronca
afirmou que existe a possibilidade de que pelo menos
metade do 130. saia este ano.

q reitor

prometeu ainda que

vai fazer o possível para efe-

passando

da auditoria?

de representação?

vem fazer sacrifícios?

de-

Omputadores

Fundação tem prazo de
5 dias para e anlfestar
A

AFROPU C está enviando
à Fundação São Paulo uma notificação extra-judicial exigindo
uma resposta no prazo de 5 dias
para as propostas apresentadas
pela entidade para o pagamento
do saldo devedor dos professores que adquiriram os equipamentos da IBM.
A decisão de notificar a Fundação ocorreu depois de várias
tentativas infrutíferas de negociação entre as partes ocorridas ao
longo dos últimos meses. Só para
recordar, no dia 7 de abril tiveram início as tratativas entre a
APROPUe e a Fundação, tendo
em vista uma redução no saldo
devedor dos 172 "felizes" proprietários do equipamento IBMI
PS2, cujo saldo devedor, segundo a avaliação dos professores,
estaria acima dos preços que se
praticam atualmente e, principalmente porque os micros que
nos foram vendidos já se encontravam inteiramente obsoletos no mercado e com poucas
possibilidades de utilização de
novos periféricos.
Num encontro entre as três
partes os professores apresentaram a proposta de redução
do saldo devedor para 80% de
seu valor, bem como diminuição no prazo para quitação
do equipamento (que passaria de 30 meses para 1 ano).
A IBM contrapropôs uma redução de 36,5% do saldo devedor
corrigido, o que não foi aceito,
ficando acertado que tanto aIBM

[In:::I::n:n:::::::::::::,~]
como a Fundação se empenhariam em apresentar novas
propostas antes do vencimento
da parcela trimestral a ser paga
em maio. Até hoje, porém, apesar dos vários fax que a APROpue enviou à Fundação, esta
não se dignou sequer a responder
algum deles.Assim, ficou claro
que a Fundação não está nem um
pouco interessada em resolver a
pendência, pois omite-se intencionalmente e sem uma razão
clara, Isso justificou a atitude da
entidade representativa dos professores de notificá-Ia, exigindo
uma resposta no prazo máximo
de 5 dias, a contar do recebimento da notificação, caso contrário
medidas mais drásticas como a
rescisão plena dos contratos e a
devolução dos equipamentos(
com a devolução dos valores já
pagos) deverão ser tomadas pelos professores.
Caso sejam adotadas as medidas de caráter judicial os professores serão chamados a conversar individualmente com o
advogado da entidade.

Cadê o Reitor?
Empurrar os problemas prementes com a barriga tem sido a
prática mais usual tanto da Reitoria como da Fundação São Paulo. No caso dos computadores,
porém, a coisa passou dos limi- .
tes pois, além da pouca vontade
em se resolver a questão, a falta
de informação tem sido a moeda .
fOlte com que se tem procurado
vencer a resistência dos professores. É quase impossível falar com o responsável pelos contratos dos computadores, por
qualquer meio de comunicação
imaginável. Numa reunião entre a diretoria da APROPUe e
toda a Reitoria, o assunto foi
apresentado ao Reitor que mostrou-se extremamente interessado em solucionar o impasse.
Mas, até agora, nenhumamanifestação sobre o caso partiu do
professor Ronca.
Neste mês adesinformação chegou ao seu auge pois os professores nem receberam os demonstrativos
relativos
à
trimestralidade de agosto.

EJ/eições /ORinião

o que é isso,
F

mestre?

Marco Antonio Carvalho Teixeira

ica dificil enquanto admirador confesso do mestre, ter que me
colocar em posição contrária. Essa
dificuldade se dá a medida em que a
divergência deixa a esfera da sala de
aula, ganhando visibilidade pública
através deste jornal. Respeitando o
direito de divergir e acreditando
que todos temos a ganhar quando
discutimos publicamente posições
contraditórias, quero aqui pedir licença ao professor Otaviano de Fiori
para, de maneira franca, manifestar
minha opinião sobre sua entrevista
no último número deste jornal, no
qual ele assume publicamente sua
adesão à candidatura FHC.
Mestre, respeito todo o conteúdo de suas palavras e suas expectativas quanto ao eventual governo
FHC, mas como sou aquele chato
que o interrompia durante as aulas
para provocar, quero aqui com
todo o respeito usar do mesmo instrumento. Lembro-me, foi durante
suas aulas que aprendi a origem do~
partidos social-democratas. E se não
me engano, ao PSDB falta tudo
para poder se apropriar dessa sigla,
afinal criaram um Partido da Social Democracia, e se esqueceram de
avisar as massas. O PSDB está cada
vez mais caindo pro lado "direito".
Mas como esse é um assunto que a
maioria dos tucanos não gosta de
comentar, é melhor nem lembrar o
quanto é coerente esta aliança
PSDB/PFLlPTB,
afinal não foi esse
mesmo PTB que em 1985 durante a
candidatura de FHC a prefeitura de
São Paulo usou de todos os métodos, os mais anti-éticos possíveis
contra esse mesmo FHC para eleger
Jânio Quadros? Não vale mais lembrar o quanto e o que o novo aliado
e modernete Afanásio Jazadi, através de seu programa de rádio, fez

contraFHC. É melhor até esquecer
que o AFANASIO é a favor da
PENA DE MORTE, aliás isso é.
apenas um detalhe, pois o que interessa são os votos.
Mestre, não quero lembrar também da campanha das diretas, pois
esse episódio é triste. Enquanto
estávamos carregando bandeiras e
pressionando o congresso, o senador aparecia nos palanques é verdade, mas colocava toda sua competência para articular a eleição
indireta da chapa Tancredo/Sarney
junto a setores militares e conservadores. Mas tudo bem, valeu, apesar de ter dormido com Tancredo e
acordado com Sarney, o nobre Senador conseguiu cargo no novo
Governo (líder no Senado) e de-o
pois através de um plano econômico (esse negócio de plano em época de eleição não é novo), acabou
sendo reeleito, caçando votos com
dois candidatos a governador que
se degladiavam: Antonio Ermírio
e Orestes Quércia. Pensando bem
esse negócio de recordar não é
bom, afinal quando FHC estava
namorando o governo ColIor (lembra?) ele vivia pedindo a cabeça de
Marco Maciel como condição para
poder virar ministro de Collor, mas
por mera ironia Maciel acabou
virando vice de FHC.
Desculpe mestre, na realidade
eu não queria lembrar nada disso,
aliás estou me sentindo um verdadeiro jurássico. O que eu não consigo compreender e o que mais me
assustou, foi ler pelas tuas palavras
que "ACM está encurralado". Juro
que fiquei com pena. Vocês estão
maltratando ele? Coitadinho, tão
indefeso! Fico imaginando, será que
ACM está tão fragilizado a ponto
do PSDB baiano romper com FHC?

Afinal quem encurralou quem? Foi o
PSDB baiano que se afastou sem
nenhummotivodeFHC,oufoiACM
que encurralou FHC, obrigando-o a
romper, sem nenhuma reação pessoal, com aliados do seu próprio
partido-o Continuo com pena do
ACM, afinal, se ele perder o poder
não vai sobrar nada. E ele corre o
risco de criar o movimento dos sem
poder. .. Mas tudo bem, o que deve
deixar ele esperançoso é a possibilidade de seu ex-companheiro de
Governo Sarney ser eleito presidente, então tudo estará salvo.
Mais uma vez, peço que me
perdoe professor, sei que nós do
PT temos muitos defeitos e erramos demais. Acho que o defeito
maior foi o Lula ter perdido tanto
tempo conversando com empresários. Eles jamais vão aceitar perder o controle sobre o poder público em nosso país. Aliás não é a toa
que eles repetem hoje o mesmo
cenário da eleição passada, investindo tudo em FHC, afinal se eles
não tiveram outro Collor para fabricar, pelo menos
acharam um
outro Fernando
e assim se vai
dominando e encurralando o sonho de um dia podermos viver numa
sociedade mais justa. Não sei quem
mudou, aliás tenho certeza de que
todos eles se merecem, desde Caiado a FHC. E sem querer plagiar
ninguém penso que não há nada
mais conservador que um social
democrata,
ou melhor, não há
nada mais social democrata que
um neo- liberal.

Marco

Antonio

Carvalho

Teixeira, é militante do núcleo do

PT na P UC/SP e a/uno do curso de
Ciências Sociais

Ck
o fantasma das

medidas emergenciais
Mesmo
com as comissões do
CEPE trabalhando a todo vapor, está
cada vez mais difícil encontrar respostas para os problemas que afligem a
comunidade. As discussões sempre
esbarram em pontos fundamentais
como contrato de trabalho, crise, projeto de universidade. Na última reunião do conselho, quarta-feira passada, não foi diferente. "É difícil pensar
uma política de pesquisa e depois receber como presente de réveillon, um
pacote de medidas emergenciais", protestou a professora Dea Fenelon, da
comissão de pesquisa, referindo-se às
medidas aprovadas no Consun em dezembro passado. O vice-reitor acadêmico, Fernando Almeida, rebateu dizendo que respeitando-se os 4% destinados à pesquisa, pode-se buscar alternativas. "Temos limitações, sim. Mas
não houve demanda reprimida dentro
das normas", afirmou. Na opinião da
professora Déa muitos professores foram prejudicados com as medidas.
Uma delas refere-se à carga horária

básica. O professor deve cumprir 20
horas/aula para poder requerer 10 horas para a pesquisa capacitação docente e doutor.
.
A comissão de estatutos está redigindo o projeto do novo estatuto a ser
apresentado no Consun, em outubro.
Como esse regimento envolve questões políticas
( autonomia
e
descentralização) deverá sofrer muitas
alterações antes de sua finalização. A
comissão pretende que o esboço do
projeto seja discutido amplamente pela
comunidade. Outro ponto discutido no
CEPE, foi a ocupação das salas do
prédio velho pelos cursos do COGEAE.
O professor Edson Passeti, da Faculdade de Ciências Sociais, que levou o
problema ao conselho, teve como resposta da vice-reitoria acadêmica a promessa de que o assunto será discutido
com os chefes das unidades. "Há defasagem no número de salas em toda a
Universidade, chegando a 35 salas, na
terça feira à noite, mas vamos estudar
a questão", garantiu Fernando Almeida.
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Pesquisa

Descobrindo

O

sexo

dos anjos
Nesta semana de aniversário da PUC,
a Reitoria resolveu fazer uma pesquisa, empregando os alunos de jornalismo, para saber quais os problemas que
a comunidade
detecta na nossa
Universidade.
Como exercício para os futuros
profissionais de jornalismo, nada mal.
Porém a iniciativa merece alguns reparos quando nos lembramos que
I) Se a Reitoria quizesse mesmo ouvir
a comunidade não faltariam fóruns
para tal escuta: algumas publicações
(entre as quais o PUf" Viva) têm apresentado cotidianamente sugestões e
críticas. Os Conselhos, de igual maneira, refletem o pensamento da Universidade, e a APROPUC acaba de lançar

volumoso documento no qual aponta
caminhos para uma nova visão de
Universidade.
2) É sabido que toda bola levantada na
área da Reitoria invariavelmente bate
na trave da falta de recursos financeiros e vai pra linha de fundo.
3) Seria interessante opinar desde que
houvesse, no minimo, um projeto de
Universidade (aliás, cremos que a atual Reitoria foi eleita dentro desta
perspectiva) sobre o qual pudéssemos
refletir e contrapor nossas idéias.
Nas atuais condições de sufoco financeiro e acadêmico a que estamos submetidos, fica muito diflcil obter-se um
resultado positivo de tal pesquisa, que
não seja uma mera constatação do óbvio.
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Pendura
COID

I
Relações
Internacionais
em alta
Nem bem começou a ser divulgado, e o novo curso de relações
internacionais, já está tendo
... grande procura. Uma amostra
disso é o curso de extensão que
está sendo promovido pela
COGEAE com este tema. O
volume de inscritos ultrapassou as expectativas, tanto que
o coordenador do curso, professor Paulo Rezende, teve que
providenciar uma sala maior.
Tomara que o mesmo aconteça com as 100 vagas oferecidas
no vestibular

esdlo

A já tradicional pendura dos
estudantes de Direito aumenta
todo ano. Cada vez mais alunos
participam deste ritual, mas ninguém com a cara de pau e a
ousadia de Laercio José dos
Santos, o Lalá do "22 de Agosto". Desta vez, Lalá foi a lanchonete do rival C.A. XI de
Agosto (Direito- USP), chamou os diretores da entidade,
comeu e bebeu a vontade, e no
final simplesmente

anunciou

que era um pendura.

Eleições

o C.A. de Comunicação

Social
"Benevides Paixão" realiza esta semana
eleições para escolha de sua nova dire-

Na segunda-feira passada,
um episódio inusitado deixou os aluI}os boquiabertos. A coordenadoria do
COGEAE provocou um
blecaute, por volta de
20:40h, nos dois prédios da
pue. Em seguida acionou
entre os edifícios um aparato de luz e som que culminou com um telão passando a seguinte mensagem:
abra os olhos para a PUC .
Tudo isso para divulgar uma
exposição de obras doadas
à Universidade
pelo
Memorial da América Latina. Pela reação da Comunidade o tiro saiu pela culatra, pois poucos viram a
mensagem, e muitos não
gostaram do inesperado
blecaute, que acabou com
algumas aulas e podia ter
gerado pânico.

toria. No ano passado a disputa foi caliente, com duas chapas, do jornalismo
matutino e noturno. Esse ano a briga é entre jornalismo e publicidade.

PAUTA

LIVRE

ratuito mas

nem tanto
Wladyr Neder

H

erário político é igual a
telenovela: demora para acontecer alguma coisa e, quando acontece, todo mundo já sabe. Ou: a
surpresa é tão grande que foi um
custo sair da cartola do mágicofazedor de scripts. Mais: o horário político reestréia numa
hora em que 80%já estão de
cabeça feita em relação ao que
vão escolher. Não adianta esgar,
não adianta trejeito, não adianta cara feia, o voto já tem dono.
Que é que um eleitor
declaradamente
petista, por
exemplo, há de querer para pasSat·de armas e bagagens pat"a as
bandas de Fernando Henrique?
Que o dólar caia a 70% do real?
Por outro lado, que escorregadela do capeta um fernandohenriquista de primeira hora
ainda espera de seu candidato
para ir bater continência no
exército petista? Uma afirmação tipo 'metalúrgico não pode
ser presidente'?

Claro que para a democracia o
horário político, gratuito ou não,
é fundamental: ao menos se discutem as questões que, podemos
estar certos, só terão solução,
para sermos otimistas, no próximo milênio. Não nos peçam,
portanto, qualquer simpatia pelo
horário político. Antes de tudo,
porque ele nos afasta ou distrai
do que nos é caro : civilidade,
educação, generosidade, bom
português. Não há dúvida: vê-se
nitidamente que é uma arena em
que se digladiam diariamente
demagogos, charlatães e a minoria bem-intencionada.
Mas o horário político tem lá
seus méritos: basta imaginar o
alívio que sentiremos no fim do
ano, quando estivermos livres
dele: por bom tempo não haverá
chance para papo-furado obrigatório, o da TV, ou aleatório,
aquele que rola no trabalho, entre amigos, familiares ou desconhecidos. Estaremos, como de

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

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

quatro em quatro anos, diante de
um novo Brasil, esperançoso,
reanimado, dinâmico, promissor.
Efeitos mágicos tirados das poções dos economistas nos levarão a novos empregos mas num
futuro remoto esse problema também será superado. Com um pouco de paciência. Logo depois virá
o camaval e estaremos unidos
mais uma vez, como na Copa,
por um objetivo comum, a busca
de alegria, moeda forte nacional,
entra ano, sai ano. Os novos govemos terão um longo período
pela frente, meses, talvez anos,
para seus ajustes de contas. Dará.
tudo certo, felicidade pouca é
bobagem.
Até a próxima novela política
gratuita do horário nobre, se Deus
quiser.

Wladyr Nader é professor do
Departamento de Comunicação
Jornalística

