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Devolta à velha rotina
auemcirculou pelaPUC

durante a-íâ" Reunião daSBPC
pôde ver uma universidade'
bem diferente da habitual. Para
que pudéssemos receber os
quase 10 mil visitantes, foi
montada uma infra-estrutura
poucas vezes vista.

Numa comparação com o
nosso dia-a-dia, diferenças fla-
grantes puderam ser sentidas.
A limpeza, por exemplo, man-
teve-se impecável sendo difí-
cil ao visitante encontrar papéis
pelo chão ou, pasmem, entrar
num banheiro sem papel. Os
elevadores funcionavam sem
interrupção e não apresenta-
vam as habituais quebras.

Durante a Reunião, a circu-
lação de informações foi muito
mais eficiente do que de cos-
tume onde professores e alu-
nos muitas vezes ficam perdi-
dos atrás de salas de aula que
mudaram de lugar. Umasinali-
zação adequada e centrais de
informação espalhadas pelo
câmpus davam ao visitante uma
correta orientação de onde
aconteciam os eventos.

COMPUTADORI;S

Aliás, essa informação foi
centralizada graças àutilização
de um número razoável de com-
putadores modernos que ser-
viam tanto à divulgação
dos eventos como ao ca-
dastramento de participantes.
Ironicamente, uma fileira de
computadores com configu-

rações bastante adequadas, foi
colocada bem em frente ao
laboratório de informática da
Comfil.Ali, diariamente, pro-
fessores e alunos degladiam-
se com pré-históricos 386,
com memória-ram expandi-
da, que mal conseguem rodar
softwares gráficos, essenci-
ais para os cursos de jornalis-
mo e publicidade.

Também, do ponto de vista
dos equipamentos à disposição
de cada conferencista, a situa-
ção foi diferenciada. Não falta-
vam nas salas de palestra ou
comunicações aparelhos de som
adequado, retroprojetor,
vídeos e outros equipamentos
que, se não são impossíveis de
ser usados em nosso cotidiano,
pelo menos devem serrequisita-
dos com razoável antecedência,
pois não .estão disponíveis em
quantidades suficientes.

SI;RVIÇOS GI;RAIS

Outro setor que trabalhou
exemplarmente durante a

SBPC, foi o' de Serviços Ge- .
rais, e, mais especificamente, a
oficina. Encarregada de boa
parte da infra-estrutura física
do evento, a oficina desempe-
nhou suas funções de maneira
muito diversa do que estamos
acostumados a ver diariamen-
te. Normalmente, cadaconser-
to tem uma demora razoável.
Segundo Djalma Cândido Gon-
çalves, responsável pela ofici-
na, tal performance só foi pos-
sível porque os funcionários
trabalharam exclusivamente'
para o evento, chegando a cum-
prir períodos de até 12 horas.

Apesar de termos "her-
dado" uma boa parte dos
equipamentos utilizados na
Reunião, além da pintura
do prédio novo, as condi-
ções normais de trabalho
na universidade ficam bem
longe daquelas encontradas
na primeira semana de ju-
lho. O que leva a comuni-
dade a se perguntar porque.
que todo dia não é dia de
SBPC na PUC.
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20 ANOS

APROPUCcom
novolavoul

c'2\proveitando as come-
morações de seu 20° aniversário,
a APROPUC está mudando toda
a sua imagem visual, num traba-
lho que trás a assinatura do ar-
tista gráfico Carlos Perroni.
Além do cartaz comemorativo,
que reproduzimos acima, a As-
sociação tem agora um novo
logotipo que deverá marcar to-
dos os seus impressos, desde os
cartazes informativos até as no-
vas credenciais para associados,
que deverão estar sendo entre-
gues dentro de algumas semanas.

ANIVf;RSÁRIO

Este número 141 doPUCviva
marca o terceiro aniversário do
semanário informativo da
APROPUC e AFAPUC. Com
seu surgimento, em agosto de
1993, oPUCviva veio preencher
um vazio de informação que
existia naquele momento da Uni-
versidade (marcado principal-
mente pelo fim da nefasta inter-

venção do Sr. Vicente Ben-
zineli), abrindo espaço para que
novas publicações pudessem
surgir no cotidiano da PUe.

Esperamos, daqui para fren-
te, continuar mantendo a nossa
linha informativa atual, caracte-
rizada pela defesa intransigente
dos interesses de professores e
funcionários da PUC-SP, man-
tendo uma postura crítica tanto
com relação às políticas
institucionais da universidade,
como num âmbito mais amplo,
repercutindo e questionando o
que de mais importante ocorre
no cenário político brasileiro.

E, para quem queria mais
PUCviva, anunciamos para o pró-
ximo mês o lançamento doprimei-
ro número do PUCviva Revista,
uma edição comemorativa dos 20
anos de APROPUC, contando os
principais momentos da entidade,
com entrevistase depoimentos dos
personagens que fizeram a histó-
ria política da Associação dos Pro-
fessores da PUC-SP.

Professora da
PDe homenageada

emVarsõvia
.z:,urante a realização do

IV Congresso Latinoamericano
na Universidade de Varsóvia,
promovido pelo Cesla (Centro de
Estudos Latinoamericanos), a
professora Regina Gadelha, da .
FEA - PUC, recebeu uma home-
nagem pelos serviços prestados
principalmente no que se refere
a abertura de canais para o in-
tercâmbio entre professores bra-
sileiros e o Centro de Estudos
Latinoamerica-nos, presidido
pelo professor Andrej Dembicz.

O Brasil esteve representado
no evento pelos professores Pau-
lo Resende e Edson Passeti, do
Depatamento de Política, Mar-
cos Bernardino, do Departamen-
to de Geografia e Úrsula Karsh, ..
presidente do Pós-Graduação,
que recebeu a homenagem em
nome da professora Regina
Gadelha.

A comitiva brasileira contou
com a partcipação de 20 alunos
do curso de Relações Internaci-
onais, que foram assistir o curso
sobre "Transição da Europa Cen-
tro Oriental", ministrado por pro-
fessores das Universidadades
de Budapeste, Praga, Varsóvia,
Bratislava e Ucrânia.O curso
aconteceu em Varsóvia e a dele-
gação brasileira contou cotidia- .
namente com a atenção do em-
baixador do Brasil na Polônia.

A viagem serviu também para
que convênios de pesquisa fossem
firmados entre a PUC e o Instituto
Latinoamericano da Academia de
Ciências de Moscou. No próximo
ano, deverão acontecer novas via-
gens de alunos e professores do
curso de Relações Internacionais
para a Europa Oriental



,~,~ .. r

Comitê exige punição
para massacres no campo
02\s chacinas são manchetes PUC, onde um palestrante foi convi - núncia dos massacres no campo ena

nosprincipaisjomaisdopaís.E,acada dado paraexporumhistórico sobre os cidade. Um abaixo-assinado pela
ano,aviolênciaaumenta. Segundo da- assassinatos do campo, nos últimos punição das chacinas no campo foi
dosdaComissão Pastoral daTerra, de dez anos, e opúblico pudessepartici- entregue aoMST. Os interessados
85 a95foramassassinados1022traba- par. EssaPalestra/Debate foi gravada em assinar o abaixo-assinado de-
lhadoresruraissem-terra Houve47jul- eestána videotecaparaaconsultados vem procurá-l o na APROPUC.
gamentosqueresultaramemcincocon- interessados. Após esse debate, o A próxima programação do Co-
denações.Eapenastrêsestãopresos. Comitê passou a ser permanente. mitêseráumaapresentaçãomusical,

Foi considerando estes dados que Como ainda não tem sede própria, a queaconteceráno dia29, noTucarena.
um grupo de professores e alunos da APROPUC cedeu um espaço. A idéia é continuar denunciando os
PUC formaram o Comitê Contra a Foi criado um manifesto com três massacres e arrecadar fundos parao
Opressão Social e Política. Com a idéias básicas. Aprimeira,queos as- MST,quevempassandopordificul-.
proposta de denunciar a impunidade sassinatos de trabalhadores - as chaci - dades. O show pretende homenagear
que envolve osmassacres e chamar a nas - são um crime de classe. Asegun- acamponesaMargaridaMariaAlves,
atenção da população para o Movi- da,quearesponsabilidadeé doEstadoe presidente do Sindicato dos Traba-
mentodos Sem Terra (MST). dasesferasgovernamentais.Eemtercei- lhadores Rurais da Paraíba que foi

Com omassacre em Corumbiara, ro, que os crimes de classe não são assassinada no dia 12 de agosto de
Rondônia, onde 11sem-terras foram julgadospelaprópriac1assequeopratica. 1983, em Alagoa Grande. O show
assassinados e com a chacina de OComitêexigeapuniçãodosculpados. apresentará danças doCongado,pelo
Eldorado dos Carajás, no Pará, os Essemanifestofoidistribuídoentrepro- grupo Guarda de São Benedito da
integrantes do Comitê levaram apro- fessores,alunoseparticipantesdapales- Caxuera, dirigidopeloprofessorPaulo
posta adiante. tradeFreiBetto. Dias, do Coralusp e composições

Aprimeira manifestação aconte- Outra atividade. foi aproveitar a contemporâneas, docravista, Sergio
ceucom uma Palestra/Debate, na SBPC para divulgar o painel de de deCarvalho de Oliveira.

PLANO Df:;CARGOS f:;SALÁRIOS

Empauta a revisão das pontuações
oComitê de Cargos está em

pleno funcionamento.São duas reu-
niões semanais, com mais de seis
horas de duração cada. O Comitê
confirmou o que a AFAPUC já ha-
via informado antes: um número ele-
vado de nomenclaturas e pontua-
ções deverão ser revistas.

Onovo Plano deCargos eSalários
(PCS) já está sendo implantado em
algunssetores:psicologia,serviçosoci-
al,oficinae almoxarifado.A implanta-
ção doPCS é retroativa a 10dejunho.

AAFAPUC não estáconcordan-
do com algumas mudanças de regras
que estão sendo praticadas pelaD RH
na hora da implantação dos cargos.
Está sendo colocado como critério
que o funcionário tem que ter experi-

ência de dois anos para assumir o
cargo. Além disso, seo funcionário; ao
entrar no PCS ficar com valor" de
salário muito alto, o DRH acaba adi-
ando a sua adesão ao Plano.

ACORDO INTfRNO

No novo acordo interno que
está sendo discutido com a Reito-
ria, a AFAPUC já conseguiu au-
mentar de 200 para 300 a quanti-
dade de cestas-básica.

Os vales dos funcionários, que era
de três meses por semestre, passou
para quatro vezes.

As negociações do novo acordo
interno continuam. Assim que tiver
mais novidades, informaremos.



***

Novo DESAFIO MUSICAL
Quem pensava que

as emoçõesda Olimpí-
ada termiram no do-
mingo passado, enga-
nou-seredondamente.
Nesta sexta-feira
acontecerá no Doca's,
um novodesafiomusi-
cal, desta vez entre
Anselmoda Silva, pre-
sidente daAFAPUC e
Renê , do expediente
da VRACOM.O com-
positor escolhido foi
Martinho da Vila e
cada participante
vai cantar uma mú-
sica do repertório do

compositor, até que
alguém erre e pague
as duas caixas de
cerveja apostadas.
Mas, por fora, já es-
tão rolando várias
apostas entre os fun-
cionários que fre-
quentam o famoso
cantinho do fundão
do Doca's, e teme-se
que mesmo um ca-
minhão de cervej a e
vários litros de
xiboquinha sejam
insuficientes para
segurar o samba ma-
drugada adentro.

Asaulas deveriam
ter começado na se-
gunda-feira,29/6,
mas, quem se aven-
turou a vir até àPUC
na semana passada
pôde constatar uma
movimentação muito
abaixo do normal. O
começo antecipado
das aulas deveu-se,
principalmente, àfal-
ta de datas disponí-

veis no calendário
para completar-se,
em alguns dias espe- .
cíficos da semana, o
número de aulas exi-
gido pelo MEC. Mas
em vários cursos
alunos e professo-
res preferiram co-
meçar as aulas em
agosto,mesmoten-
do que invadir omês
de dezembro .

. E>ccursão
~á está se esgotando o prazo para
quem quiser viajar para a Colônia de
Fériasda SAAESP,na Praia Grande, no
próximo dia 22. Você tem só até o
próximo dia 12 para se inscrever na

AFAPUC. A partida acontecerá no dia
21, quarta-feira, à noite e a volta no
domingo, 25. Na taxa de inscrição já
estão incluídos transporte e estadia.
Para associados o valor é de R$27 e
para não associados R$50. Venha se
divertir no feriado de 22 de agosto.
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SALÁRIOS

Por que o 1/3 de lérias
atrasou=-o 1/3 de férias dos pro-

fessores da PUC-SP foi pago
com atraso de 14 dias. Este fato
causou indignação entre os do-
centes. Esta parte das férias de-
veria ser pago em janeiro. A
APROPUC, atendendo a uma
proposta da Reitoria, concordou
em receber este 1/3 das férias no
dia 5 de julho. A Associação dos
Professores atendeu o apelo da
direção da universidade porque
esta alegou que havia necessidade
dessa alteração para honrar com o
compromisso. Esta negociação foi
feita em março de 1995.

Além da PUC não cumprir a
lei, não pagando as férias adian-

tadamente, ela não cumpre o que
ela mesma propõe. Este atrasopor
falta de caixa não sejustifica, uma
vez que aReitoria propôs esta data
de pagamento há mais de 1 ano e
este compromisso deveria estar
muito bem programado.

O depósito na conta dos pro-
fessores não foi feito no dia 5. A
Reitoria ficou de avisar com an-
tecedência se não fosse deposi-
tado. Não avisou. A diretoria da
APROPUC ficou numa situação
difícil porque havia informado
aos professores que o pagamen-
to seria feito normalmente.

Mas a Reitoria informou, no-
vamente, que seria feito no dia

15 e avisaria antes. Não avisou
e não depositou. A diretoria da
APROPUC ficou revoltada e o
professorado mais ainda.

Fica muito difícil respeitar
negociações com a Reitoria, se
ela se repete no desrespeito de
propostas e compromissos feitos
por iniciativa dela mesma.

O compromisso do 1/3 de fé-
rias não foi honrado na data acer-
tada. Quem perdeu foram os pro-
fessores. Quem ganhou?

Não podemos aceitar que pelo
menos parte do sucesso da orga-
nização da SBPC seja à custa do
atraso dos compromissos com os
professores.

~L~IÇÕ~S

PDe Organiza debate com
candidatos· a prefeito

o2ls associações de fun-
cionários e professores da
PUC, juntamente com a Rei-
toria, os CAs e a APG estão
organizando um debate com os
candidatos a prefeito da cida-
de de São Paulo. A idéia é jun-
tar os quatro primeiros colo-
cados nas pesquisas de opinião
pública (Luiza Erundina,
Wagner Rossi, Celso Pitta e
José Serra) num confronto que

poderia ter a participação e co-
bertura dos órgãos de impren-
sa (jornais e TV) e a cobertura
da TV PU C para todo o
câmpus. A data provável para
a realização do evento é 2 de
setembro, dia em que a agen-
da do TUCA está vaga.

Estuda-se ainda a realiza-
ção de vários outros deba-
tes menores envolvendo
candidatos a vereadores,

tanto os da PUC, como de
outras correntes políticas,
numa confrontação diferen-
te das convencionais, com
uma ampla participação do
público questionando os
candidatos sobre temas po-
lêmicos. As reuniões para a .
organização do evento já es-
tão ocorrendo semanalmente
e o PUCviva deverá dar am-
pla cobertura ao debate.


