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R1itOria Avisa

Elll.cl11ral"é~\O,alé'\i:': sair, mas «r. só Deus r: .,,
" lha desse mês c nem para a sc- ,~~

feira com professores c Iuncio- gunda parcela do 110. que deve ~~ ,
nários o viee-reitor administrati- ser pago até 20de dezembro como .
vo Adhcmar De Caroli anunciou manda a lei. E mais. Ele anun-
que não há dinheiro para o paga- ciou que poderá haver cortes. A
urcnto da segunda parcela do 1.1". discussão começou em torno do
Por isso os professores reúnem-
se em assembléia nesta terça-
feira.
Na verdade, o terrorismo come-
çara um pouco antes, na quarta-
feira passada em longuíssima reu-
niào do COIISllll. De Caroli disse
na ocasião que a primeira parcela
do Iln. de funcionários c profcs-
sares está garantida, graças à en-
trada de algum dinheiro da Caixa
Econômica Federal, relativo ao
crédito cducativo. Mas afirmou
que não tem dinheiro para a fo
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PRi\F, o Plano de Recuperação
Acadêmico financeiro, lançado
em setembro e que vem sendo
discutido pela comunidade. O
que se concluiu até ()momento, e
essa é a posição apresentada pe-
los representantes da comuuida-
de à Reitoria na última reunião
do Consun, é que o PRAF não
estabelece claramente as medi-
das práticas que serão tomadas.
Sendo assim não pode ser refe-
rendado pelo Consun que não
concorda com demissões de fun-
cionários e professores, por

.,
"exemplo, e tampouco com o va-

101' da mensalidade anunciado
parajaneiro. "Se a Reitoria quer
praticar seus desmandos que te-
nhaacoragem de assumira ônus
político. O Consunnão aprova.",
critica l larrison Targino, um dos
conselheiros.
No próximo Consun, dia 15 de

dezembro, a Reitoria deverá
cxplicitar melhor em que consis-
tem as medidas práticas do PRAF.
O professor De Caroli prometeu
também apresentar os resulta-
dos da auditoria. Eles já recebe-
ram o relatório da Trevisan e
encaminharam a um perito
coutábil c a um advogado para a
avaliação do trabalho. Antes dis-
so a comunidade não vai ficar
sabendo de nada.



o fim da cultura
da corrupção

Em nome dos quase três mil meslrandos e doutoran-
dos, 1700 professores e 1400 funcionários, nós
que fazemos a Associa~ão de Pós-Graduandos, a
Associação dos Professores e a Associação dos
Funcionários da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, PUC-SP, vimos manifestar a nossa indig-
nasão e revolta com os fatos amplamente divulgados
pela imprensa em torno da (PI do Or~amento.
Exigimos a apurasão completa e efetiva de todos os
desmandos, falcatruas e furtos praticados com os
recursos da nasão, a puni São imediata de todos os
envolvidos, 'seiam os falsos representantes do povo,
seiam os seus comparsas corruptores.
O Congresso Nacional tem o dever de apurar os atos
de seus membros envolvidos, em respeito à própria
sobrevivência da Democracia.
Que nenhuma denúncia deixe de ser apurada e que
possamos garantir que os recursos públicos seiam
direcionados para a maioria da populasão brasileira,
acabando com o drama fatal da fome e da miséria
nacional.
Basta de mentira; basta de omissão; é necessário
dar um fim à cultura da corrupsão e da impunidade
reinantes neste país.

Diretorias da APG, APROPU( e AFAPU(

r

O BOTICARIO
Compre seus presentes de natal na

Papel de Seda - Papelaria

* Cheque para 15 dias ou
cartão de crédito sem juros

é quanto vai aumentar o seu
salário neste mês.

DROPS DROPS DROPS
* O c.A.C.S entrou com pedido
de impugnação diante do comu-
nicado da Reitoria que anuncia
CR$ 82.100,00 de mensalidade
para janeiro. Os protestos indig-
nados dos estudantes estão espa-
lhados pelas paredes do campus.
Começam as negociações.

* Sai no dia 14 de dezembro o
segundo número da revisa Mar-
gem, da Faculdade de Ciências
Sociais. A festa de lançamento
está marcada para as 19 horas no
bar IIo. Ato, na rua 8artira.

-

* O CAF (Conselho de Adminis-
tração e Finanças) foi finalmente
reativado. Ele tem o papel de
zelar pelo cumprimento das polí-
ticas administrativas e financei-
ras definidas pelo Conselho Uni-
versitário e acesso franqueado a
todas informações financeiras da
universidade. Éformadopelo vice-
reitor administrativo, pelo secretá-
lia executivo da Fundação São
Paulo, seis professores, seis estu-
dantes eleitos em seus respectivos
centros e seis firncionários tam-
bém escolhidos pelos seus pares.
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Comendo a bola
Na hora do almoço, a
pelada dos funcionários
da pue já é uma tradi-
ção, só que agora o Depto.
de Esportes da AFAPUC,
comandado pelo Sergio e
pelo Djalma, resolveu
encampar a idéia e
realizar 01 Torneio
das. 12, no campus
Monte Alegre,
com direito a
troféus e me-
dalhas para
campeão e
YICe-Cam-
peão.
Cinco equi-
pes se Ins-
creveram,
são elas o Garotos do
Porão (funcionários do
TUCA), Indigestão
(Ccgrac), Dor de Barri-
ga (Reitoria), Contabili-
dade e Cogcac.
O torneio começou na
quarta-feira passada e as
equipes que obtiverem
maior número de pontos
jogarão a final no dia 10

de dezembro. Em caso de
empate deverão ser obe-
decidos os critérios de
saldo de gols c confronto
direto.O torneio teve iní-
cio na semana passada
com dois jogos. Na quar-

ta- fei ra o Dor de Bar-
(fj) .... riga derrotou a

'" --_ Contabilida-W:1/ de por 8 a 3('!,~ .~ e na quinta. r-_,,--oo\" os Garotos
\f.:6-' foram

] derrotatos
') pela Indiges-

tão por 5 a 2.
E atenção fun-

. cionárias! O
Depto. de Espor-

tes não se esq ueceu de
vocês e já está organizan-
do um torneio de vôlei
feminino para quem sabe
e para quem não sabe jo-
gar, com () auxílio dos
professores da Educação
Física. Aguardem!
Abaixo publicamos a
tabela dos próximos
jogos.

DIA JOGO

29 Contabi \idade x Cogeac
30 Dor de Barriga x Indigestão
1/12 Garotos x Cogeae
2/12 Indigestão x Contabilidade
3/12 Dor de Barriga x Garotos
6/12 Indigestão x Cogeae
7/12 Contabilidade x Garotos
8/12 Dor de Barriga x Cogeae
10/12 FINAL

~~[8m~o~ria~I~~~
AFAPUC

Expectativas e
Incertezas

No dia 26 de novembro, a
Reitoria se reuniu com as di-
retorias da APROPUC e
AFAPUC para alguns escla-
recimentos sobre o que foi
discutido na reunião extraor-
dinária do Consun, ou seja
demissão deprofessores efun-
cionárlos e o não pagamento
de salário no .quinto dia útil
de dezembro. Na ocasião, foi
cobrado da Reitoria um com-
promisso de que a PUC cum-
priria suas obrigações, ou
seja, o pagamento dos salári-
os de todos os trabalhadores
nas datas certas. A resposta
não anima A Reitoria disse
que no dia 30 de novembro
será paga a primeira parcela
do 130. dos professores e que
já tem parte .da ~erba para
isso. Disse que estão sendo
feitos contatos junto aos ban ...
cos e que há PQ.~sihilidadede
se conseguir cobrir afolha de.
novembro. Mas deixou claro
quea partlr da/~ãa~# I!ers,-

·]Ject.ivas.,.A1J.eitoria.aJi~'r'~~
que entende-a grav~dade Ida
situação e v~m la7:e.!lJ/p:PRIt,-
tatos até com àprtFsiilênciá da
Rep~~lica atra~é$.(loçq~~eql.
Dom Paulo edaConUssâo:de
Ensino e Pesquisa da CNBB
parqpº~er ~O""t;qr,.i~ells,com-
promissos. Me~~o!!cQm'afala
do ~leitor'f;l(,~l1~tprifl:'!'~a
AFAPCJC cO'!t~~u~'~~h~n,(J~
Ique ,:'o~fun~i*rid.rios,.· lerdo
Imais: um final ge ano lndefi-
'nido. , r;1 ,', ....1
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\~~,.. porJtico de viver
Do grêmiosccundarista ao

movimento nacional de pós-
graduandos, o negócio de
Harrison Targino, 27 anos, sem-
pre foi um só: política estudantil.
Paraihano de Campina Grande,
ele deixou a Universidade Fede-
ral da Paraiba, na qual era profcs-
sor de Direito e diretor da Facul-
dade, para fazer pós na pue
Logo que chegou, no início de
92, tratou de montar uma chapa e
reativar a APG. "Saí como presi-
dente para negociar as mensali-
dades", explica Harrison. SOlte
dos estudantes da pós. Ganha-
ram um feroz ai iado capaz de
dohrar qualquer argumento da
reitoria.
O desafio seguinte - divulgar a
APC, --- , ele também tirou de

letra. Conseguiu dinheiro, refor-
IlWU a sede, arrumou um compu-

.."

o presidente Roberto Carvalho
está saindo para a presidência da
Nacional.
Em qualquer movimento impor-
tante da universidade, lá está
l larrison. Ele contrapõe, discu-
te, articula, negocia, ajuda a fa-
zer acontecer. Simpatizante do
PT, casado, ele promete que no
próximo ano termina sua tese
sobre o acesso das pessoas à Jus-
tiça, sob orientação da professo-
ra Tereza Arruda Alvim. "APUC
oferece o melhor pós do país",
elogia. Mas não quer saber de ficar
em Sampa. "Depois da defesa
volto para Paraíba, lá é a minha
Passárgada", anuncia. Político até
debaixo d ' água, l larrison é coe-
rente. Volta para democratizar os
conhecimentos adquiridos e pela
descentralização da produção
cultural.

tador c até um secretário. A APG
pode então lançar um boletim e
uma revista trimestral. Eleito pre-
sidente do Movimento Nacional
dos Pós-Graduandos no ano pas-
sado, Harrison renunciou à pre-
sidência da APG para 0, vice
Roberto Carvalho. Agora ele re-
presenta os pós-graduandos no
Consun, c muito bem, atua na
comissão de pós em Direito e na
comissão de reforma cstatutária
e do conselho da APG, que no
próximo ano rca liza eleições.pois

A Semiótica da Cultura, mesa redonda
com Boris Schnoiderman, Eduardo
Pafiuela Cãnizal~ Fernando Segolin,
Jerusa P. Ferreiro e Norval Baitello. Ter-
ça 30, 20 h. Sala 333.-c=:>
Mínimos de Cidodonia: Acões Afirmativas
de Enfrentamento a Exdu~ão Social. Semi-
nário com participoçõo do senador Eduor-
do Suplicyedo empresário Emerson Kapaz.
De 01 o 03 de dezembro, dos 9h às 14h.
Solo 333. Inscrições pelo roma1378.

c=:>
Seminário de Pesquisa: Educação e Saú-
de. Nos dias 06 e 07 de dezembro das

9h30 às 14h. Inscricões e informacões Direito por Irene A. Pinheiro. Segunda
na sala 24, 40. anddr, com Maria I~ês. 29, 09h, sala 419. * A,{onstifuiçõo dac=:> Psicologia Científico e Suas Implicações
Diferentes linhas de Tratamento no Subjetividade Moderna: Uma Arque-
Ortodôntico do Atualidade. Mesa redon- ologia Foucaultiano, mestrado em Psico-
da com Carlos C. Tanus,Ricardo l. Bar~ 10gioSocialpor.Ro~eMory/F. d~GÓes.
bosa e Sérgio Terçoroli. Solo 239. Segun-' S~gundo 29, 1Oh.<S~la.423. * Os Slgni-
do 06, 2Oh.. .. .... f,i~9~9s~.os Gesto.s·~g·:~9~9:9.P.j~.9P9~iro ,,;c=::> mestradoemÊduc(]çfio:S~pervisã'o e
Teses - * Os Sindicotose o Defesodos Currículo. Segundo 29,. 14h; Solo 473.
Interesses Difusos no Direito Pro(essuol,' .c=:> .
doutorodo em direito por Celso A. P. COGEAE- * Froncêslnstrumenfol Pora
Fiorillo. Segundo 29,08h30, sola 239.* posJGraduond6.Ô:cursoé intensiv~ de
Tributoção das Empres'os Públicos eSoci- fériosnívelll. De 06 a 17 de dezembro
edodes de Economia Mista, mestrodo em das 9h às 12h.
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um país com tão pouca tradi-

,0;10 (Ie coral como o Brasil, comple-
tar 20 anos de existência é um leito
qlle merece ser comemorado com
muita música e alegria. No caso do
CUCA, o Coral do Tuca, o feito é
ainda mais prodigioso, uma vez que
ao longo dessas duas décadas de
existência sempre contou com o
mesmo regente, o dedicado maes-
tro Renato Teixeira Lopes. .
Para festejar, o CUCA escolheu
como paraninfo outro aniversarian-
te: nada menos do que Máriode
Andradc, cujo centenário de nasci-
mento é comemorado este ano. É
dele a rapsódia A40CIIIIlIílllU da qual
o grupo fez uma livre adaptação
cênica, com músicas de Chico
Buarque de Holanda, Lamartine
Babo, Dcbussy, Ravel, além de po-
esias recolhidas pelo próprio Mário
de Andrade e musicadas por inte-
grantes do grupo. O evento pre-
tende reunir no dia 20 de dezern-
hro no 'lI JCA mais de :WO vozes
entre os componentes atuais e os
antigos coralist as qucjá estilo sen-
do contatados.
Desde 1(n] o CUCA tem tido lima

"Portrás da
revisão

constitucional
Às vésperas da revisão consti-
tucional e da nova assinallrado
acordo de renegocia~ão da divi-
da inlernaciona~ a sociedade ci-
vil brasileira não pode (oltlnuar
a se manter alheia dos bastidores
desses processos.
Umformidável rolo compressor,
representado pelo FMIe princi-
pais credores Internacionais,
auxiliados pelos meios de comu·
nico~ão nocionois (com honro..
50S exce~õesIndividuais), lor~o
o pois ° oceitar os termos de
umo revisão (onslltudonal e de
um ocordo lesivo aos interesses
IIodonals.
É o que nos Informa o artigo do
Prol. Michel Chossudovsky, da
Unlversidode de Otawa, (ana-
dá, publicado este mês ..de. no..
vembro pelo iornal francês Le
Monde Diplomatlque. O artigo,
traduzido pela· profa. R~glno
Godelha, da FEA,acha-se à dis-
posição de todos, para leitura
ou reprodução, iunto à
APROPU(, solo P-70 do prédio
velho, ramal 209.

participação rnarcanlc na vida da
comunidade, sendo dilicil de se
imaginar algum evento importante
da PUC-SP ondcxuuvoz não se
taça ouvir. A maioriade scus.inie-
grames são alunos da graduação
(705) e da pós-graduação. O grupo
vagou errante nos primeiros anos de
formação até se fixar na sala que ora
ocupa no corredor da Cardoso de
Almeida, na qual está há 15. anos.
Entre suas pcrformances rcccntcs cs-
tão o A uto de Natal e Quixotes, que
foram apresentadas no exterior.,------------------------,
• • Apostilas • Teses •
: • Transparências • Form ulários :
• • Curriculum • Folhetos •
: • Materiais • Ilustrações :
• de apresentação • Material •
• • Cursos de Treinamento •
• I:OHWO.W :
: Computer Design :~ • •• .J
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[E1udantes
Caras novas

das eleições para os C. As.
de Direito, Comunicação e
da FEA comemoraram
sem 111li ita pOI11pa (a

festa que estava marcada
não aconteceu ) . .No

prcuo <.10 Leão XIII que
aconteceu na terça e quar-
ta-feira, dos 4.300 alunos
da FF!\, R96 votaram. !\
chapa Alj II .cão venceu por
lima diferença de 115 vo-
tos. Ela recebeu 497 votos
enquanto a Fcchalc, que
distribuiu cerveja impor-
tada IlO d ia da eleição, re-
ccbcu 3R2. Tudo acontc-
cc li 11a III a i()r m o r a 1 e
calmaria. Isso 6 super posi-
tivo, pois nos últimos anos
sempre rolou climas entre
as chapas, herança de 89
quando o pau comeu solto

ração.
Para o C. A. de Comunica-
ção, o Benevides Paixão,
as eleições foram na se-
gunda e terça-feira. O cor-
redor da Cardoso estava
forrado de cartazes faixas, ,
adesivos e havia muita ani-
mação na boca de urna.
Pelo menos 650/0 dos 525
alunos dos cursos de Jor-
nalismo e Publicidade vo-
taram. Venceu a chapa
Com Paixão por 191 a
136. Depois da apuração
na quarta-feira, os alunos
limparam a papcladacspa-
lhada com a campanha e
foram comemorar no
Doca 's.
O C. A. 22 de Agosto
ficou com a chapa Na
Luta Direito.

ATENÇÃO PROFESSOR
SEU 130 E SEIJ SALÁIlJO

"ESTÃO AMEAÇADOS

ASSEMBLÉI.A
TERÇA-FEIRA DIA 30 19:30 HS

Direitº entra
na linha

Foi prá lá de bem comportado
o bota-fora do Direito na últi-
ma sexta-feira. Nada de cadei-
ras voando do segundo andar e
nem de água sobre professores
com teses embaixo do braço.
Os estudantes ficaram escal-
dados. No ano passado, os alu-
nos envolvidos nessa
brincadeirinha estúpida não
puderam colar grau e perderam
o exame da OAB.
Desta vez, os fonnandos do
Direito fizeram uma festa em
grande estilo com cerveja e
pastel para quem comprou a
camiseta a CR$ 2.000,00 e
muita iuúsicu COIll lima banda
improvisada. "Tornamos a fes-
ta mais civilizada e menos ter-
rorista, afinal o que importa é a
COII Ira tern ização", exp Iica
Dong l lyun Sung, um dos
orgauizadorcs do bota-fora.

Reforma do
estatuto Já tem

cronograma
A comissão encarregada de or-
ganizar a reforma do estatuto
da Universidade já definiu um
cronograma. Ficou decidido que
o assunto deverá ser discutido
amplamente a partir de março.
Será apresentado um ante-pro-
jeto e a comunidade deve refe-
rendar em setembro. Referen-
dado, o novo estatuto será apro-
vado pelo Consun em outubro.
A reforma vai mexer em ques-
tões fundamentais como a auto-
nomia e a estrutura da Universi-
dade, a relação de poder, con-
trato de trabalho de professores
e funcionários e interessa, por-
tanto, a todos.
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Natal sem fome?
Cleide Marfins Canhadas

Não se poderá garantir. Terá nossa Universidade. Porém, mui-
fome e frustrações. Nós queríamos tos se considerarmos a selva de
que ao menos alguns poucos, que pedras em que se vive. Refletir é
vivem por perto de nós, não so- preciso, porém comer é im-
fressem tanto. Porém, ainda não prescindível.
será desta vez. Conseguiremos Triste foi ouvir alguns dizerem:

.. alegrar apenas 140 famílias, mas Vinho? Panetone? Prá que? Não é
foi um grande aprendizado. Nun- campanha da Fome? Sim. Mas, e o
catinhatentado articular uma cam- Natal? Não tem vinho e pantone
panha dessa no meio universitário. em nossas mesas?
Sem dúvida que a reflexão susci- Nossas mesas serão muito
tada assité ncia ou assistencialistas com nossos fa-
assistencialismo? faz parte do miliares?
mundo intelectual. Ela é impor- A entrega por todos os que
tante, deverá embasar nossa ações, responderam presente, nessa cam-
porém consideramos que não po- panha, acompanhada de um sorri-
derá bloquear. Deve enriquecer so, de um gesto de carinho valeu,
nossa relação com o outro, porém compensou a quantidade.
não dificultar. Aproximar sim, A arrecadação continuou até o
afastar não. ínicio de dezembro para com-
Foi bom ver alguns trazerem seus pletar as cestas básicas. Conta-
donativos embalados como para mos com a colaboração dos
presentes, e ouvir: precisam de interessados para a confecção e
ajuda? Posso trazer além do que entregas das mesmas. A confec-
me pediram? Posso fazer campa- ção erá nesta terça-feira durante
nha no meu prédio? o dia todo na Biblioteca Central.
Foram poucos? Sim, se conside- E a entrega às entidades está
rarmos os 17.000 habitantes dessa marcada para o dia 8.

Triste/oi
ouvir alguns
dizerem:
Vinho?
Panetone?
Práque? Não
é campanha
da Fome?
Sim. Mas, eo
Natal? Não
tem vinho e
panetone
em nossas
mesas?

Cleide Martins
Canhadas é assis-
tente acadêmica e
representante da
vice-reitoria comu-
nitária no Comitê
Contra a Fome e a
Miséria.

Compre seus presentes de natal na
Papel de Seda - Papelaria
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PU(-VIVAé uma publicafão da Associa~ão dos •
Professores e da Associação dos Funcionários :
da PUC-SP. EdifÕOde texto: Rase Delttno. •
Edi~õode arte: Valdir Mengardo. Sean fotos e :
editoraçõo eletrônica: Antonio Delfino. Re- •
portagem: luciano Dutra e Paulo Papis. Cola- :
boraram nesta edição: Francisco Cristovão, •
José Carlos da Silva Logo, Maria Helena 6. :
lorges, Madalena Guasco Peixoto, Maria da :
Graça Gonçalves. Ender~o: AFAPUC- Rua •
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