;Nova gestão e velhos
problemas na agenda
~om

transmissão direta pela TV
PUC para todo o estado de São
Paulo, foi empossada, na últimaquinta-feira, 28/11, a nova Reitoria da
PUC-SP, chefiada pelo professor
Antonio Carlos Ronca, tendo como
vice-reitores Sueli CristinaMarquesi
(acadêmica), Adhemar De Caroli (administrativo),eAméricoPaulaeSilva
(comunitário).
A posse constituiu-se num espetáculo televisivo (esta foi a primeira
posse de Reitoria no Brasil transmitida diretamente por umaTV), dirigido
de maneira extremamente competente pela equipe da TV PUe. Procurou -se mostrar a face emprendedora
da PUC e sua inserção diferenciada
na sociedade, voltada para a construção de um saber comprometido com
aigualdade, como assinalou o professor Ronca em seu discurso de posse.
Os depoimentos de entrevistados e as
reportagens apresentadas pela TV
mostraram uma universidade moderna, que assume o seu papel de maior
destaque social exatamente na gestão
do professor Ronca.

PROBLEMAS
Mas nem tudo são flores. A nova
Reitoria terá pela frente velhos problemas que exigirão uma posturadiferenciada daquela que vinha sendo tomada até agora. Pelo lado dos professores, por exemplo, a discussão sobre contrato de trabalho já se arrasta
por mais de dois anos, sem que se
consigavislumbrar,no momento, uma
proposta clara que melhore as condições de trabalhos de nossos docentes. Os funcionários aguardam também, há um bom tempo, a implantação definitiva do almejado Plano de

Cargos e Salários e os estudantes
debatem-se com mensalidades que
estão no limite dos preços praticados
pelo mercado.
Ouvidos pelo PUCviva, o professor Ronca e sua equipe de trabalho apresentaram algumas prioridades que deverão constituir-se em
suas principais preocupações até o
final do século.
N os próximos dias, segundo o
Reitor, a equipe de trabalho deverá
reunir-se para formular novas estratégias a fim de atacar os diversos problemas da universidade, entre eles, o
professor Ronca destaca a criação de
um fórum de coordenadores e um
melhorentrosamentoentre pós e graduação, no âmbito acadêmico. A continuidade da implantação do Plano de
Cargos e Salários para os funcionários administrati vos e umarediscussão
da relação entreo câmpus deSorocaba
e a PUC, já que aquela unidade vem
provocando uma enorme sangria aos
cofres dauniversidade.
Outra providência deverá ser a
formulação de uma nova política de
segurança no câmpus, que envolva
também a realização de festas.Neste
sentido, oprofessor AméricodePaula
e Silva demonstrou suas preocupa-

ções, declarando que a PUC deverá,
a partir deste nova gestão, apresentar
novos critérios de segurança que
envolvamnãosó aconvivênciaintema,
mas todo o nosso relacionamento com
as demais escolas do bairro.Paratanto,
jáestão sendoretomados contatoscom
osprincipaiscolégiosefaculdadeslocalizados ao redor da PUe.

CONTRATO DE TRABALHO
A professora Sueli Marquesi é a
única figura que muda nesta Reitoria.
Para que uma discussão maior sobre
o contrato possa ser encaminhada
faz-se necessário uma melhor conhecimento dos diversos ângulos daquestão à qual a professora, e ex-vice
diretora da Faculdade de Comunicação e Filosofia, pretende dar um tratamento onde o planejamento acadêmico seja enfatizado.
Mas o que mais vem tirando o
sono do professor Ronca (e certamente de seu vice-administrativo) é o
pagamento da 2a parcela do 13°,
pois as perspectivas financeiras não
são nada animadoras. Essa deverá
ser uma das prioridades centrais
dos primeiros dias da nova gestão,
depois que a festa acabar.
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Novo calendário
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PUCviva recebeu cionáriasda limpeza,
uma pequena carta as reclamações de
de funcionárias do usuáriosdoselevadopós-graduação, ir:- res contra a presendignadas com a otl- çadefuncionáriosda
tude de uma pessoa limpeza, dividindo
que, no último dia 22, com eles o mesmo
impediu que um fun- espaço, já é comum
cionário da limpeza na universidade.
compartilhasse com Vale a pena lembrar
ela o elevador consi- que a lei municipal,
derado "social" do promulgada recenteprédio novo.
mente pela Câmara
Asfuncionárias ques- Municipal, que extintionam o sentido de gue a discriminação
democracia,
tão no usode elevadores
lembrado, mas es- ditos "sociais",foi elaquecido muitas ve- borada pela vereazesna prática desta dora Aldaiza Sposauniversidadepois,se- ti, também professogundo algumas fun- ra da casa.
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A Reitoria concordou com a data da festa
de fim de ano, que deverá acontecer no próximo dia 20.Porém, não
irá conceder os dias 23
e 30, segundas-feiras
que antecedem o Natal
e Ano Novo.A Reitoria
acha que vários setores
não devem fechar, mas
recomendou que aqueles funcionários que
puderem usem portarias ou, façam valer a
cláusula do acordo interno que prevê a compensação de faltas.

Já está sendo divulgado palas unidades acadêmicas da
PUC o calendário
para o próximo ano.
Novamente as aulas
deverão começar
mais cedo sendo que
o primeiro dia letivo de 1997 deverá
ser 24 de fevereiro.
Para os cursos que
ministram aulas aos
sábados, o primeiro
semestre terminará
dia 14 de junho e

para os demais o
último dia letivo
será 4 de julho. A
Reitoria espera que
o início das aulas
não sofra atrasos,
como ocorreu no
início do primeiro
semestre de 96quando vários cursos resolveram, por conta própria, adiar o
início de suas aulas
para a primeira se,mana de março. E
ver para crer.
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N a semana passada, foi celebrado um
novo convênio entre
a PUC-SP, através
do Centro de Ciência Médicas e Biológicas (CCMB), com a
Secretaria
Municipal de Saúde da Pre-

ENTREGA DE
PRÊMIOS
No dia Ll/dezembro,
às 9h, na 'sala P65,
durante a sessão plenária do CEPE serão
entregue os prêmios do
5° Encontro de Iniciação Científica para os
melhores trabalhos por
área de conhecimento.
Os nomes dos selecionados serão divulgados
na próxima edição do
jornal PUCviva.
Os certificados de apresentação e atestado de
participação já podem
ser retirados na sala
P66 - CAPT, no Prédio
Velho.

feitura de Sorocaba.
O hospital
Santa
Lucinda
é o mais
importante da região
e o convênio é um
reflexo da profunda
relação que a PUC
mantém com a comunidade sorocabana.

De

Olho

na PUC
Nesta terça-feira, 03/
12, os trabalhos selecionados no concurso "De Olho na PUC"
serão apresentados à
comunidade. Foram
ao todo 134trabalhos
entre fotos e vídeos,
retratando o cotidiano da PUC, que estarão concorrendo
a
urna viagem a New
York, entre outros
prêmios. Afesta acontecerá no saguão da
Biblioteca Central e
às 19h30 serão entregues os prêmios aos
vencedores.

CONSUN

Paulo Freire recebe título de
doutor honoris causa

ml

educador Paulo Freire recebeu, na última reunião do
Consun, dia 27, o título de doutor honoris causa concedido pela
PUC em reconhecimento à importância de seu trabalho de mais
de 50 anos no campo da educação. Freire é professor de pósgraduação nesta universidade
desde que voltou do exílio.
A homenagem aconteceu na
primeira parte da reunião do
Conselho e o título foi entregue pelo professor Antonio
Novoa, da Universidade
de
Lisboa. O fato de a homenagem ter sido prestada com a
participação de um representante de uma tradicional universidade européia, e o significado que tem Freire para o
desenvolvimento
do estudo e
da prática da educação em quase todo o mundo, a homenagem ganhou
importância
além-PUC,
além-Brasil
e
além-mar.
Nos seus 50 anos de existência, a PUC concedeu poucos títulos deste porte. Entre eles, estão Dalai Lama e dom Helder
Câmara, primaz do Brasil por

PROFESSOR FERNANDO:

O Consun da semana passada

trabalho e lembrou que o afastamento da direção da universidade
não significa distanciamento, pelo

foi carregado de emoção. O professor Femando José de Almeida

contrário, agora estariam mais próximos no dia-a-dia da PUc.

também recebeu uma homenagem ao deixar o cargo de vicereitor acadêmico. O reitor Antônio Carlos Ronca comunicou aos

O professor Jeronymo Stecca,
do CCMB de Sorocaba, agrade-

EMOÇÃO

E ALEGRIA

conselheiros que. o professor
Femandonãocontinuariananova
gestão da Reitoria, cuja posse foi
na quinta-feira passada. Em seu
lugar, assume a professora Sueli
Marquesi, vice-diretora da Cornfil
e coordenadora do programa pósgraduado em Língua Portuguesa.
O reitor destacou que o professor Femando, à frente da vice-reitoria acadêmica, cumpriu o seu papel com muito trabalho,dedicação,
lealdade e companheirismo. Para o
professor Ronca, foi difícil lidar
com o pedido de afastamento do
professor Fernando porque trata-se
de um amigo e companheiro há
mais de 30 anos.
A professora Úrsula Karsch,
em nome da Pós-graduação da
PUC, também cumprimentou e
agradeceu ao professor pelos ser-

da educação como instrumento

viços prestados.
O presidente da AFAPUC,
Anselmo Antônio da Silva, em

de libertação.

nome dos funcionários, elogiou

muitos anos. Foi uma justa homenagem a Paulo Freire, o criador

o vice-reitor acadêmico pelo seu

ceu o grande trabalho desenvolvido pelo vice-reitor acadêmico
junto àquele câmpus.
Fernando Torres Londofío,
professor do Programa de Estudos Pós-Graduandos em Ciências da Religião, destacou o empenho e a capacidade de diálogo do
professor Fernando. Fato que
também foi lembrado pelo representante da Associação dos PósGraduandos da PUC, Renato Gonçalves, o Telê.
O professor Fernando José de
Almeida agradeceu a manifestação ele todos e ressaltou o árduo
trabalho que foi o processo formidável de integração dos conselhos superiores e esta etapa que
está sendo fechada coletivamente com o trabalho de todos: Reitoria, Conselhos e toda a comunidade. Lembrou que talvez nenhuma outra universidade seria
capaz de desenvolver um processo democrático de discussão do
Contrato de Trabalho como este
que está acontecendo na PUc.

Como fica seu salário
III!I

onfonne o acordo fechado
pela Apropuc e Afapuc com a
Reitoria, os salários deverão subir, no próximo ano, 12,68%. Este
aumento estárá dividido em três
parcelas de 4,06% nos meses de
janeiro, fevereiro e março. Em
agosto, as associações deverão
sentar-se de novo com a Reitoria
para negociar novos índices, caso
as mensalidades ultrapassem os
patamares de 23,68%. Nesta página publicamos os novos salários de professores e funcionários.

Auditor interno, seco geral universidade, coordenador: asso
jurídica, asso técnica de planejamento, econômcoi-financeiro,
RH, serviços administrativos
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Nós e o 30 ElES

ntre os dias 5 a lOdo último mês de agosto, 35 alunas e
alunos da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo estiveram presentes no
3 o ELES - Encontro LatinoAmericano de Estudantes de
Sociologia,
na cidade de
Buenos Aires, Argentina.
Embora tenha sido a partir
de enorme insistência de nossa
parte, e de intensa discussões,
é devido destacar nossos agradecimentos à vice-reitoria da
PUC/SP por respaldar e financiar parte do custo que garantiu
nossa participação
naquele
evento, diga-se de passagem,
brilhante.
O grupo da PUC era visivelmente o mais heterogêneo:
nisseis, negros e brancos, todos
muito unidos nas atividades acadêmicas e culturais. O grupo da
PUC subdvidiu-se basicamente em três grupos que se hospedaram em hotéis distintos e tinham como ponto de encontro
a Universidade
de Buenos
Aires, local onde realizou-se o
Encontro, além de outros diversos espaços onde rolaram as
atividades culturais.
Os vários trabalhos apresentados pelos alunos e alunas da
PUC provocaram discussões
atualíssimas e foram acolhidos
com visível deferência. Falamos
sobre crianças e adolescentes

de rua, movimento RAP, juventude e violência, religiões afrobrasileiras, reforma agrária,
meio ambiente,
racismo,
machismo e outras formas de
intolerância.
A desenvoltura, espontaneidade e autenticidade do grupo e
sobretudo as apresentações dos
trabalhos garantiram não apenas
o sucesso de nossa representação, como também se chocaram
com países que postulam radicalmente a luta de classes como
possibilidade única de superação
de todos problemas e elegem os
Estados Unidos como o grande
e principal inimigo.
Colômbia, Bolívia e parte da
delegação do Chile manifestaram com veemência suas divergências e reafirmaram suas inspirações na luta de classes como
solução geral para os problemas
SOCIaiS.

Seduções à parte, deixamos
registrada nossa confiança na
luta contra as mais variadas intolerâncias,
sobretudo a de
gênero e racial, que tudo indica, têm garantido o processo de exploração e exclusão
de no mínimo metade da população brasileira.
Demonstramos também que
estamos convecidos de que os
pactos econômicos, Nafta, União
Européia, Mercosul e outros pulverizam uma falsa idéia de unidade e covardemente acentuam

as mais diversas intolerâncias,
haja vista recentemente o processo de expulsão dos "sanspapiers" da França.
Nesse sentido, mesmo a quatro anos do século XXI, no Brasil ainda é possível produzir "músicas" associando uma menina
negra a coisa e bicho, "veja, veja
os cabelos dela. Parece bombril
de arear panela" (...) "Essa negra fede, fede de lascar. Bicha
fedorenta,
fede mais que
gambá", numa afronta às crianças negras no que diz respeito à sua constituição biológica, à formação da auto-estima e seu desenvolvimento
pleno enquanto ser humano.
Isso não pode ser confundido
com contradição de classes.
Por fim, antes que eu esqueça: quero agradecer publicamente a Ademir, Roberto Pamplona,
Paraná, Marco Aurélio e a todo
o grupo da PUC pela solidariedade"manifestada quando constatei em pânico que havia esquecido minha carteira no avião.
Muito obrigado!

o Ventre

Livre e a Rua

Edmar Silva - IC
(Centro de Ciências Humanas Faculdade de Ciências Sociais)
Proí". Dra. Teresinha Bernardo
- Orientadora
(Centro de Ciências Humanas Departamento de Antropologia)

