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oCONSUN decidirá em sua
próxima reunião, dia 25, quarta-
feira, quais medidas serão toma-
das para combater, a curto prazo,
o deficit orçamentário de mais de
28% para este ano apresentado
pelo relatório do CAF. Cada re-
presentação no CONSUN
deverá apresentar um pla-
no com propostas apontan-
do onde e como devem ser
aumentadas as receitas e
diminuídos os gastos.
Segundo o relatório do
CAF, a PUC tem hoje um
deficit mensal da ordem de
621 mil dólares. O total da
dívida da Universidade che-
ga aos 25,8 milhões de dóla-
res. O equivalente, segundo
o CAF, a doze folhas de pa-
gamento ou doze meses de
mensalidades dos alunos.
Embora estes números não te-
nham sido contestados, o profes-
sor Américo, do Centro de Ciên-
cias Humanas, colocou que "ain-
da faltam dados para se ter uma
visão global da crise" e que, na
falta desta globalidade, "serão
tomadas medidas no escuro", com
base em "fragmentos da crise".
Foi lembrado pelo conselheiro
Anselmo da Silva, que a Univer-
sidade precisa procurar as solu-
ções para a sua crise fmanceira
externamente, sem sacrificar a
comunidade. Ao contrário da
posição reiterada pela professo-

ra Maria do Carmo Falcão, do
IEE, que vislumbrou, outra vez, a
possibilidade de cortes no quadro
de firncionários e professores.
Oprofessor De Caroli afirmou que
"há desperdício derecursos huma-
nos em todas as unidades" e que a
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financiamento de suas atividades e
melhoria da qualidade de vida da
comunidade universitária ..

CEPE
Apesar de não contar comquorum
qualificado para deliberações, o

Conselho de Ensino e Pes-
quisaresolveu discutir tam-
bém o relatório elaborado
pelo CAF, para que a posi-
ção de seus conselheiros
servisse de subsídio para a
próxima reunião extraordi-
nária do Consun.-
Na sua maioria os conse-
lheiros apontaram para a
perspectiva de um aumen-
to de receitas e investimen-
tos, uma vez que a avalia-
ção geral indicava a impos-
sibilidade de novos cortes
serem efetuados em cada

unidade. Levantou-se ainda a falta
de um quadro mais claro sobre os
efeitos que as medidas aplicadas
até agora pela Reitoria representa-
ram para a Universidade, uma vez
que em várias unidades os cortes
foram efetuados sem critérios cla-
ros de aplicaçã~~ c....._. _

Consun
pode decidir
cortes nesta
quarta-feira
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PUC tem debuscar a sua"excelên-
cia acadêmica". Disse, ainda, que
não se tem indicação de que alguns
dos vários financiamentos pleitea-
dos virão tão cedo.
A médio e longo prazos, a PUC,
trabalha com três grandes proje-
tos: captação dç recursos, auto-
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Assembléia discutirá
Acordo Interno

Na calada da noite, durante as
férias de dezembro, a Reitoria de-
nunciou o Acordo Interno que ha-
via sido celebrado anteriormente
com os professores, para forçar a
revisão de algumas conquistas fun-
damentais da categoria,
conseguidas depois de árduas lu-
tas. Sob a alegação de que novos
ajustes seriam inevitáveis, a Rei-
toria demonstrou a sua intenção de
investir contra várias cláusulas
como as férias de julho, a estabili-
dade dos professores, as 5 sema-
nas e meia mensais a que os do-
centes da PUC têm direito. Além
disso, novas "regalias"foram-nos
sugeridas como, por exemplo, o
pagamento no oitavo dia útil e não
no quinto como manda a lei.
É claro que a APROPUC discor-
dou frontalmente de tais propostas
pois, desde o início, insistia que a
modificação do Acordo Interno só

teria sentido se o atual texto não
. sofresse nenhum retrocessso. A
Reitoria prometeu um reestudo de
suas propostas, porém, até o fe-
chamento desta edição nenhum
documento havia chegado ao nos-
so conhecimento.
Assim a APROPUC está con-
vocando os professores para a
assembléia a ser realizada nes-
ta segunda-feira, dia 23, às
19:30 h., na sala 239, onde es-
tes pontos serão melhor discu-
tidos pelos professores.

PS/2

Já com relação à novela dos
microcomputadores PS/2, pode-
mos informar que, num esforço
de reportagem, após exaustivas
buscas que incluíram até envio de
fax, foi localizado o professor
Victor Santander, funcionário da

.j
I

Fundação São Paulo responsável
pelo contrato dos computadores.
Segundo suas declarações, a pro-
posta da IBM já estava em poder
da Fundação desde a sexta-feira
dia 13,para a devida análise de seu
conteúdo. Sem precisar o valor
exato da proposta o professor
Victor afirmou que ela representa
uma redução de aproximadamen-
te 34% da dívida dos professores
com a IBM. Também não ficou
esclarecido nenhum detalhe
sobre a possibilidade, levan-
tada por alguns professores"
de devolução do equipamento.
Para a APROPUC esta proposta
avança muito pouco em relação ao
que foi solicitado pelos professo-
res e, nesse sentido, será tentada
umanovanegociação (agendadaa
princípio para a próxima quinta-
feira, às 10h.), antes que outras
medidas sejam tomadas.

"tudantes

Enfim, um acordo
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Na última sexta-feira finalmente
estudantes e Reitoria chegaram a
um acordo. Éum acordo provisó-
rio, vale atéjulho, quando devere-
mos ter os resultados da comis-
são que estuda uma nova sistemá-·
tica de cálculo das mensalidades.
O acordo foi um meio termo en-
tre a proposta da Reitoria e apro-
postados estudantes.Pelo acordo
fica fixado o valor de 184 URV s
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.para o pagamento até o 50. útil, e
um desconto de 5% para quem
pagar até o dia 5. Será aberto novo
prazo para pagamento aos alunos
que boicotaram os carnês. Em
contrapartida, a multa por atraso
de pagamento sobe de 6% para
12%. Também fica estabe1ecidaa
existência de novas bolsas do
Creduc e bolsas restituíveis para
o segundo semestre.

Nesta segunda-feira o CCA e a -
APGremetem carta conjunta com
a Reitoria para todos os estudan-
tes esclarecendo o teor do acor-
do e a forma de pagamento.
Se tudo correr como se espera,
em breve teremos nova forma
de cálculo de mensalidades, o
que vai gerar tranqüilidade e a
possibilidade de novos projetos
em outras áreas.
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Julpmento da greve
. sai esta,semana

Todos à DRTpara garantir as conquistas!

Tudo indica que ojulgamento sideradas procedentes pelos no quinto dia útil do mês,
da greve dos funcionários, que técnicos do TRT. conforme a lei, e não no oita-
durou 34 dias, deverá aconte- Os funcionários exigem: vo dia corrido.
cer nesta semana. A perícia - 216,88% de reajuste sobre os - estabilidade de 90 dias.
contábil da Justiça do Trabalho salários de fevereiro de 94, sen- - pagamento dos dias parados.
jáencaminhou ao Juizrelator o do 77% do período de 92/93 e A diretoria daAFAPUC con-
resultado de seu estudo dos 78,66% do período de 93/94. voca todos os funcionários
dados recebidos da PUC e da -4% deprodutividade de 86 que para acompanhar ojulgamen-
AFAPUC. Portanto, os JuÍ- deveria ser pago em abril de 92. to de suas reivindicações e
zes do Tribunal Regional do - média salarial dos últimos 4 mostrar para a Justiça do Tra-
Trabalho (TRT) têm em mãos meses anteriores para a con- balho que estão mobilizados
todas as reivindicações, con- versão em URV- pagamento e prontos para a luta.
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Arte e polêmlca no
Brasil do século XX

Está no ar a Bienal Brasil Sé-
culo XX, a maior mostra de arte
brasileira realizada até hoje, numa
iniciativa da Fundação Bienal de
São Paulo. A seleção de 950 obras
de 250 artistas abrange a produção do
iníciodo século à atualidade, fonnan-
do um painel heterogêneo - tanto em
termos de qualidade quanto de
representatividade - da arte brasileira
Organizar uma mostra deste porte
não é nada fácil. A seleção das
obras é produto do trabalho de sete
curadores-assistentes, coordena-
dos por Nelson Aguilar, curador e
idealizador do evento. Deve-se
levar em conta, ainda, a dificulda-
de na captação de verbas da ordem
de alguns milhões de dólares, o
estado lastimável do prédio e o
enorme contingente de mão-de-
obra nos bastidores, responsável
pela montagem e manutenção de
uma área de, aproximadamente,
25 mil metros quadrados( a preo-
cupação procede: as obras expos-
tas envolvem seguros milionários,
caso haja qualquer tipo de dano).
Almir Nahas, assessor de impren-
sa da Bienal Brasil Século XX,
comenta a precariedade estrutu-
ral: "É claro que seria muito mais
fácil montar a mostra num grande
museu. Sim, existem problemas,
mas todos os cuidados técnicos
estão sendo usados. Seria ótimo se
tivéssemos cortinas, ar-condicio-
nado ... Acho que a precariedade
de recursos é geralpara a culturabrasi-
leira.Não estamos em Nova York"

Andrea Iwamizu

Para completar este cenário con-
turbado, acusações corrosivas de
alguns artistas e marchandes são
despejados na grande imprensa:
"A seleção de obras é crimino-
sa ...", daclarou a marchande Regi-
na Boni; "Aqueles trabalhos que
estão lá não me representam",
afirmou a artista Amélia Toledo,
em reportagem publicada na Fo-
lha de S. Paulo do dia 30 de abril.
No entanto, o fogo cruzado das
críticas e de toda a polêmica cau-
sada em torno da curadoria é ape-
nas uma das faces da mesma
moeda: "Na minha opinião
estritamente pessoal, acho essa
polêmica saudável, já que atinge
o objetivo de chamar a atenção
para o que é a arte brasileira ... A
polêmica faz parte da Arte, e o
grande mérito da mostra é levar
para as pessoas leigas a oportu-
nidade de conhecer a arte brasi-
leira.", enfatiza Almir Nahas.

É evidente que estamos longe de
possuir condições perfeitas para que
a cultura brasileira tenha o valor e o
respeito que merece. Mas iniciati-
vas como essa têm o grande mérito
de abrir as portas ao grande público,
desabituado a frequentar o eli!izado
circuito das galerias e vernissages.
O essencial é que torne-se cres-
cente a tentativa de democratiza-
ção da. Arte, para que possamos
constatar que, mesmo sem vinho
branco e ar-condicionado, os cor-
redores da Bienal estão
lotados ...Afinal, não estamos em
Nova York mesmo.

Andrea Iwamizu é aluna do
Curso de Jornalismo



Exposi~ão de folos
Acontecerá amanhã e depois (24 e
25), a primeira parte do projeto
"(omunicólogos em ação", realizado
por estudantes de jornalismo da Puc.
O prejetc que terá mostra de vrdeos e
outros desdobramentos futuros, ini-
cia com um concurso de fotos, que
terá como sede o saguão do TUCA.O
vencedor terá como prêmio um curso
profissional de fotografia. Fiquem de
olho nos próximos eventos.

Estatuinte
a todo vapor

A comissão de revisão do estatuto da
PUC, depois de ligeira pausa, volta à
carga com força total. Está organizando
mesas redondas e pedindo a, setores
internos e externos àUniversidade pare-
ceres e contribuições acerca de diver-
sos temas. Devem surgir em breve
publicações escritas sobre o tema feitas
pela comissão. É aguardar e participar.

Outra bomba"Pegando
.fogo"

Mal terminaram as inscrições de chapas,
e a eleição do CACS ( centro acadêmico
de ciencias sociais), já está dando o que
falar. A campanha que tomou conta das

I classes, tem tido desde propostas de tra-
I balho, até acusações de lado a lado.

I
Promete ser uma das mais acirradas dos
últimos tempos.

Não bastassem as já tradicionais
"bombas" que a Comunidade enfrenta na

hora de receber salarios e pagar
mensalidadades, na última segunda-feira

fomos surpreendidos pela ameaça de uma
bomba literal. Por volta de 20:30h, foram
feitas ligações anonimas para a Reitoria e

para o TUCA ( aonde ocorria evento
da campanha de combate

~ ••••••.~ à fome), denunciando.----- que existiam dispositivos
esplosivos nos dois
locais. O reitor em

imediato contato com
o secretário de segurança.foi

orientado aevacuar o prédio, operação
"'jjjiiiiiiii;;;;;;;;;;;;õ;--......I;;J.1J.e foi concluída em cerca de uma hora.

Apolicia recomendou treinamento
para telefonistas e secretárias, e a compra

de um aparelho anti-trote. Com as
constantes crises, se a moda pega ...



Esclarecimentos
do Banespa

Vimos através desta esclare-
cer-lhes sobre notícias veicula-
das a respeito do Banespa, no
informativo n" 41 de 16.05.94,
deste conceituado órgão de de-
fesa dessa associação:
1 - Em 10.05.94, recebemos
carta da Fundação São Pau-
lo, solicitando o débito da
trimestralidade dos compu-
tadores lBM.
2 - Em 12.05.94, recebemos
nova carta, solicitando o estomo
dos valores debitados, referente
a 41 professores que não havi-
am autorizado o débito em con-
ta corrente, o que efetuamos no
mesmo dia. Deduzindo-se daí
de forma cabal e irrefutável, que
não houve "erro" do Banespa.
3 - Sobre o horário especial, in-
formamos que o AUTO
ATENDIMENTO(saques, ex-
tratos) foi estendido das 9h às

PAPEL DE SEDA
:' .Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cadernos, fichórios e agendas.

Centro Acadêmico de Educação (CAE) PUC

17h30, isto tudo para facilitar a
vida da comunidade universitá-
ria, não havendo portanto ne-
cessidade de o Banespa ficar
aberto até às 16;30 h. Gostarí-
amos, se possível que fosse pu-
blicado neste informativo nos-
sos esclarecimentos à comuni-
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dade universitária com o intuito
de bem informá-Ia a respeito
das publicações desta prestigio-
sa Associação.
Agradecemos antecipadamente
a atenção de Vsas, e colocamo-
nos à inteira disposição para
quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários.

P.S. As cartas citadas estão
em nosso poder, à disposi-
ção de v.sas.

Clementino Dalge Filho - Gerente

e Claudio Toledo - Supervisor


