
RESTAURANTE

Muita r.clam~são_mas
pouca moblllzaçaoOBoulevard, o restaurante

universitário da PUC, ainda não
completou um semestre de nova
gestão e já coleciona uma infini-
dade de reclamações. Mudou o
visual, foram colocados novos re-
vestimentos internos, novas ins-
talações, novo teto, novo piso.
Dizem alguns, que as mudanças
ficaram nas aparências porque a
qualidade e o preço decepcionam.

No início de abril, foi escolhi-
da uma nova comissão
fiscalizadora do restaurante. A
vice-reitoria comunitária abriu as
inscrições para quem quisesse
participar. Candidataram-se 6alu-
nos, 1 funcionário, 1 professor. A
esses 8, somam-se mais 2 mem-
bros representando a PUc. To-
das as pessoas que se inscreveram
foram aceitas. No entanto, quase
dois meses depois de formada, a
comissão fiscalizadora do restau-
rante ainda não conseguiu reali-
zar a sua primeira reunião. Se-
gundo o funcionário Roque,
membro nato da comissão, nas
reuniões convocadas apenas um
aluno apareceu.

O PUCviva tentou falar com
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Chocolate
Média
Café expresso
Põo de queijo
Pizza/pedaço
Suco laranja
Refrigerante/300 ml
Americano
Queijo quente
Bauru
Misto quente
X salada
X egg
Copo d'água

Almoço por quilo: Boulevard: 8,00 - Kiloliba: 8,00 - Cardozinho: 6,80

alguns dos membros da comissão,
sem sucesso. Sem exceção, os
telefones para contato, principal-
mente dos alunos, eram de suas
residências (e eles se encontra-
vam aqui na PUC) ou para reca-
dos.Foi posssívelfalarapenas com
Lizandra de Campos, aluna de
ciências sociais. Lizandra disse
que achava que não participava
mais da comissão porque não foi
mais procurada.•

Por outro lado, Roque afirma
que por enquanto ele e quem da
comissão estiver no restaurante
no momento, procuram resolver
os pequenos problemas que apa-
recem. Mas isto só acontece du-
rante o dia, porque ele almoça
todos os dias no Boulevard. À
noite, ele não está na PUc. Ro-
que lembra que as reclamações
têm sido mais com relação ao
bandejão. O kilo não tem tido
reclamações, pelo menos das que
chegam a ele.

O PUCviva vai continuar
conversando com os
freqüentadores do restauran-
te para registrar as impressões
sobre a qualidade do serviço.
Voltaremos ao assunto.

Para ajudar quem quiser com-
parar, acima divulgamos uma ta-
bela com preços de alguns pro-
dutos vendidos no Boulevard e
nas cercanias da PUC.
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Proflssorls da ~Idl Particular
realizam encontro

A Contee (Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Es-
tabelecimentos de Ensino) reali-
za nos próximos dias 2, 3 e 4 de
junho o 30. Encontro Nacional
dos Professores do Ensino Supe-
rior das Escolas Particulares. O
evento deverá realizar-se no Ho-
tel Comodoro, em São Paulo, e o
tema central será um projeto para
a Universidade Brasileira.

A APROPUC deverá enviar
dois delegados, sendo que a par-
ticipação de qualquer professor
aos debates é livre. Abaixo pu-
blicamos o temário e os parti-

cipantes do Encontro

Dia 2
Projeto de Universidade

para o Brasil
Ivan Valente e Demerval Saviani

Nesse mesmo dia,antesdaaber-
tura do Encontro deverá acontecer
o Encontro das Escolas Católicas
que discutirãoas consequências da
eleição conservadora da CNBB.

Dia 3
Governo Fernando Henrique
e a Reforma Constitucional

Aldo Rebelo e Celso Napoli-

tano(pres. do DIAP)
Governo F ernando Henri-

que e a Educação
Luiz Carlos de Campos (prof. da
PUC)
Nereide Saviani (PUC/pós)
Discussão de Grupos

Dia 4
Plenária Deliberativa

Maiores informações sobre
a participação no encontro po-
derão ser obtidas na sede da
APROPUC, sala P-70 do pré-
dio velho.
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Acordo Interno! Professores

Em discussão
estabilidade e férias

A última reunião entre
APROPUC e Reitoria a respei-
to do acordo interno dos pro-
fessores foi marca da pela dis-
cussão de como se viabilizaria
a aplicação da estabilidade, de-
finida, em princípio, na reunião
anterior. O tema é por demais
complexo, uma vez que envol-
ve a questão das férias e passa
por acordos firmados em outras
instâncias.

Procurando contemplar to-
das essas circunstâncias a Rei-
toria fez uma proposta à
APROPUC que modifica a
atual estrutração da estabilida-
de e das férias. De uma manei-
ra geral, a proposta aceita aes-
tabilidade entre o primeiro e o
último dias letivos, porém isso
não poderia ser viabilizado,
uma vez que existem acordos
já firmados que impedem de-
missões exatamente no nosso
período de férias. Sendo assim,
a solução seria deslocar-se as fé-
rias para o período compreendi-
do entre 20 de dezembro e 20
de janeiro. Dentro desse espa-
ço, poderiam ocorrer demissões.

Mas o problema maior que
a proposta enfrenta relaciona-
se com a disponibilidade finan-
ceira da PUC para efetuar, no
final do ano, o pagamento do
130. salário, férias antecipadas
e mais o seu correspondente 1/
3. Sendo assim sugere-se que
o pagamento dos 30 dias de
férias ( e seu 1/3) sejam
efetuados no último dia do mês
de junho, quando os professo-
res gozariam os 15 dias de re-
cesso acadêmico. Excepcional-
mente este ano os profesores
receberiam no último dia de

junho férias relativas a 6 me-
ses e, em 1996 entrariam no
esquema normal recebendo
novamente em junho 30 dias
de férias, mais seu 1/3.

A proposta ainda não foi for-
malizada pela Reitoria, que fi-
cou de fazer algumas projeções
para ver se o caixa suporta. Se
ela for confirmada, a
APROPUC deverá convocar
uma nova assembléia para de-
liberar sobre o assunto.

licença-titulação
Outro ponto discutido na

reunião foi o referente à regu-
lamentação da licença remune-
rada para a complementação
de pesquisa de mestrado ou
doutorado. Ficou acertado que
o professor terá direito ao re-
cebimento de um salário no
valor equivalente a um salário
mínimo. Esse valor é simbóli-

co, representando unicamente
o reconhecimento de que aque-
le período deverá contar para a
aposentadoria. Deverão ter di-
reito ao benefício os professo-
res com mais de dois anos de
casa e que tenham contratos
iguais ou superiores a TP-lO ou
10 horas/aula.

Outra questão levantada na
reunião foi a referente ao des-
conto do imposto de renda so-
bre o 1/3 de férias. A Reitoria
vinha afirmando que não pode-
ria ter agido de outra maneira
ao incorporar o 1/3 atrasado ao
salário e, com isto, aumentar
drasticamente o IR dos profes-
sores. Porém algumas consul-
tas efetuadas revelaram que tal
procedimento era incorreto e a
Reitoria irá devolver aos profes-
sores o dinheiro descontado a
mais nos seus salários passados.
Falta somente definir como
essa reposição será efetuada.



A informática está invadindo
de uma forma vertiginosa os
redutos da pesquisa científica
e dos serviços acadêmicos e
uma instituição do porte da
PUC não poderia ficar alheia a

e., esta nova tendência que vem
se instaurando em nossas uni-
versidades. Assim, nossos pro-
fessores e alunos começam a
ter, ainda que de uma maneira
restrita, acesso a vários tipos de
informação que antes eram so-
mente disponíveis em peque-
nos círculos.
ABiblioteca Central acabou de
instalar terminais de computa-
dores multimídia, com acesso
liberado a toda comunidade. O
acervo ainda é pequeno, são 4
títulos em CD-ROM,
centrados na área de jornalis-
mo e pesquisa bibliográfica.
Porém AnaMaria Rapassi, che-
fe da Biblioteca Central, espe-
ra que o acervo aumente e ace-
na com a perspectiva de utili-
zação dos CDs da Reduc -
Rede Latino Americana de
Educação. Os terminais podem
ser consultados entre 11 e 12h,
15 e 16h. e 19:30 e 21:30h. É
vedada a utilização para outros
CDs que não os do acervo.
A Biblioteca Central possui
também conexão com o siste-
ma Bitnet, que está ligado à
Internet e funciona como um
correio eletrônico, onde o pro-
fessor poderá ter a sua senha e
corresponder-se on-line com

outras instituições de ensino.

Navegando na Internet
Mas a grande coqueluche do
momento é a Internet, rede
que permite aousuário de com-
putador comunicar-se com uma
infinidade de bancos de dados
espalhados pelo mundo. O Se-
tor de Pós-graduação possui 3
terminais de computadores
instalados na Biblioteca do Pós.
O acesso aos terminais do Pós
é restrito aos professores e alu-
nos daquele setor, sendo que
os professores podem cadas-
trar-se, com o direito a enviar
mensagens e ter acesso aos ar-
quivos da rede. Já os alunos do
pós poderão somente fazer
pesquisas.Não existem custos
para os usuários.
Para o segundo semestre,
espera-se expandir a rede
para todos os programas do
pós, levantando-se inclusive
a possibilidade de instalação
na residência dos professo-
res do setor.
Já no campus Marquês de
Paranaguá, existem mais
dois terminais ligados à
Internet mas ainda em cará-
ter experimental. É daque-
le campus que são geradas
as páginas de serviço da
PUC que são encontradas na
rede. Porém, este trabalho é
feito voluntariamente por
estagiários, não obedecendo

a uma política definida de
comunicação.
Maiores informações sobre a
utilização da rede poderão ser
obtidas na sala da Internet,
Biblioteca de Pós-graduação,
com Francisco.

BBS PUC
A BBS é uma rede de informa-
ções menor do que a Internet,
com a qual podemos acessar
redes de pesquisa locais. As
diversas BBS permitem aces-
so pessoa a pessoa ou a "con-
ferências" (espaços virtuais)
que estão no sistema. Como a
montagem de uma BBS pró-
pria é relativamente cara, a
PUC optou por estruturar a sua
BBS dentro do Canal VIP.
Quem dispor de um computa-
dor acoplado a um modem po-
derá acessar os serviços ofere-
cidos pela BBS-PUC. O
"DiskPUC" (serviço que infor-
ma a respeito de cursos e even-
tos que estão acontecendo na
PUC) pode ser acessado gratui-
tamente, pelos assinantes do
Canal VIp' já os cursos ofereci-
dos pela COGEAE são pagos.
Atualmente pode-se fazer, via
BBS-PUC o curso de Treina-
mento para Consultores de
Empresa e Criação Literária.
Já para o segundo semestre,
segundo nos informa Ana
Salles Mariano, assessora da
COGEAE, estão previstos
cursos de língua portuguesa e
estrangeira. Os cursos da
BBS-PUC não são exclusiva-
mente exposições através do
computador mas agem
interativamente com a parti-
cipação simultânea do profes-
sor esclarecendo as dúvidas
do aluno. A COGEAE estará
organizando brevemente,
um evento onde esses novos
mídias deverão ser apresen-
tados em detalhe para a co-
munidade.



A APROPUC, a AFAPUC e o Comitê Con-
tra o Estado de Sítio e as Prisões na
Bolívia estarão promovendo no próxi-
mo dia 30, terça-feira, às 19h, na sala
418, um ato-debate sobre o tema Neo-
liberalismo na América Latina.
O evento, que deverá contar com repre-
sentantes de diversas correntes políticas,
terá uma exposição do tema a cargo do
professor Erson Marfins, da PUC, falando
em nome do Comitê Contra o Estado de
Sítio e as Prisões na Bolívia.

TUa cabo com desconto
A NET São
Paulo, empresa
que tem partici-
pado ativamente
na implantação
daTV PUC, ins-
talou um show-
roomnoTUCÁ
e está oferecen-
do aos alunos,
funcionários e
professores da
PUC um des-

conto de 20% na
assinaturadeTV
via cabo, assim o
preço da assina-
tura cairia para
R$ 184,00 e a
mensalidade fica-
ria em R$ 38,00.
Além dos canais
deVHFe UHF
que a empresa
instala com qua-
lidade superior

aos canais con-
vencionais, são
oferecidos mais
18 canais inter-
n acronars com
programaçãova-
riada. Maiores
informações no
TUCA, de se-
gunda a sábado
das 9 às 15h e das
16às 22h.,domin-
gos das 20 às 23h.

Vota pós-graduando!
Serão duas semanas de intensa mo-
vimentação eleitoral na pós-gradua-
ção: de 29 de maio a 2 de junho
realizam-se eleições para a renova-
ção da diretoria da APG.
.No mesmo período os alunos do pós
deverão também escolher seus re-
presentantes nos Conselhos Superi-
ores da Universidade. Já na próxi-
ma semana será a vez dos coordena-
dores de programa. É votação pra
democrata nenhum botar defeito.

SOROCABA: SENTENÇA DEVE SER MANTIDA
Estádifícil a reversão da pena imposta aos 22 estudantes de Medicina de
Sorocaba que foram punidos por terem praticado trote violento. Munida
de um abaixo-assinado, uma comissão de alunos esteve em São Paulo,
pedindo a transformação da pena para trabalhos comunitários. Mas,
segundo o PUCv;va pôde apurar, o reitor dificilmente mudará a sentença
já que a comisão sindicante encarregada do caso concluiu que houve
mresmo uso de violência no trote.



o Cigarro: grave questão de
Saúde pública

Segundo a O.M.S. (Orga-
nização Mundial de Saúde),o
cigarro é amaior fonte de polui-
ção ambiental, porque polui o
interior dos ambientes onde
passamos 80% do nosso tempo.
Por ser um multitóxico, com mais
de 4700 substâncias nocivas à
saúde, sendo 60 delas comprova-
damente cancerígenas, ele mata
mais indivíduos do que a Aids,
acidentes de trânsito, poluição
industrial, suicídios e outras dro-
gras, em conjunto.

Basta dizer que de cada dois
fumantes, um morre devido a
doença causada pelo fumo. São
3 milhões por ano em todo
mundo e ao redor de 100.000
somente no Brasil.

No último congresso sobre
tabagismo, a O.M.S. concla-
mou aos médicos que parem
de dizer que o cigarro é preju-
dicial à saúde e passem as di-
zer que ele é "letal" .

Infelizmente, ele prejudica
também aqueles que não fu-
mam mas compartilham dos
mesmos ambientes que os fu-
mantes nos locais de trabalho,
nas universidades, nas residên-
cias, etc.: são os "fumantespas-
sivos ou involuntários". Nes-
tes, a ocorrência de doenças
cárdio-vasculares, câncer no
pulmão e outras doenças taba-

co-associadas é comprovada-
mente maior que naqueles que
não vivem nos ambientes polu-
ídos pela fumaça do cigarro.

Nós, do "Grupo Qualidade
de Vida", formado por estu-
dantes da PUC-Campus Mon-
te Alegre, estamos empenha-
dos em promover uma campa-
nha no sentido de informar à
comunidade acadêmica sobre a
gravidade desta questão e con-
vencer aqueles que fumam, que
o façam somente ao ar livre. Na
PUC, a poluição tabágica atin-
ge proporções elevadíssimas
prejudicando a todos, alunos,

professores, funcionários e em
especial aqueles que sofrem de
doenças respiratórias e cardía-
cas. É muito importante que
haja a compreensão de que o
cigarro polui, mesmo quando o
fumante se encontra longe dos
outros, mas no mesmo ambien-
te, pois a fumaça do cigarro se
propaga uniformemente atin-
gindo a todos. A fumaça que
permanece nos ambientes é 73
vezes maisprejudicial àsaúde que
aquela inalada pelo fumante.

Ignacio Zurita
Ciências Sociais - Grupo Qualidade de
Vida

P.S.: Se você se preocupa com
a manutenção da vida, junte-se a
nós. Participe do "Grupo de Qua-
lidade de Vida". Contatos pelo
tel. 822-6400.


