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[gJestaurante

Aumento gera protestos

O

restaurante universitário da
PUC está com um concessionário
novo. Desde o último dia 13, ele
passou a ser administrado pela Mac
Hilton, vencedora do processo de
licitação que teve mais quatro participantes. A Mac Hilton já é concessionária de seis lanchonetes na
Unip e na Fundação Cásper Líbero,
na avenida Paulista. Portanto, já
atua no segmento universitário.
Os problemas começaram a aparecer quando os funcionários, professores e estudantes foram surpreendidos com preços até 50% maiores
(ver tabela).
De acordo com alguns funcionários, a qualidade da comida também
estaria surpreendendo:
tão ruim
quanto antes.

Protesto da comunidade
A reação dos estudantes foi imediata. O Centro Acadêmico "22 de
Agosto" protestou formalmente,
enviando uma notificação ao reitor
no dia 21 de setembro, assim que o
resultado da licitação tornou-se
público. Num trecho da notificação, o "22 de Agosto" afirma que o
aumento dos preços das refeições
do restaurante afronta o atual plano
econômico e o Código de Defesa
do Consumidor. O documento, que
permanece até o fechamento desta
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edição sem nenhuma manifestação
formal por parte da Reitoria, termina alertando que tais medidas estão
"imbuídas da mais cristalina ilegalidade" e que se nenhuma providência for tomada, o "22 de Agosto"
em conjunto com os estudantes pedirá a aplicação das medidas cabíveis ao Procon.
No entanto, segundo a professora
Vera Oliveira, da vice-reitoria administrativa e que presidiu a Comissão de Licitação, os preços serão
aumentados sempre de acordo com
a lei e depois de negociação com a
comunidade.
Os estudantes continuaram protestando. O Conselho de Centros Acadêmicos (CCA) distribuiu um manifesto, colocou faixas e cartazes no
campus repudiando e levantando
boicote ao "novo" restaurante. Na
quinta, dia 20, o CACS protestou
com uma "salsichada" no pé da
rampa no horário do almoço e à noite,
reforçando o apelo ao boicote.
No mesmo dia, a AFAPUC procurou a Reitoria e os sócios do restaurante para exigir um preço menor
das refeições com melhor qualidade
do que as servidas atualmente. A
Reitoria ficou de discutir a questão
e chamar nova reunião com a entidade dos funcionários. Afinal, os
funcionários foram penalizados com
o maior aumento nos preços das
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refeições. E é bom lembrar que os
salários continuam os mesmos.
Os srs. Moacir Ceccacci e Sérgio
Luis de Oliveira, sócios do restaurante, afirmam que os preços estão
baixos, comparando-se com o mercado e os preços praticados nas
lanchonetes e restaurantes operados por eles em outras escolas.
Quanto à qualidade, eles garantem
que será de primeira. "Temos certeza absoluta que oferecemos opções
iguais ou superiores aos restaurantes da redondeza", diz o sr. Ceccaci.
Quanto às críticas, sugestões e
protestos, ele opina que "são bemvindas e importantes para a melhoria
da qualidade do serviço. Só pedimos que nos dêem tempo para mostrar o nosso trabalho. Estamos trabalhando há apenas uma semana
aqui".
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Reformas ficam
prontas em fevereiro
A licitação

para a operação do
restaurante universitário começou no mês dejunho com a entrega de 14 cartas-convite. Os interessados tiveram até 11 de julho
para entregar suas propostas. Sete
empresas participaram do processo. Na segunda fase, somente
cinco empresas tiveram condições de continuar.
Uma vez tomado público o resultado da concorrência, surgiram questionamentos com relação aos preços (ver matéria na
página ao lado) e ao critério utilizado para definir o vencedor.
Segundo Theodomiro Leite de
Almeida Camargo Neto, sócio
da cantina LaBiondina, uma das
empresas que participaram da licitação, o mais importante para a
comunidade é a refeição a preços
baixos. As reformas deveriam ser
mínimas e tomar o menor tempo
possível.

Voto de confiança
Por outro lado, de acordo com a
professora Vera Oliveira, que
presidiu a Comissão de Licitação, os dois critérios principais
para a escolha da Mac Hilton
foram a experiência no segmento
universitário e o projeto de reforma e gerenciamento do estabelecimento. "A comunidade conhece o atual estado do restaurante
que necessita de reformas na parte de infra-estrutura e eles merecem um voto de confiança", A

professora Vera acrescenta que
a Monte Verde foi a empresa que
ficou em segundo lugar, sendo
descartada por sua pouca experiência no setor.
Os srs. Moacir Ceccacci e Sérgio Oliveira, sócios do Mac Hilton, enfatizam que realizarão
uma reforma total do estabelecimento, investindo pelo menos
R$ 200 mil. São beneficios que
ficarão para o patrimônio da
Universidade, dizo sr. Ceccacci.
As instalações, elétricas, hidráulicas e pisos serão substituídos. As instalações para o armazenamento de alimentos, vestiários serão reformados e os
banheiros construídos. "Nós
acreditamos muito no potencial
e na boa receptividade que essas
reformas terão. Nós confiamos
na nossa capacidade de trabalho", completa o sr. Ceccacci.
Segundo ele, a proposta é inovadora porque até no detalhe do
telhado foi pensado. Os toldos
serão substuídos pelas telhas
paulistinhas iguais às existentes
no Tuca.
A professora Vera informa
que será constituída
uma
Comissão Fiscalizadora, com
representantes
de todos os
segmentos da comunidade,
para vistoriar as obras e garantir a qualidade das refeições. "Eles merecem um voto
de confiança, a Comissão de
Licitação sentiu isso", finaliza a professora.

1510/505

Orçamento

aprovado
Na última quarta-feira, 19/10,
o Congreso aprovou, por voto de
lideranças, o orçamento para o
próximo ano. A medida tem efeito direto para uma boa parte dos
pós-graduandos e alunos da graduação que têm pesquisa de iniciação científica ou dependem do
crédito educativo, uma vez que as
dotações da CNPq e Capes estavam vinculadas à aprovação de
verbas para a educação.
Valeu a mobilização a nível
nacional da ANPG e o esforço da
nossa gloriosa APG que se desdobrou no envio de fax ao presidente Itamar exigindo o pagamento das bolsas atrasadas,. ou
pressionando a mídia para que o
movimento dos pós-graduando
tivesse êxito.

Computadores

Contratos já
estão prontos
Já se encontram na APROPUC
os contratos dos professores que
compraram os microcomputadores
PS/2, agora com os valores individualizados, contemplando possíveis
inadimplências ou eventuais pagamentos efetuados após maio/94. As
parcelas referentes aos novos valores deverão ser pagas todo dia 10,
sendo que excepcionalmente este
mês, emvirtude do atraso na confecção dos carnês, o pagamento será
efetuado dia 25.
Durante
esta semana a
APROPUC deverá manter plantões
de seus diretores para eventuais esclarecimentos aos professores
interesados.
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" di Eliane Plmenta,

Assina
Funcionário!
Está acabando

o Neafro

- Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da PUC - estará
realizando entre os dias 24 e 28 de outubro o I Colóquio de
Estudos Afro-Brasileiros. No evento deverá ser discutida a
Religiosidade Afro-Brsileira, Identidade e Relações Raciais,
Criança Negra, Mulher, Saúde e Família Negra, entre outros
temas. As palestras deverão ocorrer sempre das 19 às 22h. na
sala 418 do prédio novo.
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Viva o coral!
o CUCA, coral da PUC, deu mais um show na semana passada.
Depois de cantar na abertura do 3° Simpósio de Letras e SEB o coral
fez uma bela apresentação na rampa do térreo na hora do intervalo
dos cursos noturnos. O sucesso foi imenso. Quem passava parou
para assistir e gostou muito do que viu.
Agora só resta uma duvida: quando a Reitoria vai dar um local decente
para o coral ensaiar? A Comunidade está atenta e ao lado do coral!

quem quiser

o prazo para
reivindicar

na

Justiça aquelas famosas dívidas trabalhistas

que a PUC

tem para com os funcionários
e que o TRT remeteu para
julgamento

em

primeira

instância. A AFAPUC estará
enviando o último lote de procurações assinadas no dia 30
deste mês. Depois disso, não
adianta chorar.
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Definido calendário tma
pagamento das reposições
Como já tivemos oportunidade
de informar em nossa edição anterior os profesores deverão ter,
já no próximo pagamento, seus
salários acrescidos de 12,25%.
Esse valor refere-se à adequação
dos salários dos professores aos
novos valores dos vencimentos
dos funcionários.
Como os funcionários tiveram
desde o mês de março aumentos
superiores aos professores, faltava à Reitoria pagar um valor retroativo até o mês de setembro. O
montante desta dívida equivale a
68,47% do salário de março/94,
que vigorava até o mês passado.
O vice-reitor administrativo alegou, porém, que a Reitoria não
teria fluxo de caixa suficiente para

efetuar um único pagamento.
Assim os professores deverão
receber este montante em três
vezes iguais, em folhas complementares, nos dias 25/outubro,
25/novembro e 20/dezembro.
Vejanatabelaabaixoosvaloresque
cada categoriadeveráreceber..
Com relação ao desconto efetuado pela Reitoria nos meses de
dezembro/93 ejaneiro/94 sob o
título de doação, o professor De
Caroli afirmou que a Reitoria
deverá devolvê-los em duas parcelas nos dias 24de janeiro e 25
de fevereiro de 95. Para efeito
de cálculo o valor descontado
àquela época deverá ser convertido pela URV da data em
que o pagamento foi efetuado.

Vota Professor!
Dias 24, 25 e 26/1 O
realizam-se as eleicões
. para a e1eisão dá .
diretoria do Sinpro .. Os
professores sindicalizados
. poderão votar na sede
da APROPUC, sala P-70,
prédio. velho,
das 9às 18h.

Cepe

Comissões
mostram serviço
A discussão dos conceitos de
ensino, pesquisa e extensão na
Universidade voltaram à ordem
do dia e cada uma das comissões
do CEPE deverá estar enviando
até a próxima reunião um documento baseado nos pontos discutidos. O resultado deste levantamento será encaminhado para o
Consun.
Foi entregue aos conselheiros
um documento que visa adequar
o Programa
de Avaliação
lnstitucional da PUC, com programas semelhantes de outras
Universidades.

As parcelas deverão ser creditadas em 25/10,25/11 e 20/12

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cedemos, fichórios e agendas.
Centro Acadêmico de Educação (CAE) puc

Mas a maior polêmica pr0!llete ficar para a próxima reunião
quando deverá ser discutido contrato de trabalho .
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