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oi uma semana de intensa mobilização. Aos funcionários paralisados somaramse os professores, que viram
frustradas suas expectativas
quando a Reitoria não avançou além da sua proposta
inicial. E os alunos, por sua vez,
protestaram contra os altos valores das mensalidades propondo o
boicote
dos
carnês. Para os
professores, que
aprovaram a greve entre aflitivas
ponderações sobre as adesões ao movimento, a paralisação surpreendeu: Ciências Sociais, Serviço Social, Comunicação e
Filosofia,
Educação
e
Psicologia pararam totalmente, enquanto setores
importantes como Economia, Pós, Fono, tiveram boa
parte de seus professores pa-

ralisados. Parece que entre o
"cansaço" das últimas greves e a correria de fim de
mês para recompor seus
salários, venceu o clamor do
bolso e das péssimas condições de trabalho.

Mas o lance decisivo da semana parece ter sido a conversados alunos com a Reitoria , quando o professor Ronca cedeu às exigências dos
estudantes para que as negociações fossem reabertas.
Já na quarta-feira uma comissão da Reitoria reuniuse com as associações e de

finiu parâmetros técnicos
para as novas negociações.
Espera-se que nesta segunda-feira novas conversações
formalizem propostas efetivas para o acordo salarial.

Funcionários
Na assembléia de
terça-feira
os
funcionários reafirmaram sua decisão de manter a
greve, ainda mais
que setores como
o campos Marquês, o Derdic e
Sorocaba (apesar
da pressão das chefias) também já
aderiram ao movimento. Decidiu-se também
negociar conjuntamente
com a APROPUC e realizar
atos que envolvam as duas associações.Foi aprovadoque os
conselheiros dos órgãos
colegiadosnão participem das
reuniõesdosConselhosenquanto persistiro movimento.

UR V. Como tudo está sendo
indexado pela nova unidade, (só o
nosso salário e o da prefeitura
malufista que não), o valor numérico obtido com a proposta apresentada não significa nada, porque não
tem correspondente em UR V. Só
para exemplificar, tomando-se um
trabalhador da classe 4 do quadro
de funcionários da PUC, veremos
.É este o cálculo que a Reitoria fez que, com a nova proposta ele devena sua primeira proposta, acrescen- rá passar a ganhar em 08/4
tando cerca de 8% na segunda, que CR$340.757,08,
mas
são reduzidos a pó se pensarmos que como não se sabe a data da convero pagamento agora é feito no dia 8 e são dessa quantia, ele tanto poderá
não no quinto dia útil de cada mês.
estar ganhando 526 URVs (se a
Mas o mais triste ainda está por vir. data da conversão for O 1/3, quando
Na era da URV, mais do que nunca, a URV valia CR$ 647,50) ou 356
tempo é dinheiro. Assim, como so- UR Vs (se a data da conversão for
mos obrigados a converter nosso 05/4 quando a URV deverá estar
salário em URV, quanto mais recu- valendo CR$ 997,15), uma perda
ada no tempo estiver esta conver- de 170 UR Vs. Por isso é interessão menor será o valor da UR V sante para a Reitoria não indexar
(que tem variação diária) e, conse- nossos salários a nada por enquanquentemente teremos no nosso to, insistindo no seu caráter de
holerite um número maior de UR Vs, provisoriedade. Todos porem, sao que significa uma maior massa de bem que aqui o provisório acaba
salários. E, não é a toa que a Reito- virando definitivo, os 77% do acorria não converteu nosso salário em do de 92 que o digam!
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ou nao
mvIzar, eis a questão
Vista assim do alto (como diria um
samba do Paulinho da Viola) a proposta da Reitoria até que parece
boa. 70% sobre os salários de fevereiro, diz de boca cheia o Informativo divulgado na 2a. feira. Mas,
quando raciocinamos
com os
parâmetros que a nova política econômica nos empurrou goela abaixo,
a coisa é bem diferente.
Prá variar
as modificações
introduzidas lesaram particulannente o grupo de trabalhadores que têm
dissídio em março. Deveríamosrecebercercade 90,78% a título de reposição do quadrimestree produtividade,e
aMedidaProvisória,através do cálculo
da média dos últimos quatro meses
delegou-nosmíseros 57,10010.

. Conselhos discutem a crise
AReuniãodoConselho Universitário
(Consun)da última quarta-feirafoi extremamentetensaepouco produtiva. O
centrodos debatesfoi a grave criseque
paralisaa Universidade.
A reunião que iniciou-se com a fala
tranquila do Reitor, que parecia esquecer da crise, começou a esquentar com o manifesto lido pelos estudantes. No documento os estudantes intitularam a Reitoria de equivocada e taxaram a emissão do carnê
com 70% de aumento de imoral,
impositiva, unilateral e irresponsável. O Vice-Reitor Administrativo
respondeu que busca o equilíbrio
orçamentário e que vai atingi-lo
mesmo que tenha que ser totalitário
e impopular. O clima manteve-se
quente com as colocações do presidente da AFAPUC que pediu a

volta às negociações de maneira
clara e aberta e da presidente da
APROPUC que mostrou a intençãoda
associação em negociar e refutou os
números apresentadospela Reitoria.
Depois de outrasintervençõecalorosas
a reuniãoterminoucom a promessa da
Reitoria de reabririmeditamentenegociaões com o movimentogrevista e o
maisbreve possívelcom os estudantes
sobreasmensalidades.Porém,ficouelaro o descontentamento dos presentes
com a conduçãodo processoaté aquele
momento.
O Conselho de Administração e
Finanças por outro lado, começou a
todo vapor, a Reitoria apresentou
várias tabelas e os conselheiros começaram a analisar os dados. O
professor De Caroli achou extremamente positivo o esforço do CAF

em discutir os indicadores da crise
da PUC, porém, vários conselheiros apontaram para o papel político
que o Conselho deve ter, além da
função eminentemente técnica. Os
índices que mais surpreenderam os
presentes foram os relativos à concessão de bolsas pela Universidade,
principalmente as bolsas da Fundação São Paulo e as bolsas compulsórias destinadas aos últimos anos
da Faculdade de Medicina.
Boa parte das discussões giraram
em tomo da proposta salarial da
Reitoria, porém o CAF não deve
deliberar sobre a aplicação imediata
da proposta, já que sua função é
mais a longo e médio prazo, fornecendo subsídios e políticas administrativas e financeiras que orientem a
atuação da Reitoria.

Estudantes

inião

A Revisão ConstitudonaI

é InconstitudonaI
Laércio José dos Santos (Lalá)

Al?rovado
bolcote das
mensalidades

o

s estudantes reunidos em assembléias na última terça-feira
pela manhã e noite decidiram
pelo não pagamento da mensalidade. Alguns deles sugeriram
boicote para maio, o que possibilitaria
uma
maior
mobilização, mas a maioria esmagadora resolveu deflagar o
movimento imediatamente.
Inconformados com o aumento
abusivo de 70% sobre março e a
falta de negociação, os estudantes foram em bloco à Reitoria
logo após a assembléia da manhã. Com a frente da PUC tomada pelos alunos e após muito
barulho, o Reitor cedeu e recebeu todos os alunos na sala Joel
Martins.De pé, o professor Ronca e o professor Ruy Espírito
Santo ouviram as exigências dos
estudantes: retomada das negociações com professores e funcionários, suspensão do carnê de
abril e discussão dos valores das
Laércio José dos Santos mensalidades. Imediatamente o
(Lalá) é diretor do C.A. "22 de Reitor informou que iria dialoAgosto"
gar com as entidades e a suspensão do carnê seria discutida
com sua equipe.
No fim datarde a Reitoria enviou
uma carta resposta mantendo o
Papelaria e Xerox
carnê de abril e marcando negociação com os alunos para amaTeses, apostilas, trabalhos.
nhã, dia 5, às 18:30 h.
Cartões, cadernos, fichários e agendas.
A assembléia da noite reafirmou o boicote aprovando ainda
Centro Acadêmico de Educacão
(CAE)
PUC
,
manifestações de protesto e
queima de camês.

Não só por motivos jurídicos,
como por motivos políticos a
Revisão não tem razão de existir.
Pelos motivo jurídicos, conforme pensam, por exemplo, o
professor Geraldo Ataliba e o
professor Roque Carraza, o art.
20. do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
prevê a realização do plebiscito sobre a forma e o sistema de
governo. O art. 30., por sua
vez, prevê a Revisão. Porém
esses artigos devem ser interpretados de maneira lógico-sistemática. Assim, só haveria razão para a Revisão Constituci·onal se o plebiscito houvesse
mudado a forma ou o sistema
de governo, de forma a adaptar
a mudança por ele imposta.
Não foi, porém, o que ocorreu.
Logo, a Revisão Constitucional é Inconstitucional.
Além disso, o Congresso nunca disciplinou a maioria das
questões previstas na Consti-

tuição Federal. É público e
notório que a Câmara e o Senado não legislam de maneira
satisfatória as questões hámuito emperradas na incompetência de nossos nobres edis.
Ora, como afirmar que um carro em que nunca foi dada a
partida, não anda? A Constituição não precisa de revisão,
mas o Congressso sim é que
necessita de renovação.
O que está escondido atrás da
Revisão é uma manobra para a
prática daquilo que houve na
Constituinte de 1988. Nas palavras de Roberto Cardoso
Alves podemos resumir as
verdadeiras intenções dos
nobres deputados que defendem a Revisão: "É dando que
se recebe."
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Universidades Católicas têm um encontro riúffê<;:'·:l7.:
.....
::.:.de
Férias do Sinpro, na Praia Grande, para debater os problemas
comuns às PUCs. O encontro que deverá levantar diversas polêmicas, contará com a presença de representantes da APROPUC.
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RUMO AO PODER

A Associação
dos Pós
Graduandos
da PUC
(APG) mostra-se além de
atuante~ternamente,uma
grande formadora de quadros externos. Os ex-presidentes Harrison e Roberto
Carvalho tornaram-se sucessivamente presidentes
da Associação Nacional de
Pós Graduandos.
Agora, o ex-presidente (91/
92) Roberto John Gonçalves foi indicado como candidato a governador pelo
PT do Piauí,
Se as coisas continuarem
nesse rumo, logo teremos
novas lideranças nacionais
originárias da PUC-SP.

