
Parece que preofessores e fun-
cionários não se deram conta ain-
da do que representam as tais
medidas de Viabilização do Pla-
no de Reformulação Acadêmi-
co-Financeiro. Seria cômico se
não fosse trágico, mas as propos-
tas da Reitoria, principalmente
aquelas que envolvem cortes de
salário, são de fazer inveja a qual-
quer gênio do surrealismo. Se-
não vejamos.
Para que a PUC possa manter o
seu caráter filantrópico é preciso
que pague os encargos trabalhis-
tas que estão atrasados e, segun-
do a Reitoria, isto não será
posssível sem que haja um corte
de 20 a 30% nos salários de pro-
fessores e funcionários. Ou seja,
os trabalhadores desta Universi-
dade, que já tiveram descontados

I emfolha os encargos trabalhistas,
terão de pagar novamente ( e com
valores talvez maiores) os mes-
mos tributos. Só que desta vez a

Reitoria não pretende que os
professores doeem o seu salá-
rio, mas deverá abrir uma espé-
cie de conta corrente onde se-
rão "creditados", em URV, os
valores correspondentes às par-
celas descontadas de cada pro-
fessor e que serão pagas quan-
do a PUC puder. Trata-se da
famosa conta do Abreu, pro-
cedimento que também deverá I

ser adotado com relação ao 130.
salário deste ano.

Filantro~
com.Q!Jlsóriª

Nada mais estranho do que
conseguirmos o tal do caráter
filantrópico da Universidade,
através da filantropia com-
pulsória dos professores e funci-
onários. Nesse sentido, um dos
aspectos a serem abordados no
documento que aApropuc distri-
bui nesta semana para os profes-

sares é exatamente a falta de um
projeto de Universidade mais
abrangente, que não pense as
soluções para nossa crise unica-
mente a partir das premências do
cotidiano.

Denúncia na.!lli..I!rensa
Agora, surreal mesmo, vai ser a
atitude dos conselheiros do
Consun que concordarem com
tão grandes disparates. E é pen-
sando nesta possibilidade que a
Apropuc já decidiu denunciar
publicamente os atos da Reito-
ria, através de matéria paga na
imprensa paulistana. E não nos
venham dizer que somos nós
que inviabilizamos esta Uni-
versidade, porque medidas
como estas que a Reitoria pen-
sa tomar é que destroem o pou-
co que ainda resta da excelên-
cia de ensino da PUC-SP.



[dentro de VivênciaComunitária

Qualidade de convivência da
comunidade, organização visual
do campus, espaços culturais, dro-
gas. Estes ~ão os principais temas
que o Centro de Vivência Comu-
nitária (CVC), vinculado à Vice-
Reitoria Comunitária, trata no seu
cotidiano. O CVC é coordenado
pela professora Vera Casali, psi-
cóloga, contando ainda com o pro-
fessor João Batista Bazziero, da
FEA e a assistente social Jeni
Miguel de Souza.
Alguns projetos estão sendo exe-
cutados, outros, como o Projeto
de Sinalização do campus, ainda
estão no papel, aguardando ver-
bas para ser implantado.
O Projeto Espaço Cultural deverá
ocupar o espaço existente no 50.
andar do Prédio Novo, porém,
enfrenta problemas de segurança,
pois o acesso ao local só conta
com uma escadaria bastante pre-
cária. Outro problema é a ausên-
cia de participação de estudantes,
professores e funcionários na de-

ciar ceoPUCviva noticiou na edição pas-
sada as contradanças a que os funci-
onários estão submetidos nesse baile
das negociações de seus direitos fun-
damentais. Não é nosso objetivo,
nem nossa intenção cometer injusti-
ças. Por essa razão, corrigimos a
informação anterior esclarecendo que
o autor do embargo declaratório con-
tra decisão do TRT sobre a luta dos
funcionários foi o Sindicato dos Au-
xiliares de Administração Escolar do
Estado de São Paulo. Tal decisão foi
tomada por esse Sindicato sem a
devida anuência e sem o conheci-

e'd n
finição da política cultural do
empreendimento. A professora
Vera afirma que o projeto não
deve ser do CVC para a comu-
nidade, mas sim o resultado da
participação de toda Uni-
versidade.
O CVC desenvolverá no 20.
semestre uma campanha de qua-
lidade de convivência colocan-
do em debate a questão do ruído
dos ambientes de aula, tran-
storno vivido por toda a comu-
nidade diariamente.
O CVC tem mantido reuniões
regulares com o corpo de se-
gurança da Universidade e to-
mado conhecimento dos
problemas. Vera Casali coloca
que é fundamental a participa-
ção dos funcionários das se-
cretarias. Afinal, são os fun-
cionários que convivem no dia-
a-dia com as mais variadas si-
tuações e seguram o rojão no
momento que ele estoura.
O professor João Batista está

ooe
mento da AFAPUC, entidade re-
presentativados interesses dos fun-
cionários daPUC. AAFAPUC não
aceita esta atitude unilateral, autori-
tária e conciliatória do Sindicato

desenvolvendo um estudo da
questão das drogas na Universi-
dade. Para saber qual é a opinião
da comunidade e qual a solução
que deve ser adotada está progra-
mado para o segundo semestre
deste ano uma série de debates,
palestras e mesas-redondas, pro-
curando explicitar o que pensa a
comunidade.
Ainda segundo a professora Vera,
o papel do CVC seria diagnosti-
car e encaminhar as questões que
envolvem a convivência comu-
nitária, não lhe cabendo a resolu-
ção direta dos problemas. Po-
rém, o CVC é procurado diaria-
mente pra fornecer vales-refei-
ção, passes, resolver problemas
fmanceiros ou familiares.
Com relação ao problema do viciado
em drogas também o CVC encami-
nha os casos para clínicas psicológi-
cas, para o ambulatório da Escola
Paulista de Medicina e para o Pro-
sam, um programa de atendimento a
viciados e vítimas da Aids.

e tomará as medidas necessárias para
preservar as conquistas da categoria.
Abaixo publicamos a íntegra da
carta que nos foi enviada pela Rei-
toria da PUC.

Ao Editor do Jornal PUCviva
Ao contrário do que foi publicado publicação do acórdão e eventuais
na última edição desse jornal, a diferençasserãopagas oportunamente
Reitoria da PUC não entrou com em folhas complementares.
embargo decIaratório contra a de- Solicitamos a publicação desta car-
cisão do TRT sobre a greve dos ta para o reestabelecimento da ver-
funcionários. Tal medida sequer dade.
foi cogitada. Conforme já decIara- Adhemar Apparecido De Caroli
mos a Reitoria aguarda para breve a Vice-Reitor Administrativo



nselhos

Mudanças na Reitoria
uncladas no Cepe

A vice-reitoria acadêmica
está de cara nova. Femando
Almeida substitui Teresinha
Rios. Na vice-reitoria comu-
nitária , Américo de Paula e
Silva ocupará o lugar de Ruy
do Espírito Santo. Estas
mudanças foram apresenta-
das na reunião do Cepe, na
última quarta. Muito emoci-
onada, a professora
Teresinha agradeceu a cola-
boração de todos, justifican-
do que "ninguern é compe-
tente sozinho".
Além da alteração de pesso-
al, a VRAC sofreu mudan-
ç'tS na sua organização in-
terna. Foram criadas três
vice-reitorias adjuntas: gra-
duação, extensão· e desen-
volvimento.
Teresinha Rios, Reneé
Zickman e Maria do
Carmo Carvalho serão,
respectivamente, as vice-
reitoras adjuntas.
Cada uma dessas subdivi-
sões será responsável por
uma determinada área. A
Graduação cuidará dos cur-
sos, iniciação científica, ves-
tibular e Derdic.A articula-
ção dos fóruns, IEE, Cogeae
e convênios serão
operacionalizados pela Ex-
tensão. E os novos projetos

ficarão a cargo da Vice-Rei-
toria de Desenvolvimento.
Segundo Fernando
Almeida, estas alterações
tendem a agilizar e des-
centralizar os trabalhos da
VRAC e poderão ser tran-
sitórias, tendo em vista a
mudança do Estatuto.
Quanto ao Plano de
Reformulação Acadêmico
Financeira, a Reitoria estará
enviando um documento -
com tabelas e gráficos - que
mostra a situação das unida-
des na universidade .: Com
relação aos contratos, foi
apresentado um conj unto de
informações anunciando a
não contratação de novos
professores para o segundo
semestre. As Faculdades te-
rão que realocar seus pro-.
gramas de acordo com os
professores disponíveis. E
poderão ocorrer redução de
cargas horárias e demissões.
Neste caso, existe a possibi-
lidade de utilizar licença sem
vencimento.
Os conselheiros do Cepe
decidiram por organizar
melhor as discussões, deli-
mitando uma direção! a se-
guir. Para isso, eles estarão
se reunindo em extraordiná-
rias para pautar os temas.

I
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Vice-Reíforia Comunitária

Crônlca
saída a

Finalmente, após muitas idas e
vindas, aconteceu a esperada e
diversas vezes ensaiada saída do
Vice-Reitor Comunitário profes-
sor Ruy Cesar do Espirito Santo.
Em seu lugar assume o até então
Diretordo Centrode Humanas pro-
fessorAmérico de Paula e Silva
O professor Ruy, do departamen-
to de Educação, sai do cargo mas
não se afasta das atividades polí-
ticas e acadêmicas da Universi-
dade. Será uma espécie de articu-
lador em alguns assuntos. "Dei-
xando a Reitoria terei mais tem-
po para dedicar a coisas que acho
importantes. O meu doutorado,
na Unicamp, amontagem danova
assessoria jurídica em conjunto
com o "22 de agosto", e princi-
palmente, apoio total aos proje-
tos de grande relevância do NTC"
diz Ruy.

As causas
Quanto aos motivos da saída, o
professor abre um amplo leque:
"fui nomeado pelo professor Joel,
e de lá para cá muita coisa mu-
dou. Com certeza falhei em al-
guns aspectos, mas valorizei e
dei força a outros" comenta. En-
tre os aspectos falhos de sua ges-
tão cita a falta de controle da
questão do barulho, festas e dro-
gas: "Apesar de criar um Centro
de Vivência para cuidar de tais
assuntos, eu abondonei um pou-
co esta parte". Em contrapartida
destaca pontos positivos realiza-
dos neste um ano e meio de admi-
nistração. "O inédito curso de
educadores de rua foi consegui-
do com grande luta e é de vital
importância social. Assim como
são muito bons os diversos pro-

jetos do NTC. Quando assumi
não os conhecia direito, mas ao
tomar ciência fiz questão de di-
vulgar e apoiar" conclui.

E a Comunidade ...
Na Comunidade são vários os
comentários sobre o que teria
causado a saídado cargo. Alguns
falam na total falta de coesão da
Reitoria após a mOlte do profes-
sor Joel Martins, o que teria dei-
xado o ex-vice isolado. Outros
apontam que o apoio do profes-
sor Ruy ao Núcleo de Trabalhos
Comunitários teria causado um
grande desgaste junto a parte da
Reitoria e setores conservadores
da Universidade.
Essas teses são apoiadas por

parte do movimento estudantil
que vislumbra a vice comunitá-
lia bastante esvaziada. Exemplos
disso são as bolsas de estudo e a
decisão sobre espaços fisicos da
Universidade: na antiga gestão
esses assuntos eram comunitári-
os, enquanto que na atual, são
tratados administrativamente. O
ex-vice priorizava outras áreas
de atuação como a campanha, já
em andamento, para comemorar
os 50 anos da PUC e com isso
divulgar o nome e arrecadar ver-
bas (é o comitê político institu-
cional). O professor Ruy fmaliza
colocando que a perda do espaço
ou do cargo não émaléfica: "Tudo
é transitório. Este foi um estágio,
importante para o início e novos I

projetos" sentencia.

Quem entra
Assumiu o cargo o professor
Américo que estava na direção
do Centro de Humanas. Américo

a
é professor do departamento de
Teologia. Foi diretor em exercí-
cio 2 anos do centro, quando o
então diretor professor Paulo
Resende, assumiu a mesma
Vracom. Ao contrário do ante-
cessor, Américo não se licen-. . .
CIOU, e Sim renunciou ao cargo
para assumir o outro: "Assumo o
cargo com todos os riscos de dar
ou não dar certo. Porém estou
apostando que dará certo" diz.
Américo conta que foi convida-
do há cerca de dez dias, mas
somente aceitou discutir após
estar confirmada a saída do pro-
fessor Ruy. O novo Vice Reitor
acentua que fará um trabalho de
equipe e montará nova estrutura.
"Não farei nada sozinho. Estou
montando uma equipe e com ela
farei os projetos e os desenvolve-
rei". "Vou mudar a estrutura da
Vracorn. Serei mna espécie de
coordenador. A equipe terá li-
berdade para trabalhar" afirma.

1---
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Primeiros (!.assos
Américo afirma que manterá
tudo de bom que estava sendo
desenvolvido até agora: "Darei
continuidade a estes trabalhos".
Diz ainda que pretende uma
ampla participação do CECOM.
"Os membros deste conselho
foram eleito e devem estar sem-
pre presentes+Cobrarei os que
não vierem" emenda.
Um dos pr ime iro s passos
se não o primeiro, será me-
lhorar as relações entre a
Comunidade. "Mais para
frente vamos chamar as as-
sociações e representações
para conversar" conclui. É
esperar para ver.
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N este próximo sábado, 02/07, um grupo de ex-nlunos
vai reencontrar-se paro um ato de ação de graças na
(apele da Pue. São alunos formados há 5, 10 e 15 anos
(turmos de 78, 83 e 88). As comemorações, que fazem
porte do projeto ex-nluno, terão continuidade no Hell
do TUCA, aonde terá lugar um coquetel. E as surpresos
não param por aí: o coral do TU CA estará presente '
e cantará músicas selecionados pelo maestro Renato
Ieixeirc. O projeto ex-aluno, que teve seu início
em fevereiro de 1990, pretende estreitar as
relações entre os iá formados e o Universidade.
Os idenlizcdores pretendem também resqutur a História
e (I memória da pue. Vale lembrar que já se formaram
aqui mais de 120 mil alunos.

TrobltlJmaH
acaba com
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iSC· ssao
Os alunos viveram até a semana
passada um grande dilema: o que
fazer após a edição da medida pro-
visória das mensalidades? Depois
de assembléias esvaziadas na ter-
ça-feira, 21/06, a dúvida aumentou
mais ainda: final de semestre, alu-
nos em prova, copa do mundo ...
Dúvida geral! Porém a indecisão
não durou muito. Na quarta-feira o
Supremo Tribunal Federal decidiu
por 10 votos a 1 pela anulação da
MP. Dessa forma, ficaram reafir-
mados os acordos celebrados entre
estabelecimentos de ensino e estu-
dantes: esse é o caso daPUC. Foi o
final de especulações e incertezas.

Racha'
na chuva

Nem mesmo a forte chuva abalou
o ânimo dos atletas. No último
sábado, apesar de muito
desfalcados, os times de
estudantes e funcionários
fizeram um alegre racha em
campo de grama sintética na
Barra Funda.
O amistoso serviu de preparação
para o sério desafio entre a
AFAPUC e o combinado CCA/
PUCviva, provisoriamente
adiado.
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Copa do Mundo: a pátria de chutei-
ras. Será?Quem entra em campo?
Quatro milhões de crianças fora
da escola vestem o meião em
tomo de 30 milhões de analfabe-
tos que gritam: somos 20% da
população! Já dá para perceber
que anossa seleção não vaijogar
no ponto futuro. Porque não há
futuro para um time cuja tática
não é apostar na educação.
Tudo bem, sem educação, entra-
mos em campo, os professores
ficam na reserva. De qualquer
maneira, nosso ponto forte é a
pobreza - posição disputada por
mais de 80 milhões de atletas - e
a concentração de renda. Somos
quase imbatíveis nesses últimos
aspectos, perdendo só para times
como Botsuana, no sul da África.
Mas podemos ficar tranqüilos,
ele não vai participar da Copa.
Além do analfabetismo e a con-
centração de renda, compõe o
meio de campo a mortalidade
infantil. Esses três craques com
suas tabelas e combinações nos
dão 70° lugar na classificação
mundial das condições de vida.

c
- Ricardo MeJani
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Bola para frente, afinal de con-
tas, setenta também é o ano em
que fomos consagrados
tricampeões.
A maioria dos craques de futebol
é baixa: Pelé, Tostão, Rivelino,
Garrincha, Maradona, Romário
e por aí vai. Por isso, um dos
salários mais baixos do mundo,
apoiado por vinte milhões de
desempregados, não nos assusta.
Na verdade, nada nos assusta.
Nem mesmo os 29% de crianças
com raquitismo ou a expectativa
média de vida de apenas 70 anos
- novamente o trio Talvez por
nada nos assustar é que gastamos
apenas 4,2% do PIB com a Saúde
e continuamos a pagar a dívida
extema.
Se esse time ainda não despertou
a sua confiança de vitória, não
desanime. As nossas annas estão
no ataque: o Brasil é o segundo

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

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

Centro Acadêmico de Educoção (CAE) PUC
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país em número de presos. São
mais dei 130 mil; e isso quando
muitos, qu~ deveriam estar nessa

, • I

posição, são escalados ';errada-
mente e terminam administrando
do nosso dinheiro.
Agora sim podemos ter uma vi-
são ampla das perspectivas da
nossa esquadra. São nelas, nas
promissoras perspectivas, que um
grupo de abnegados patriotas
investem, investem na Copa. A
número um, a Brasil sempre Bra-
sil, o Sempre Perto de Você, A
Marca Oficial da Copa, A Marca
Oficial da Torcida, a da Copa, a
que émais Brasil, a Gostosa como
a vida deve ser, entre inúmeros
beneméritos próprios, fazem de
tudo para chegarmos ao tetra. Eu
também torço com todas as mi-
nhas forças para que isso aconteça.

Ricardo Melani éprofessor de Edu-
cação Física da PUC


