
·Na última quarta-feira a dire-
toria da AFAPUC juntamente
com a liderança da entidade em
Sorocaba reuniu-se com o dire-
tor administrativo e fmanceiro
daquele campus, professor
Estanislau Dobbeck, principal-
mente para reivindicar a equipa-
ração salarial dos 120 funci-
onários da faculdade de Medici-
na que recebem menos que os de
São Paulo, mesmo exercendo
funções semelhantes. Não é só
isso. A situação em Sorocaba é
caótica. Reina um clima de intri-
gas, fofocas, desafios epicuinhas
entre os trabalhadores da facul-
dade e os 600 contratados pelo
hospital Santa Lucinda. Estes
recebem ainda muito menos que
os da faculdade e naturalmente
revoltam-se por isso. Uma escri-
turária do hospital chega a ga-
nhar ametade do que recebe uma
faxineira da faculdade.
No departamento de Recursos

.'

rocaba
podem pagar CR$ 2.400,00 por
dependente - e a taxa aumenta
a partir do quinto dependente -
para ter a assistência da
UNIMED. Funcionários do mai-
or e mais importante hospital da
região acabam tendo que enfren-
tar filas do INSS quando estão
doentes. Éum absurdo. O assun-
to deverá ser estudado. Entre
outras reivindicações, os 720
funcionários de Sorocaba que-
rem um restaurante. Eles têm so-
mente refeitório para esquentar
as marmitas. E o do hospital fica
ao lado do necrotério. Nesta se-
mana a AFAPUC convocauma as-
sembléia em Sorocabapara discutir
aspropostas apresentadaspela dire-
ção do campus de Sorocaba.
EstanislauDobbeck estáretomando
depois de trêsmeses de licençamé-
dica e a AFAPUC conta com seu
bomsensoparacolocarum fimnesta
situação desesperadora dos funcio-
nários de Sorocaba

,A ras na terra
deninguém

Humanos, por exemplo, único
para a faculdade e para o hospi-
tal, os funcionários que traba-
lhamjuntos têm diferenças sala-
riais marcantes na mesma fun-
ção. Dá para sentir no ar a rivali-
dade e à disputa entre estes traba-
lhadores que não têm espaço para
uma luta mais politizada. A Rei-
toria, este mês, reajustou os sa-
lários pela inflação cheia. Mas
isso não basta. A AFAPUC enca-
minhou um documento exingindo
48,44% de aumento para os fun-
cionários do hospital. Isso equi-
vale à diferença do INPC para o
ICV Dieese que os funcionários
das faculdades receberam no pe-
ríodo de abril de 91 a abril de 92,
e que os homens de Vicente
Bezinelli surrupiaram dos traba-
lhadores do Santa Lucinda na
época. Além disso, solicita que
seja concedida inflação cheia para
eles até a data base em maio.
Muitos dos funcionários não
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A rue passada
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Desta semana não de será informada
passa. Pelo menos foi amplamente. Não temos
isso que o professor intenção de esconder
RoncagarantiuaoPUC- nada", disse.
Viva em entrevista na Na última reunião do
terça-feira passada. O CONSUN, o professor
relatório dos, auditores De Caroli levantou a
Trevisan & Associados hipótese de que a
deve estar nas mãos da Trevisan não entrega o
Reitoria sem falta até relatório porque falta a
sexta-feira. "Eles nos última parcela do paga-
'prometeram além de mento. Os professores e
apontar os principais estudantes esperam que
problemas também in- o resultado da auditoria
dicar os caminhos para possa ser do conheci-
solucioná-los'', afirmou mento de todos antes do
o reitor. Já não era sem final do ano letivo.
tempo. A auditoria ini-
ciada em julho por exi-
gência da comunidade
universitária é um pon-
to de honra da atual di-
reção. O professor Ron-
ca assegurou ainda que
tão logo receba o docu-
mento, e depois de
analisá-Io, vai enca-
minhá-Io aos conselhos,
APROPUC, AFAPUC e
ao CCA. "A comunida-
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Comida para quem precisa
AcampanhaNatalSem buídos a cerca de 150 fa- as 2Ih30,desegundaasex-
Fome arrecadou mais de mílias carentes da região ta-feira da semana passa-
uma centena de pacotes de de Perdizes. Além disso, da, cerca de 10voluntários
arroz, perto de 90 sacos de ocorreu uma importante se revezaram para receber
feijão, 150 pacotes de açú- mobilização na universi- os mantimentos. O movi-
car, mais de 90 pacotes de dade. A entrada do prédio mento maior foi na quinta
pó de café, 100 de farinha, novo ganhou uma cortina e sexta-feira,já que as pes-
150 latas de sardinha, 80 preta e assim ignorar o as- soas deixaram para levar
panetones, 140 latas de lei- suntoficoupraticamenteim- sua contribuição na última
te em pó, 80 de óleo, 45 possível. Essa foi a forma hora. Agora o comitê conta
garrafas de vinho e cham- que o Comitê Contra Misé- com a colaboração domai-
panhe e 95 biscoitos. A riàeaFomeencontroupara or número de pessoas que
arrecadação continua na chamaraatençãoparaacam- possam dispor de um carro
sala T 38 esta semana. Es- panha. Deu certo. para distribuir as cestas.
ses alimentos serão distri- O comitê enviou 17.000 Na sexta-feira, dia 19, às

folhetos aos estudantes, 9h30, uma reunião aberta
professores e funcionários na sala 68 do prédio novo
e promoveu uma vigília. vai organizar a montagem
Das 9 horas da manhã até dos pacotes e entrega.

Jornalismo quer
,pagar para ver
Us estudantes dejornalis-
mo concordaram com opa-
gamento de uma taxa extra
para a manutenção dos la-
boratórios. Porém, os alu-
nos decidiram em as-
sembléia esperar até que
os novos equipamentos
cheguem para começar
a pagar.
Os valores dessas taxas
também ficaram para uma
negociação posterior, mas
os estudantes esperam que
ela recaia sobre o mon-
tante dos créditos efeti-
vamente cursados nos la-
boratórios.

Contra monopólio
da 'Comunicação

Na última segunda-feira participação nos meios de
realizou-senaPUCumen- comunicação de massa.
contro, no qual participa- O comitê deverá discutir,
ram várias pessoas e enti - entre outros assuntos, uma
dades, discutindo a forma- lei de informação demo-
ção de um comitê pela de- crática, a regulamentação
mocratização da Comuni- do serviço de cabodifusão
cação. e a instalação do Conselho
O monopólio exercido por Nacional de Comunicação
um pequeno grupo famili - Social. A próxima reunião '
ar no Brasil tem gerado um ocorrerá no dia 22/11, às
controle político à socie- 20h, na sala T-53 (prédio
dade que inibe uma maior velho).
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Por uma reforma ampla
Começaram os trabalhos para Ursula Karsch e os funcio-
a renovação do estatuto da nários Anselmo A. da Silva,
PUC. Uma comissão forma- José Carlos da Silva Lago e
da no Consun vai organizar o Valdenice Medeiros.
novo regimento. São três es- No próximo dia 24 eles vão
tudantes Alexandre R. Alves apresentar na reunião do
Silva, Fátima Aparecida dos Consun, o cronograma para
Santos e Harrison Alexan- reforma. Ficou definido que
dre, mais os professores até outubro de 1994, o novo
Américo de Paula e Silva, estatuto deverá ser aprovado
Maria Angélica Borges e em plebicito pela comunida-

de universitária. A comissão
vai centralizar as sugestões
enviadas, estudar os estatutos
recentes de outras universi-
dades e o nosso que teve algu-
mas alterações em 1982. "O
novo estatuto não será apenas
um remendo e sim uma refor-
ma ampla e irrestrita", afir-
mou Alexandre Alves. Assim
foi aprovado no Consun.

o show tem que continuar
O proj eto Marcos
Pereira, elabora-
do pelo CCA e
pela APG, já con-
firmou as apresen-
tações de Gilber-
to Gil e Milton
Nascimento entre
outras estrelas da
MPB. Gil deve vir
em março, confor-
me fax de sua pro-
dutora Ivone Sal-
gado enviado a
Petrônio Pereira
de Souza, um dos
organizadores do
projeto.
Na última quinta-feira, o
vice-reitor Ruy do Espírito
Santo e Henrique Suster, da
Fundação Cultural, reuni-

Djavan, Chico
Buarque que se
apresentarão sem-
pre às segundas e
terças-feiras. O se-
gundo show terá
preço simbólico
para professores,
funcionários e es-
tudantes da PUC
e o dinheiro arre-
cadado na bilhe-
teria será destina-
do a uma série de
melhorias na uni-
versidade' já que
o cachê terá pa-
trocínio. O de Gil

é 20.000 dólares e já está·
garantido. Decididamente, a
PUC vai começar 94 no tom
certo.

Gil: presença garantida

ram-se com os estudantes e
finalmente deram oficial-
mente o aval da Reitoria.
Entre os outros convidados
estão Caetano Veloso,



IIbinião - salário

Verdades e mentiras
Madalena Guasco, Peixotor..; a negociação salarial, sensível e:asão no nosso quadro do-

professores e funcionários que sonha- cente, ou a atitude costumeira de fa-
vam com o paraíso, onde suas perdas zer da PUC um bico e procurar-se
salariais seriam zeradas, começam a outra atividade fora da Universidade.
ver ameaçadas suas tardias conquis- Outra questão colocada diz respeito à
tas. Pelos corredores da PUC assesso- "dolarização" de nossos salários, pro-
res daReitoria comentam que, comum posta que já foi levantada em algumas
titular ganhando US$ 6.000,00, em fe- rodadas de negociação, nos momentos
vereiro, a Universidade quebraria. que a imaginação da Reitoria andava
Alguns pontos merecem considera- emcírculos.Em tempos de valorização
ção nestas estranhas manifestações. do dólar menor do que a inflação a
Em primeiro lugar, o dado levantado proposta parece atraente para quem
é inconsistente uma vez que, proje- nos paga, principalmente se os salários
tando-se o salário do titular, TI, para forem convertidos a níveis aleatórios,
fevereiro, ele não alcançaria, no dia inferiores aos valores reais das nossas
do seu efetivo recebimento os US$ perdas.
6.000 apregoados pelos bem infor- Finalmente, gostaríamos de ter mais
mados assessores. O salário a ser clareza nos números que a Reitoria
pago, em fevereiro vale lembrar, não nos fornece para justificar atitudes
é fruto do acaso, mas corresponde à recessivas. Na última reunião do
simples reposição salarial que deve- Consun vários dados já foram coloca-
ria ter ocorrido em 1993. Recompõe dos em xeque pelas associações. Será
ojusto valor que um professor titular queaPUCtemvocaçãoparaoprejuízo
(que dedicou mais de 20 anos de sua ou então porque o saneamento fi-
vida ao seu aprimoramento acadêmi- nanceiro não começa pelas polpudas
co) deveria estar ganhando em mar- verbas de representação de nossos as-
ço. Ao longo destes meses a perda sessoreseconômicos,estes sim,jáacos-
acumulada já vem acarretando uma tumados com salários dolarizados?

Heliografia
Xerox
Encadernação
Plastificação
Ampliação
Redução

Av. Francisco Matarazzo, 325 - Fone: 626896

"O salário a
ser pago, em
fevereiro
vale
lembrar, não
é fruto do
acaso, mas
corresponde
à simples
reposição
salarial que
deveria ter
ocorrido em
1993"

Madalena Guasco
Peixoto é
professora do
Centro de
Educação e
presidente da
APROPUC.
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Leozinho
Depois de três anos suan-
do no caixa do posto do
Banespa na PUC, Leonel
Perelman, 26 anos, acaba de
ser transferido para a agên-
cia da Cardoso de Almeida.
Nem um abaixo assinado
com quase 300 assinaturas
de clientes do banco conse-
guiu segurá-lo no campus.
Na verdade, a transferência tificou a gerente' do posto.
significa uma espécie de pro- "Conheci muita gente inte-
moção. Numa agência mai- ressante aqui, fiz bons ami-
or, Leo terá melhores condi- gos, existe um clima especi-
ções para crescer profissio- al no ambiente universitá-
nalmente. Mas esse argu- rio", considera Leo melan-
mento racional que ele faz cólico. Sempre pronto a que-
questão de lembrar a si pró- brar um galho, contornar um
prio com insistência, não me- problema e acima de tudo
lhora muito a situação. Leo sempre de bom humor, o
também está muito triste e caixa Leo deixa seus Ias
preferia ficar, mas são or- inconsoláveis. Vai semear
dens da gerência geral, jus- alto astral em outras para-
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