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árana uinta- eira
Reunidos em assembléia na últi-
ma sexta-feira, com mais de 150
pessoas presentes, os funcionári-
os rejeitaram por unanimidade a
nova proposta da Reitoria e resol-
veram entrar em greve a partir da
próxima quinta-feira (14/10).
Durante toda a manhã e parte da
tarde procurou-se chegar a um
acordo com a Reitoria que apre-
sentou uma contra-proposta (veja
quadro ao lado) avaliada pelas
associações como pior do que a
anterior, pois, enquanto repunha a
inflação cheia nos meses de de-
zembro,janeiro efevereiro, omitia
aparceladadívidade 92,jogando-
a para uma possível negociação
em março del994.Como forma de
aliviar o buraco provocado pelo
baixo salário deste mês foi apre-

sentado um adiantamento salarial
aos funcionários, proposta cance-
lada logo depois que a Reitoria
soube da decisão de grevt;?
Os funcionários irão eleger nesta
quarta-feira um comando de gre-
ve que viabilizará os próximos
passos do movimento, entre os
quais prevê-se o fechamento dos
portões de acesso ao campus
Monte Alegre.
Embora os professoresnão tenham
também entrado em greve, mani-
festaram, através da APROPUC,
a sua total solidariedade ao movi-
mento, colocando-se àdisposição
dos funcionários no sentido de
esclarecer os professores que vi-
rão até à PUC na quinta-feira.
Novas negociaçõespoderão ocor-
rer ainda esta semana.
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illlforma agrária
Cabra marcado

para morrer
Na semana passada a puc rece-
beu a visita ilustre e emocionante
do seringueiro Osmarino Amân-
cio Rodrigues. Sucessor do líder
Chico Mendes, assassinado pelo
fazendeiro Darli, foragido da pri-
são, Osmarino também está entre
os sindicalistas do campo marca-
dos para morrer. Mesmo assim ele
segue em frente na sua luta pela
reforma fundiária. Contou a estu-
dantes, professores e funcionários
daPUCquelotaram a sala 239, a
guerra pela sobrevivência que os
seringueiros travam no Acre.
Na sua comunidade funciona uma
cooperativa presidida pelos pró-
prios seringueiros, e que hoje con-
segue a proeza de escoar a produ-
ção da borracha pelo porto de
Santos para a exportação para os
Estados Unidos, sem intermediá-
rios. Com esse resultado positivo,
o trabalhador do Acre consegue
mais garra para brigar pela refor-
ma agrária. A comunidade tam-
bém iniciou a extração sustentada
da castanha que garante o equilí-
brio ecológico com o replantio.
"Aprendemos muito com os
ambientalistas", explica
Osmarino. Mas é claro que os
problemas ainda são muitos. Os

seringueiros não têm assistência
médica e odontológica e poucos
professores para alfabetização pelo
método Paulo Freire, que eles es-
colheram. Osmarino convidou os
estudantes da PUC a visitarem o
seringal Bela Flor, onde ele vive.
Um grupo já se dispôs a organizar
uma campanha para recolher lá-
pis, cadernos e livros e pretende
junto com o Núcleo de Trabalhos
Comunitários organizar uma ca-
ravana para a região.
Osmarino não poupa críticas.
"Precisamos de médicos e não de
cantores como o Sérgio Reis que
vai para a-região fazer shows de
graça para a UDR se armar ainda
mais". E mais. "Os comitês contra
a miséria e a fome não passam de
panos quentes para controlar a situ-
ação e evitar os saques", afirma.Um
dos fundadores do Partido dos Tra-
balhadores no Acre, ele se confessa
decepcionado. "Vimos líderes
petistasno palanque ao lado da UDR
assassina de nossos companheiros",
acusa. Agora eleparticipado PSTU,
o Partido Socialista dos Trabalhado-
res Unificado, da Convergência So-
cialista expulsa do PT. Ele acredita
que os petistas ainda têm um partido
em condições de dirigir o país.
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Reitoriafecha acordo depois de dois dias de ocupação da Universidade.
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violentamente desde março. Como
ficou decidido em assembléia, eles
iniciaram a greve na meia-noite de
quarta-feira, dia 13, depois do feria-
dão. Fecharam os portões e tudo
ficou paralisado. Nem professores,
nem alunos puderam entrar. Foi uma
tomada pacífica, mas nem por isso
totalmentetranquila. Alguns profes-
sores protestaram contra a decisão
de fechar a Universidade. Os mo-
mentosdetensãoforam contornados. um possível mandato judicial e a pre-
Finalmente o acordo saiu no final da sença da polícia. Os funcionários
tarde de sexta-feira e foi considerado ficaram firmes. O presidente da
.uma vitória.do movimento. Os funci- AFAPUC, Anselmo da Silva,garantiu
onários vão receber até o próximo dia à Reitoria que só sairia com as nego-
25, metade do seu décimo terceiro ciaçõesemandamento.Professorese
calculado como salário de setembro. estudantes intercederam junto à Rei-
Além disso em dezembro ejaneiro, toria, e arrancaram a promessa de
eles terão 15% referentes ao dissídio reabertura do diálogo. De fato, na
de 92. (Veja tabela ao lado). sexta-feira, 14 horas, o comando de
A avaliação dos grevistas é de que a greve foichamado peloprofessorRon-
ocupação poderia ter sido evitada. ca.Anegociaçãodurouduashorase a
Mas a Reitoria não arredava pé da contraproposta daReitoria foiaprova-
sua intransigência. dapela assembléia.
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COGEAF estariam
pedindo reintegração

. de posse Amcacava-
se o movimento com

Novembro 70% (quadrimestre)
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