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A Reitoria não quis nego-
ciar com os funcionários até
sexta-feira e, por isso, eles
continuam parados. O golpe
do 130. salário, cuja primei-
ra das cinco parcelas foi cre-
ditada dia 25, também não
sensibilizou a categoria que
já conta com 95% dos seus
trabalhadores paralisados.
Nem mesmo a ameaça de
verificação depresença, para
posterior desconto dos dias
parados (feita por um
assesssor administrativo e
depois desautorizada pelo
professor Estanislau
Dobbeck) assustou, e o mo-
vimento teve um impulso
maior com a adesão do
campus Marquês de
Paranaguá e da Derdic.
A AFAPUC distribuiu um

comunicado, no qual infor-
ma à Reitoria que os setores
por ela considerados essen-
ciais, estão funcionando den-
tro de critérios mínimos de
operacionalidade e que, boa
parte desses serviços são
executados por funcionários
alheios aos quadros da Uni-
versidade.
A assembléia dos funcionári-
os concordou com a realiza-
ção de uma negociação con-
junta com a APROPUC, nes-
ta segunda-feira às 16 horas,
esperandoqueaReitoria tome
uma atitude diante da gravi-
dade da situação. Mas o pro-
fessor Ronca já mandou avi-
sar que não negocia com a
AFAPUC enquanto persistir
a greve. Durma-se com uma
insensibilidade dessas!

A greve continua
E a Reitoria avisa que não negocia com funcionários parados
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IJ'illldicativo de greve

Professores podem
parar segunda-feba

A assembléia realizada na úl-
tima quinta feira (24/3) regis-
trou mais uma vez a indignação
geral dos professores diante dos
poucos progressos que se vem
obtendo nas reuniões com a
Reitoria. Diante do impasse os
professores resolveram marcar
uma negociação aberta com a
direção da PUC, na próxima
segunda-feira às 16 horas, jun-
to com os funcionários. A se-
guir deverá ser realizada uma
assembléia para analisar as pos-
síveis propostas, já com
indicativo de greve
Aúltima daReitoria é uma pom-
posa proposta de aumento de
cerca de 70% sobre os salários
de fevereiro. O número mágico
não reflete nenhum parâmetro
reivindicatório dos professores,
simplesmente registra um equilí-
brio entre receita e despesa con-
fortável para a Reitoria, e deverá
ser aplicado de maneira provisó-
ria, até que o SEMESP tenha
definidomelhor sua posição com
referência ao dissídio de 94.
Mas, se na sua crueza os númç
ros podem surpreender, não

resistem a uma análise mais de-
talhada pois, na realidade, eles
correspondem ao pior cenário
levantado como hipótese de re-
ajuste na reunião do SEMESP
com o SINPRO (veja quadro
abaixo). A aplicação pura da
Medida Provisória do Governo
nos garantiria um aumento de
57,10% sobre fevereiro (inclu-
ída aí a inflação de março), e o
que a proposta da Reitoria gen-
tilmente nos oferece éum acrés-
cimo de 8% sobre esse montan-
te. Nenhuma palavra é dita sobre
o quadrimestre ou sobre a pro-
dutividade, propostas assumidas
pela Reitoria no Consun através
do Plano Estrutural, ou sobre os
77% do dissídio passado.
Mas a coisa não para por aí, o
texto da Medida Provisória é
claro quando diz que os acor-
dos assinados agora deverão
ser encarados como definiti-
vos até março de 95. Portanto
a provisoriedade levantada
pela Reitoria pode ser defini-
tiva a partir do momento em
que nossos salários se trans-
formem em UR V.

Cenários possíveis
Variação em URV do

Salário de Ass. Mestre
Tempo Integral

Conversão dos salários em URV a
partir de 0113, com aplicação do
quadrimestre + 9% de produtividade

Conversão em 07/4 + quadri-
mestre + 9% de produtividade

Pro~osta da Reitoria
(70 Yo sobre fevereiro)

2000

1300

1209



Segunda-Feira
16 hs.

Negociação cl a Reitoria
APROPUC/ AFAPUC

II:I!!:I

19:30 hs.
Assembléia dos Professores
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Terça-Feira

14Hs.

Assembléia dos
Funcionários



Quartanista de
Direito, procura-se
o senhor Tadeo Roman procura
a estudante que frequentava a praia
do Éden em 1992, foi testemunha
de uma agressão ao seu namorado neste local, e es-
creveu-lhe uma carta contando o incidente.
Ele explica que seu testemunho, com
garantia de sigilo do juíz, pode ajudar a condenar o
agressor, Éden Fonseca, que em 1993 assassinou
o caseiro Giovani dos Santos, empregado
de Roman, nesta praia, no Guarujá. O telefone
e endereço de Roman estão na redação do PUCViva.

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

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

Centro Acadêmico de Educaçõo (CAE) PUC

sfudanfes

Reitoria compra
mais briga

Depois de trombar de frente
com funcionários e professo-
res, a Reitoria agora entra em
confronto com os estudantes.
O único segmento da comuni-
dade que, apesar do descon-
tentamento, mantinha-se apá-
tico foi surpreendido com um
camê provisório de valor ele-
vado e não negociado. O au-
mento é de 70% sobre o valor
de março, ( CR$ 108.000,00
para 22 créditos) o que eleva
alguns cursos como o de
Fonoaudiologiaa valores insu-
portáveis, próximos dos CR$
250.000,00. A Reitoriajustifi-
ca que esse aumento estaria
dentro do acordo anterior. E
ainda alega que necessitaria de
pelo menos 20% a mais para
atingir o equilíbrio orçamentá-
rio. Queria, na verdade, au-
mento de 920/0. Os alunos
colocaram-se radicalmente
contra. Eles defendem que
o acordo findou em março
e, que desde fevereiro espe-
ram uma negociação.
A situação tende a piorar, pois
a Reitoria quer atrelar o valor
da mensalidade ao aumento
total dos salários de professo-
res e funcionários. Os alunos
entendem que a Universidade
não deve ter como receita úni-
ca apenas as mensalidades. O. .unpasse se agrava com a im-
pressão arbitrária dos camês.
Os estudantes já falam em boi-
cote e chamaram assembléia
para terça-feira, dia 29, 19h3O .
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A barbárie mora aqui
Chacina do Vigário Geral, assassi- mesmo que por pouco, espantou-se
natos de meninos de rua na Candelária, diante da felicidade dos belos, fortes e
massacre do Carandiru, linchamentos bem nutridos garotos que ao termina-
na Bahia. Esses fatos nos levam auto- rem de tomar sua cerveja completa-
maticamente à palavra barbárie. Fo- vam o ritual de prazer quebrando a
ram expressões mais violentas do grau garrafa no chão. Os olhos desses mo-
de desumanização que vem atingindo ços chegavam a brilhar de prazer de
gradativamente parcela da sociedade alegria, e para completar, só mesmo
brasileira. Mas quem pensa que esses subindo nas salas de aulas do prédio
fatos se manifestam distante do nosso velho e descarregar os extintores num
meio se enganou. A barbárie também gesto simbólico de máxima felicidade,
convive conosco, bem perto de nós, aos pois no sábado pelo menos algumas
nossos olhos, crescendo ano a ano, de pessoas ficariam impedidas deter aula.
vestibular em vestibular. Nossa Univer- Esses fatos merecem alguns
sidade outrora democrática vem sendo questionamentos. Por que à medida
tomada por comportamentos que não emque a PUC se elitiza, o perfil de seus
"diferem em nada"daqueles que sabem estudantes muda tanto? Onde ficou a
violentar e bater como se tudo fosse tão responsabilidade dos organizadores que
natural. serviram cerveja em garrafa na festa?
Só quem veio às aulas no sábado, 19/ E a segurança? Será que só sabe repri-
3, pode se indignar. A primeira im- mir a venda de agendas na Universida-
pressão era a de que havia ocorrido de? Ficam essas perguntas no ar, que
uma batalha campal na PUC. Por certamente não encontrarão respos-
onde se andava era necessário tomar tas, assim como não aparecerão cul-
cuidado para não pisar na grande pados. É triste ver que no momento
quantidade de garrafas de cerveja em em que a PUC vive uma crise que
cacos no chão. pode transformá-Ia em um balcão de
Mas isso não foi resultado de nenhuma diplomas, a única mobilização que se
guerra, foi apenas o fim da "festa dos vê por parte dos estudantes é para
calouros" que aconteceu na noite de uma festa, que melhor seria se não
sexta, 18/03, e terminou no sábado. O tivesse acontecido.
mais triste é saber que essa festa foi
organizada por veteranos bem
intensionados que devem ter ficado tão
surpresos quanto nós.
Quem por aqui ficou durante a festa,

Marco Antonio Carvalho Teixeira e
Marco Aurélio paz Tella são estu-
dantes do 40. ano de Ciências Sociais.
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