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PDe escolhe seu Reitor
'Pela qUint~e~~O
voto dir~!!~eaoose~~ossem
dezesseis anos a PUC-SP escolhe de forma direta o seu dirigentemáximo. Concorrendo sozinho,
o atual reitor Antonio Carlos
Ronca, submete-se ao referendo
da comunidade dos dias 10 a 14.
Mesmo numa eleição de candidato único a Comissão Eleitoral teve
um trabalho exaustivo pois vários
procedimentos
rotineiros
independemdonúmero de candidatos inscritos. O colégio eleitoral puquiano é formado por 1217
funcionários administrativos,
1673 professores e 17.151 estudantes regularmente matriculados
(os alunos matriculados em cursos
do Cogeae não têm direito a voto).
No câmpus Monte Alegre as
eleições vão das 9 às 22hs.(sexta
até às 20), com urnas colocadas
na Biblioteca Central e no 40 andar. Em Sorocaba, com uma urna
na Faculdade e outra no Hospital
Santa Lucinda para os funcionários, o pleito vai das 9 às 20hs. No
câmpus Marquês de Paranaguá a
votação ocorrerá das 9 às 22, fechando-se as urnas na parte da
tarde. JánaDerdic o pleito ocorre entre 9 e 17 hs.

PONDERAÇÃO

Uma característica da eleição
puquiana é o peso igual dado aos
três segmentos. Assim, um candidato que obtiver a totalidade dos
votos de professores, por exemplo, terá garantido um terço dos
votos
válidos.
Para
a
operacionalização desse processo a Comissão Eleitoral dispõe de
umacomplexafórmulamatemáti-

pesos específicos, que variam de
acordo com o número de pessoas
que comparecerem às urnas.
A apuração deverá acontecer
logo em seguida ao fechamento
das urnas, às 20hs. de sexta-feira.
N os outros campi a votação terá
seu término antecipado nesse dia
para encaminhamento das urnas
aocâmpusMonteAlegre.Esperase que até o final danoitejáseja
conhecido o resultado do pleito.
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A comunidade
pUlulana
estamos

indigna- XIII custa R$ 0,80. No

dos com a despreocupação, por parte dos órgãos
responsáveis da PUC/
SP, com critérios concernentes à limpeza e
falta de higiene. E à
carestia por parte da
direção do restaurante
Boulevard.
Fizemos uma pequena
pesquisa de preços e
constatamos
que o
Boulevard, além de ser o
único que explora a alimentação com lugar
privilegiado, é o que
.
.
pOSSUios preços mais
exorbitantes, tanto dentro como fora da PUC.
Por exemplo, o Seven
Eleven cobra por um
copo de chá mate R$
0,65, e o boulevard R$
1,00. O café no jornalismo custa R$ 0,35. No
Boulevard, R$ 0,60. O,
pão de queijo no Leão

Boulevard, R$ 1,20. O
bandejão da USP vale
R$ 1,30. No Boulevard
custa R$ 2,90 ("sem fins
lucrativos").
Quem ganha com
isso? Obviamente não
são os estudantes.
Cadê a Reitoria? Ah,
deve estar preocupada
com a reeleição?
Constatamos que o banheiro do Boulevard serve apenas para cumpnr
as normas da vigilância
sanitária e não para a sua
real necessidade. Se se
olhar no dita vaso, é possível encontrar, como foi
encontrado, "sanguesuga", ou sej a, verme
que se prolifera emlugares sem a mínima condiçào de uso. Este é o
banheiro que é oferecido aos usuários do
Boulevard!

Qual não será a situação da cozinha? Qual
será a qualidade de sua
comida?
Achamos que do jeito
que se encontra é inaceitável! A manutenção de
uma situação insalubre
oferecida à comunidade
puquiana não é digna do
nome e da história que
esta instituição carrega.
Propomos que haj a a
abertura para uma concorrência pública onde
se garantirá qualidade e
preço justo (para nós seria de R$ 2,00) do
bandejão, além, é claro,
de condições de saúde e
limpeza básica para o
funcionamento de um
restaurante.
CAFIL - Centro Acadêmico de Filosofia
CACS - Cento Acadêmico
de Ciências Sociais
Movimento Epidêmico

--------~----------------~------------------------------------------------------------~

***

Na edição anterior do
PUCviva, por uma falha de edição, na reprodução da fala do
presidente da AFAPUC,
informamos que os salários de professores e
funcionários subiram
76,70%, enquanto as
mensalidades subiram
121,26%.Na relidade os
saláriossubiram 86,70%.
Portanto quem estava
chateado com a diferença pode ficar um
pouco mais aliviado e ir
gastando por conta esses 10%de diferença.
E:S"TACIC:>NAME:NTC:>

Os professores, funcionários e estudantes vão continuar comendo o
pão que o diabo amassou para estacionar seus carros na PUc. A vicereitoria comunitária não apresentou
nenhuma solução pararesolvero problema do preço, das vagas, da demora para estacionar, da segurança dos
carrosedequeméobrigadoacircular
na garagem a pé.
Em ofício de 20 de mai o, o professor Américo de Paul a e Silva responde à APROPUC que não tem proposta de solução paraosmensalistas,
justificao aumento deô-l'zc nopreço .
das vagas comparando com os preços do mercado, diz que vai se reunir

com a direção da Estapar, que vai
reabrir a segunda entrada exclusivamente para professores efuncionários. Afirma também que vai dar continuidade ao entendimento com aPrefeitura para abertura de Iinhas diretas
metrô-PUC e para mudanças no trânsito das proximidades do câmpus.
Quanto ao preço, alega que não
pode abrir mão da cota que cabe à
PUC porque esta verba é destinada a
manutenção e reformas de instalações e equipamentos.
SedependerexclusivamentedaReitoria, tudo indicaqueacurto prazo não
haverá mudanças significativas em nada. Acomunidadeestácomapalavra.
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Desafinando o coro
dos contentes
.:z:,
esde o anúncio

precipitado da candidatura
do professor Nélson N éri
numa reunião do Consun, o
processo eleitoral navega
em águas tranqüilas. Muito
tranqüilas. A candidatura
do professor 'Néri não decolou e não apareceu nenhum
outro concorrente para sacudir a mansa correnteza.
Pelo contrário, as manifestações de apoio vieram de quase todos os setores docentes
da PUC. Alguns com apoio
crítico, outros, nem tanto,
abrindo caminho para um
continuísmo preocupante.
A APROPUC
e a
AFAPUC, sim, têm cumprido o papel de colocar em
xeque a atual gestão da universidade, questionando na
essência o modelo colocado em prática. Tal modelo,
assentado na auto-sustentação financeira e tendo como
pilar o alto preço das mensalidades de seus cursos, foi
implantado para tirar a instituição do sufoco. As condições de trabalho dos docentes e administrativos só
não foram mais penalizadas
graças à intervenção das entidades representativas dos
trabalhadores da PUC.

A candidatura
Ronca
também não respondeu a
inúmeras outras dúvidas e
questionamentos apresentados por funcionários e alunos nos diversos debates realizados.

AUTONOMIA
UNI\I€RÇITÁRIA

Outro questionamento se
refere ao "modelo" de autonomia adotado para a PUC.
Recentemente foram apro- - «, r ,.v-~- ,~-- ~'~-,,-_
vadas pelo Conselho Uni- ,-::.
-- versitário algumas modifi- ~
A COMUNIDADE
cações nos estatutos da ins- .
EÇTÁ ATENTA
tituição. Do ponto de vista -'
dos estatutos, não deixam -=-- ~__ - '-=--=----=--:-~~-::de ser mudanças importan- \',< .__
-.
teso No entanto, tais altera-;'
Que~toes que af11ge~ .a
ções perdem sua força ~comun~dade no -seu cotidiestatutária quando se cons- '~a~o ~~lxaram de ter ressotata que os estatutos da Fun- . Ina?c~U.na pla~aforma para a
d - S- P I
.
I proxima gestao. Pelo menos
açao .a? au o, se cumpn- I por enquanto. E já estamos
dos religiosamente, tomam,
fi I d
Ieit I
letra morta os nossos.
no ~a. o processo e ei ora.
AAPROPUC e aAFAPUC O maximo que se obt~~e foperguntaram quando a au- "E_a~~~postas
ge~~ncas.~
~
tonomia da universidade
-:',
"
-'/
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_
--'_,1_
- será de fato e de direito
Esta quinta eleição diestatutária e não apenas fru- reta e consecutiva para a
to de um entendimento po- escolha do reitor da PUC
lítico. E quando não houver é resultado da luta e da
mais sintonia política, como - vigilância constantes pela
ficará?
manutenção dos princípiA resposta dada pela can- os e da prática democrádidatura Ronca não foi tica. Esta conquista é frusatisfatória. Perdura a dúvi- to de .uma história de luda. E uma certeza: a comu- tas da comunidade
punidade vai se mobilizar
quiana contra o arbítrio na
sempre que se fizer neces- instituição e na sociedade.
sário e fazer valer os seus É por esta razão que a PUC _
princípios democráticos.
está muito viva.
<~
+
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PUNiÇÃO

Anistia para o professor luizito
o professor Luiz Renato Martins
foi aprovado em primeiro lugar em
concurso realizado, no início deste
ano, para preencher a vaga na disciplina "Análise dos Sistemas
Audiovisuais (ASAV)", oferecida
pelo departamento de Comunicação
Jornalística da Comfil. Entretanto, o
professor não foi admitido pela
PUC. A razão, segundo as instâncias competentes da universidade,
é a existência de duas sanções disciplinares contra o professor.
Luizito, como é chamado o professor entre seus colegas,já foi professor da PUC-SP. Em 1991, participou de uma greve organizada pelos estudantes e apoiada pelos professores contra o corte de verbas

da disciplina ASAV Tais sanções e
sua demissão são decorrentes deste episódio. Desde então, Luizito
tem recorrido
às instâncias
decisórias da instituição tentando
provar sua inocência e a revisão
das punições.
Atendendo uma solicitação do
professor Perseu Abramo, a maioria
dos professores do departamento de
Jornalismo, na época, protestou contra a demissãoem oficioassinadopelo
então chefe do departamento, professor Hamilton de Souza.
Depois de sua aprovação e a
negativa da universidade em aceitar sua contratação, esgotados todos os canais internos, Luizito recorreu ao Grão-Chanceler da Fun-

dação São Paulo, cardeal dom
Paulo Evaristo Arns. Ciente do
caso, dom Paulo emitiu um parecer favorável dirigido ao reitor, de próprio punho: " ... peço
especial favor de rever o caso,
para o bem de nossa Comunidade Universitária".
Hoje, o que Luizito pede é
uma anistia. A APROPUC e o
SINPRO encaminharam uma
carta ao reitor solicitando uma
imediata solução para esta situação constrangedora. As entidades dos professores não aceitam
o cerceamento do direito ao trabalhodo professor e não entendem a razão desta pena vitalícia
imposta a um trabalhador.
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Dezesseis aDOSde
democracia PUQUiaDa

o

atual processo eleitoral tem sido marcado por uma relativa calma (apatia?) dos três segmentos puquianos com relação à
reeleição do professor Ronca.
Num momento em que vivemos
uma questionável recuperação financeira e uma desmobilização generalizada na sociedade brasileira,
a comunidade assiste (e pouco participa) no processo que definirá sua
vida nos próximos quatro anos.
Mas a história da democracia
puquiana nem sempre foi assim.
A primeira eleição direta para reitor ocorreu em agosto de 1980. D.
Paulo enviou uma carta à comunidade onde propunha o pleito direto, atendendo às articulações do
então todo poderoso Conselho
Comunitário. A APROPUC, em
sua assembléia, também se manifestou favoravelmente à proposta.
E assim, a professora
Nadir
Kfouri, do Serviço Social, que já
era reitora na época, foi reeleita
pelo voto paritário de professores
alunos e funcionários. O processo eleitoral puquiano foi o pioneiro em todo o Brasil pois, até o momento, nenhuma universidade havia escolhido diretamente seu dirigente máximo.
Como sucessor da professora
Nadir Kfouri, foi eleito, em 1984,
o professor
Luiz Eduardo
Wanderley. Numa disputa tranqüila o candidato da Faculdade e do
Pós em Ciências Sociais venceu a
professora do Pós em Comunicação e Semiótica,
Lucrécia
D' Aléssio Ferrara por 6335 contra 4019 votos.
Num processo bastante questionado a professora Leila Bárba-

ra, do Pós e do Depto de
Linguística, foi eleita em outubro
de 1988 como candidata única à
sucessão do professor Luiz Eduardo Wanderley. As normas eleitorais daquele ano previam uma
consulta à comunidade para definir-se quais os candidatos com
possibilidade de concorrer à Reitoria. Somente três professores alcançaram os índices desejados,
Leila Bárbara, Julio Boschini e
José Queiroz, numa consulta pouco concorrida. As associações de
professores alunos e funcionários
posicionaram-se contra o processo e propuseram à comunidade
uma abstenção no pleito, que qualificaram de antidemocrático.
Leila Bárbara concorreu sozinha
e foi eleita com 4802 votos.
A disputa eleitoral voltaria à
PUC em 1992: o professor Joel

Martins, do pós em Psicologia da
Comunicação,
foi eleito reitor
concorrendo com os professores
Nelson Nery, Ester Vitale e Joaquim Campos. Num momento
conturbado da vida puquiana,
onde o então secretário da Fundação
São Paulo
Vicente
Bezinelli entrava em conflito
aberto com toda a comunidade,
o professor Joel conseguia uma
vitória expressiva sobre os demais concorrentes.
Em maio de 93 o professor Joel
Martins falece, assumindo o seu
lugar o então vice-reitor acadêmico Antonio Carlos Caruso Ronca,
confirmado no cargo por uma consulta feita a toda a comunidade.
Hoje Ronca pleiteia novamente o cargo máximo da universidade, submetendo-se, mais uma vez,
a um processo plebiscitário

