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VAMOS À JUSTICA
OS funcionários interessados em'rece-

ber seus direitos no Justica têm até o
dia 1g de julho poro entregar à Afapuc
o suo procuração asssinada com firmo reconhecido, mais uma xerox autenticado do carteiro de trabalho.

FuncionáriOS

Os atos do teatro
da negociação salarial
Cena

1. Sexta-feira, 10, a
Afapuc foi ouvir o que a Reitoria
tinha de novo a dizer sobre a
situação da crise da PUc. Entre
outros assuntos, ouviram do professor Adhemar De Caroli que os
funcionários receberiam a diferença salarial assim que a Justiça
divulgasse o acórdão.
Cena 2. Na terça, dia 14, a Reitoria entrou com embargo
declaratório no mesmo dia, empurrando com a barriga, mais
uma vez, a decisão final sobre a
diferença salarial que a PUC deve

para a categoria. Procurado e
cobrado sobre a sua afirmação da
sexta, na reunião com a Afapuc,
o professor De Carolli garantiu
que a Reitoria não "sabia" do
fato.
Com esta atitude da Reitoria, os
funcionários são obrigados a esperar novamente a morosa decisão judicial e sentir, de fato, mais
um apertão de cinto do arrocho
salarial.
Cena 3. Na quinta, dia 16, em
reunião com os encarregados, a
Reitoria afirmou que:

....:. Faleceu Toninho da

Segurans:a
Antônio '(arlos Souza, o Toninho do
Segurança, faleceu em 15 de junho,
quarto passado,
no dia que
completara 44 anos de idade.
Toninho do Segurança morreu
atropelado por uma Kombi 00 cruzar

o avenida Francisco Mafarazzo, em
frente do Porque do ÁguoBranca, às
18h, depois de sair do trabalho. A
comunidade universitário manifesto
o seu pesar pelo perda do colega e
companheiro.

- Não vai pagar o 13° e não tem
previsão de quando isso acontecerá porque não tem dinheiro. Só
agora a situação cadastral da
Universidade permite negociar
empréstimos junto aos bancos.
- Haverá redução salarial dos
funcionários e não diz como isso
acontecerá.
- Haverá demissões dirigi das, ou
seja, de funcionários que não
atendam algumas exigências mas não ficaram claras quais
exigências.
- A Reitoria vai pagar os encargos sociais atrasados junto àPrevidência e o que sobrar será destinado ao pagamento dos salários dos funcionários.
Segundo a diretoria da Afapuc,
os funcionários se dispõem a discutir
o
Programa
de
Reestruturação Acadêmico-Financeiro da Reitoria, mas não
aceita a redução dos salários em
hipótese nenhuma.

IP~F
Reitoria ex lica
propostasà
ROPUC
A

exemplo do que jáhavia
acontecido com a Afapuc, a
Reitoria chamou a diretoria da
Apropuc para apresentar as
medidas de viabilização do
Plano de Reestruturação
Acadêmico e Financeiro. Entre
elas estão a reestruturação de
alguns setores administrativos,
terceirização e enxugamento de
outros e a medida mais polêmica
que é o corte dos salários dos
professores e funcionários para
o pagamento dos encargos.
Para a diretoria da Apropuc a
Reitoria está caminhando de
maneira equivocada enquanto
administra
exclusivamente
através de medidas de curtíssimo
prazo,
sem
pensar
a
Universidade de maneira mais
global. As diversas soluções não
têm por trás de si uma visão da
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A visão da Reitoria

o professor Ronca concordou
em parte com o que foi
levantado pela Apropuc
porém, acha extremamente
complicado administrar-se
questões de longo prazo
quando
as instituições
financeiras
e o fisco
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SSEMBLE

pressionam para que as dívidas
sejam saldadas. Segundo ele, a
gestão Bezinelli teve efeitos
tão devastadores
sobre as
fmanças que muitos projetos
de longo prazo ficaram inviabilizados.

Documento da
Aoropuc
As reuniões para a discussão
das
novas
medidas
administrativas da Reitoria
deverão continuar
com as
entidades, e a Apropuc já
preparou um documento que
discutirá tais políticas numa
perspectiva mais abrangente
que leva em conta um projeto
de Universidade. O documento
deverá estar pronto ainda esta
semana e será entregue aos
professores para discussão.
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PROFESSORES: QUARTA-FEIRA, 22, ÀS 19H30, SALA 423
. FUNCIONÁRIOS: QUINTA-FERIA, 23, ÀS 14HOO
.ESTUDANTES: TERÇA-FEIRA, 21, ÀS 9H30 E 19H30
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PUC que cada membro da
comunidade quer construir.
Segundo Madalena Peixoto,
as várias comissões formadas
para se administrar a crise
não tem uma vinculação
orgânica que lhes permita
uma melhor discussão de um
projeto de Universidade (e
essa é uma das razões pelas
quais a Apropuc não se
integrou a nenhuma delas).
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confusão

Quando parecia tudo acertado
na PUC, pelo menos no que diz
respeito a mensalidades, tudo
voltou a ficar confuso com a medida provisória 524 da presidência da república. O Presidente
Itamar Franco editou, em 07/06,
m.p. que regula os encargos educacionais. A surpresa foi geral,
pois nem estudantes e muito
menos os donos de escola, esperavam tal legislação que reduziu
em média 50% os valores até
então cobrados. Os estudantes
então passaram a exigir o cumprimento da lei enquanto os donos de escolas prometem não
cumprir e apelar para a justiça.
No caso de nossa Universidade,
aonde já existia um acordo entre
Reitoria e Centros Acadêmicos,
a situação ficou ainda mais confusa. Existem duas interpretações
possíveis: 1) a de que o acordo
entre as partes é soberano e sendo assim a lei não o altera e 2) a
de que a medida provisória abre
brecha para que acordos feitos
a maior do que a lei sejam
revisados se uma das partes assim desejar.
O Conselho de Centros Acadêmicos ( CCA ) em reunião na

última segunda-feira, 13/06, decidiu realizar assembléias amanhã, 21/06, pela manhã e pela
noite, para que os alunos manifestem-se e decidam o que fazer.
De qualquer maneira o CCA reconhece o acordo assinado como
totalmente legítimo, porém acatará as decisões soberanas da assembléia.

E agora!

o fato,

é que se a m.p. fosse
aplicada na íntegra para a PUC,
as mensalidades base para 22
créditos cairiam das atuais 184
URV s mensais para 93 URV s
mês. E além disso a Universidade teria de devolver os valores
pagos a maior: como neste primeiro semestre foi cobrado exatamente o dobro, os alunos ficariam seis meses sem pagar mensalidades.
Foram realizadas eleições para
o C.A. de Psicologia nos dias
15 e 16/06. A chapa da atual
gestão com a soma de pessoas
novas, Metamorfose, ganhou
disparada; teve 302 votos contra 42 da rival Prá Acaba. Parabéns e mãos à obra.

pêrdelTlôsLuisão
fiorn imenso pesar que este jornal reproduz nota divulgado em 16/06/94:
A associação ae Pós Graauanaos ao PUC-SPvem a público manifestar seü luto
pelo falecimento do companheiro ae lula no movimento nacional de pósgraauanaos, membro ao NfAFRO e que foi atuante airetor aa Associação Luis
CarlosSilva Santos, 36 anos, pós-graauanao ao Programa ae Ciências
Sociais, que faleceu prematuramente, aeixanao boas lembranças e saudaaes.
Companheirosaa Associação ae Pós-Graauanaos PUCjSP

Em decisão polêmica o
Conselho de Administração e Finanças recusou a
proposta de reestruturação
do Programa de Pós em
Língua Portuguesa. A decisão leva em conta apenas
os aspectos financeiros e
econômicos apresentados
pelo relatório sendo que as
análises de mérito acadêmico e didático ficarão a
cargo do CEPE e do
CONSUN. Umadasrazões
que levou à recusa dos con ~
selheiros foram os dad. .
que indicavam para o cu .
so uma receita inferior
sua despesa operacional.
Por outro lado foi aprovadr
curso de graduação em R, .--'
ções Exteriores a ser implantado pela Faculdade de Ciências Sociais, acatando-se o
parecer da conselheiraAngela
Maria Sprenger.
Os vários ítens do documento "Viabilização
do
Plano de Reformulação
Estrutural" também foram
alvo de análise preliminar
dos conselheiros.

lJ;vros
Em buscada

leitura perdida

Prêmio Jabuti 94 - Dentrôdo pro-jeto
Iivro ncPllf, exposição dos livrosindi- ..

cadose premiados paraoprêmió,:nas:
.] 5 categorias exisfenfes.De'20Ó30de',
junho, nabibliote.cac.entral.
..
Editora ÁticCl -Exposição e venda de -.
livros com desconto. Oe20à24
de
.junhe, no térreo do prédio novo.
Profissão:Criança-Projeção
do
Gocumentário produzido pela Fundação .
.Abrinq, e debate com: Oded Grajew,Maria·
Stela Graciani e Pedro Dallari, coordenado
por Patrícia de (astro Santos, representante
da APG.Quinta 23, 19h30, sala 333.

o

Pro-jeto: o livro na PUC
vai muito bem. Idealizado pela
equipe do PUC 2000, esta iniciativa está aumentando e atualizando o acervo da biblioteca central da PUC. Através de um acordo direto com as editoras, estão
sendo realizadas uma série de
exposições de livros. A PUC cede
o espaço e a editora proporciona
30 a 40% de desconto aos alunos, professores e funcionários.
E uma parte do faturamento - em
torno de 10 a 200/0- é revertida
em livros para a universidade.
Mas o grande objetivo do projeto, que começou em setembro de
93, é a atualização visando a
melhoria da qualidade de ensino.
Segundo a prof Maria do Carmo
Guedes, diretora da EDUC e coordenadora do PUC 2000, "trazendo a própria editora, possibilita-se
que todos tenham acesso aos últimos lançamentos. Inclusive, é a
editora que escolhe a data da exposição podendo trazer um maior
número de novidades."
No início de 93, o PUC 2000
realizou uma pesquisa na univer

sidade onde o resultado apontou
que o trabalho de distribuição,
entre a editora e a livraria, estava
deficiente. Diante do problema,
Maria do Carmo enviou cartas às
editoras convidando para participar do Pro-jeto - que desempenharia esse papel de distribuidor. Hoje, as editoras já estão
procurando a PUC para expor
seus livros e as Faculdades estão
colaborando solicitando a participação das editoras específicas
a sua área.
Só da Editora Perpectiva, Cr$
800 mil foram revertidos em livros para a biblioteca, escolhidos pela PUC. E nesta semana,
estará sendo feita uma mostra de
livros do Prêmio Jabuti 94, com
cerca de 1500 livros - entre indicados e premiados. E, o melhor,
todos os livros têm destino certo:
o acervo da Puc.
Com a desocupação de mais dois
espaços - a livraria Saraiva e São
Paulo - o número de eventos aumentará. Para o segundo semestre,já estão sendo contactas editoras da área de Direito.

ENED - Encontro nacional dos estudantes
de Direito, em Blumenau, Santa Cotarina.
Oe·20à 25 de julho. Inscriçõeseinformações
no tA. 22 de Agosto.
TESES- "0 que pode um analistanohospital"
por Maria l.R.Tourinho. Mestrado em
Psicologiadínica. Segunda 20,1 Oh30,sala··
423. "Origem e desenvolvimento da rede
escolar da Prefeitura Municipal de Curitiba"
por Ana lúcio S.Ratto. Mestrado em
Educação. Segunda 20, 14h, sala 423. NA
proposta de alfabetização do estado de
Santa Catarinae sua efetivação no muniápio
de Penha/SC" por luciane Schlindwein.
Mestrado em Psicologia. Terça 21, 14h,
sala 423. "Monteiro Lobato" por Ivan
Russef.Mestrado em Educação. Quarta 22,
14h, sala 423. NlnFluênciada presença/
ausência de ilustrações no processo de
compreensão" por Antonio Cesar Nami.
Mestroooem ünguística. Quinta23, 14h30,
sala 423. "A Assembléia Municipal
. constituinte de São Paulo 1989-1990" por
Celeste Melão. Mesfrado em Direito. Sexta
24, 9h, sala 423. "A relação experiência
texto" porJosé Roberto Lourenço.Mestrado
em ünguística. Sexta 24, 9h, sala 419.
Kfémica de grupo operativo" por Ideli
Domingues. Mesfrado em PsicologiaSocial.
Sexta 24, 15h, sala 423. "Identidade
profissional do Serviço Social" por Raquel
M.LGentilli. Doutorado de Serviço Social.
Sexta 24, 17h, sala 419.

Pelada
•
na areia

A diretoria do Centro Acadêmico
Leão XIII está "cuspindo fogo". A
causa dessa irritação é a lanchonete
localizada dentro do C.A. que está
quase dois meses sem pagar o aluguel. Os membros do C.A. iniciaram uma campanha de boicote à
lanchonete até que esta pague os
atrasados. Vale lembrar aos donos
da lanchonete, que não tem pequeno lucro, que esta conduta é passivel
de ação de despejo. A PUC vai
fazer este mês uma licitação para
mudar os locatários do restaurante;
exemplo que pode ser seguido!

Depois da esmagadora vitória
sobre a chapa 2 do sindicato dos
bancários, 9x2, o time da AfAPUC Já
está pronto para nova peleja. Desafiou
um combinado do Jornal PUCVlVA com
o movimento estudantil. Os dois times
estão escalados e o Jogo será neste
. próximo sábado, 25/06, às 12h, na Barra funda. O Jogo que terá dois
quadros, em campo de futebol de
areia, promete ser dos mais
disputados. fique ligado que
estaremos divulgando os
resultados e os
"melhores lances" .

A diretoria da AFAPUC está tendo o seu trabalho mais do que reconhecido e prestigiado. Depois de
intensas lutas internas, seja por
melhoria salarial ou por condições
de trabalhos decentes, a direção
tem grande apoio no conjunto dos
funcionários. Agora está ocorrendo
uma verdadeira peregrinação de
candidatos a deputado para conversar com os diretores da associação.
Na lista dos que já vieram estão
entre outros: Lucas Buzato, José
Mentor e Luis Eduardo Grenhalgh.

lE:ktações Internacionais

PUCoferece
curso inédito

A partir do próximo ano, a

ção, teologia e serviço social.

PUC, através do Departamento Nas disciplinas não oferecidas
de Política da Faculdade de Ci- pela FCS, o curso conta com a
ências Sociais, passa a oferecer participação de outras unidade
um curso de relações internacio- da Universidade.
nais em nível de graduação com
Atendendo às novas
caracteristicas originais.
reafi(Jã(Jes
A originalidade do curso no
Brasil está na existência de um
perfil curricular que ultrapassa São 50 vagas para o periodo
os limites encontrados nos dois matutino e 50 vagas para o
cursos existentes. Seja o ofere- periodo noturno. A duração do
cidopela UnB, em Brasília, seja curso é de quatro anos.
o outro oferecido pela Estácio de O bacharel em relações internacionais pelaPUC poderá ser
Sá, no Rio de Janeiro.
O professor Paulo Resende, do absorvido pelo mercado de traDepartamento de Política da balho existente nos campos da
Faculdade de Ciências Soci- pesquisa e assessorias de órais, coordenador do Curso de gãos públicos e privados, tais
Relações Internacionais, des- como o Itamaraty, ministérios,
taca
que
o curso
é embaixadas, consulados, secremultidisciplinar, trazendo, além tarias, organismos econômicos,
do estudo jurídico e econômi- entidades empresariais, univerco internacionais - já existen- sidades, partidos políticos,
tes nos cursos da UnB e Estácio Igrejas e outros setores.
de Sá -, outras áreas do conhe- No próximo semestre, a FCS
cimento, como antropologia, oferecerá o curso em nível de
geografia, história, sociologia, pós-graduação coordenado
pelo professor Paulo Resende
política, filosofia, comunica

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cadernos, fichários e agendas.
Centro Acadêmico de Educacõo
(CAE) PUC
,

e com a participação de professores da Unicamp e Unesp. O
COGEAE, também no segundo semestre deste ano, oferecerá um curso sobre o mesmo
tema em nível de extensão universitária.
O curso, proposto pelo Departamento de Política da FCS, já foi
aprovado nas diversas instâncias da Universidade, faltando ser
homologadopelo Consun em sua
próxima reunião.
Para o professor
Paulo
Resende, a criação de uma nova
área de pesquisa, ensino e extensão na PUC atende as exigências das transformações em
andamento neste final de século, porque "nas ciências sociais somos desafiados a pensar
numa perspectiva que transcende as fronteiras nacionais,
flexibilizadas pelo fenômeno
daglobalização. Nos defrontamos não apenas
com
uma realidade internacional, mas com uma realidade transnacional".
PUC·VIVAé uma publicação da Associação dos
Professores e da Associaçõo dos Funcionários da
PUC·SP. Edição de lexto: Rose Delfino e 'Aldo
Escobar. Edição de arte e ediloração eletrônica:
Valdir Mengardo e Antonio Delfino. Reportagem:
Alexandre R. Alves Silvo e Paulo Papis. Colaboraram nesta edição: Francisco Cristovão, José
Corlos da Silva logo, Mario Helena G. Borges,
Madalena Guasco Peixoto, Mario da Graça
Gonçalves. Endereço: AFAPUC- Rua Cardoso de
A1meida, 990, sola 9, leI. 263-0211, ramal 208.

