
Gomo a Reitoriavemle-
vando a diretoria da AFAPUC
em banho-maria nas últimas reu-
niões de negociação de salário,
esperava-se mais uma vez que a
assembléia da última quinta-fei-
ra, dia 11, transcoresse em clima
de desânimo e apatia. No come-
ço foi mesmo assim, mas a insa-
tisfação e revolta não tardaram
em vir a tona. A gota d' água foi a
proposta da Reitoria para o paga-

0~ento do aditamento, rejeitada
. 'imediatamente pela assembléia.

"Eles não nos respeitam, já
estão aplicando esta proposta sem
que ela tenha sido aceita pela
categoria", explicou um integran-
te da diretoria da AFAPUC. De-
pois de muitas perguntas, escla-
recimentos e discussão a assem-
bléia aprovou a convocação dos
reitores professores Ronca e De
Caroli para uma reunião aberta
no próximo dia 16, às 14 horas,
na qual a categoria vai expôr
todo seu descontentamento e in-

r>.+-satisfação pela forma como vêm
'~sendo levadas as negociações.

"Nossa proposta é a mesma já
apresentada, não dá para mudar
um ítem sequer", afirmou
Anselmo da Silva, presidente da
AFAPUC.

A assembléia aprovou a pro-
posta e decidiu ainda que depois
da reunião do dia 16, outra as-
sembléia terá o encargo de deli-
berar sobre medidas mais radi-
cais a serem tomadas para pressi-

onar a Reitoria. Na pauta estão
inviabilização dos vestibulares,
chamada da fiscalização do INSS,
Imposto de Renda, Ministério do
Trabalho, já que a PUC não paga
encargos sociais há 24 meses, e
greve. A associação deverá orga-
nizar uma coletiva à imprensa e
não está fora de cogitação a ela-
boração de matéria paga a ser
veiculada nos jornais Folha de
São Paulo, O Estado e Diário
Popular. A assembléia decidiu
ainda que o sindicato deve forçar
o julgamento do embargo ou re-
tirar o embargo.

Os ânimos começaram a es-
quentar com a chegada de um
documento de última hora da
Reitoria à assembléia, anuncian-
do que os pagamentos continua-
rão sendo efetuados no dia 8 de
cada mês e propondo reajuste de
12%no dia lo. dejulho, quejáfoi
pago no salário de agosto; rea-
juste de 3,19% a partir de 10. de
setembro a ser pago em outubro
e reajuste de 4% em 10. dejanei-
ro a ser pago em fevereiro a titulo
de antecipação salarial a ser des-
contado na próxima data base.
Os valores retroativos de março a
junho referentes aos 12%,
totalizando 48%, seriam pagos
em três parcelas de agosto a
outubro; os referentes aos 3,19%
retroativos de março a agosto,
totalizando 19,14% seriam pa-
gos em novembro e os referentes
aos 4%, de julho a dezembro,
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totalizando 24% seriam pagos
em 24 de fevereiro.

A assembléia acatou a pro-
posta da diretoria da AFAPUC
de manter aproposta anterior dos
funcionários ele12% retroativo a
março já, 3% retroativo a março
em setembro e 4% retroativo a
julho também em setembro e a
volta da data do pagamento ao
quinto dia útil de cada mês. A
categoria reafirmou ainda a dispo-
sição para reposição dos dias pa-
rados de greve desde que a Reito-
ria pague a todos tudo que deve e
deposite os encargos sociais.



[Elofessores
Começa a discussão

do documento
A APROPUC iniciou na se-
mana passada o processo de dis-

I' :;ussão de seu documento PUC-
SP: UmaProposta Para aDiscus-
são da Crise, enviado aos profes-
sores no fmal do mês passado.
O documento propõe uma abor-
dagem diferente da crise da Uni-
versidade. Procura analisá-lanão
sob aótica do casuísmo fmancei-
ro (no qual o caixa tem precedên-
cia sobre políticas acadêmicas),
mas a partir de um projeto claro

de Universidade, que privilegie a
PUC como uma instituição vol-
tada para o ensino e a pesquisa.
Alguns departamentos já toma-
ram a iniciativa de discutir o do-
cumento, e a APROPUC preten-
de levá-Ia aos órgãos colegiados
e aos Conselhos Departamentais
da PUC, para que possa ser
discutido pelos mais variados
setores da Universidade e enri-
quecido com novas propostas.
Também é intenção da entidade
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dar continuidade à análise das
questões esboçadas, através de
grupos que elaborem novas
publicações para aprofundar o
estudo dos diferentes ângulos do
documento .

. ' ... ' .

·Te t~~:*Idê"hiid Jfie:'u ma'âJ~1'i
tão daCotidianeidade, por Ma·'
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Probletnas sociais
invadetn o catnpus

Na opinião dos trabalhadores em
geral, terceirização é uma estra-
tégia de mercado na qual opatrão
entra com o pé e o empregado

Aom a bunda. Claro! Quem
.,,--...,terceiriza, demite! É esse mode-

lo perverso para os trabalhadores
que a PUC "democrática" está
importando da inciativa privada.
Isso, sem qualquer adaptação
para a realidade do campus. Os
efeitos colaterais estão aí para
quem quiser conferir.
As empresas de limpeza e segu-
rança prometem mundos e fun-
dos para a Reitoria, que de olho
no caixa, faz qualquer negócio.
Em contrapartida, essas empre-
sas invadem o campus sem qual-
quer preparo, trazendo um

r- contigente de miseráveis para a
.Universidade. Os funcionários
contratados pelas empresas
prestadoras de serviço, além de
não receberem qualquer treina-
mento para executar o trabalho,
ganham salário mínimo e não
têm qualquer beneficio como vale
transporte ou refeição. Alguns
chegam a desmaiar de fome nos
corredores da PUc. Outros aca-
baram de chegar do Nordeste e
mal sabem o que está ocorrendo
com eles e o que devem fazer na
Universidade.
A AFAPUC já foi procurada inú-
meras vezes para prestar socorro a
contratados que não tinham recur-
sos para vir ao trabalho no dia
seguinte, ou que estavam traba-
lhando de baniga vazia. Solidári-
os, alguns funcionários chegam a
trazer marmita para os contrata-
dos. Mas isso não é solução.

Já com a segurança, o problema
é o despreparo absoluto para o
trabalho no campus. Os guardas
não são treinados e estão comple-
tamente perdidos. Ora banam o
acesso de crianças, ora não. Arbi-
trariamente impedem a entrada e
pedem identificação a funcionári-
os e estudantes que consideram
mal vestidos ouencarados. Muitos
já foram abordados porque são
negros. "Essas empresas estão tra-
zendo problemas sériospara ocon-
vívio no campus", avalia Carlos
Dutra, da AFAPUc.

A terceirização sem qualquer
análise e estudo de sua viabilida-
de também vem ocorrendo em
outros setores da administração
universitária. No CPD, RH e até
nas secretarias isso também vem
acontecendo paulatinamente. "A
terceirização pretende enfraque-
cer o movimento dos funcionári-
os", avalia Anselmo da Silva,
presidente da AFAPUC. A enti-
dade começa a discutir o proble-
ma e deve apresentar suas avali-
ações à Reitoria no próximo mês
de setembro.

Cargos e salários
Vem aí o novo plano de cargos e
salários. Sai debaixo! Como é do
feitio desta Reitoria a implanta-
ção pura e simples de medidas
que afetam a comunidade como
um todo sem qualquer discussão,
dessa vez também, tudo ocorre
de cima para baixo. O pacote
será desovado sobre a cabeça dos
funcionários assim que o profes-
sor Ronca chegar dos Estados
Unidos no próximo dia 15. O

plano, na verdade, foi elaborado
apenas para o beneficio da Reito-
ria. "Quem não aceitar, será
engolido", anunciou um por-
ta-voz da direção. E as demis-
sões já começaram. Enquanto
isso, pessoas do esquema
Bezinelli, recebem promo-
ções. Há algo mais no ar que
os aviões de carreira e a po-
luição! Há algo de podre no
reino da Di namarca!
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Algumas pesquisas Nosso
divulgadas recentemente

pela grande imprensa vêm sa'Ia;rieo
demonstrando razoável
aprovação da população ao
plano reaL Tal aceitação leva nos Ainda segundo o professor
em conta a interrupção na Luiz Carlos, algumas pers-
escalada inflacionária que te mpos pectivas apontam para uma
corroia diariamente nossos' inflação semestral beirando

r=. lá combalidos salários. Po- dO real os 30%, que só vai ser "re-
rém, o que representa tal in- composta" na nossa data-
terrupção em termos de po- c:::l base, março/95. Isto, se a
der aquisitivo do trabalha-. c::> Reitoria não inventar mais al-
dor? O empregado da PUC- guma desculpa para
SP,por exemplo, já entrou no descumprir novos acordos
plano com uma defasagem salariais. Teme-se, por outro
salarial de no mínimo 77%, lado, que a contenção dospre-
fruto do descumprimento do I; f!. ços só esteja acontencendo
dissídio de 92/93 pela' agora, às vésperas da eleição
Reitoria. presidencial, para dar susten-

,-. Para o professor Luiz Carlos ,..~{jf:!': tação ao candidato do gover-
, . - de Campos, do Centro de :<~~ < no, Fernando Henrique

Ciências Matemáticas, Físi- Cardoso. Nesse caso, 30%
cas e Tecnológicas, mesmo ganham uma força maior,
excluindo-se a perda salari- . visto que representam uma
al anterior ao plano real, . ,: corrosão monetária
nossa defasagem é grande. ~~~_"<' ~I.~~:~dolarizada. Politicamente,
"Além de nos situarmos no ~"'~--'- -~~~Ç<,Y1/·:'~~;1!também será complicado
pior grupo da antiga política ~i--I..,11~'~-i;:-I~~:~~;i1rr~~'para se negociar, uma vez
salarial, tivemos de nos con- ~,: .~~.-i~ ~0:- 'li \" que o repasse aos preços
tentar com a conversão de ~ <::> não se dá de forma tão tran-
nossos salários em URV na quila COlTIO até agora vinha
data menos favorável possí- Dessa maneira, não há o que ocorrendo.
vel", explica o professor. Isso comemorar, principalmente Por tudo isso, é bom fi-
porque o pagamento na PUC se levarmos em conta que os carmos atentos para que
foinodia8enãonoquintodia 6%de inflação ocorridos em novos tipos de arrocho
útil como prevê a lei. Aliás, julho têm uma conotação não sejam incorporados
essaémaisumaarbritariedadc diferente daquela inflação ao nosso cotidiano salari-
que continua acontecendo. pré-plano Real. Esta é al já tão defasado.

lastreada no dólar e, portan-
to, de efeitos menos contro-
láveis que os da nossa velha
e conhecida inflação em cru-

. .zeiros reais.



'~~Fumarou
não fumar •••

Shopping
cultural

Apesar de no início, quase ninguém ter dado bola, o movimento "pela qualidade de vida no Campus"
está tomando corpo. O projeto que pretende puxar vários debates como o uso de drogas e o nível de
ruídos, está tendo como cano chefe, o debate sobre o tabagismo na sala de aula. Fique de olho que novos
debates vem aí.

Eleições
Até Brizolajá confumou sua partici-
pação no debate dos candidatos no
Tuca no começo de setembro. Já
nossa querida Erunda está fazendo
forfait, não concorda com a data, 29
de agosto, 19 horas, para o encontro
dos senadores. Os outros três primei-
ros colocados nas pesquisas José

'.SeITa, Romeu Tuma e João Leite
Neto toparam de pronto.

A nO"e'ados c,,,,,.uIGâ.res
Parec;e brin<;odeira, mas os computadores

. do laboratório de jornalismo, estão de
novo na pauta do d,a. Para quem nõo se
lembra: toram.prOmetidos 25 <;olnputado-
res para tal laboratório pora marÇo de 94:
não apareceram. Foram promericlos para
o decorrer do primeiro semestre: nada. A
Reitoria jurou que lá estariarnl:l!~:/'I?i~~do
des~e rn~~I:l;q!l~s~. §Urp~:!'I9s ..salas
<;QI1IJl1uqrnq~~~rcasmaqu,,~Sde esawer.
Aeohl;ôRei.toria di~ que o ,,!oisb,.eve
P"!$$i~/iel~~sJ(Jrõo i!1$tol~q3~..~orém .:
SomenteJ 5;iQuemViverVeiáfc;; .. . ..

.••. """-"" ".'.":'," ~ .."', .,., . . . "'., ',c" •... ,.' •
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EVeíções

Comitê prepara a vinda
de FHCà PUC

NãO é verdade que
Femando Henrique Cardoso,

('candidato à presidência pelo
PSDB, tenha se negado a par-
ticipar de debates de candida-
tos na PUC. O que ocorre é
que a campanha de FHC, está
apenas começando no campus.
Segundo explica o professor
Otaviano De Fiori, do curso de
Ciências Sociais e coordena-
dor da campanha do candidato
na PUC, o que se pretende são
algumas discussões iniciais
com os formadores de opinião

r---"---naUniversidade. Ele acredita
-c, que o ambiente é bastante re-

ceptivo ao debate político. "Te-
nho falado em paróquias cató-
licas, tradicionais redutos
petistas, a grupos de intclectu-
ais, em igrej as protestantes e
percebo restrições às alianças
feitas com o PFL, mas à medi

da em que o assunto é debati-
do, a resistência se desfaz",
conta o professor.

Ele quer mostrar aos estu-
dantes, professores e funcio-
nários, segundo explica, que
Antonio Carlos Magalhães e o
PFL não são poderosos bichos
papões nesta aliança. "ACM
está encurralado e sem poder e
só por isso aceitou aliar-se a
um partido tradicionalmente de
oposição ao seu", diz Otaviano.

Mas para evitar qualquer
desgaste ao seu candidato, o
comitê de FHC pretende aplai-
nar o terreno. "Vamos promo-
ver o clima de discussão até
para que o encontro do candi-
dato com a comunidade possa
objetivamente render frutos",
ammcia. Com os artistas o co-
mitê está discutindo a reedição

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

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

Centro Acadêmico de Educação (CAE) Pllf

da lei Samey e a remontagem
daFunarte. "Essa preparação é
importante para afiar o bico de
todo mundo e trazer à pauta os
assuntos que nos interessam
mais diretamente", explica
Otaviano. Entre os pontos que
ele considera importantes es-
tão as questões da elitização da
universidade e a política de
bolsas de estudos. "Precisamos
terumplanoespecíficopara apre-
sentar ao candidato eleito, pois
existe um consenso de que é
mesmo duranteosprimeiros seis
meses de governo que o presi-
dente conseguirá fazer as coisas
acontecerem", explica. "Depois
disso certamente o governogas-
ta mais tempo nos embates com
a oposição, temos que ter nosso
projeto fechado para Ievá-lo ao
presidente logo depois das elei-
ções", conclui o professor.


