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I ! lariais dos fun-

cionários.Man-
tém-se irredutível tentando
confundir até a perícia contábil
daDRT. A direção da PUC tem
apresentado índices e cálculos
cuja lógica os peritos não con-
seguem captar. Foi preciso pe-
dir ajuda da diretoria da
AFAPUC, na sexta-feira, para
que fosse possível prosseguir a
análise dos números. Com essa
tática, a Reitoria dá a entender
que quer vencer os funcionári-
os pelo cansaço.
Porém, o movimento continua
firme e unido. Além disso, o
Ministério Público já deu o seu

parecer considerando a greve
não-abusiva e, portanto, os fun-
cionários não teriam de com-
pensar os dias parados. Este
parecer, porém, ainda precisa
passar pelo julgamento da Jus-
tiça do Trabalho.
A previsão é de que o julga-
mento da greve deva acontecer
na quarta-feira, dia 20. Os fun-
cionários marcaram nova as-
sembléia para terça feira, dia
19, às 14 horas.

Professores

Na semana passada não
aconteceram as reuniões
entre APROPUC e Rei-
toria previstas para dis-
cutir o Acordo Interno
edar nova redação para o
Acordo Salarial. A ex-

5
pectativa é que elas ocor-
ram nesta semana.
Quanto aos erros nos salários o
professor De Caroli esclareceu
que vários enganos foram co-
metidos, tanto nos salários dos
professores como no dos fun-
cionários (desde conversão in-
correta dos valores em URV,
até valores alterados nos va-
les). Os erros referentes às pro-
moções da AFAPUC já foram
devolvidos, masas correções
dos outros equívocos só será
feita na folha de pagamento
de abril.A APROPUC estará
divulgando nesta semana ta-
bela com os salários
atualizados. Também
sengundo a reitoria o 1/3 de
férias dos professores será
pago no dia 25 já com o salá-
rio de março.



·.:

Um
A escolascatólicasencontraram-
se nos dias 7 e 8 de abril na Praia
Grande, num congresso que reuniu
um número significativode institui-
ções: estavam presentes represen-
tantesde 17escolascatólicas,sendo
que5das7PUCsexistentesnoBrasil
se fizeramrepresentar.
O encontro serviu para que fosse
traçado um. amplo quadro dos
problemas econômicos.adminis-
trativos e políticos que afligem
essas instituições, através da com-
paração de dados que foram trazi-
dos para a discussão.
Do ponto de vista político mere-
ceu destaque o tema da
"direitização" que vem tomando
contado clero, tanto anívelnaci-

.onal, como mundial, trazendo
danosas consequências para a li-
berdade de expressão' e demo-
cratização dentro das escolas
católicas. Nesse sentido a PUC-
SP ainda é vista como uma
excessão e, por isso mesmo, en-
carada como a ovelha negra da
família, o mau exemplo, pela sua
precária situação fmanceira, que
é interpretada pelos demais reito-
res não como fruto de desmandos
administrativos, mas como resul-
tado da excessiva democratização
ou da aplicação de conquistas
traballústas e acadêmicas como o
contrato dos professores por tem-
po e não por hora-aula.
Na comparação dos números cai
por terra o argumento usado cons-
tantemente pela nossa Reitoria
de que somos a universidade que
melhor paga no mercado de tra-
balho: se analisarmos os salários
das diversas PUCs, mesmo le-
vando-se em consideração que
boa parte delas paga seus profes-
sores no regime de hora-aula,

contro das Católicas

L

preocu
veremos que os nossos salários
são os mais baixos de todas as
PUCs do Brasil.
As conclusões do encontro se-
rão expressas num documento
que terá como principais pontos
de orientação: localizar o está-
gio em que cada instituição se
encontra; resistir a qualquer re-
trocesso; defender o papel

pluralista do saber; lutar contra a
elitização do ensino e unir todas
as forças democráticas e progres-
sistas (em particular os quadros
progressistas da Igreja) para de-
fender o projeto de democracia
presente na s Escolas Católicas
de todo país. O PUCviva estará
divulgando oportunamente as
conclusões desse documento.

Negociando
aOIVid
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De três em três
meses mars um
pesadelo vemse
juntar à jácon-
turbadavidados
professores da
pue, é quel X)

deles compraram um computador
PS 2 da IBM e, o que seria um
pagamento em suaves prestações,
acabou virando um susto trimes-
tral por causa da indexação ao
IGP-M mais osjuros mensais que
são cobrados.
A situação aflitiva levou um gru-
po de professores a tentar
gestionar junto à Reitoria, tendo
a APROPUe à frente do proces-
so de negociação. Num primeiro
momento foram levantadas duas
propostas em uma reunião con-
junta com a Reitoria e espera-se
que todos os professores envol-
vidos manifestem sua opinião
sobre qual das duas hipóteses
mais lhes favorece.
Na opção 1, a APROPUe pro-
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põe, para aqueles que querem con-
tinuar com o equipamento, uma
renegociação dos contratos, re-
duzindo-se o saldo devedor em
até 50%, com pagamentos men-
sais das novas parcelas a serem
calculadas, não superiores a 5%
do valor do salário do professor.
Na opção 2 a APROPUe propõe
a recisão plena do contrato, com
duas consequências: devolução
do equipamento e retomo dos
valores já pagos, devidamente
corrigidos, mas com desconto de
30%, considerando-se a depreci-
ação pelo uso.
Essas propostas estão sendo
encaminhadas por carta aos pro-
fessores envolvidos na compra e
espera-se uma resposta o mais
rapidamente possível, para que se
possa ter uma avaliação quanto a
preferência de cada professor. Os
contatos para declarar a opção
devem ser feitos na secretaria da
APROPUe, ou pelo telefone 872-
2685, no horário comercial
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que indecente
A semana que passou foi
de surpresa e redefinição de
estratégias para os estudan-
tes.
A surpresa deu-se na reu-
nião para negociação de
mensalidades naterça pas-
sada ( 11/04 ). Após suge-
rir uma comissão conjun-
ta, reitoria e alunos, para
formular uma proposta de
nova sistemática de calcu-
lo de mensalidades, o Pro-
fessor De Caro liiestarrcceu

. os presentes com sua "nova
proposta" de índice de cor-
reção para abril.:ó índice
anterior que era de 700/0
sobre março foi "signifi-
cativamente" reduzido
para 69,83% sobre o mes-
mo mês. Os alunos reagi-
ram de duas formas peran-
te a proposta: os que não

ficaram indignados, riram
achando que se tratava de
uma grande piada.
Na quinta-feira pela ma-
nhã e pela noite os estu-
dantes real izaram as-
sembleias bastante tensas.
Nelas decidiram manter o
movimento de boicote dos
carnês, intensificar a
mobilização e apresentar
uma contra proposta aos
valores apresentados pela
reitoria.
A negociação estámarcada
para amanhã, terça, às
18:30h. na sala P65. O
clima tende a esquentar se
não for decidido algo con-
creto rapidamente, pois a
direção da Universidade
avisou que o carnê de maio
tem que ser rodado até o
final dessa semana.

lAIgressão
na

Gerência
financeira

Não éde hoje que o Sr.Fitoshi,
da Gerência Administrativa,
vem mostrando sua refmada
educação no trato com seus
colegas, é rotina a utilização de
palavras de baixo calão e ou-
tras atitudes agressivas duran-
te suas conversas com outros
funcionários.
Mas, no último dia 11 a coi-
sa foi mais longe e o referi-
do senhor, aos berras e qua-
se à beira de uma crise his-
térica, expulsou de sua sala
uma funcionária que pedia
explicações sobre erros co-
metidos em seu salário.
Todos esses acontecimentos
são relatados pela AF APU C
em carta endereçada ao pro-
fessor Antonio Carlos Ronca,
solicitando que a Reitoria tome
as providências cabíveis con-
trao Sr. Fitoshi, que, segundo a
associação representa ainda um
resquício da era Benzinelli.
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somos levados a crer, que com
palavras sentimentais, a Reito-
ria acaba por representar a co-
média da Seriedade. A paixão
esquizofrênica que move a to-
dos na universidade, atinge seu
grau mais alto na categoria dos
funcionários, pois, insistir na
permanência na universidade
constitui-se hoje em situação
surreal e insalubre. Os funcioná-
rios da Pl.íC atingiram o ápice de
seu dinamismo, pois exercer suas

funções nas atuais
condições de traba-
lho e salário é, no
mínimo "arriscado", ,
e no entanto a cate-
goria administrativa
não arreda, procura
participar ativamen-
te dos conselhos, dos

tu • .;. trabalhos cornunitá-nClonanos r~os,doteatroepri.n-
. cipalmente acredita

num projeto de uni-
versidade viável e de
qualidade. Querer
desconsiderar a
participação dos
funcionários admi-
nistrativos é, no

mínimo, falta de visão da Rei-
toria para uma luta que hoje
já é. reconhecida mesmo em
caráter nacional.
Finalizando, acreditamos que a
imagem que fazemos da univer-
sidade não pode ser exclusiva-
mente um espelho das ações da
Reitoria, mas deve constituir-se
numa reflexão mais ampla, onde
a discussão possa efetivamente
transformar-se em auto-educa-
ção política de cada um.
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Q.lqUer análisequehoje se
faça da situação de crise da Uni-
versidade pode incorrer em uma
avaliação de caráter subjetivo,
pois, se de um lado temos uma
comunidade insatisfeita, de
outro a Reitoria mostra-se igual-
mente "magoada".
Não obstante, apesar do caos ins-
taurado, percebemos claramente
que a posição da Reitoria é evi-
denciada pela vontade de querer
passar à Universidade a imagem
de que ela é a getão
mais responsável de
todos os tempos.Se
de um lado isso fica
claro, permanece
também sem respos-
ta a pergunta que a
comunidade, e em
especial os funcioná-
rios fazem: a que pre-

.çotudo isso?
Se reconhecemos a
legitimidade da Rei-
toria, percebemos
também um certo
abandono de suas di-
retrizes políticas,
bem como a falta de
transparência em al-
gumas posições adotadas. O
exemplo mais recente éo de que-
rer confundir categorias, tentan-
do criar um conflito entre profes-
sores e funcionários. O plano de
reformulação administrativa,

apresentado aos conselhos da
universidade, acabou por se trans-
formar em manual, que sofre di-
versos questionamentos, tanto na
falta de clareza de alguns pontos,
como na sua ineficiência em
apresentar uma proposta de
transformação da dívida da pue
a longo prazo. No mais, parece-
nos um plano que tende a favore-
cer o segredo e com uma tão
veemente defesa por parte da
Reitoria que quase os impele às

I.OkiniãO
Respeito
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merecem
Carlos Alberto Dutra

raias do ridículo. Certo é que,
para que tais medidas cheguem a
qualquer resultado, é necessário
contar com a confiança de todos,
na qualidade de representantes
livres e não de súditos. Às vezes,
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Carlos Alberto Dutra é encar-
regado de seta de compras da
PUC-SP
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tombamento da pue
Dos fantasmas que ron-
dam a Pl.K', um deles - o que
ameaça a sua memória - teve
a sua morte anunciada. No
dia 14 de março: último, O
colegiado do Condephaat
aprovou a abertura do
processso de estudo do tom-
bamento do conj unto
arquitetônico da universida-
de. Este conjunto é formado
pelo TUCA, prédio velho,
capela, casa paroquial e jar-
dim da Monte Alegre, inclu-
sive o cruzeiro. Isto signifi-
ca que,' a partir desta data
nada poderá ser modificado
neste conjunto sem a autori-
zação do Condephaat.
"O conjunto da PUC merece
a preservação para garanti r
tudo o que representou cul-
turalmente para a comuni-
dade", afirma o professor
Edgard de Assis Carvalho;
chefe do programa
deCiênciais Sociais na Pós-
Graduação da PUC . Há al-
guns anos , na gestão da
professora Leila Barbara, o
professor Edgard, juntamen-
te com a professora Lucia
Helena Rangel, Renato
Ganhito e Edson Passeti, fize-
ram o nedido de tombamento

do conjunto arquitetônico,
preocupados com a espe-
culação imobiliária que vem
assolando a região.
Com a aprovação do pedido
uma resposta positiva para o
tombamento é quase certa.
"O estudo poderá demorar
anos, pois envolve arquitetos,
historiadores e umadocumen-
tação muito extensa", explica
o professor Edgard, que já foi
presidente do Condephaat.
Financeiramente, a PU C -
que já tem seus prédios hi-
potecados - não ganha nem

perde com o tombamento. A
rigor, o governo deveria ter
uma verba para manutenção
de cada imóvel, mas o que é
destinado ao Condephaat
não é suficiente.
Resta agora saber qual o
destino a ser dado à caixa
24 horas do Banespa, he-
rança do Sr. Vicente
Benzinelli, que, apesar dos
serviços que presta à comu-
nidade, constitui-se num
corpo estranho a todo o
conjunto arquitetônico que
hora se quer preservar.

Lançamento: "Pcríns Entreabertas" é o
título do livro que Yvone Meyer Falkas está
lançando pela Plexus Editora, da professora
Silvia Freilas Machado da Fonoaudiologia ..
O lançamento deverá acontecer na livraria
do Vila, Ruo Fradique Coutinho, 915, Vila
Madalena, no dia 18 às 19h ..Noprelo, outro
lançamento do pessoal da PUC:
"Desenvolvimento e Aprendizagem em
Piaget e Vyvotsky ( a relevância do social)
"de lsildn Palangana, doutorando em
Psicologill d11 Educaçõo.

Curso: Dança, Vogo e Mossagem.lnscrições
no Depto. de Educação Físico, S.16, prédio
Velho.

XII Encontro Nacional dos Estudantes
de Ciências Sociais de 20 o 24 de abril no

UFRJ. Inscrições e programoçõo no CACS.

IElKontro Nadonalde Educadores de Surdos
- De 18 o 20 de abril no TUCA.Informaçõ~~e
inscrições: Mega tel7 43-1909

Palestra: Psicopolo!ogio do Vida Colidio~o
do Pessoo idoso. Prof. André Chevonce,do
Univ. de Paris XIII. Dia 18, às 9:30 solo 134.

Cogeae:"lnglês paro guios de Turismo". de
20/04 11 06/7 às 40s. feiras dos 20 às
22:30 h.
uQ Papel do coordenador no processo
reflexivo do professor". de 18/4027/6 ês
205. feiras 18 h. .
"Róberto Rosselini: Cinema, televi~.~o,
mélodo";de 18/4 a 18/5; às 20s. e 411s.
feiras às 19h.
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-. NTC
na Afrlca

projeção nacional pelos tra-
balhos comunitários realizados pelo

Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC),
parte agora para trabalhos no exterior. Os estu-

.' dantes Andrea Duarte, Luciana Ferreira, Marcos
Eduardo Marinho e !'1aise Ribeiro passarão, a
partir de maio, um ano em Cabo Verde desenvol-
vendo trabalhos coma comunidade das dez ilhas
que formam o país. Os trabalhos serão realizados
nas áreas de fono, menores de rua, prostituição,
nutrição, entre outros. A "expedição" é promovi-
da pelo Instituto Caboverdiano de Menores e terá
como complemento um curso em agosto, que
será ministrado pelaProfessora Stella e o pessoal
do NTC. BOA VIAGEM.

.TU~A a to o~apor ...•
'Nesse mes de abril o TUCA inaugura a sua
..P!2~~ação 942PIIll8rç~ !()t.~l.Estreoun::
;'última sexta( 15/6,4~Jp~ça "Osineús prezad
:::~~~~a~:".com':~~~F' .. :~~~q8.Jl.UlÍ0r.
l?~ç~'deelencb:::~~?? >< o eri(): Rroe~,Ed

,~*tshJOthoI1B~S~8s,!::J~i.>,~#~de Ang
~eéli)prometeie~~!iro~e'~,IUOSllCeSso alem

::gg:':i~mS~,ltemp()ráda,~o19o; A peça rola
..,qtiiut~ado~ngo. Ree~tt"~i()ut~çfm na Ú!t~mª,":
j:~exf~;,:"Bernarda" cônlciir~çãodo profess()ri:i
• Carlos Gardin. O espetátulô~.que vai de sextaa'
,d?~g8 no TuqUinha,.é.eflçF~ad~p~!on~çl~o·

deafores do TUCA;:T~bemiriiciôusuatempº7'::
rada no sábado a peça infantil" A princesa Imità
e o Fantasma Vermelho ",~no Tuquinha. Com;á

:~~~~!1~t~1ii~~~~~~:~o~~~~erá
profe~so[es e f\lnci()l1.ádosç~30%. .

Enrolandona rampa
A direção da PUC continua dando bola fora. Dessa vez a responsabilidade é dividida pela VRAD e
pelo advogado trabalhista. Na pinimbajudicial com os funcionários ojuiz pediu a análise de um perito
contábil. Após as duas partes enviarem as suas contas, o perito ficou estarrecido com os dados da
Pontificia, e deu duas possibilidades à Universidade: ou explica os números ou estes serão rejeitados.
O advogado bem que tentou, mas a resposta do perito foi clara "Não
entendi; nunca vi contas tão absurdas"sentenciou. Será o desespero em
defender o indefensável ?

Trovõo na TV
, Na próxima terça-feira, Dia do índio,
I a pue deverá marcar presença na nossa
mídia: lúcia "Trovão", aluna ~e Ciências
Sociais~ comparecerá no Programa
livre aivulgando o trabalho que a
comunidade puquiano vem de-
senvolvendo no seu Museu do Indio.

PUC~VIVAé uma publicoção do AS5ocioçiigdos
Profêss()resêdoAss()cio~ão dos Funciohpfios
da PUC-SP.Edição de texto: Rose Delfino;Aldo
Escobor. Edição de nrte e editornçêo eletrônico:
Voldir Mengordo e Antonio Oelfino.
Reportagem: Alexandre R. Alves Silvo e paulo
Pcpis. Colaboraram nesta edição: FrailCisco
Cristovõo, José Carlosda Silva logo, Morio Heleno
G. Borges, Modaleno GuoscoPeixolo, Mario do
Graça Gonçalves. Endereço:AFAPUC-Ruocardoso
de A1meida,990, sola 9, leI. 263-0211, romo1208.


