
pós a rodada de ne-
gociações do dia 3, terça-
feira, os funcionários reali-
zaram assembléia no dia
5.Eles decidiram recusar a
proposta da Reitoria de um
abono de 15% sobre o me-
nor salário, ou seja, R$
75,00 para todas as faixas
salariais.Este abono seria
pago no dia 27 de outubro.
Além disso, a direção da
universidade não quer
transformar os 4% conce-
didos no pagamento de
setembro em produtivida-
de. O único item que a
Rei toda acei tou foi
aquele que reconhece as
perdas salariais da cate-
goria. Porém, condiciona
tal reconhecimento a
concordância do índice
a ser utilizado. A direção

da PUC não quer aceitar
o índice do Dieese.

Osprincipaisargumentos
da Reitoria para justificar
tantaintransigênciasãooflu-
xo de caixa e o fato de não
estarem épocade data-base.

A assembléia entende
que as negociações não
devem ser abandonadas e
faz uma contraproposta.
Que a Reitoria aceite o

ICV-Dieese como ins-
trumento de correção sa-
larial, que o abono tenha
um valor maior, pago
todo dia 15 e em maior
número de meses.

Por último, a catego-
ria decidiu propor a re-
dução em 25% da jorna-
da diária de trabalho,
sem redução salarial para
todos os funcionários.

•



Carta da Terra
Herbert de Souza (Betinho)

m dia a vida surgiu na terra. A terra
tinha com a vida um cordão umbili-
cal. A vida e a terra. A terra era gran-
de e a vida era pequena. Inicial.
A vida foi crescendo e a terra ficando
menor, não pequena. Cercada, a ter-
ra virou coisa de alguém, não de to-
dos, não comum. Virou a sorte de al-
guns e a desgraça de tantos. Na his-
tória foi tema de revoltas, revoluções,
transformações. A terra e a cerca. A
terra e o grande proprietário. A terra
e o sem terra. E a morte.
Muitas reformas se fizeram para di-
vidir a terra, para toná-la de muitos e,
quem sabe, até de todas as pessoas.
Mas isso não aconteceu em todos os
lugares. A democracia esbarrou na
cerca e se feriu nos seus arames far-
pados. O mundo está evidentemen-
te atrasado. Onde se fez a reforma o
progresso chegou. Mas a verdade é
que, até agora, a cerca venceu., o que
nasceu para todas as pessoas, em pou-
cas mãos está.
No Brasil a terra, também cercada,
está no centro da história. Os peda-
ços que foram democratizados custa-
ram muito sangue, dor e sofrimento.
Virou poder de Portugal, dos coronéis,
dos grandes grupos, virou privilégio,
poder político, base de exclusão, for-
ça de apartãeid. Nas cidades virou.
mansões e favelas. Virou absurdos
sem limites, tabu.
Mas é tanta, é tão grande, tão produ-

tiva que a cerca treme, os limites se
rompem, a história muda e ao longo
do tempo o momento chega para
pensar diferente: a terra é bem pla-
netário, não pode ser privilégio de
ninguém, é bem social e não priva-
do, é patrimônio da humanidade e
não arma do egoísmo particular de
ninguém. É para produzir, gerar ali-
mentos, empregos, viver. É bem de
todos para todos. Esse é o único des-
tino possível para a terra.
Assinam esta carta os que desejam
mudar a terra, querem democratizar a
terra, querem democracia na terra. Mas
ainda neste século. Já se esperou de-
mais. A democracia na terra é questão
de cidadania. Esta é uma tarefa funda-
mental da Ação da Cidadania.
Que o novo presidente execute esta
reforma. Que os novos governadores
participem desta mudança. E que a so-
ciedade seja o verdadeiro ator dessa
nova peça para mudar a face da terra.
Apartir daí a vida na terra será melhor."
Se você concorda com o conteúdo
desta carta assine-a também. As as-
sinaturas estão sendo colhidas na
AFAPUC (corredor da Cardoso) e
APROPUC (salaP-70) eserão envia-
das ao presidente da República

Herbert de Souza (Betinho ) éarticulador
nacional da Ação da Cidadania e Coor-
denador da Campanha Nacional pela
Reforma Agrária



Em debate a extinção da
No períodode 11~~!oe~~ o!~i~Sp!1 que a EducaçãoFísi-

de outubro, realizar-se-á na pois o atleta que não é dono ca, numa universidade como
PUC-SP o IV Seminário Na- do próprio passe não pode a PUC-Sp, pode exercer em
cional de Educação Física do escolher o clube em que vai nossa sociedade. O esporte é
Terceiro Grau. Este evento jogar - ou aceita a proposta uma prática social construí-
representa mais do que um feita pelo detentor do passe, da historicamente e, como
encontro de professores inte- ou fica "encostado", sem tal, pode servir ao desenvol-
ressados em discutir a Edu- poder exercer seu direito de vimento de todos os homens
cação Física no ensino supe- trabalho. Desta forma, mui- ou a interesses espúrios de
rior. Trata-se, sobretudo, de tos atletas são obrigados a minorias. Cabe àqueles que
discutir as possibilidades da mudar de cidade, de estado fazem uso do exercício da
Educação Física inserida na e mesmo de país, segundo os ação-reflexão crítica, o papel
Universidade,enquanto práxis interesses dos detentores de de apontar as contradições
transfonnadoradaspráticasso- seu passe, independente- presentes na sociedade e atu-
ciais,no contexto sócio-cultu- mente de sua preferência. ar no sentido de construir
ralem que se inscreve. Vida familiar?Amigos? Vín- práticas que sirvam aos inte-

O evento será aberto no culos com grupos artísticos, resse humanos coletivos.
dia 11/10, às 19:00h, no políticos, religiosos ou ou- Nesta linha de reflexão, o
TUCA, pelo professor Anto- tros? Estabilidade, seminário representará tam-
nio Carlos Caruso Ronca, enraizamento? Ora, tudo isto bém um momento para dis-
com a palestra "A Universi- é bobagem! Afinal, o impor- cussão de questões mais am-
dade, a Educação Física e a tante é ser exposto e pIas da Educação Física
Sociedade". Logo em segui- comercializado nas vitrines como área de conhecimento.
da ocorrerá o primeiro traba- do futebol, ao sabor dos in- Como pode ser definido o
lho do seminário: um ato pela teresses econômicos nacio- objeto de estudo da Educa-
extinção da lei do passe do nais e internacionais. A sub- ção Física? Quais implica-
jogador de futebol profissio- missão a essa forma hedion- ções que tal discussão traz
nal brasileiro. Esse ato repre- da de relação de trabalho é, para o ensino, a pesquisa e a
senta um importante marco no Brasil, a única forma de o extensão, na atividade da
na luta pela derrubada de re- atleta poder exercer sua pro- Universidade? Alémdissose-

.laçõesde trabalho com carac- fissão. Isto enquanto perdu- rãoapresentadas experiências
terísticas escravagistas, no rar a Lei do Passe, que con- concretas em andamento no
Brasil. De Jato, a instituição traria até mesmo um princí- ensino da Educação Física
do passe estabelece um vín- pio fundamental do capitalis- como componente dos currí-
culo entre o atleta e o deten- mo mais selvagem e do libe- culos de graduação, assim
tor de seu direito de traba- ralismomais extremado: o di-
lhar (pode ser um clube, uma' reito à livrevenda da forçade
pessoa física ou outra pessoa trabalho no mercado.
jurídica), que pode ser com- Portanto, o combate à'Lei
parado aquele existente en- do Passe é um exemplo ,do

CONTINUA NA
PÁGINA AO lAD~



ELEiÇÕES APROPUC

Diretoria propõe novo
calendário eleitoral

Além do cinqüentenário
da PUC-Sp, no próximo ano,
estaremos comemorando os
20 anos de fundação da As-
sociação dos Professores da
PUC-SP. Exatamente num
25 de setembro de 1976 foi
lavrada a ata de fundação da
APROPUC, associação que
hoje constitui-se na mais an-
tiga entidade de professores
de 30. grau em atividade.

Acontribuição que esta as-
sociação vem prestando ao
movimento dos professores,
não somente dentro da PUC,
mas de uma maneira mais
ampla, tem-lhe garantido um
lugar de destaque na discus-
são das questões educacio-
nais e políticas brasileiras.
Quer seja na luta pela ga-
rantia de dignidade profissi-
onal ao professor desta casa,
quer seja na discussão polí-
tica das questões de fundo da
sociedade brasileira, o deba-
te sindical do professorado é
hoje impensável sem a par-

. ticipação da APROPUC, en-
tidade que já viu passar por
sua diretoria nomes repre-
sentativos do cenário acadê-
mico e político do país.

E, como não poderia deixar
deser,adiretoriadaAPROPUC
deveráorganizaruma série de
eventos para comemorar

condignamente a data.

Des~obilização
Paradoxalmente, porém,

este momento alvissareiro
encontra tanto o movimento
sindical brasileiro,como mais
particularmente nossos pro-
fessores, extremamente
desmobilizados: uma série
de motivos têm feito com
que nossos mestres paulati-
namente tenham se afastado
das assembléias da categoria,
delegando à diretoria da
APROPUC o poder de nego-
ciar suas reivindicações polí-
ticas e econômicas.

A situação é mais grave se
tomarmos em consideração
que este mês ( além de tan-
tas mudanças a serem
introduzidas no cotidiano do
professor da PUC) deveriam
ser realizadas eleições para
renovação da diretoria da
entidade. Evidentemente, o
fórum privilegiado para a dis-
cussão de propostas e deba-
te acerca dos rumos da enti-
dade é a assembléia dos pro-
fessores. Porém, nas várias
oportunidades em que a
APROPUC chamou uma as-
sembléia para discutir a
questão, os professores não
compareceram, obrigando a

atual diretoria a propor algu-
mas saídas, para que o traba-
lho até agora desenvolvido
não sofra nenhum tipo de
interrupção.

Por outro lado, a direto-
ria da APROPUC entende
ser extremamente inconse-
qüente a manutenção de um
calendário eleitoral, onde a
discussão entre as diversas
correntes de opinião dentro
do movimento sindical da
PUC efetivamente não acon-
tece. Nesse sentido a direção
da Associaçãodos Professores
daPUC-SP propõeoadiamen-
to do processo eleitoral até o
próximomês de março,quan-
do, então, a formalização de
novas idéias poderá dar rumos
diferentes ao processo
sucessóriona entidade.

A APROPUC está aberta
a novas propostas e sugestões
de seus associados, que po-
derão ser levadas à sede da
entidade, ou mesmo através
das páginas deste jornal, que
manterá um espaço aberto a
todos que queiram participar
deste debate. Nos próximos
dias, deverá estar sendo en-
tregue aos professores uma
carta da APROPUC conten-
do uma explicitação daquilo
que foi aqui brevemente es-
boçado enquanto proposta.



Estão sendo pro-
movidos eventos .
na Universida-
de, muitas vezes
com grandes per-
sonalidades, sem
que ninguém fi-
que sabendo.
Explica-se: os or-
ganizadores se'
esquecem de di-
vulgar.
Na semana pas-
sada tivemos dois
casos típicos.

No mesmo dia
quinta-feira, no
teatro de arena
tivemos o debate
"Movimento es-
tudantil em ques-
tão". Além de
alunos da PUC
tínhamos entre
os debatedores o
presidente da
UNE. Não se
viu divulgação.
Resultado: no
início do debate

tínhamos 6 pes-
soas na mesa e 3
espectadores.
Na sala 333 tive-
mos um debate
sobre controle ex-
terno do judiciá-
rio com a presen-
çadodeputado fe-
deral José Genoi-
no. Má divulga-
ção. Resultado:
no início do deba-
te o auditório não
tinha 20 pessoas.

Troupe
ulaJante

O CUCA (Coral
do TUCA) fez as
malas e foi can-
tar no interior do
estado de São
Paulo. Durante
um fim de sema-
na se apresentou
em encontros de
corais em Casa
Branca e Mogi
Guaçu.
As apresentações
foram bastante
aplaudidas. A vi-
ajem além de mu-
sical serviu para. ,um maior convi-
vio entre os mem-
bros do coro.
a intercâmbio foi
promovido pelo
regente Renato
Teixeira. Valeu!

nrre MA
T111DUTÁllIA

Esse será o tema
do debate que
'ocorrerá nesta
terça-feira no
TUCA.Com as
presenças de
Ives Gandra,
Roque Carra-
zza, Marcos
Cintra e José

Eduardo Mar-
tins Cardoso o
debate terá início
às 19h.Oeventoé
promovido pelo
C.A. ''22 de Agos-
to" em parceria
com a TV Ban-
deirantes e O Es-
tado de S. Paulo.

PANTAGRUEL
Terminou com grande sucesso, no
último fim de semana, a temporada

.da peça "Pantagruel" no Tuquinha.
A peça dirigida pelo professor Pa-
blo e encenada por um dos grupos
teatrais do TUCAfoi muito prestigia-
da por crítica e público. Alias, o
público compareceu em bom nú-
rnero a todas as apresentações e
gostou muito da peça.
Muitos funcionários, alunos e pro-
fessores assistiram aos espetáculos,
alguns deles feitos de graça para a
comunidade.
Parabéns! Esperamos a próxima
para breve.

BJaI···a,;·~ - - ~~
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como projetos de extensão.
Este evento está sendo or-

ganizado pela PUC-Sp, atra-
vés do Departamento de
Educação Física e Esportes,
com o apoio da Reitoria. É
mais um marco no projeto de
Educação Física desta uni-
versidade, que busca atender
à comunidade, através do
ensino e da extensão, e es-
tender sua atuação a setores
mais amplos da sociedade -
aliás, uma característica dis-
tintiva da PUC-Sp, em sua
trajetória histórica.

Alunos, professores e fun-
cionários estão convidados a
participar da abertura do se-
minário e do ato pela
extinção da Lei do Passe no
futebol brasileiro. Quem es-
tiver interessado em juntar-
se a Pelé, Juca Kfouri,
Martorelli (presidente do
Sindicato dos Atletas Profis-
sionais do Estado de São
paulo) e tantos outros que es-
tarão presentes a este ato que
entrará na história do espor-
te brasileiro, deve retirar o
convite no Departamento de
Educação Física e Esportes.
Vamos lotar o TUCA no dia
11 de outubro e ajudar a di-
zer NÃO à escravidão
institucionalizada no esporte.
É uma forma de exercitar-
mos nossas possibilidades de
dizer não às muitas formas de
dominação ainda presentes
em nosso mundo, às portas
do século XXI.

Departamento de Educação
Física e Esportes

OJmissão Organizadora


