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Decisões polêmicas
ficam para agosto

A pauta era muito .extensa e os
assuntos mais quentes foram co-
locados no seu fmal. Sendo as-
sim, as propostas para
viabilização do Plano de
Reestruturação Acadêmico-Fi-
nanceira e a regulamentação do
Estatutos do Cepe ficaram para a
próxima reunião ordinária do
Consun em agosto.

Mesmo assim não faltaram
discussões acaloradas. A princi-
pal delas envolveu a aprovação
do curso de Relações internacio-
nais, mais precisamente a distri-
buição das línguas estrangeiras e
portuguesa na grade horária. Ao
fmal da discussão ficou estabele-
cido que os alunos ingressantes
no curso deverão prestar exame
de proficiência em língua espa-
nhola ao fmal do 10período, lín-
gua inglesa ao fmal do 20 período
e língua portuguesa ao final do 40

período. Se não for obtida nota
para qualificação ele deverá fazer
um curso oferecido pela Comfil e
previsto em grade horária.

Professor Gianini
Outra decisão delicada envol-

veu a demissão do professor José
Antonio Gianini, de Sorocaba,
acusado de não ministrar aulas
há 5 anos. O professor recorreu
da decisão da Reitoria que
exclui a-o dos quadros da PUC e
obrigou a instalação de uma Co-
missão de Sindicância, que foi
presidida pelo professor Nery da
Faculdade de Direito. O relator
não acolheu o pedido do acusa-
do, no que foi acompanhado por
todos os demais conselheiros do
Consun acarretando tal decisão
na demissão do professor Gianini.

No fmal da reunião a profes-
soraMadalena, falando em nome
da Apropuc esclareceu que não
está participando dos Comitês
propostos pela Reitoria por dis-
cordar da forma como vem sendo
encarada pela direção da Univer-
sidade a sua crise. Na verdade o
momento exige soluções que
encarem a problemática da PUC
de maneira global e não simples-
mente através de soluções de
curto prazo.

Nesse sentido a entidade de-
verá publicar um documento que
esclarecerá a sua posição à co-
munidade.

;Dona 'Ester,funêionárla'emê~'
.' Antes do inicio dos trabalhos do Consu~jnuma emocianada cerimônia, foi concedido,

o titulo de funcionária emérita a Maria Leite Mamede,o Dona Ester. Ela serviu por mais'
"de 58 anos a Secretaria da Faculdade de Serviço Social da ,PUC,desde o tempo em esta

ainda era a EscolaPaulista de Serviço Social:AhOl11enagem,móisdo que merecida, contoJ'"
'com a participação de antigos e recentes colegas de trabalho e amigos de Dona Ester, que'

lotaram a sala P·65. Acomemoração continuou animada na Faculdade de Serviço SociaL
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TRT deve realizar novo
julgamento do acordo
Em assembléia realizada

dia 29, quarta, os funcioná-
rios da PUC decidiram acei-
tar o pedido de embargo
declaratório do acórdão fei-
to pelo Sindicato dos Auxi-
liares Administrativos das
Escolas Particulares de São
Paulo junto ao TRT. Tal de-
cisão foi tomada depois da
assembléia analisar os pon-
tos positivos que esta medi-
da deve trazer para a catego-
ria, entre eles, o fato da deci-
são final ser mais rápida.
Aceitou-se o pedido do em-
bargo, porém ficou claro que
o Sindicato cometeu um erro
ao tomar a decisão unilate-
ralmente, sem consultar os
principais interessados, os
funcionários da PUC.

O embargo declaratório do
acórdão significa que a exi-
gência dos 770/0 do acordo
de 92/93, os 4% de 86 e 91,
o 130 de 93 poderão nova-
mente ser julgadas. Anteri-
ormente, o TRT tinha se con-
siderado incompetente para
julgar tais reivindicações.

Com esta mudança na rota
do processo, o TRT poderá
julgar a totalidade das rei-
vindicações ou apenas parte
delas. Para os itens que não

-n-;-'-- ..

forem julgados, vale a ação
em grupo. Por esta razão, as
procurações ainda estão va-
lendo e é importante que to-
dos entreguem este doeu-

mento à AFAPUC para que
categoria não seja pega de
surpresa. O prazo para a en-
trega das procurações ter-
mina em 6 de julho.

Procura-se interessados
em tumultuar

Naediçãoanterior,oPUCviva
esclareceu os desencontros cau-
sados pela atuação do Sindicato
dos Auxiliares Administrativos
das Escolas Particulares de São
Paulo. Com base nos dados dis-
poníveis, este jornal veiculou a
informação de que havia sido a
Reitoria a autora de tal trapalha-
da. O PUCviva assumiu o erro,
deu a versão correta e concedeu
o direito de resposta à Reitoria.

Ora, quando dávamos o epi-
sódio por encerrado da maneira
mais democrática possível,
surpreendemente, o professor
Adhemar Apparecido De Caroli,
autor da resposta que nós publi-
camos, depois de declarar ao
jornal oficial da PUC,A Semana,
que estava aguardando a publi-
cação do acórdão, afirmou que
"Qualquer informação diferente
dessas não passa de mentiras de
pessoas interessadas em tumul-
tuar (grifo nosso) e criar confli-
tos entre a Reitoria e os funcio-
nários."

Não conseguimos extrair des

ta afirmação genérica ("mentiras
de pessoas interessadas ...") algo
que contribuísse positivamente
para a harmonia das relações entre
funcionários e Reitoria.

Desde sua primeira edição, há
um ano, o PUCviva vem procu-
randopolemizarcom os diversos
setores desta Universidade, exa-
tamente por entender que jorna-
lismo sem debate (como já dizia
um solerte repórter) é o mesmo
que um armazém de secos e
molhados. Por esta razão sauda-
mos o aparecimento da Semana
com vivo entusiasmo. Mas não
será com este tipo de abordagem
que estabeleceremos um diálogo
fértil entre os vários segmentos
de nossa comunidade.

A PUC, como a maioria das
universidades confessionais,
padece de uma prolongada cri-
se financeira, crise de identida-
de, crise existencial. Todos sa-
bemos. Agora, somos obriga-
dos a conviver com "mentiras
de pessoas interessadas em tu-
multuar e criar conflitos".
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Para variar comissões constituídas na nossa Uni-

~

versidade empacam no caminho sem cumprir suas tare-

('t fas, ou desrespeitando bastante seus prazos iniciais. É o que
está acontecendo com a comissão de licitação do restaurante e com

N
ll a comissão de recâlculo das mensalidades.r ' A primeira que já deveria ter concluído seus trabalhos, para que o novo locatário

fizesse as reformas necessárias em julho, ainda vai mandar as cartas convites da licitação.
A outra, que deveria apresentar nova forma de cálculo de mensalidades neste mês de julho, ainda

nem se reuniu. Como sempre fica tudo para amanhã!

Depois da saída do professor Américo da direção
do Centro de Humanas, o vice, professor Adhemir, assumiu o cargo.
Com isto, além da direção do Centro, Adhemir ocuparia
assento em três Conselhos: CONSUN, CEPE e CAF. O Conselho
de Centro decidiu então escolher um novo vice que ocupará também o
lugar no CEPE. Reunidos na última segunda-feira, 27/06, os
conselheiros resolveram indicar dois nomes para que o novo
diretor fizesse a escolha final. O novo nome deve
sair ainda esta semana.

i ·OS\ã!i:.", )ij~:~:::'~~q::pó~'~Jéri1"r~ç..", "..,.,'.·:"j!i),
pagar)~~tr9nô~c~S mensa1iqa4~~~,~uê ' .
~ão p~eCisâp;~e4esêsperar: ~êr~o;~~)Ilcedi-
das mais bolsas restituíveise maisbolsas dà
Caixa Econômica Federal, o crédito

· educativq"aq,s'que comprovemmecessida-
de, As ~91~~§re.êtit~veis da f8S,4ev~rã8
serpedidasnél'sala 't38, emjullió; no dia'erir'

:.:j;queO::~I~~:::~f:~~M~i.~.;Sll~J:ll~gj~~~·J~i~~:';·'.···!~~~~'~~~~~~~~]i~~i~:~~::ª:eos.~~.p1.efC.....
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"feitaconjun~~el1te'~l1tr~'Reítprül~,,~~ntros
Acadêl~ç9,§,i,9,:p~sm9 s~rá~eÜ9,~mx~1~ç~9.

·,às bolsas: .
,Maiores informações nos C.A,soul1a T38.

Novo vlce

A todo vapor
o Comitê Político Institucional, aprovado

pelo Conselho Universitário, começou seus
trabalhos a todo vapor. Já se reuniu por duas
vezes e está confiante de que bons resultados

serão obtidos. O único obstáculo encontrado
até agora foi a falta de projetos em algumas

áreas da Universidade: sem projetos, nem por
mágica o Comitê conseguirá recursos.

Tendo os projetos em mãos o Reitor deverá ir
em busca de recursos aqui e no exterior.
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A média e a mídia

de Itamar
Vanderlei E/ias Nery

Muito se falou a respeito da me-
dida provisória 524 que regulamen-
tava a cobrança das mensalidades
escolares. E incrível como diretores
da União Nacional dos Estudantes
(UNE) e da União Estadual de Es-
tudantes (UEE) se diziam vitorio-
sos, por serem eles interventores e
"atores", na resolução de uma MP
que significava uma redução de até
50% nos valores das mensalidades.

Nós estudantes da PUC/SP,
fomos acusados de "Meninos de
Recados" da Reitoria, por ter-
mos fechado um acordo que se
não foi o melhor do mundo, é
certo que reduziu as nossas men-
salidades. E naquele momento
foi o acordo possível.

E agora o que dizem esses tão
"afamados" diretores destas enti-
dades que dizem nos representar?
Fomos traídos pelo governo! Doce
ilusão daqueles que não compreen-
dem o momento histórico em que
vivemos. Como podemos esperar
algo de um governo que só faz
trapalhadas, arrocha salários, libera
os preços, entre outras atrocida-
des? Como poderíamos esperar que
este "tresloucado" que está no po-
der, alicerçado pela elite dominan-
te, pudesse fazer algo em prol dos
estudantes e trabalhadores?

Queremos uma luta consciente
dos estudantes, com uma entidade
representativa que realmente se

preocupe em cumprir seu papel de
representar o interesse de nós alu-
nos, e não ficar fazendo politica-
gem na intenção de se auto pro-
mover a nível nacional. Os estu-
dantes não querem caciques, mas
infelizmente é assim que se por-
tam os diretores destas entidades.
A UNE para quem cara pálida?

O que deveriam fazer estas enti-
dades? Encaminhar a luta pela defe-
sa do ensino público/gratuito," pelo
aumento do número de vagas nas
escolas públicas e pela melhoria da
qualidade do ensino, pois só assim
venceremos os aumentos abusivos
das escolas privadas.

Até a década de 70 as universi-
dades públicas eram responsáveis
por 80% das vagas no 3° grau. Hoje
não passam de uns parcos 20%.
Sendo as privadas hoje responsáveis
pelo restante destas vagas, elas po-
dem "deitar e rolar", não só no que diz
respeito às mensalidades, como tam-
.bém na qualidade de ensino.

O ensino pago não tem saída!
Não teremos ensino pago com ex-
celência acadêmica. A única saída
para a educação brasileira é investir
com seriedade e com controle da
sociedade no ensino público, gra-
tuito e laico.

Vanderlei Elias Nery éaluno do
curso de História

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

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

Centro Acadêmico de Educação (CAE) PU(
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Transferência - De 04 a 08
de julho, o Rue estaró

...oc,ç!i ta H9,9,HÇ,g,i, ~,9,.s.,..

i;,,:~~~T:t~~~~r~d~':,.~O~~~;ifi:,
"'Ciêncios' Sodtiis, História,'
" Filo,~ofia,' Letras, Secretório
::::'Ex'ê,tütivó:'BilíHgUe; .·"Ciências'"

AtY9riais, Ciências (cntébels.
,GêndasEcopªTIcos, ,'.Serviço:!;::

';::S o cio le/)p~'g 090 9 ia ,; O"';,

resultado dos pedldos e" os:::-.
motrículas devem sair nos dias
20 e 21de julho. Informoções
tel: 263.0211,

Cogeae ,-"0 ccntextode.snln '
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Debates "Direito",
Criminol".04de agosto, 9h e',
20h, solo 23.9,. I~Aspectos
penois e pind~,r0".1 O de,,,:
agosto,9h e 20h,so10 239.

".' ''';>'i'' , ""
'PUC·VIVAé uma 'publicação da Assodafão d~s
•·..Profess~res ,~.da.Ass~cia$.~,9~oSJu~don,~ri9s 'dq

PUC·SP..,Edi~õode fext9:;::Róse,pelfino eAldo
Escobar. Edição de arte ti ediloraçõoelelrõnica:
Valdir Mengardo eAnlorioD~lfino. ReporlageTr
Alexandre R;Aives Silva e Paulo Papis. Colabo·
raraln.n~sla,,~difão: ••Fr~nci~co{rislovqo,. Jo~é

,i:CarlosdoSilva lago, Maria" Helena G.' 8org~s;
Madalena Guasco Peixoto, Maria da Graça
Gonçalves. Endereço: AFAPUC. Ruo Cardoso de
Almeida, 990, sala 9, tel, 263-0211, ramal 208.
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