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A parir desta semana a Reito-
ria coloca em prática seu plano
de demissões voluntárias. Se-
gundo acordo firmado com a
AFAPUC, os demitidos devem
receber todos os seus direitos,

.:inclusive o FGTS atualizado de
uma vez s6. Ficou estabelecido
também que os funcionários que
estudam na PUC continuarão a
ter bolsa até o fmal do ano e
garantia de assistência médica
por mais seis meses. As cláusu-
las sociais do aditamento tam-
bém deverão ser respeitadas.
Assim, para cada ano trabalha-
do, o demitido receberá cinco
dias de trabalho em dinheiro. Para
os aposentados que só poderão
ser demitidos se quiserem, ficou
combinado um ano e meio de
assistência médica e um ano e
meio de complementação salari-
al de 20% do pagamento recebi

do mensalmente.

De' acordo com o PRAF, o
Plano de Recuperação Acadêmi-
co-Financeiro, lançado pela Rei-
toria há um ano, pretende-se en-
xugar 1O%da folha. A AFAPUC
acredita que o número de volun-
tários não alcance tanto e que as
demissões vão ocorrer mesmo
que os funcionários não concor-
dem com isso. Na semana passa-
da, quatro pessoas foram manda-
das embora por suas chefias dire-
tas e pelo menostrês delas com
justificativas. A diretoria da
AFAP UC não teve como interce-
der, mas anda preocupada com
um desses casos. "Um dos demi-
tidos é representante de centro de
Sorocaba e também do CAF,pode
ter ocorrido perseguição políti-
ca", avalia Anselmo da Silva,
presidente da AFAPUC.
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Outro perigo, segundo avalia

a diretoria da entidade é a demis-
são indiscriminada de funcioná-
rios, sob alegação de' incompe-
tência, atrasos e faltas. "A
AFAPUC reconhece que há pro-
fissionais desqulificados na Uni-
versidade, mas isso ocorre justa-
mente porque não há uma políti-
ca de treinamento e preparação
do pessoal" ,afinna Carlos Dutra.
"Com chefias despreparadas, em
alguns departamentos não há cli-
ma, nem condições de trabalho".
Os riscos não param aí. É sabido
que alguns departamentos como
o CPD vem sendo sucateados
através da falta de chefia, promo-
ções e incentivos. "A Reitoria
quer partir para uma terceirização
indiscriminada com interesses
apenas administrativos e finan-
ceiros", conta CarJos Dutra.
"Terceirização significa demis-
sões e além disso a PUC não tem
condições de receber funcionári-
os indiretos pois não consegue
prepará-los", concorda Anselmo
da Silva. Um exemplo significa-
tivo dessa situação inadequada é
o despreparo dos seguranças
terceirizados. Eles recebem or-
dens contraditórias do batalhão
de assessores da Reitoria e con-
fusos, eles provocam constran-
gimentos a estudantes, professo-
res e funcionários no. campus.
"Essa é a Reitoria que mais
tem assessores com boas ver-
bas de representação", afir-
mam os diretores da AFAPUC.
Embora a entidade não apoie
a poI itica de demissões, ques-
tiona a permanência na uni-
versidade de uma dezena de
funcionários do esquema
Bezinelli. Um deles chega a
receber 7.000 reais mensal-
mente. Se há que se enxugar a
empresa, essa é uma situação
insustentável.



Depois de exaustivas nego- valor deverá ser dividido em 12
ciações, que tiveram início no vezes Iguais, a serem pagas men-
primeiro semestre deste ano, pro- salmente sem que sobre elas
fessores, Fundação São Paulo e incida correção ou juros.
ffiM chegaram aum acordo quan- Outro ponto que ficou apenas
to aos valores devidos pelos esboçado no acordo, dependen-
compradores dos micro- do de novas negociações entre
compuatadores IBM PS/2. Os as partes, refere-se ao cresci-
professores vinham reivindican- mento de cada equipamento. A
do uma redução do montante da IBM possui alguns complemen-
dívida, uma vez que com a defa- tos que poderão ser importados
sagem tecnológica e a saída de para os usuários do PS/2, fican-
linha dos equipamentos adqui- do a empresa comprometida a
ridos o preço que deveria ser repassá-los ao menor custo pra-
pago trimestralmente era in- ticado por ela no mercado. Esses
compatível com o que se prati- equipamentos compreendem
ca hoje no mercado. memória adicional, hard disk e

Ao final das negociações a winchester. O problema, nesse
IBMconcordouemconcederum caso, é que a IBM não possui
desconto na dívida dos professo- material de reposição para todos
t'es da ordem de 155.000 dóla- os modelos que foram vendidos
res, a Fundação São Paulo, por (pois o PS/2 já saiu de linha),
sua vez, deverá arcar com mais ficando os técnicos da empresa
50.000 do montante da dívida, encarregados de estudar possí-
que passou assim de 455.000 veis soluções alternativas para
dólares para 250.000 dólares. Os expansão do equipamento ou
valores assumidos pela Funda- mesmo a troca' total dos apare-
ção deverão ser repassados pela lhos que eventualmente não se-
IBM em equipamentos que serão jam passíveis de atualização.
utilizados pelos vários setores A APROPUe deverá estar
acadêmicos da pue. convocando, nos próximos

Dessa maneira os professo- dias, todos os professores in-
res, que estiveram representados teressados para participar de
pelaAPROPUe, deverão ter um , uma assembléia onde a nova
desconto nas suas dívidas equi- forma de pagamento deverá
valente a45%dototal devido em ser endossada por cada um
dólares no mês de maio/94. Esse dos compradores.

OCEPE.de
regimento' novo
oConselho de Ensino ePesquisa

está de regimento novo, agora é
preciso adequar. as modificações
introduzidas à estrutura funcional
do Conselho.. Uma das primeiras
dificuldadesfoiviabilizara novaCo-
missão de Extensão que não poderá
contar com conselheiros de todas as
unidades, uma vez que a maior parte
dos participantes já está distribuída
pelasoutras comissões. Como o tra-
balho que se anuncia é grande deci-
diu-se pela instalação provisória
dessa nova comissão.

Embora perceba-se uma certa
morosidade na discussão dos 9
pontos temáticos, propostos para a
reflexão da Universidade, os conse-
lheiros concordaram em que ocor-
reram alguns avanços significativos
no debate e, no sentido de agilizaro
encaminhamento,decidiu-se forma-
lizar, para a próxima. reunião, os
temas que já tenham obtido o con-
senso das comissões.

Outro assunto que ficou para a
próximareunião foi a aprovação das
mudanças no curso de Ciências da
Computaçãopois o professor Edson
Passeti da Ciências Sociais pediu
vistas do processo. .

CAF
L

A principal discussão no Conse-
lho de AdministraçãoeFinaças gi-
rou em torno da centralização das
compras da Universidade.Essa cen-
tralização, em tese, já existe, mas
algumas unidades como Pós,
COGEAE e Matemática também
possuem recursos próprios e efetu-
am as suas compras separadamente,
o que muitasvezes dificultaa obten-
ção melhores preços e condições de
pagamento por parte da Universida-
de. O Conselho resolveu ratificara
centralizaçãoe, poroutro lado,aRei-
toria deveráencarregar-sede agilizar
os serviçosdo setor de compras.

Quantoaos salárioso professorDe
Carolianunciouque elesestãogaran-
tidosatéo finaldo ano.Só queapenas
algunsencargosdeverão ser pagos.
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25 anos de
Pós-Graduação
Quando a PUC olha para o alto A/..
invariavelmente bate os olhos no 40. andar ~ ~
onde está instalado o seu Setor de Pós-graduação . .,. /" ..a
Com início em setembro de 1969, com apenas três , T.AJ

programas funcionando, hoje alunos, professores e # O
funcionários do setor têm o que comemorar, pois participam
de nada menos de 19 programas com nível de excelência
cotidianamente reconhecido nacional e intemacionalmente.
A data não poderia passar em brancas nuvens e assim, a Presidência do Pós,
a Educ e a APG esão convidando a comunidade para uma
série de eventos que irão acontecer nesta semana.

Depois de alguns anos, muitos
serviços e amizades na nossa
Universidade, o casal Harrison
e Magnólia Targino está voltan-
do para casa. Com o primeiro
herdeiro a caminho, a simpática
dupla retoma à Paraiba por es-
ses dias.
Harrison, mestrando em direi-
to, foi coordenador da APG (
Associação de Pós Graduandos)
e da ANPG ( Associação Naci-
onal de Pós Graduandos)
representando a PUC. Harrison
também foi por duas gestões o
representante do Pós no
CONSUN e um dos
idealizadores e atual coordena-
dor da já conceituada revista da
APG. Atualmente realiza o pri-
meiro boletim do programa de
Direito e coordenou a entrada
de representantes discentes no
conselho do seu programa.
Magnólia não ficou atrás em
dedicação à PUc. Atual vice-
presidente daAPG, também par-
ticipou dos conselhos superio-
res e faz parte do conselho edi-
torial da revista da APG. Mes-
tranda em psicologia social, teve
atuação destacada em seu pro-
grama, sendo inclusive home-
nageada recentemente por sua
atuação na feitura dos boletins
do programa.
A Universidade já sente a falta
dos dois. Porém os espera para o
doutorado. Valeu casal arretadof

> Mensalitlã.desi
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quaseDevagar ...
parando

Vira e mexe, por mais que
alguns queiram esquecer, a Co-
munidade questiona pelo resul-
tado da auditoria e as punições
cabi'veis a Bezzineli. E sempre
as respostas ficam para depois.
A Comunidade sempre cobrou,
desde 92 com a saída de
Vicentão. uma auditoria e
consequente punição. Depois da
equi vocada carta de recomen-
dações do então reitor ao ex-
interventor, os animos acirra-
ram-se mais ainda.
Foi então feito um grande traba-

. lho por uma auditora indepen-
dente que durou vários meses,
por ter que levantar um grande

número de documentos. O resul-
tado saiu e a Reitoria sob o
argumento de vazamento de in-
formações nunca os divulgou
para a comunidade.
Montou-se então uma comissão
de sindicância interna para to-
mar as medidas cabíveis. Na
última reunião do CONSUN,
quando cobrou-se por resulta-
dos, novamente ficou tudo adi-
ado. Segundo o atual reitor, são
muitos os papéis a serem anali-
sados, o que demanda muito
tempo.
Nesse ritmo Vicentão pode dor-
mir em berço explêndido, im-
pune e tranquilo. Lamentável!
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A farsa eleitoral
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Hámuito tempo vemos
denúncias a respeito da face
eleitoreira do Plano Real.
Fernando Henrique Cardoso, re-
presentante brasileiro dos inte-
resses internacionais (sobretudo
do Consenso de Washington),
candidato dos grandes empre-
sários, não poderia produzir
um plano de estabilização eco-
nômica que prioriza o cresci-
mento econômico com distri-
buição de renda, o que signi-
fica dizer, que o "apartheid
social" em que vivemos será
cada vez mais agravado.

Como representante do ca-
pital internacional, FHC levará a
economia nacional a se submeter
aos interesses do capital imperi-
alista. Como aliado da
grande burguesia nacional, está
condenado a perpetuar a con-
centração de renda como se dá
há séculos em nosso país. Arro-
chando ainda mais os salários e
aumentando o desemprego vê-

, se o rebaixamento das alíquotas
de importação.
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Nós que denunciamos es-
tes fatos, somos combatidos por
pessoas que em nome de uma
determinada "modernidade" nos

Vanderlei E/ias Nety
chamam de retrógrados. Somos
o atraso, por defendermos amai-
oria exclui da que não tem aces-
so às mínimas condições de vida.
Somos retrógrados por lutar-
mos pelo pleno desenvolvi-
mento humano. Somoso atra-
so histórico, por não aceitar-
mos a condição sub-húmana
em que vivemos. :

Todos sabemos do· que é
capaz a classe dominante brasi-
leira. Tenho certeza que não es-
quecemos 1989. Lembram-se
do Fernandinho? Pois ele voltou
com outra cara. Ou será, que os
mesmos apoios são coincidên-
cias? Rede .Globo, grandes
empreiteiras, 'FMI, coronéis
(vide PFL)! Bom, acho que já é
o bastante, pois corremos o risco
de não pararmos de escrever.Se
ainda restava alguma dúvida, o
episódio Ricupero mostrou
abertamente a face do plano e os
apoios concedidos "gratuitamen-
te" a este mais novo
Fernandinho. As pessoasque o
apoiam devem deixar de ser hi-
pócritas e parar de tentar escon-
der o óbvio. Assumam que seu
candidato se aliou, e deve favo-
res ao que há de mais retrógrado
e reacionário neste país, ou vocês

acham que alguém esqueceu quem
são Roberto Marinho, Marco
Maciel, Toninha Malvadeza, etc?

Parece que vocês esquece-
ram que o intelectual Fernando
Henrique Cardoso não' existe
mais. Ou não foi ele quem disse
para esquecermos o que escreveu?
Será que não basta a última aven-
tura a que nos conduziu esta mino-
ria nacional? Será que mais uma
vez teremos que sujeitar nosso
povo à miséria total? .Ou vocês
acham que "elles" mudaram?
"Hegel observa em uma de suas
obras que todos os fatos e perso-
nagens de grande importância na
história do mundo ocorrem, por
assim dizer, duas vezes. E es-
queceu-se de acrescentar: a
primeira como tragédia, a se-
gunda como farsa".

(Marx, Karl, O ltiBrumano.
Ed. Paz e Terra, RJ 1986pp 17)

Vanderlei Elias Nery é estu-
dante de História, diretor do
CACS e Membro do,CONSUN.

Esta seção é aberta a colabo-
rações da comunidade, ficando
seu conteúdo sob inteira respon-
sabilidade de seu autor.

PAPEL DE SEDA'
Papelaria e Xerox

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

Centro Acadêmico de Educacão (CAE) PUC
, .


