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Impasse nas negociações
As negociaçõessalariais

de professores e funcionários da
PUC chegaram a um ponto com-
plicado na última semana. As as-
sociações apresentaram umacon-
tra-proposta (vide quadro nesta
página), que previa o pagamento
em três parcelas de um total de
14,73%,mais 2% de antecipação
em agosto de 97.

A Reitoria, alegando já ter
chegado no seu limite em virtude
da pequena margem de nego-
ciação que deverá ter com os
alunos, apresentou às associa-
ções uma nova proposta que al-
cançava 10,62% de aumento, di-
vididos em três parcelas de
3,42%, mais uma antecipação de
1,50% em agosto.

AAFAPUC aindatentouredu-
zir a sua proposta, mas o profes-
sor De Caroli insistia em manter
o seu limite e afirmou que, diante
da não aceitação de sua de seus
valores, a contra-proposta daRei-
toria a ser enviada para as assem-
bléias poderá ser inclusive me-
nor do que aquilo que foi discuti-
do na mesa de negociação.

Tal atitude, segundo opresiden-
te daAFAPUC, Anselmo Antonio
da Silva,encaminha para um con-
fronto com ainstituição, quepode-
ria ser facilmente evitado caso
houvesse um pouco mais de flexi-
bilidade por parte da Reitoria ..A
campanha salarial continua nesta
semana com assembléias das duas
categorias.
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FUNCIONÁRIOS
Segunda-Feira - 11/11 - 14hs, sala 333

PROFESSORES
Aguardem o comunicado da APROPUC nesta semana
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Semelhanças e Diferenças
~ que há de diferente, ou

de semelhante, entre o Brasil e
a Argentina? E entre o Brasil e
os outros países da América
Latina? Esta não é uma questão
simples, mas nós, alunos da
PUC presentes ao 3° ELES-
Encontro Latinoamericano de
estudantes de Ciências Sociais -
em Buenos Aires, em agosto
último, ganhamos elementos
para respondê-Ia, a partir dos
contatos que tivemos e dos
eventos que presenciamos.
Diferentemente do Brasil, a
Argentina mostrou-se um país
com memória. Não só pelo
charme nostálgico que impera
em Buenos Aires, mas
principalmente pela consciência
histórica, de não se deixarem
apagar as dores. As dores da
Ditadura Militar; presenciamos
manifestações na Plaza de Mayo
de mães e de filhos de desa-
parecidos políticos, que vêm
ocorrendo semanalmente, sem
falta, nas últimas duas décadas,
mostrando-nos a presença que
possuem os ausentes. Lá as
pessoas têm noção das
implicações do autoritarismo de
uma ditadura, porque não se
deixam esquecer. Nem tudo é só
consciência histórica, contudo.
Há também dores das feridas
ainda abertas; desde monu-
mentos até pixações tendo
como tema a derrota na guerra
e a perda das Ilhas Falkland -

ou melhor, Malvinas. Há as
dores herdadas do pater-
nalismo político latino-
americano; homenagens a
Evita Perón.
A organização política da
Argentina também surpreende:
diferentemente do Brasil, lá uma
greve geral tem 90% de adesão.
Surpreende a presença da arte na
cidade: museus com grandes
acervos com entrada franca,
artistas de rua em profusão.
Surpreende o modo de vida
intelectual das livrarias e cafés.
No que se refere ao intercâmbio
de nossas pesquisas, o ELES
possibilitou discutir meu
trabalho sobre Comunicação e
Mídia com outros estudiosos
do tema, em enfoque trans-
disciplinar ( Semiótica, Filo-
sofia, Ciência Política), que
abrangia desde os monopólios
presentes em todo o continente
até as experiências alternativas
(TVs, rádios comunitárias).
No encontro como um todo
percebeu-se que todos os demais
países participantes sentem uma
identidade latino-americana
entre si, muito forte, sentimento
do qual o Brasil parece estar
alheio, por razões que não cabem
nesta breve análise e que são
bem mais complexas do que
dizer que é só pela língua. Eles
estão sempre reforçando sua
origem latina comum, sua
semelhante inserção no

capitalismo (periféricos, como
ex-colônias de exploração), os
processos semelhantes pelos
quais passaram (ditaduras, por
exemplo) - contextos dos quais
o Brasil também faz parte, como
latino-americano. Nos outros
países há um trânsito muito
grande dessas e de outras idéias,
bem como um forte intercâmbio
cultural ( do qual o Brasil
participa timidamente). Julga-
mos, na ocasião, de uma forma
geral, que os demais países
latino-americanos sabem, sobre
nós, parece, muito mais do que
sabemos deles.
Em meio a tantas diferenças,
uma estranha semelhança: No
congresso, um colega argentino,
estudante de sociologia, me
perguntou animado:
"Como está o governo de um
sociólogo, lá no Brasil?"
Conforme eu ia descrevendo o
governo FHC como marcado
pela "queda da inflação, mas
também pelas privatizações,
socorro aos bancos, desemprego,
aumento imperceptível no
salário mínimo, dentre outros
aspectos, percebia a decepção
de meu colega, que por fim
exclamou chocado:
"Mas é isso? Então é igual ao
Menen!!!"

Daniel Veras



Dodia 15de outubro a
9/novembro foi a vez
dos funcionários faze-
rem a festa em come-
moração aocinqüente-
nário da PUC.
A iniciativa partiu da
vice-reitoria comunitá-
ria. Vilma (Segrac) e
Edelma (exp.da VRA-
COM) resolveram con-
sultar os funcionários
para sabercomoqueeles
queriamcomemorar.
No dia 31/outubro, os
funcionários apresen-
taram a peça "A Clas-
se Operária sobe ao
palco e apresenta: Os
50 anos em 50 minu-
tos". O texto escrito
pelos próprios funcio-
nários foiapresentado
em três atos, com sli-

des sobre a invasão da
PUC e o incêndio do
Tuca. O Grupo Brasi-
leirinho, formado por
funcionários da PUC,
fez o acompanhamen-
to ao vivo. A direção
artística ficoupor con-
ta do professor Paulo
Moreira (Pablo). Em
15 dias, o grupo de 19
pessoas, produziu a
peça. "O teatro mexeu
com a sensibilidade e
auto imagem das pes-
soas. O fato de ter saí-
do tudo bem deu uma
I· "a egria enorme , co-

menta Cleide. Para
quem não teve a
oportunidade de as-
sistir a peça a Video-
teca está com a fita
editada. Cada setor,

ou pessoa interessa-
da, pode reservar a
sala de audiovisual.
As gincanas foram or-
ganizadas pelos funci-
onários Ademir (expe-
diente Vracom) e Fari-
as (depto teologia),
mais a participação da
faculdade de Sorocaba.

. Oshowdetalentosreu-
niu 10 bandas de fun-
cionários e alunos.
Comsolodeviolãoclás-
sico do funcionário do
Tuca, dupla caipira, da
Marquês de Parana-
guá, Sorocaba a apre-
sentação de canto da
Elaine e Magna, da
PUCMariaAlicee Vas-
ti. Tudosoba coordena-
ção do funcionário Ri-
cardo (Fac.Direito).
O próximo passo será
a exposição de fotos
que está prevista para
esse mês na Biblioteca
Central, sobcoordena-
ção de Vilma.
Um outro projeto é a
Recuperação Histórica
que Sandra Bernini
vem organizando.
Está sendo feito um
perfil de cada setor

através de uma ficha
que foi entregue aos
funcionários, onde ele
conta um poucoda sua
história. Esses dados
serão tabulados junto
com fotos dos setores
para fazerem parte de
umjornal que será dis-
tribuído para osfuncio-
nários até ofinal doano.
A festa aconteceu por
iniciativa dosfuncioná-
rios mas, sem o apoio
da comunidade isso
não seria possível.Os
brindes não rifados fo-
ram doados para a
AFAPUC para o sor-
teio da Festa de Natal.




