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O Conselho Universitário
(Consun) teve de mudar de sala
para acolher os novos conselhei-
ros, que agora são 46, e já não
cabem mais na sala P-65.

Instalado provisoriamente
no auditório 119-A, um dos es-
paços reformados durante as fé-
rias, o Consun inaugurou a sua
nova composição, instituída pelo
novo estatuto. Agora serão 45
conselheiros com direito a voto,
mais o vice-reitor, com voz, po-
rém sem direito a voto.

Com a estrutura modificada
(veja relação de conselheiros na
pág. 3), o Consun continuou
mostrando sua nova função, li-
mitada a discussões mais acadê-
micas e deixando de lado ques-
tões de fundo, que são debatidas
no Conselho de Administração
(Consad), onde a Fundação São
Paulo é maioria.

Assim aconteceu com a
questão das horas administrati-
vas, tema que agitou a universi-
dade com as medidas propostas
anteriormente e que o Consun
nem sequer mencionou. O Con-
sad deliberou pela suspensão da
medida até o final do ano, mas a
discussão deverá voltar ao final
do semestre, levantando nova-
mente o risco de cortes das ho-
ras que os docentes desenvol-
vem sob o título de horas admi-
nistrativas (veja editorial na pá-
gina 2).

POLÊMICA

O assunto de maior contro-
vérsia do Consun foi a discus-
são sobre a reforma do estatuto
do Comitê de Ética. A relatora,
professora Margarida Limena,

Novo Consun não debate questão
das horas administrativas

diretora da Faculdade de Ciên-
cias Sociais, não deu um parecer
favorável, uma vez que o novo
regimento prevê a indicação de
¼ dos membros do Comitê pela
Fundação São Paulo, e ¼ pela
Reitoria. Segundo a relatora, a
Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep), ao qual os
Comitês de Ética são subordi-
nados,  tem normas de legisla-
ção rígidas e definem que a com-
posição de seu colégio tem ne-
cessariamente que "manter a in-
dependência relativa a influênci-
as políticas, institucionais e
hierárquicas".

A maioria dos conselheiros
manifestou a sua estranheza com
a possibilidade  de indicação de
membros do CEP  pelas direções
da universidade, porém o repre-
sentante da Fundação São Paulo,
professor Vidal Serrano, pediu
vistas do processo, interrompen-
do a discussão.

Devido à urgência da apro-
vação do novo regimento para o
Comitê foi convocada uma reu-
nião extraordinária,  para quarta-
feira, dia 2/9.

NOVA OUVIDORA

Outro tema que demandou
boa parte da reunião foi a indica-
ção da nova ouvidora, professora
Neide Barbosa Saisi, que precisa-
va ser referendada pelo Consun.
A professora é da Faculdade de
Educação, tem 34 anos de PUC-
SP, e foi indicada pelo reitor no
mês de julho. Segundo proposta
encaminhada aos conselheiros
pela professora, seu objetivo ge-
ral será "consolidar a identidade
do setor como instância universi-
tária da PUC-SP, responsável pela
escuta atenta de seus membros

para implementar sua cidadania
participativa."

A nova ouvidora foi aprova-
da por unanimidade, tendo alguns
conselheiros  manifestado a in-
tenção de que a Ouvidoria não se
limite exclusivamente ao campus
Monte Alegre, mas que tenha pre-
sença efetiva nos demais campus.

O Consun também discutiu
as nomeações ad referendum fei-
tas pelo professor Dirceu de
Mello, durante o período de re-
cesso. Essas nomeações refe
riam-se a cargos vacantes em de-

continua na página 3
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A decisão do Conse-
lho de Administração
(Consad) de "suspensão
da suspensão" do paga-
mento de horas adminis-
trativas, retrocedendo de
decisão tomada de ma-
neira sub-reptícia e arbi-
trária, demonstra, mais
uma vez, o quanto é equi-
vocada esta maneira de
administrar, autoritária e
anti-democrática. Admi-
nistrar, como indica o pró-
prio vocábulo, é algo que
se faz ao lado (ad), e não
por cima, pressupondo
um envolvimento com o
assunto, em tudo, opos-
to a decisões sobre o que
ministrar, tomadas em
isolamento. Ouvir os con-
cernidos e afetados por
medidas a serem toma-
das a seu respeito, como
requer a democracia, é
fundamental para que
haja a colheita de infor-
mações a respeito do as-
sunto, preservando tam-
bém a dignidade humana
de quem é um sujeito, e
não simples objeto a ser
remanejado de suas fun-
ções - ou ser forçado a
isso - como se fosse uma
simples peça do tabulei-
ro de um jogo.

Os que assistiram à reu-
nião do Consad, de 13/8,
presenciaram como seus
integrantes com poder de-
cisório, perguntaram e ou-
viram de seus assesso-
res mais próximos, quais
seriam as consequências
desastrosas da implanta-
ção de uma medida que,
mesmo assim, um deles
votou pela manutenção,
enquanto um outro, ao
mesmo tempo em que re-
conhecia em tom amea-

Nosso estado de
exceção permanente

çador, que o momento
mais propício para revisar
os contratos de trabalho
seria no final do ano leti-
vo, e tentava se justificar
assumindo o seu desco-
nhecimento da estrutura
que pretende administrar,
se dizendo, como todos,
um calouro da nova PUC.
Ora, calouros não se im-
põem a veteranos, não
aplicam neles um  trote
de extremo mau-gosto,
como foi esse preparado
açodadamente nas férias,
para nos receber com o
retorno das aulas, com o
salário reduzido ou, em
certos casos, simples-
mente cortado. Está cla-
ro que a nossa PUC, esta
grande universidade bra-
sileira, não é a deles.
Nós, a esmagadora mai-
oria, a queremos renova-
da, sim, mas para me-
lhor, o que não pode fa-
zer quem não a conhece
e sequer tem a humilda-
de de reconhecer isso.

Fica assim demonstra-
do, já na primeira decisão
de grande vulto do Con-
sad, que não é possível
separar questões traba-
lhistas e administrativas
em uma universidade, que
representa a sua finalida-
de acadêmica. Também
não é possível insistir em
uma administração que
atropela direitos, criando
um estado de exceção
permanente, estado de
suspensão, de suspense
e insegurança, em tudo
desfavorável ao bom de-
sempenho de ofício tão
difícil, como é aquele aca-
dêmico.

Diretoria da APROPUC

APROPUC solicita
posicionamento da Fundação

sobre atrasados de 2005
A diretoria da APRO-

PUC enviou uma carta à
Fundação São Paulo soli-
citando um posicionamen-
to da entidade dentro de
cinco dias sobre o paga-
mento dos atrasados de
2005.

Na época, a PUC-SP fi-
cou devendo a seus profes-
sores e funcionários 7,66%,
referente ao reajuste daque-
le ano. Várias tratativas fo-
ram realizadas no sentido
de chegar-se a um acordo
com a Fundação para o pa-

gamento dos valores atra-
sados, que, acumulados,
chegam próximos aos
400% de um salário do-
cente.

No semestre passado
foram feitas várias reu-
niões, chegando-se a um
acordo sobre a dívida de
2004, mas sem nenhuma
definição de como se paga-
ria a dívida maior, referen-
te ao ano de 2005.

Abaixo reproduzimos o
comunicado da entidade à
Fundasp:

Tendo em vista que a
APROPUC, através de sua
diretoria, embasada pelas
Assembléias Gerais, vem
tentando negociar um acor-
do para o recebimento do
reajuste salarial de 7,66%
(sete vírgula sessenta e seis
por cento), referente ao ano
de 2005.

Essas tratativas estão
se prolongando há qua-
tro anos, através de inú-
meras reuniões e corres-
pondências, sem que, até
o presente momento te-
nhamos obtido qualquer
resultado.

Assim sendo, solicita-
mos de Vossas Senhorias

PAGAMENTO DO REAJUSTE

DE 7,66% DE 2005

um posicionamento, uma
vez que o prazo legal para
o cumprimento do referi-
do pagamento está se es-
gotando, e, entendemos
que é do interesse de am-
bas as partes um acordo ex-
trajudicial, evitando com
isso um desgaste desne-
cessário de um processo
judicial.

Ficamos no aguardo de
uma resposta no prazo de
05 dias, a partir do recebi-
mento desta.

Atenciosamente,

Maria Beatriz Costa Abramides

Presidente
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O Conselho de Administra-
ção (Consad) em nova reunião,
no dia 25/8, decidiu reeditar ato
que impede os alunos inadim-
plentes de frequentar as salas de
aula e de serem avaliados. O ato
foi lançado em 2007, na gestão
Maura Verás, e a sugestão do Se-
cretário Executivo da Fundação
São Paulo, Padre Rodolpho Pe-
razzolo, visa sua "reedição e apli-
cação com mais força e eficácia".
A medida foca, principalmente,
os estudantes inadimplentes da
Cogeae, onde a situação tem
ocorrido com maior frequência.

A reedição do ato vem num

Consad reedita ato dos inadimplentes da gestão Maura
momento de forte crescimento da
inadimplência, por conta da crise
econômica mundial que hoje atin-
ge direta e indiretamente as famíli-
as brasileiras. Segundo estatística
do Consad, a média de inadimplên-
cia na PUC cresceu de R$14 mi-
lhões para R$21 milhões, no fi-
nal do primeiro semestre de 2009.
Com a decisão, o reitor deve emi-
tir um novo ato, reiterando o
anterior, não permitindo que os
inadimplentes assistam às aulas.
Diversos cursos da universidade
ainda seguem a prática de manter
os inadimplentes em seus diári-
os, entendendo que a decisão o

ato é excludente e não com-
preende as dificuldades que os alu-
nos têm em pagar mensalidades
cada vez mais caras.

CARTEIRINHAS

Outra medida aprovada em
reunião foi à criação de carteiri-
nhas para os estudantes da uni-
versidade, mas a data de sua im-
plementação ainda não foi defi-
nida. Por enquanto a instalação
de catracas está fora de pauta,
mas, a adoção de carteirinhas de
identificação dos estudantes,
pode apontar um primeiro pas-
so nessa direção. As máquinas

que produzirão as carteirinhas são
da própria universidade.

Ainda na reunião do Conse-
lho, ocorreu uma apresentação
do grupo empresarial Dialogue
Brasil, a respeito do envio de tor-
pedos por celular da PUC-SP para
o conjunto da comunidade uni-
versitária. A tecnologia permite
o envio de mensagens para aque-
les que passaram no vestibular,
datas e prazos, cobranças de
mensalidades atrasadas, entre
outras notificações. O Consad
não fechou contrato, mas os con-
selheiros demonstraram simpa-
tia pela idéia.

corrência de impugnações da
Comissão Eleitoral. Os princi-
pais casos foram o do Departa-
mento de Jornalismo e de Ba-
rueri. No primeiro caso, a Co-
missão impediu a realização de
eleição justificando que o candi-
dato indicado, professor Hamil-
ton de Souza, não possuía a ti-
tulação requerida para o cargo.
Diante da vacância de chefia de-
partamental, todos os professo-
res enviaram carta ao reitor soli-
citando a permanência do pro-
fessor, visto que nenhum outro
poderia assumir aquele cargo. O
reitor entendeu a situação e no-
meou o professor Hamilton.

A representante docente da
Faficla (antiga Comfil),  Alexan-
dra Geraldini,  entendeu que o
novo estatuto  deve ser seguido
rigorosamente e que o profes-
sor não poderia assumir.

A representante passou por
cima da decisão dos professores
do departamento (por ela supos-
tamente representados), prefe-
rindo agarrar-se a um estatuto,
cujo caráter pouco democrático
já foi diversas vezes exposto
pela comunidade. Assim o as-
sunto deverá voltar à pauta na
reunião extraordinária desta
quarta-feira.

NOVO CONSUN NÃO DEBATE

QUESTÃO DAS HORAS

ADMINISTRATIVAS

Os novos conselheiros do Consun

REITORIA

Juarez Torino Belli - Faculdade de Economia - Maria Amália Pie Abib Andery - Faculdade de Ciências Humanas

e da Saúde - Neide de Aquino Noffs - Faculdade de Educação -Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo -

Faculdade de Direito - Luiz Carlos de Campos - Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia - José Eduardo Martinez

- Faculdade de Ciências Médicas e Saúde - Sandra Camargo Rosa Mraz - Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e

Artes  - Maria Margarida Cavalcanti Limena - Faculdade de Ciências Sociais - Valeriano dos Santos Costa -

Faculdade de Teologia

DIRETORES DE FACULDADE

 REPRESENTANTES DOCENTES

Fabio Gallo Garcia -  Faculdade de Economia - Maria Claudia Cunha - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde

- Antonio Márcio da Cunha Guimarães - Faculdade de Direito - Ely Antonio Tadeu Dirani - Faculdade de

Ciências Exatas e Tecnologia - Cibele Isaac Saad Rodrigues - Faculdade de Ciências Médicas e Saúde - Alexandra

Geraldini - Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e  Artes - Edson Passetti - Faculdade de Ciências Sociais -

Antonio Manzatto - Faculdade de Teologia

FUNCIONÁRIOS

Silvia Helena Cintra Dall'qua - Cogeae - Maria das Graças R. dos Santos - Derdic - Ronaldo Martins -

CGE - Reynaldo Machado - ARII  - Andrea de Melo - Consulteg - Maykel Chagas Botelho Araújo - SAE

- Maria Helena Gonçalves S. Borges - SAE - Celia Regina de Aro - Dir. Sorocaba - Carla Cristina S. A.

Divino - Controladoria

Vidal Serrano

FUNDAÇÃO SÃO PAULO

SOCIEDADE CIVIL

Pe. Theodoro Peters

Ainda não foram realizadas as eleições para a escolha dos representantes discentes nos órgãos

colegiados. No entanto, serão 10 estudantes, um por cada faculdade, e um representante da pós-

graduação.

ESTUDANTES

Dirceu de Mello - Reitor - Antonio Vico Mañas - Vice-reitor (sem direito a voto) -André Ramos Tavares - Pró-

reitor de Pós-Graduação - Haydee Roveratti - Pró-reitora de Educação Continuada - Hélio Deliberador - Pró-reitor de

Cultura e Relações Comunitárias - José Heleno Mariano - Pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão -

Marina Feldmann - Pró-reitora de Graduação

A nova composição do Conselho Universitário, determinada pelo re-
cém aprovado Estatuto da PUC-SP, é formada por 46 membros da co-
munidade, assim dispostos:

continuação da capa
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Pós em Educação discute Conferência Nacional

Seminário Internacional debate crise do capital
O Tuca lotado recebeu

o primeiro debate do Semi-
nário Internacional CPFL,
Cultura e Boitempo Edito-
rial. Estavam presentes na
mesa de debate o sociólo-
go e também curador do
evento, Francisco de Oli-
veira, o filósofo húngaro
István Mészáros, o soció-
logo sueco Göran Ther-
born e o economista argen-
tino, Jorge Beinstein. Com
o tema Crise do capital e pers-
pectivas do socialismo, todos os
convidados debateram a
conjuntura global e coloca-

Na terça-feira, 25/8, foi
realizada a primeira aula
curriculum do Pós em
Educação da PUC-SP. A
oportunidade serviu para o
aprofundamento do debate
relacionado à primeira Con-
ferência Nacional de Educa-
ção, que definirá as políticas
e diretrizes para que o legis-
lativo elabore  novas leis.

César Calegarri, Presiden-
te da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacio-
nal de Ensino Superior, Ro-
simary de Matos, Secretária
da Educação de Embu das
Artes, Zélia Lopes Marochi,
Secretária de Educação de
Ponta Grossa, e Mario Ser-
gio Cortella, do departamen-
to de Educação, estiveram
presentes. Calegari abriu as
falas apresentando a atual si-
tuação do ensino no país,
mostrando dados de pesqui-
sas que revelam a situação
precária do ensino. "O aces-
so à educação no país ainda
é uma possibilidade", reve-
lou. "Temos 40% de evasão
no ensino médio e, mesmo
com a desregulamentação na
abertura de cursos no ensi-
no superior, nem 10% dos
jovens estão inseridos. Se
pensarmos na qualidade do
ensino, a situação se

ram a necessidade de supe-
ração do sistema capitalis-
ta, como forma de suplan-
tar a crise.

O segundo módulo do
seminário acontecerá no
mês de novembro, tam-
bém em São Paulo, com as
presenças já confirmadas
do historiador e ex-editor
da New Left Review, Perry
Anderson, do professor
de história da Universida-
de da Califórnia, Robert
Brenner, e do vice-presi-
dente da Bolívia, Alvaro
Linera García.

Entre os dias 25 e
28/8, aconteceu o Seminá-
rio Internacional 30 anos de
Anistia no Brasil - o direito
à memória, à verdade e à jus-
tiça, no Largo São Fran-
cisco da Faculdade de
Direito da USP. Estu-
dantes, professores, pa-
rentes de vítimas da di-
tadura, pesquisadores do
Brasil e de toda América
Latina reafirmaram a im-
portância dos 30 anos de
anistia e apresentaram as
perspectivas na luta pela
abertura dos arquivos
militares, a necessidade

Seminário lembra os 30 anos da anistia
de responsabilizar os tor-
turadores e, em casos mais
tristes, a recuperação dos
restos mortais.

A professora Rosalina
Santa Cruz, do departa-
mento de Serviço Social da
PUC-SP, participou da ses-
são solene de abertura do
evento. Além de salientar a
importância da abertura
dos arquivos militares e a
punição daqueles que co-
meteram crimes contrários
aos direitos humanos, Ro-
salina lembrou que algu-
mas práticas da ditadura
continuam presentes até

agrava",comentou. Quanto à
Conferência Nacional de
Educação, Calegari acredita
que será possível criar um
campo de responsabilidade,
que limite a ação das elites
dominadoras que atravan-
cam o avanço do país.

A professora Rosimary
de Matos revelou o cotidia-
no da construção da Confe-
rência e a mobilização regi-
onal no seu município. "Te-
mos que garantir voz para

professores, alunos, pais,
grêmios livres, e não apenas
para as autoridades. São es-
sas pessoas que conhecem,
realmente, o dia-a-dia da es-
cola", argumentou. Mario
Sergio Cortella afirmou a
importância da participação
da sociedade civil na Con-
ferência. "Todos os interes-
ses da educação estão em
jogo e serão decididos em
um ano". Também ressal-
tou que "os ausentes jamais

tem razão".
Zélia Marochi fechou as

falas mostrando um histó-
rico da educação no país
que, segundo ela, carregam
heranças oligárquicas, apre-
sentam descontinuidade de
políticas e disputa de recur-
sos. "Precisamos criar uni-
dade na diversidade do país.
Um sistema denso para su-
perar a dependência e a de-
sigualdade que marcam a
educação nacional", conclui.

hoje. "Responsabilizar a
tortura é de suma impor-
tância, porque esse é um
instrumento ainda utili-
zado no Brasil, especial-
mente nas periferias, em
que jovens pobres e ne-
gros continuam a ser víti-
mas de tortura e, em al-
guns casos, mortos e da-
dos por desaparecidos", ar-
gumentou.

"Ainda existe resistên-
cia para a abertura dos ar-
quivos, isso revela que  do-
cumentos importantes são
desconhecidos", conti-
nuou Rosalina Santa Cruz.

Debatedores falam sobre a crise do capital. Da esquerda para
a direta: Göran Therborn, István Mészáros, Francisco de
Oliveira, Jorge Beinstein.
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ABEPSS comenta o
descredenciamento da UNITINS

Nota Pública da ABEPSS sobre descredenciamento da UNITINS

O PUCviva noticiou semana passada o descredenciamento da UNITINS

(Universidade do Tocantins). A ABPESS (Associação Brasileira de Ensi-

no e Pesquisa em Serviço Social) fez uma nota pública sobre o assunto,

que reproduzimos trechos abaixo.

Nos últimos dias recebemos
a notícia do descredenciamento da
UNITINS pelo Ministério da
Educação, após um longo proces-
so no qual o órgão público, que
tem a atribuição da fiscalização do
oferecimento da educação como
um serviço público, finalmente
cumpriu com suas atribuições.
Diante da precarização e desquali-
ficação do ensino superior, espe-
cialmente com o oferecimento da
graduação à distância, a ABEPSS,
junto com as entidades nacionais
da categoria, vêm cobrando do
Ministério da Educação que exer-
ça o seu papel, o que não vem ocor-
rendo sistematicamente,  consti-
tuindo-se esta situação da UNI-
TINS uma exceção. Pelo contrá-

rio, este órgão tem incentivado um
amplo processo de mercantiliza-
ção do ensino superior, o qual vi-
mos denunciando vigorosamen-
te. Portanto, recebemos a notícia
do descredenciamento dos cursos
da UNITINS com a seriedade
que a situação requer: os arautos
da mercantilização, da precariza-
ção e da desqualificação sofreram
uma derrota, em meio a tantas
vitórias desde a aprovação da
LDB que trouxe em seu bojo o
laisser-faire do mercado para a
educação brasileira, especialmen-
te de nível superior (...).

A ABEPSS permanecerá na
luta em favor do acesso da juven-
tude brasileira ao ensino    supe-
rior, junto às entidades nacionais

da categoria e em aliança com
todos que pensam que educação
não é mercadoria no Brasil, bus-
cando a ampliação de vagas prio-
ritariamente no setor público,
mas também no setor privado,
sempre presenciais e acompa-
nhadas da qualidade da formação
profissional. (...) A ABEPSS
convida a todas e todos, em es-
pecial estudantes e professores da
UNITINS, a continuar imple-
mentando o Plano de Lutas con-
tra a Precarização do Trabalho e
da Formação Profissional. Den-
tro disso, nossa exigência é a de
que a UNITINS seja de fato uma
universidade pública e ofereça aos
estudantes formação profissional
presencial e de qualidade.

O Comitê Contra os
Efeitos da Crise se reuniu no
dia 26/6, na sede da APRO-
PUC, para debater, entre
outros temas, as atividades
para o próximo semestre. Foi
decidido na reunião que o
Comitê divulgará mais os
eventos que organiza, além
de divulgar outros materi-
ais explicativos sobre ques-
tões pertinentes à universi-
dade e à sociedade em geral.
A produção de cartazes tam-
bém será uma prática mais
constante do comitê.

A próxima reunião ocor-
rerá no dia 31/8, às 18h,  na
APROPUC. Depois desse
encontro, a intenção é reali-
zar reuniões quinzenais para
que a comunidade puquia-
na tenha um tempo maior
para se apropriar das dis-
cussões. Além disso, as en-
tidades têm um tempo
maior para encaminhar as
suas lutas mais específicas.

Comitê debate
ações para o

próximo semestre

Comissão Processante  inicia
audiências na PUC-SP

Iniciaram-se na sexta-
feira, dia 28/8, as oitivas
destinadas a ouvir as tes-
temunhas do processo que
investiga a conduta do
funcionário Cristiano Me-
nezes Terra, do laborató-
rio da Faficla, antiga
Comfi l .

Cristiano foi acusado,
sem provas consistentes,
de usar drogas ilícitas no
câmpus Monte Alegre.
Após pressão das entida-
des representativas, os
membros do Conselho de
Administração entende-
ram que não havia provas
materiais capazes de confi-
gurar uma demisão por jus-
ta causa e optaram pela ins-

As primeiras testemu-
nhas ouvidas foram,  o
próprio Cristiano, a pro-
fessora Cél ia Regina,  o
professor Aldo Quiroga,
a ex-diretora da Fafic la ,
Alexandra Geraldine, e os
funionários da empresa
de segurança Graber,
Geovânio da Silva e Cel-
so Saffiotte.

As oit ivas continuam
na próxima sexa-feira, dia
4/7, com a ouvida das
outras testemunhas.

A pedido da comissão
sindicante o conteúdo dos
depoimentos ainda não
pode ser divulgado, pois

isso poderia influir no res-
tante dos depoimentos, al-
terando a apreciação dos fa-
tos pela comissão.

O PUCviva  acompa-
nha os depoimentos e
após todas as testemu-

nhas serem ouvidas reve-
lará o conteúdo das mes-
mas.

A AFAPUC, através de
seu advogado, está  auxi-
l iando na defesa de
Crist iano.

tauração de uma Comissão
Processante.

A primeira audiência do Processo Administrativo: à esquerda o funcionário
Cristiano Menezes e o advogado da AFAPUC, Rodrigo Priolli, à direita a
Comissão Processante, dirigida por Antonio Marcio Cunha Guimarães
(dir.), Hamilton D'Angelo (centro) e Eduardo Dias Ferreira (esq.).
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Simone Ishibashi

O panorama latino-
americano se caracteriza
desde o dia 28 de junho
pela emergência de algo que
não acontecia há anos: um
golpe de Estado. Não que
não tenha havido tentativas
na história recente. Em
2002 a elite venezuelana,
apoiada pelos EUA de
Bush, tentou tirar Hugo
Chávez do poder. Entretan-
to aí, a tentativa terminou
frustrada pela ação das mas-
sas rapidamente. Diferente
de hoje, em que apesar da
heróica resistência do povo
e dos trabalhadores, o gol-
pe de Estado em Hondu-
ras, que depôs Mel Zelaya
e instaurou Michelleti na
presidência, segue vigente.
Zelaya está longe de ser ra-
dical, nem sequer de es-
querda, e suas propostas de
reformas limitavam-se a
uma aproximação maior
com o bloco bolivariano da
ALBA, e algumas peque-
nas concessões. Além do
plebiscito a uma possível
mudança constitucional.
Mas isso bastou para que
a elite hondurenha patro-
cinasse o golpe de Estado,
que tentou apresentar
como uma "mudança cons-
titucional". Desde então, a
repressão criminosa perpe-
trada pelo governo golpis-
ta já custou a vida de qua-
tro hondurenhos e muitos
sofrimentos ao povo.

No início, frente à iné-
dita declaração contrária
vinda de ninguém menos
que os EUA de Barack
Obama, da União Européia
e de praticamente todos os
governos da região, parecia
que o golpe não duraria

É preciso derrubar o
golpe de Estado em Honduras!

FILIEFILIEFILIEFILIEFILIE-----SE ÀSE ÀSE ÀSE ÀSE À
APROPUCAPROPUCAPROPUCAPROPUCAPROPUC
FILIEFILIEFILIEFILIEFILIE-----SE ÀSE ÀSE ÀSE ÀSE À
APROPUCAPROPUCAPROPUCAPROPUCAPROPUC
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muito. Porém, ele já conta
com quase dois meses. Por-
tanto, parece cabível exami-
nar mais atentamente se os
EUA realmente estão  con-
tra este golpe, ou se pelo
contrário, apesar do discur-
so, na verdade o sustenta.
Afinal, nada fez de concre-
to para enfraquecer o go-
verno golpista, mesmo
numa situação em que a
decadente oligarquia hon-
durenha mantém uma pro-
funda relação de dependên-
cia com os EUA: 70% de
suas principais exportações
são destinadas àquele país.
Ao contrário, Barack Oba-
ma chamou a farsa da ne-
gociação mediada pelo pre-
sidente da Costa Rica, An-
gel Árias, e apoiada por to-
dos os governos latino-
americanos, inclusive Chá-
vez, dando tempo a Miche-
lleti e semeando ilusões no
povo hondurenho de que
as negociações terminariam
com o golpe. O importan-
te aqui, obviamente, não é
reivindicar maior interven-
ção dos EUA, mas desmas-
carar o que significa a polí-
tica de Obama que, apesar
de tentar se mostrar dife-
rente de Bush, acaba apli-
cando com outras táticas e
discurso muitas políticas
compatíveis com seu ante-
cessor, como o endureci-
mento da guerra no Afega-
nistão, as somas escandalo-
sas dadas de presente aos
banqueiros e especulado-
res, e agora deixando que
se estabeleça o governo
golpista de Michelleti.
Tudo indica que, frente à
crise econômica, o golpe
em Honduras abre uma
tendência do imperialismo
e das classes dominantes
latino-americanas de tentar

impor um giro político à
direita na região, e recolo-
car no poder seus represen-
tantes orgânicos.

Se assim for, é preciso
que a classe trabalhadora e
as massas em Honduras
confiem em suas próprias
forças para derrotar o gol-
pe e ter suas demandas efe-
tivadas. Chávez, por exem-
plo, nada fez em prol da
resistência, conclamando
junto com Zelaya, Lula e a
OEA a que os trabalhado-
res e o povo acreditassem
nas negociações, que só ser-
viram para dar tempo aos
golpistas. Portanto, a única
via de derrotar o golpe é
através dos métodos histó-
ricos da classe trabalhado-
ra, como a greve geral, além
de instaurar comitês de au-
todefesa contra a repressão,
e nenhuma confiança nas
negociações. E para isso é
fundamental que aqui faça-

mos uma forte campanha
contra o golpe em Hon-
duras, com atos, debates
e todas as ações possíveis,
campanha que até o mo-
mento não se realizou.
Afinal, a consolidação do
golpe de Estado em Hon-
duras pode abrir um pre-
cedente gravíssimo para
todos os povos da região.
Derrubá-lo e rodear de
solidariedade ativa a ju-
ventude e os trabalhado-
res hondurenhos é a tare-
fa mais urgente hoje.

Simone Ishibashi é editora da re-

vista Estratégia Internacional

Brasil e estudante de Ciências

Sociais

No dia 3/9, quinta-feira,
no 2º andar do Prédio Velho,
câmpus Monte Alegre, em
horário a ser definido,  acon-
tecerá  uma teleconferência
com militantes da Argentina
sobre o Golpe em Honduras.
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"Quando o oficial de justi-
ça chegou lá na favela, contra o
seu desejo, entregou pra seu
Narciso. Um aviso, uma or-
dem de despejo. Assinada 'Seu
Doutor'. Assim diz ia a peti-
ção: 'Dentro de dez dias quero
a favela vazia. E os barracos
todos no chão'". O samba Des-
pejo na Favela de Adoniran
Barbosa ainda é atual ao
relatar a realidade das peri-
ferias das grandes metró-
poles do país. No início
do ano, depois dos despe-
jos de Paraisópolis e Jar-
dim Edite, agora é o Ca-
pão Redondo que sofre
com a truculência da Po-
lícia e a falta de políticas
na moradia por parte dos
governos estaduais e mu-
nicipais.

Na segunda-feira, 24/8,
570 famílias sem-teto fo-
ram despejadas da ocupa-
ção Olga Benário, na zona
sul de São Paulo. Enquan-
to uma retro-escavadeira
derrubava as casas de alve-
naria, cerca de 250 Polícias

570 famílias sofrem
despejo no Capão Redondo

Militares da Tropa de Cho-
atacaram os moradores que
tentavam resistir à desocu-
pação, com bombas de gás
lacrimogêneo e tiros de ba-
las de borracha. Duas pes-
soas foram presas, acusadas
de atirar rojões contra o
corpo de policiais.

Muitos moradores se-
quer tiveram tempo de ti-
rar os pertences de suas re-
sidências e perderam mó-
veis, eletrodomésticos e
roupas. Outros se amon-
toavam na rua com seus
bens, próximos aos escom-
bros dos barracos. Duran-
te a confusão uma série de
moradias pegaram fogo e os
bombeiros tiveram que ser
acionados.

PROPRIETÁRIA

DEVE AO ESTADO

A desapropriação ocor-
reu porque a empresa dona
do terreno de 34 mil metros
quadrados, Viação Campo

Limpo Ltda., conseguiu
pedido de reintegração de
posse na justiça. Vale lem-
brar que a empresa de ôni-
bus é acusada de sonega-
ção de impostos e envio
ilegal de dinheiro ao ex-
terior, além de possuir dí-
vidas com o INSS e o Ban-
co América do Sul em R$7
milhões. O acampamento
já tinha dois anos e era
organizado pelo Fórum
de Moradia e Meio Ambi-
ente do Estado de São
Paulo, que tinha como
principal argumento para
a ocupação, que a dívida
da empresa fosse abatida
com o fornecimento do
terreno ocioso para mora-
dia popular.

Após a desapropriação,
algumas famílias que não
tinham para onde ir, con-
t inuaram no bair ro.  Er-
gueram lonas improvisa-
das que protegem os mo-
radores e seus pertences,
e estão dormindo na rua.
Outras famílias se aloja-

ram na Igreja do bairro. A
situação foi tão grave que
até a Anistia Internacio-
nal pediu ajuda para seus
membros e colaboradores
de todo o mundo com o
objetivo de conseguir doa-
ções para os desapro-
priados.

POVO DA RUA

QUEIMA A VEJA

Durante o ato dos Cin-
co Anos do Massacre do
Centro, no dia 15/8, os mo-
radores de rua mostraram
criatividade em seu protes-
to. Revoltados com a maté-
ria "Profissionais da esmo-
la", da edição de agosto da
Veja, resolveram atear fogo
na revista de maior circula-
ção no país. "No inverno de
São Paulo, o povo da rua
passa frio. Hoje não vai ter
mais esse problema, a Veja
vai ser a nossa fogueira!",
proclamou um dos mani-
festantes.

No processo movido
pelo Sintusp (Sindicato
dos Trabalhadores da
USP), pela reintegração de
Claudionor Brandão, a Rei-
toria da USP protagonizou
mais um episódio de tru-
culência. Em julho, foi rea-
lizada na 26ª Vara da Justi-
ça do Trabalho, uma au-
diência de conciliação en-
tre as partes, mas não hou-
ve acordo e o sindicalista
não foi readmitido.

Representantes do Co-
mando de Mobilização e
Autodefesa dos Trabalha-
dores chegaram a se reunir

Reitoria da USP nega diálogo no caso Brandão
com o chefe de gabinete da
Reitoria, Alberto Carlos Al-
madio, entregando-lhe mo-
ções, declarações, manifes-
tos e um abaixo-assinado
com 1500 assinaturas de fun-
cionários, estudantes pro-
fessores e intelectuais.

Na reunião com a Rei-
toria, os funcionários argu-
mentaram que as ações pe-
las quais Claudionor Bran-
dão havia sido punido eram
resultado de decisões de
assembléias dos funcioná-
rios e não dele. Apesar de
ouvir os protestos e entre-
gar os documentos para  a

equipe da Reitoria, Alber-
to Almadio avisou que os
advogados da Consultoria
Jurídica iam fazer a parte
deles e lutar para que o
acordo não fosse aceito.

Durante a audiência, a
juíza Maria Aparecida La-
vorini questionou a demis-
são por ter sido resultado
de um processo adminis-
trativo. A justiça prevê que
a demissão de trabalhado-
res que tenham estabilida-
de sindical seja antecedida
pela instauração de inqué-
rito judicial.

O diretor do Sintusp

foi demitido no dia 9/12
de 2008 pela Reitoria da
USP, que alegou justa cau-
sa. Ele, que também era re-
presentante eleito dos fun-
cionários no Conselho
Universitário, foi acusado
de faltas graves, por ter par-
ticipado de piquetes e das
paralisações de 2005 e 2006
da universidade. Durante
todo o período de partici-
pação, Claudionor Brandão
agiu em defesa da educação
pública e de qualidade,
sempre seguindo as reivin-
dicações definidas pelas as-
sembléias da categoria.



O trabalho de Conclusão de
Curso dos alunos de jornalis-
mo Pedro Henrique e Gui-
lherme Manechini foi sele-
cionado para participar do
festival É Tudo Verdade,
que acontece no inicio do
mês de setembro, nas cida-
des de São Paulo e Rio de
Janeiro. O trabalho recons-
titui a trajetória de Antônio
da Costa Santos, o "Toni-

TCC de jornalismo é premiadoTCC de jornalismo é premiadoTCC de jornalismo é premiadoTCC de jornalismo é premiadoTCC de jornalismo é premiado

Começaram os preparati-
vos para tradicional Sema-
na de Arte Modesta da
PUC-SP. Ano após ano, os
espaços da universidade
são ocupados e reorgani-
zados pelas mais diversas
manifestações artísticas:
p e r f o r m a n c e ,  t e a t r o ,
dança, música, fotogra-
fia, grafite, desenho, pin-
tura, poesia, vídeo e o
que mais pintar. O espaço
será aberto para debates,

13ª Semana de Arte13ª Semana de Arte13ª Semana de Arte13ª Semana de Arte13ª Semana de Arte
Modesta da PUC-SPModesta da PUC-SPModesta da PUC-SPModesta da PUC-SPModesta da PUC-SP

A diretoria da ABEPSS - As-
sociação Brasileira de Ensi-
no e Pesquisa em Serviço
Social, realizou na quinta-
feira, dia 27/8, uma reu-
nião no campus Monte Ale-
gre da PUC-SP. Na oportu-
nidade foram reafirmadas
as bandeiras que hoje têm
norteado as lutas da enti-
dade, a favor do ensino
público e contra ao ensino
à distância, que Zélia Lopes
Marochi vem sendo imple-
mentado no país (nesse

ABEPSS realizaABEPSS realizaABEPSS realizaABEPSS realizaABEPSS realiza
reunião na PUC-SPreunião na PUC-SPreunião na PUC-SPreunião na PUC-SPreunião na PUC-SP

sentido, leia a matéria pu-
blicada na página 4 desta
edição, sobre o descreden-
ciamento da Unitins). A ple-
nária reafirmou a luta que a
categoria vem desenvol-
vendo pela implementação
das diretrizes curriculares
aprovadas pela ABEPSS,
contraria as diretrizes pro-
postas pelo Ministério da
Educação (MEC), que cons-
tituem-se num retrocesso
para todo o ensino de Ser-
viço Social no país.

No dia 25/8, ocorreu na
PUC-SP o lançamento da
revista Estratégia Interna-
cional - Brasil nº 4. Estavam
presentes na mesa o pro-
fessor Pedro Fassoni, do
departamento de política
da PUC-SP, e Simone Ishi-
bashi, diretora da revista.
A edição debate assuntos
como a análise da crise eco-

Revista estratégiaRevista estratégiaRevista estratégiaRevista estratégiaRevista estratégia
internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional

nômica, traz uma entrevis-
ta com Claudionor Brandão,
dirigente SINTUSP, e abor-
da a "Estatística da miséria,
e miséria da estatística"
através de uma elaboração
de Gi lson Dantas.  Veja
como obter a revista no
site www.ler-qi.org.br, ou
mande e-ma i l  para
figofernanda@gmail.com.

No dia 31/08, às 17h, na sala
P-65, acontece a aula inau-
gural do programa de Pós
em Serviço Social o tema
será "Principais desafios da
política social européia na

Aula inaugural do ProgramaAula inaugural do ProgramaAula inaugural do ProgramaAula inaugural do ProgramaAula inaugural do Programa
Pós em Serviço SocialPós em Serviço SocialPós em Serviço SocialPós em Serviço SocialPós em Serviço Social

atualidade". O evento conta
com a presença da professo-
ra Claudine Offredi, doutora
em Economia do Desenvolvi-
mento pela Université Pierre
Mendès France de Grenoble.

O dia 30/8 foi instituído
como o dia da Prevenção
de Acidentes com Criança,
e o objetivo é de conscien-
tizar a população sobre os
cuidados com menores en-
tre 1 e 14 anos. O site
www.crinçasegura.org.br,
possui dicas sobre preven-
ção de vários tipos de aci-

Dia da Prevenção deDia da Prevenção deDia da Prevenção deDia da Prevenção deDia da Prevenção de
Acidentes com CriançaAcidentes com CriançaAcidentes com CriançaAcidentes com CriançaAcidentes com Criança

dentes com crianças, en-
tre outras informações.
Outro s i te com dicas so-
b re  p revenção  de  ac i -
dentes no trâns i to com
cr ianças e gestantes é:
www.dominopublico.gov.br.
A idéia é organizar uma
grande mobil ização pelo
Brasil.

of ic inas, apresentações,
festas, mostras, saraus, da
forma mais pública possí-
vel. A organização da 13ª
Semana é feita pelos pró-
prios estudantes e aberta
a todos os que quiserem
participar, de fora e den-
tro da universidade. A pri-
meira reunião será no dia
31/08, às 18h30, no CA
Benevides Paixão. Mais in-
formações: samodesta@
gmail.com.

nho do PT", prefeito de Cam-
pinas, interior de São Paulo,
eleito em 2000, e assassina-
do em 10 de setembro de
2001, num crime não solu-
cionado até hoje. O docu-
mentário poderá ser visto
na Cinemateca Brasileira, em
São Paulo, nos dias 1/9, às
20h30, e dia 4/9, às 14h30.
Largo Senador Raul Cardo-
so, nº 207, Vila Clementino.

Criado em 2001, o novo site
da PUC está modificado e visa
integrar o ex-aluno com a
universidade. Reeditado este
ano, com novo layout e pro-
posta de relacionamento mais

Novo site dosNovo site dosNovo site dosNovo site dosNovo site dos
ex-alunos da PUCex-alunos da PUCex-alunos da PUCex-alunos da PUCex-alunos da PUC

interativa, o site oferece aos
ex-alunos galeria de vídeos,
fotos, cursos, eventos com
descontos especiais, entre ou-
tras novidades. Acesse http://
www.pucsp.br/ex-alunos.

A diretoria da APROPUC
marcou presença como
convidada especial no Fó-
rum das Seis Entidades
(ADUSP, ADUNESP, ADU-
NIFESP,  ADUNICAMP,
Centro Paula Souza, Di-
retórios Centrais de Es-
tudantes e associações
de funcionários adminis-
trativos), que deu pros-
seguimento à reunião
anterior onde se discu-
tiu a possibilidade de que
seja desencadeada uma
campanha contra a polí-
tica de ensino à distân-
cia, hoje em processo

APROPUC participa doAPROPUC participa doAPROPUC participa doAPROPUC participa doAPROPUC participa do
Fórum das Seis EntidadesFórum das Seis EntidadesFórum das Seis EntidadesFórum das Seis EntidadesFórum das Seis Entidades

de implementação pelo
governo de São Paulo,
bem como, contra a mer-
cantil ização do ensino
superior e com a intro-
dução de práticas em-
presariais nas universida-
des brasileiras. A APRO-
PUC sugeriu a adoção de
uma estratégia conjunta
para a campanha, com o
lançamento de revista
na qual o tema fosse am-
p lamente  deba t i do .
Nova reunião do Fórum
das Seis Entidades acon-
tece nesta segunda-fei-
ra, 31/08.




