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Estatutos e carreira docente
mD~e~!~~o~iS~p~!o~e~~~u~~e~n~~~~eirados
de tantas polêmicas, será tratada na diretor da Faculdade de Ciências professores.
próxima sessão do Consun, Sociais, eAdemir Alves da Silva, do O conselheiro Fábio Coelho pediu
juntamente com as propostas de Centro de Ciências Humanas, se vistas do processo, examinou a
alterações acadêmicas a serem referiram à endogenia daPUC, fato documentação e sugeriu ao Consun
procedidas nos Estatutos da que não é visto com bons olhos pelos demaioo indeferimentoda solicitação
universidade, atendendo as exigên- órgãos de fomento. A professora do Departamento de Sociologia,
cias danovaLei de Diretrizes eBases Heleieth Saffioti,reconhecida no país acatado pelamaioriados conselheiros.
da Educação Nacional (LDB). O e internacionalmente pela sua
ConselhodeEnsino ePesquisa (Cepe) produção científica, apesar de estar
deverá apresentar as propostas naPUC há vários anos, vem da USP
juntamente com um novo texto sobre e não fez carreira nesta universidade.
a carreira docente, assunto que vem
sendo discutido por um grupo de
trabalhocriadoparaessefimeformado
pelos diretores de faculdades e de
centros universitários daPUC. Esta
decisão foi tomada na sessão do
Conselho Universitário (Consun)
realizada dia 26 de maio.

Na mesma sessão, o Consun
indeferiu o pedido de abertura e
inscrição em concurso para professor
titular da professora Heleieth Iara
Bongiovani Saffioti feito pelo
Departamento de Sociologia da
Faculdade de Ciências Sociais. A
decisão foi tomada tendo como base
o parecer do conselheiro Fábio Ulhôa
Coelho, que havia pedido vistas do
processo na sessão anterior do
conselho.

Segundo a professora Madalena
Peixoto, presidente da APROPUC,
que levou a posição majoritária da
diretoria da entidade, a associação se
manifesta pelo indeferimento tendo
em vista que a carreira docente está
sendo discutida na universidade. A
professora Madalena lembrou que a
PUC tem sido rígida e formalista nos
procedimentos para a promoção.
Mesmo o candidato sendo da
universidade, temdepassarporuma
maratona de concursos para obter o
ingresso. A associação dos
professores defendeasmesmas regras
para os professores da casa e para
aqueles que vêm de fora.

DECISÃO DIFíCil

o assunto foi discutido, pela
primeira vez, na sessão ordinária de
25 de março. Diante do impasse
criado, provocado por interpretações
diferentes dos vários textos sobre as
normas da carreira docente emvigor,
e qual deveria ser o procedimento do
Consun sobre a solicitação
apresentada, a decisão foi transferida
para o Consun de abril.

Na sessão de abril, novamente se
reproduziu a discussão emtorno das
conflitantes interpretações do artigo
35 da Deliberação 01/94 e dos
Estatutos da universidade. Como se
sabe, existem incoerências e conflitos
entre os textos dos Estatutos, 'do
Regimento Interno edas deliberações
do próprio Consun acerca da
normatização da política de vagas e

Novo PRÉDIO

A Reitoria informou aos
conselheiros o andamento e quase
conclusão da compra de um edificio
pelo preço base de 1,9 milhão de
reaís,localizadonaRuaJoãoRamalho,
esquina com a Cardoso de Almeida.
O edificio tem sete andares e o total
de 10 pavimentos, com 12 metros
quadrados de área construída, dois
elevadores, gerador próprio e até
suítes.

A aquisição será financiada pelo
Banco Safra e a PUC deverá pagar
36 prestações em torno de 70 mil
reais mensais. O professor De Caroli,
vice-reitor administrativo, esclareceu
que esta compra não será feita com o
dinheirodasmensalidadesdos alunos.
O setordaPUC que deverá ocupar o
novo espaço será aquele que atender
alguns princípios, entre eles, de gerar
receita suficiente para cobrir o
compromisso da compra, sem onerar
o caixa da universidade.•

Mural Semanal da APROPUC
e AFAPUC - N° 221 - 01/06/98



EnDice Dnrham debate com
Durham do Conselho Nacional de
Educação esteve na PUC, na última
quarta-feira, 27/5, discutindo oPlano
Nacional de Educação (PNE) com
representantes da Comissão de Ensi-
no, de Pesquisa, Pós-Graduação,
Reitoria e outros professores da uni-
versidade. Aidéia do encontro surgiu
a partir do momento em que a profes-
soraEunice tomou conhecimento do
artigo escrito pela professora Ana
Bock, no PUCviva 218, e dispôs-se
aconversar com a professora sobre o
assunto. Ana Bock, por sua vez pro-
pôs que a conversa fosse ampliada
para outros segmentos da universida-
de que também manifestavam dúvi-
das sobre oPlano, convite este pron-
tamenteaceito pelaprofessoraEunice.

Numa primeira avaliação, Eunice
considera a discussão sobre o PNE
complexa, uma vez que nele estão
implícitasvisões diferenciadas do en-
sino superior, sendo a sua uma delas.
O aspecto que causou maior polêmi-
ca no PNE foi o da pesquisa pois,
segundo Eunice "as pessoas que es-
tão dentro da Universidade têm uma
visão parcial sobre o conjunto do
ensino superior, pois a maior parte
das universidades brasileiras não tem
pesquisa. Da minha perspectiva, a
única forma de se manter as universi-
dades de pesquisa é tendo outras
instituições que não sejam de pesqui-
sa, porque o custo de manutenção de
alunos no curso superior étão alto que
não dá para atender a grande massa
de alunos do ensino superior se todos
eles se destinarem à pesquisa."

Ainda, para aprofessora, no siste-
ma de ensino superior devem existir
escolas que não se dediquem à pes-
quisa pois algumas faculdades tem
uma demanda socialcaracterística que
é a de formar profissionais para o
mercado. Citando aEscola Superior

fessora destacou que uma visão aca-
dêmica da pesquisa poderia atrapa-
lhar os objetivos daquela instituição.

Sobre o sistema de ensino como
um todo, a professoraEunice destaca
que são necessários centros de pes-
quisa de excelência, como a PUC,
que mantenham um equilíbrio com as
instituições que se dedicam somente
ao ensino. É compreensível que exis-
tamgrupos organizados paradefen-
der as universidades de pesquisa,
porém esses grupos se consideram
muitas vezes como porta-vozes de
todo o sistema de ensino superior,
principalmente quando uma das me-
tas do governo federal é a democra-
tização da educação, o que implicaria
em um maior número de recursos
mobilizados para o ensino.

DISCORDÂNCIAS

Em oposição a esta visão, a pro-
fessoraAnaBock, diretoradaFacul-
dadedePsicologia, assinalouqueuma
dissociação entre ensino e pesquisa
poderia redundar num ensino forte-
mente técnico, retirando-se avalori-
zação da pesquisa. "O empresariado
adorará uma regra de não se fazer
pesquisa. Precisamos acabar com
estas escolas particulares que são fá-
bricas técnicas de quinta categoria,
onde não se fala em pesquisa, em
produção de conhecimento. É impor-
tante ampliar-se o acesso ao ensino
superior e não deve ser uma política
eficazfecharescolas"ParaAnaBock,
ao invés de diferençar a instituição de
pesquisa daquela que não faz pesqui-
sa, seria importante diferenciar o tipo
de pesquisa que se faz em cada insti-
tuição.

Essa posição, em linhas gerais,
também foi defendida pela professora
MauraPardini Véras, vice-presiden-

ação, que ressaltou que uma separa-
ção entre ensino e pesquisa poderia
trazer para auniversidade um ensino
pouco enriquecido,principalmenteem
setores chaves dauniversidade como
a pós-graduação. Outra crítica da
professora écom respeito ao corte de
verbas promovido pelo governo fe-
deral, principalmentenumainstituição
como a PUC que, apesar de ser con-
siderada privada, titula cerca de 30%
de professores das federais.

DIRETRIZES CURRICULARES

De um modo geral, a professora
Eunice reconheceu que as diretrizes
curriculares são um instrumento po-
bre de garantia da qualidade de um
curso. Um ponto positivo foi o fato de
se acabar com o chamado currículo
mínimo que se constituía numa cami-
sa-de-forçaimpedindoo florescimento
de cursos inovadores.

A professora SilviaBorellido De-
partamento deAntropologia lembrou
que sepor um lado élouvável o fimdo
currículo mínimo,por outro lado, sur-
ge uma preocupação fundamental no
sentido de definir-se um critério bási-
co para a formação acadêmica em
uma determinada área. Nessa dire-
ção, o professor Diamantino Alves
Pereira do Departamento de Geogra-
fia acrescentou que existe um secta-
rismo na definição geral de suas li-
nhas, decorrente da composição da
Comissão de Especialistas de cada
área que tem posições ideológicas
muito cristalizadas.AprofessoraEuni-
ce, porém, assinalou que a questão do
patrulhamento metodológico não é
de responsabilidade do governo, uma
vez que as comissões são soberanas
para definirosparâmetros curriculares
a serem seguidos por cada curso.
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Reformas terminam em 99
li!]calendário da reforma da Bi-

blioteca sofreu um novo atraso. No
andar térreo, as obras estão previstas
para serem concluídas em outubro
deste ano. No subsolo, onde atual-
mente está o atendimento e a sala de
leitura, as obras devem começar em
setembro, assimque asnovas instala-
ções do térreo forem concluídas e for
efetuada a mudança do subsolo para
o térreo. Toda a reforma deve termi-
nar emjaneiro de 99.

Estas são as informações presta-
das pelaReitoria na última reunião do
Consun, por solicitação dos conse-
lheiros. Segundo a direção da univer-
sidade' o proj eto original não previu
as obras declimatização, efoi preciso

realizar o estudo dessa parte para
então se iniciar a reforma. Como o
projeto original foi financiado pela
Fapesp, esta parte do ar-condiciona-
do, não prevista e emtomo de 900 mil
reais, ficou descoberta. A Reitoria
tenta contornar a situação fazendo
uma nova solicitação para cobrir o
rombo.

O conselheiro Renê Vieira obser-
vou que está acontecendo um proble-
ma de comunicação entre aReitoria e
acomunidade, tendoemvistaodesen-
rolar dos acontecimentos envolvendo
estareforma. Por outro lado,existeum
descontentamentogeneralizado,cons-
tatado também no Consuri, pela
indisponibilidadedo acervo, principal-

F-ES"TAS"

mente para os alunos da pós-gradua-
ção eosgraduandos que estão conclu-
indo seus cursos.

O professor De Caroli, vice-reitor
administrativo, admitiuque foi errado
acreditar que um projeto dessa mag-
nitude fosse executado no prazo ori-
ginal. Como exemplo de solução pro-
visória para a falta do acervo, o pro-
fessor Américo de Paula e Silva,vice-
reitor comunitário, citou o caso de
alunos da FEA que conseguiram
acesso a um acervo externo, de uma
empresa de consultoria. O profes-
sor pede que todos aqueles que
tenham problemas encaminhe-os
para a Biblioteca para se procurar
uma solução emergencial.

ILemMa passa~~~~~as,~e!~ada~~~~~d~gosto condena a
de Centros Acadêmicos (CCA) e o ciações entre o CVC e o CCA, mas intransigência do CVC em pontos
Centro de Vivência Comunitária a possibilidade de um acordo ainda cruciais do acordo que por ora se
(CVC) iniciaram negociações visan- parece remota, como demonstra a elabora, e combaterá a política de
do normatizar a realização das fes- fala de Marco Aurélio de Carvalho, obscurantismo que às claras se per-
tas na PUc. O CCA busca recobrar diretor do 22 de Agosto (Direito): "O petuana universidade".
para os Centros Acadêmicos o di-
reito de promover festas, ao passo
que a Vivência destaca a importân-
cia de se estabelecer restrições a
locais, horários e condições para a
realização de tais festas.

Um dos principais pontos de
discordância entre as partes refere-se
ao local. O CVC defende que sejam
permitidas festas apenas no Pátio da
Cruz; os CAs querem deixar aberta a
possibilidadedeque elaspossam ocor-
rertambém em outros locais, como a
quadra ou o Corredor da Cardoso. A
necessidade deum intervalo detempo
entre uma festa e outra e um aviso
prévio ao CVC por parte do CA que
queira promover uma festa são igual-
mente pólos de discordância entre as
entidades.

Nesta segunda-feira, O 1/06, às 19

S"C::>RC::>CABA

Prefeitura reconhece câmpus
r.jCentro de Ciências Médicas e
Biológicas (CCMB) acaba de ganhar
o status de câmpus universitário da
PrefeituraMunicipalde Sorocaba. Até
agora, aquele câmpus eraum conjun-
to de edificiospróximos e localizados
em ruas públicas da cidade. Tal
fato, impedia a PUC de exercer o
controle da circulação de veículos e
pessoas pelo local. Com a mudança
jurídica promovida pela prefeitura,
o câmpus será isolado e deixará de
servir, por exemplo, de estaciona-
mento indiscriminado como até en-
tão vinha acontecendo.

As mudanças também vêm che-
gando aos poucos no Hospital
SantaLucinda. Estáem andamen-
to uma reforma dos quartos e ins-
talações do hospital visando ofe-
recer aos pacientes melhores co-
modidades, compatíveis com um
estabelecimento do porte e da
importância do Santa Lucinda.
Estão previstas também reformas
nas instalações e trocas de equi-
pamentos médicos que estão ve-
lhos e obsoletos.As obras estão
sendo possíveis graças a financia-
mentos bancários.



TESES
Contribuição de melhoria,
por Priscilla Rodrigues. Mes-
trado em Direito. Dia 2/6,
8h30.
As relações entre o corpo e a
alma na teoria do conheci-
mento de Platão, por Carla
Cervera. Mestrado em Filoso-
fia. Dia 2/6, 14h.
Planejamento estratégico,
por Regina Figueiredo. Dou-
torado em Educação. Dia 2/
6,14h.
Urbanização, geração de re-
síduos sólidos e perspectivas
econômicas da reciclagem
no município de Campinas,
por Ednilson Arendit. Douto-
rado em Ciências Sociais.Dia
3/6,9h30.
Monstrutivismo - reta e curva
das vanguardas, por Lúcio
Leitão Agra. Doutorado em
Comunicação e Semiótica.
Dia 3/6, 14h.
Fato jurídico tributário, por
Alessandra Gondim Pinho.
Mestrado em Direito.Dia 4/6,
8h30.
Programa de saúde da mu-
lher, por Daniela Peterle.
Mestrado em Psicologia So-
cial. Dia 4/6, 9h30.
Que todos sejam um ecu-
menismo e diálogo inter-re-
ligioso na ação pastoral do
cardeal arcebispo dom
Paulo Evaristo Arns, por Jor-
ge Miklos. Mestrado em Ci-
ências da Religião. Dia 4/6,
14h30.
Números complexos, por Ma-
rio Rosa. Mestrado em Edu-
cação. Dia 4/6, 16h.
A inteligência emocional no
contexto das lideranças
organizacionais, por Mariste-
Ia Boccia. Mestrado em Ad-
ministração. Dia 4/6, 17h.
A garantia do emprego, por
ÊnioLima. Doutorado em Di-
reito. Dia 5/6, 8h.
Movimento de defesa dos di.

reitos da criança e do adoles-
cente, por Rosemary Pereira.
Mestrado em Serviço Social.
Dia 5/6, 9h.
Um estudo exploratório sobre as
representações sociais, por
Ernesto Giglio. Mestrado em
Administração. Dia 5/6, 14h.
Indivíduo e capital, por Jason
Borba. Doutorado em Ciências
Sociais.Dia 5/6, 14hh.
Nos subterrâneos da revolta,
por LuísBalkar Pinheiro. Douto-
rado em História.Dia 5/6, 14h.
Oiadema, a cidade vermelha:
desafio do poder local, por
Cláudio Scalli.Mestrado em Ci-
ências Sociais.Dia 5/6, 14h.
A apelação no código de pro-
cesso civil, por Simone
Fernandes. Mestrado em Direi-
to. Dia 5/6, 17h. '
O corpo em off, por Maria
Cristina Capobianco. Mestra-
do em Psicologia Clínica. Dia
8/6, 14h.

PALESTRAS,
SEMINÁRIOS E CURSOS

• Programa de Pós-Graduação
em Fonoaudiologia, Faculda-
de de Fonoaudiologia e curso
de especialização em Fono-
audiologia, convidam para o
7° Seminário em Clínica e Pes-
quisasobre Processamento Au-
ditivo. O evento serealizará .no
dia 2/6, na sala 320, Prédio
Novo, das 16h30às 18h30.

• O Programa de Estudos Pós-
Graduados em Psicologia Clí-
nica informa que estão aber-
tas as inscrições para o 3° Co-
lóquio Winnicott, A Clínica
Winnicottiana, que se realiza-
rá entre os dias 5 a 7 de junho,
na sala 239, Prédio Novo.

• O Programa de Estudos Pós-
Graduados em Comunica-
ção e Semiótica realiza, entre
os dia 1 e 5 junho, o r
"Cornpós". que reúne a Asso-
ciação Nacional de Progra-
mas de Pós-Graduação em

Comunicação. O principal
objetivo do "Compós" é in-
centivar o desenvolvimento
e promover a divulgação
das pesquisas em Comuni-
cação. Informações pelo
telefone 6950-8068.

• Dando continuidade ao
módulo I "Nacionalismo, Po-
lítica e Cultura Popular", o ci-
cio TUSPMARIANTONIA68/98,
apresenta no dia 3/6
"Dramaturgia e Consciência
Histórica",com Aderbal Freire
Filho, Chico Assis, Eduardo
Tolentino e Maria Silvia Betti.
O evento terá lugar no Cen-
tro Cultural Maria Antônia, lo-
calizado na Rua Maria
Antônia, 294.

• O programa de Pós-Gradu-
ação em Lingüística Aplica-
da e Estudosda Linguagem
(Lael), convida para as Se-
gundas do Lael. Seminário
realizado às segundas-feiras,
duas vezesao mês. No próxi-
mo dia 8/6, o tema será "Re-
cursos Acadêmicos e o Uso
da Internet", com Anise
Ferreira. Local: Lael, no Cor-
redor da Cardoso, das 14h30
às 16h30.

• Programa de EstudosPós-
Graduados em Históriada Ci-
ência, dando continuidade
ao Programa Seminários do
Meio-Dia,apresenta no dia 9/
6, "Tecnologia, sociedade e
poder na PrimeiraRepública,
com o professorHermetesReis
de Araújo.Sala 15,Bloco I,Pré-
dio Novo, a partir das 12h30.

• A Editora da Unespexpõe
livroscom 30%de desconto
no Espaço Educ, Térreo do
Prédio Novo, de 1° a 6 de ju-
nho, das 9 às 21 horas.

• O Departamento de Teolo-
gia e Ciências da Religião
promove a palestra com frei
Carlos Josaphat sobre o livro
'Tomás de Aquino e a Nova
Erado Espírito",de sua auto-
ria. O evento acontece na
sala T-42,Prédio Velho, dia 9,
terça-feiras, às 14h30.



Cursinho pré-vestibular
Do ano de 1997, alguns alu-

nos da PUC-SP tiveram uma idéia
que a muitos pareceu loucura.
Mas como de louco e médico
todos temos um pouco, esses es-
tudantes levaram suas idéias adi-
ante. A esses poucos se juntaram
muitos e aquele projeto que pa-
recia ser loucura de poucos se
tomou realidade de muitos.

Ironias a parte, o curso pré-ves-
tibular da PUC-SP hoje é realida-
de. Tendo início em 1997, teve
duração de três meses (outubro,
novembro e dezembro). A princí-
pio, projetamos atender 120 alu-
nos, mas como a loucura às vezes
chega a extremos, chegamos a
atender 440. Isto foi só possível
pelo engajamento de um número
muito grande de estudantes.

Encerrando os trabalhos do
ano, nos preparamos para uma
nova jornada. A partir do mês de
janeiro de 1998, passamos a nos
reunir e preparar os trabalhos.
Foram várias conversas até que
conseguimos definir os aspectos
principais do pré-projeto que de-
veria ser apresentado à Reitoria e
a outros setores da universidade.

Devemos ressaltar que desde
o início conseguimos apoios im-
portantes. Cabe ressaltar o Cen-
tro Acadêmico de Ciências So-
ciais (Cacs), que nos cedeu toda
infra-estrutura para realização de
tal projeto, e a Faculdade de
Ciências Sociais, que em um pe-
ríodo de tensão com a Reitoria,
que dificultava a reserva de sala
de aula, interveio e mediou as ne-

gociações para que pudéssemos
realizar nosso trabalho.

Neste ano, a situação não foi
diferente, após várias reuniões
com a Reitoria, as dificuldades
voltaram, ao ponto de rompe-
rem-se as negociações. Mais
uma vez, a intervenção da Facul-
dade de Ciências Sociais foi im-
portante, agora apoiada pela Fa-
culdade de Comunicação e Fi-
losofia. Assim, foi criada uma
comissão de acompanhamento
composta pela direção dessas
duas faculdades, da Vice-Reito-
ria Comunitária e da Vice-Rei-
toria Acadêmica.

A partir de algumas reuni-
ões, conseguimos definir de
comum acordo vários aspectos
importantes. Gostaríamos de
ressaltar o que consideramos
mais importante, que será a
apresentação de nosso projeto
ao Conselho de Ensino e Pes-
quisa (Cepe) e ao Conselho
Universitário (Consun), preser-
vando nossa autonomia.

Assim, conseguimos, no dia 9
de maio, iniciar nossos trabalhos.
Realizamos a abertura oficial no
Tuca, que sinceramente foi mui-
to emocionante. Falaram vários
dos organizadores. Eles ressal-
taram a importância do nosso
projeto, que tem por objetivo
possibilitar aos alunos de esco-
las públicas das regiões mais
carentes da cidade de São Pau-
lo e da Grande São Paulo, a
oportunidade de concorrer a
uma vaga nas melhores univer-

sidades brasileiras.
Outro que emocionou a todos

foi o professor Walmir do depar-
tamento de Física da PUC-SP
que representou brilhantemente
os professores que nos apóiam.
Mas sem dúvida, o ponto alto
desta abertura foi a participação
dos ex-alunos de nosso curso,
que hoje são alunos da PUC-SP
e dos alunos que este ano fre-
qüentarão nossas aulas. Nesse
instante, a emoção foi geral e só
contiveram as lágrimas aqueles
que ainda não aprenderam que
chorar pode ser muito gostoso

Depois das truculências e das
festas, começamos as aulas, que
é o nosso principal objetivo.
Atravessamos ainda algumas di-
ficuldades, pois nosso trabalho
é todo voluntário e necessitamos
de alguma verba para agilizar
algumas tarefas. Mas o que é
muito importante, é que temos
superado essas dificuldades com
o engajamento cada vez maior de
muitos estudantes puquianos e
não-puquianos.

Acreditamos que essa partici-
pação será cada vez maior. Caso
você esteja com vontade de nos
conhecer, venha somar forças, a
organização é ampla e democrá-
tica.

Vanderley Elias Nery é coorde-
nadare professor de História do
Curso Pré-Vestibular e Mes-
trando no Programa de Histó-
ria e Filosofia da Educação da
PUC-SP



***

Copa AFAfUC
'adas
'tSQI,

;;;.'

Jornal sobre o Provào
Estásendo feita pelo
Centro Acadêmico
Benevides Paixão
uma publicação es-
pecial, voltada para
esclarecer os estu-
dantes de jornalismo
sobre o provão. O
provão seráaplicado
aos alunos do curso
pela primeira vez
este ano, em 7de ju-
nho.Ojornal terá cer-

ca de 20 páginas,
com matérias e en-
trevistassobre o pro-
vão com autorida-
des do MEC, líderes
da UNE,com o dire-
tor da Faculdade de
Comunicação, Nor-
vai BaitelloJr.,e o co-
ordenador do curso
de jornalismo da fa-
culdade CassianoSi-
dow Quillici.

Dia dos Namorados
AAFAPUCestáfazen-
do alguns promoções
para o Dia dos Namo-
rados. De 28/5 a 5/6,
acontece a promoção
de agasalhos de Mon-
te Sião, na sede da as-
sociação, das 9 às 16h.
Nos dias 1,2 e 3 de ju-
nho, no mesmo horá-
rio, poderão ser adqui-

ridos produtos doBoti.-
cário, com pagamento
em duas vezes. A
AFAPUCfez convênio
também com a School
& Office. A papelaria
fica na RuaMonte Ale-
gre, 715.Opagamento
dacomprapodeserfei-
to em julho, com des-
conto no salário.

Furtos, roubos e assaltos
A sessão do último professor Hudson
Consun foi rica em re- França, diretor-geral
latos de furtos, rou- do CCMB, pelo fato
bos e assaltos. Foram de o câmpus abrigar
citados dois casos no duas agências bancá-
4°e outro no 2°anda- rias, ocorrem assal-
res do Prédio Novo. tos à mão armada.
E tem o furto aconte- Nestas últimas sema-
cido na sede da nas, foram três, colo-
AFAPUC, há duas se- cando emrisco a vida
manas. EmSorocaba, de professores, fun-
conforme relato do cionários e alunos.

Ixtele/Jles JI'#/J1#fies
O antigo restaurante Boulevard, hoje Urso Po-
lar, está oferecendo um suco de laranja grátis
no compra de dois salgados, ou de qualquer
lanche ou beirute, ou no consumo de mais de
meio quilo no self-service. Ótimo, embora seja
por tempo determinado. Entretanto, os fatos já
demonstraram mais de uma vez que o estabe-
lecimento ainda não alcançou o alto padrão
de qualidade e higiene propalados em um
folheto de propaganda que está sendo distri-
buído pelo restaurante.

Bolsaalimentação
o Centro de Vivên- 1998, desde que compro-

cia Comunitária (CVC) vem carência financeira.
abrirá de 10 a 26/6 ins- Maiores informações na
crições para alunos in - sala 8-16, subsolo doPré-
teressados em utilizar dio Novo, no horário das
a bolsa alimentação, no 8 às 22h, de segunda a
segundo semestre de sexta-feira.
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