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Otimismo e apreensão
.depois das eleições1)assada uma semana da Para os estudantes a avaliação Enfim, passada a festa, resta

eleição do professor Antonio eleitoral envolve outro dado saber quem vai pagara conta.
CarlosRonca para umnovoman- preocupante: a alta taxa de abs-
dato como reitor da PUC, a co- tenção (mais de 80% dos estu-
munidade começa a avaliar os re- dantes não compareceu às umas)
sultados do pIei to e as perspecti- e a significati va taxa de votos nu-
vas para uma nova gestão.A as- los, deixam patente o desconten-
sembléia dos funcionários, que tamento do alunado com os ru-
aconteceu na última quarta-feira, mos impressos à condução da
foi um interessante termômetro universidade. Para a diretoria do
dentro desse quadro. Se, por um CACS, que lançou o voto no
lado,ficoupatenteaexpressivavo- "Boi" como uma forma de pro-
taçãodoprofessorRoncaentrepro- testo contra as perspectivas do
fessores e funcionários, por outro processo eleitoral, a Reitoria
nãofaltararnfalasapreensivasquan- tem que estar atenta a tais indi-
to ao fututo da gestão que se inicia cadores já que o problema da
em novembro próximo. dívida persiste e não há mais de

A principal preocupação refe- onde tirar dinheiro das mensal i- .
re-se ao aguçamento da crise fi- dades escolares.
nanceira, de que nos dão conta
alguns indícios como os atrasos
de pagamento em Sorocaba e a
fala do professor Ronca a este
jornal, momentos após a apura-
ção onde a maioria das metas ci-
tadas como prioritárias envolvi-
am problemas financeiros da uni-
versidade. A taxa de aprovação
registrada nas eleições conduz boa
parte da comunidade a temer que
a nova gestão busque soluções
para a crise que passem ao largo
das discussões com a os três seg-
mentos da universidade.

DAV AFTE:R

CONS'UN

oConselho Universitário ex-
traordinário, realizado na última
quarta-feira, homologou os re-
sultados da última eleição e enca-
minhou-osparaaaproveçãodeD.
Paulo. Na mesma sessão a
conselheira Maria Bernardette
Maciel apresentou uma proposta
de normatização dos vários pro-
cessos eleitorais que cotidiana-
mente acontecem na universida-
de. A proposta deverá ser discuti-
da na próxima reunião ordinária
doConsun.
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AIOS, preconceitos
e ressentimentos

~ãOP,"-
tendo retomar o sentido do
texto que enviei ao PUC-
VIVA, publicado no núme-
ro l27, de 22 de abril pas-
sado. Gostaria de lembrar
que os destinatários prefe-
renciais eram a VRACOM
e o Centro de Vivência Co-
munitária. Mas para minha
surpresa, quem respondeu,
de maneira pessoal e ressen-
tida, foi o sr. Mario Rudolf,
por vezes falando em nome
dos envolvidos, não sei se
por desconhecimento,
omissão ou consentimento.

É desnecessário salien-
tar que o teor da resposta do
sr. Mario poderia ser inter-
pelada noutra instância. Sou
professor nesta Universida-
de há muito tempo, um ilus-
tre professor (forma pela
qual sou designado pelo sr.

"As suas idéias não correspondem
aos fatos, o tempo não para. .. "

Mario no seu original
linguajar) sim, mas antes de
tudo um cidadão que vive
intensamente nesta comuni-
dade onde não'se precisa
pedir autorização a nin-
guém quando o assunto é
defesa de direitos e compro-
missos com o público. Não
faço parte daqueles que lan- .
çam mão de legalismos
efêmeros. Lamento "M.",
mas prefiro "M.M.".

O sr. Mario não enten-
deu quase nada do que eu
disse e reiterou o que se su-
punha. O título do filme fa-
moso de Woody Allen, ins-
pirado num bestseller, não
foi só plagiado para servir
de chamariz à sua conferên-
cia. Sua falta de estilo ficou
confirmada na resposta ao
meu artigo. O sr. Mario pa-
rece estar muito mais inte-

Cazuza

ressado em fazer alarde de
sua "autoridade"no assunto
do que em aprofundar a dis-
cussão sobre AIDS. M., la-
mento mais uma vez.

Reitero meu desejo por
mais e mais discussões e
aprofundamentos em nossa
comunidade, sobre situa-
ções complexas como a
AIDS. Resta-me constatar,
sinceramente a contragosto,
que no artigo anterior não
me equivoquei ao alertar
contra sensacionalismos.
Estamos conversados. Ago-
ra, sr. M., espemeie à von-
tade, porque como diria o
poeta Torquato Neto, assim
como eu, muitos, "não te-
mos tempo a perder".

EDSON PASSETTI é pro-
fessor do âepartamento de
Política.



SBPC mobiliza a
universidade

~este ano, em que se
está comemorando o cinqüen-
tenário da PUC, nada maisjusto do
que prestar uma homenagem com
um evento científico de importân-
cia nacional. A 488 Reunião Anual
da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC) será rea-
lizada do dia 7 a 12 dejulho. Esta é
a segunda vez que a PUC-SP sedia
a SBPC. A primeira foi em 1977,
quando a PUC sediou a 29" em pro-
testo ao regime militar que proibia
as universidade federais e estadu-
ais de abrigar esta Reunião.

Para se ter uma idéia da im-
portância deste encontro, são espe-
rados 10 mil pesquisadores de todo
o Brasil. Foram inscritos aproxima-
damente 3 mil trabalhos que estão
divididos em quatro grandes áreas:
Ciências Aplicadas, Ciências do
Homem, Ciências Exatas e da Ter-
ra e Ciência da Vida, e em 42 sub-
áreas. Além da Programação Ci-
entífica (SBPC Sênior), farão par-
te da 48' Reunião a 3' Jornada
Nacional de Iniciação Científica,
que consiste em trabalhos reali-
zados por estudantes universitá-
rios apresentados em pôs teres,
serão 500 trabalhos expostos vin-
dos de 53 instituições.

A 4' SBPC Jovem é voltada
para o público infantil, adolescen-
tes e professores de I° e 2° graus.
Serão realizadas conferências, mini-
cursos, feiras de ciências entre ou-
tras atividades. Estão inscritos 134
trabalhos com a participação de
várias escolas de todo o Brasil.

A 4° Expociência apresen-
tará trabalhos voltados para a pro-
dução tecnológica de universida-
des, institutos de pesquisa e em-
presas com o tema Tecnologia,
Emprego, Renda: Progresso da
Sociedade Brasileira. O evento
será dividido em quatro ativida-
des: Mostra Científico-
Tecnológica, Palestras e Mesas-
redondas, 11 Tech-Negócios e
Pronto Atendimento Tecnológico.
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Enquanto isso, foi criado o
SBPC Fax, um boletim semanal que
será enviado para as principais re-
dações do país informando todos os
passos da 48" Reunião. A partir do
dia 3 de julho o boletim passará a
ter edição diária com um resumo de
tudo o que estará acontecendo.
Para facilitar a vida dos participan-
tes foi criado o Jornal do SBPC
que circulará na primeira semana
de julho e trará a programação
completa das atividades, além de
um roteiro cultural e informações
sobre a cidade de São Paulo.

O SBPC HOJE será um jornal
mural a ser afixado em 30 pontos
dentro da universidade durante o
evento, com informações sobre as
atividades do dia e resumo dos
acontecimentos do dia anterior. Os
residentes próximos à PUC recebe-
rão o Comunicado Moradores com
todas as informações sobre a mu-
dança no sistema de tráfego local
durante a Reunião.

A Central do SBPC promete
inovar com a produção dos anais
em CD Roms, além de impressos.
Para isso, contará com uma equipe
de jornalistas que a pue contrata-
rá, que produzirão imagens e fotos
para ilustrar os CD Roms.

OUS"ADIAS"
Uma outra ousadia será o da

transmissão direta das reuniões para
30 cidades brasileiras, via TV a
cabo, pelo canal 20 da NET e
Multicanal e via antena parabólica
para todo o território nacional.
Através da TV PUC serão 16 ho-
ras diárias transmição.

No intervalo das atividades ci-
entíficas do SBPC serão realizados
shows e exposições aberta ao pú-
blico. Os shows serão realizados no
Tuca e em outros locais do campus
Monte Alegre.

Com tantos canais de informa-
ção vai ser dificil não participar da
48" Reunião Anual da SBPC.

O público terá livre acesso a to-
dos os eventos.

As atividades serão divididas em
Mesas-redondas com quatro espe-
cialistas discutindo um mesmo tema
mas com um enfoque diferente.
Após as apresentações o debate.
será aberto ao público. Os
Simpósios terão quatro especialis-
tas apresentando pesquisa sobre
determinado tema. As Conferênci-
as terão um tema especí fico apre-
sentado por um especialista da área.
Os Mini-cursos serão ministrados
por especialistas da área. Todos os
trabalhos cientí ficosem painéis es-
tarão expostos. A Comunicação
Coordenada apresentará os resul-
tados de estudos e pesquisas de
quatro instituições diferentes sobre
o mesmo tema.

Com a realização da SBPC na
PUC a área de Humanas ganhou
maior destaque. O setor de Educa-
ção foi o que recebeu o maior nú-
mero de trabalhos (208), seguido
por Psicologia (188), Sociologia
(130), LingüísticaeSemiótica (127)
e História (119).

RECEPçÃO DOS"
PARTICIPANTES"

Para oferecer um melhor servi-
ço de recepção e atendimento aos
participantes, a PUC desenvolveu
vários projetos, um deles será a
contratação de uma equipe de 300 .
monitores divididos em áreas espe-
cíficas que irão auxiliar na organi-
zação deste evento. Um exemplo
serão os "stands" instalados em al-
guns pontos de chegada, como ae-
roportos e rodoviárias, para facili-
tar a locomoção dessas pessoas.
Uma outra prestação de serviço
será o SBPC ON UNE, onde o
público conectado com a Internet
poderá acessar .todas as informa-
ções sobre o evento além de poder
trocar idéias com pesquisadores de
outros Estados.





puniçÃo

Conselho Departamental
reitera posição sobre luizito
o caso do professor Luiz Re-

nato Martins, oLuizito, continua
tramitando nas instâncias da uni-
versidade. Na quarta-feira, 19,
atendendo a solicitação do reitor,
Antônio Carlos Ronca, o Conse-
lho Departamental da Comfil, em
reunião ordinária, discutiu a in-
dicação do professor Luizito para
minsitrar a disciplinca "Analise
dos Sistemas Audiovisuais".

"Nós levamos ao Conselho,
historiamos os fatos ocorridos
em 1991, e o Conselho, por una-
nimidade, determinou que os fa-
tos eram graves demais para que
pudessem ser relevados", afir-
mou a professora Marisis Aranha

Camargo, diretora da Comfil,
"Aliás, não cabe ao Conselho re-
tirar punições que são feitas. A
posição do Conselho foi a mes-
ma de 1991."

Cabe ao Conselho De-
partamental aprovar c on-
tratações. A resposta formal
seria encaminhada nesses dias
ao reitor.

"O professor é muito compe-
tente. A situação dele é de ordem
adminsitrativa." E pelo que cons-
ta nos autos do processo, o pro-
fessor Luizito chegou a um acor-
do com a PUC para receber o
FGTS, de acordo com a informa-
ção dada pela diretora da Comfil.
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Como já informamos, o de-

partamento de Comunicação
Jomalística foi contra a saída de
Luizito em 1991. Nos próximos
dias, o departamento deve reali-
zar a sua reunião e discutir a ques-
tão novamente. Na reunião do
Conselho seus representantes se
abstiveram de votar.

AAPROPUC e o Sinpro conti-
nuam aguardando uma posição da
universidade. Vcllelembrar que o
professor Luizito, hoje, pede que
seja anistiado e sua cootratação efe-
tivada, uma vez:quefoi 3}IOvadoem
primeiro lugar no concurso reali-
zado emjaneiro deste ano.

fUNCIONARiaS"

Assembléia discute novo
acordo interno

~a assembléia em que
foi aprovada a paralisação dos
funcionários na greve geral do
dia 21, mereceu destaque, tam-
bém, a redação de um novo acor-
do interno para os funcionários,
já que o atual encontra-se ven-
cido desde o início do ano.

Entre os pontos sugeridos
como passíveis de mudança pela
AFAPUC estão:

• Piso: Na proposta da
AFAPUC passaria a R$ 355,00;

• Horas Extras: As três pri-

meiras horas da semana teriam
acréscimo de 50% e as demais
100%;

• Gratuidades: Passariam
das atuais 2 para 3; í

• Creche: O auxílio creche
subiria para 70% de R$355,00;

• Cesta Básica: Aumenta-
riam das atuais 200 para 400;

• Restaurante:Libemçãopela
universidade de um valor equivalen-
te a 100% do ticket atual;

• Convênio com o São Do-
mingos: Funcionários estariam

isentos de pagamento;
• Estabilidade: 3 anos para

funcionários que participam dos
Conselhos Superiores;

• Ponto: Os funcionários
administrativos estariam deso-
brigados de bater ponto;

• Faltas: Direito de com-
pensar também as faltas através
de horas de reposição.

Estas reivindicações deverão
ser levadas à Reitoria nos pró-
ximos dias para futura discussão.



Empréstimos
A Divisão de Recur-

sos Humanos confir-
mou, na semana pas-
sada, a vigência do
acordo de empréstimo
entre a PUC e o Banco
Real, com o aval das
associações de profes-
sores e funcionários. O
valor máximo do em-
préstimo deverá ser de

um salário e meio, até o
teto deR$2.500,00, des-
contados em 6, 9 ou 12
vezes, não podendo o
valor da prestacãc ul-
trapassar 25% do salá-
rio.Osjurosdeverãoser
de 4,5% mais I. O.F. eos
pedidos deverão ser fei-
tos no DRHlDepto de
Benefícios.

o Comitê Contra a
Opressão Política e
Social. fundado nes-
te mês aqui na PUC-
SPcom o objetivo de
denunciar as agre-
sões políticas e soci-
aisque vêm ocorren-
do no campo e na
cidade, vem reunin-
do cada vez mais
adeptos e progra-
mando, para os pró-
ximosmeses,uma sé-
rie de atividades. Na
SBPCo comitê pro-
mete montar um pa-
inelsobreviolência no
campo e na cidade,
acompanhado de
uma manifestação
pedindo a punição
dos ossossínotos co-
metidos contra os

trabalhadores. Nos
dias 16e 18 de julho
deverá acontecer
um debate de férias
sobre" A raiz da vio-
lência no campo e
na cidade", às 19hs,
em sala a ser deter-
minada. No dia 12
de agosto, data
que marca o brutal
assassinato da pre-
sidente do Sindica-
to Rural da Paraíba,
Maria Margarida AI-
ves, está programa-
do um concerto
musical.
Estase outras ativida-
desdeverãoestasen-
do noticiadas com
maiores detalhes, nas
próximaas semanas,
pelo PUCvivo .
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Teatro em tempo de férias:

o Centro de Artes Cênicas do TUCA (CAC)já:
abriu inscrições para os tradicionais cursos:
de férias. São três cursos de teatro ministra- :
dos por competentes profissionais da área,:
como Celso Frateschi, Edith Siqueira, Luci-:
ano Chirolli e Alexandre Padilha. Os cursos.
acontecerão no período de 111/7a 2/8, no:
Tuquinha e as inscrições podem ser feitas ao :
preço de R$ 100,OO.Vagaslimitadíssimas! :•••••••••••••••••••••••••••••••


