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• Nos próxiroos dias 21, 22
~ 23, o Sindicato dos Jor.
nalistas promoverá, na pis
:ina coberta, um show com
) Gonzaguinha: "Explode Co
ração". Não percam. -
• O Centro Acadêmico das
e:ngenharias Agronômica e
~lorestal está vendendo ca
iernos a preços mais ba!
KOS do que as papelarias.
~ocê pode encontrá-los nas
~ntradas Norte e Sul e em
frente à sede do CA - Agro
-Flor.
• O Depto. de Ciências So
:iais realizará, neste se
nestre, o curso de Sociolõ
gia do Conhecimento (ou Sõ
:iologia da Cultura), son
! orientação do prof. Luci
!nO Martins. As matrIculas
~stão abertas na secreta
ria do CIS. O horário é às
3~ e 5q de 14:00 às 19:00

• Foi realizado, no auditó
rio da Música, com grande
3ucesso, no final do verão
um show musical com o gru
~ ~":flapinguari"uma eromo
rao da CISSCU (Comissao de
:ultura do CA). Com o show
?rocurarnos dar inIcio ao
trabalho cultural no Depto
~ UnB, neste semestre, pn!IQ
:upando-nos, princiealmen=
te, em criar condiçoes, ju~
to com aqueles que desen
~olvem o trabalho artIsti=
:0, para que tenham opo~tu
lidade de mostrá-lo e dis
:utI-lo com o público uni
\lersitir10.

• Em reunião do CA realiza
da no verão, surgiu a prõ
posta de se fazer uma pes
quisa na Universidade, cu
jo tema á ~er estudado se
ria o nIvel de consciênciã
polItica do estudante da
UnB. A partir .daI, come
çou-se a elélQoração de ~
tionátio - coma ajuda de
alguns professores e alu
nos da pós. Alguns dos 00
jetivos desta pesquisa são: '
ter em mãos dados concre
tos sobre as aspirações ciJs
estudantes da UnB, servir
como trabalho de campo pa
ra os alunos que dela par
ticiparem e, também, .ser
uma forma de abri rmos o
nosso C.A. à partictpação
de todos os alunos do De
partamento. Será marcadã
para breve a 1. reunião a:m
os interessados em partici
par. Oual~uer contato pre
vio podera ser feito com a
Luciana, na anIa de Socio
logia Urbana (3. e 5. das
10 às l2.hs, na sala A-I-
05) •

• Colega, sua participação
ajuda a consolidar o nosso
Centro Acadêmico. Partici
pe de suas atividades. Co~
pareça à ASSEMB~IA GERAL
DO C.A. no dia 18, terça-
feira, entre as salas B-2-
09 e B-2-l0, às 11:00 Hs.
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E D I T O R I A L

Chegou o BICA, Boletim Informativo do CACISSO:
Este ê o N9 1, e esperamos que o N9 2 esteja ro
dando no Departamento já na próxima semana.

Pessoal, a iniciativa deste boletim surgiu no
sentido de ampliar as informações para os alunos
do nosso Centro Acadêmico. Todos sabemos as difi
culdades com as quais deparamos, até mesmo para
conhecermos os colegas de curso - falta-nos uma
sala dos alunos, um departamento mais centraliz~
do (fisicamente, é claro!) •••e faltava-nos um bo
letim.

A redação do BICA será fechada, em reunião, to
das as quintas, às 19 hs no DCE. Todo mundo que
tiver matérias informativas, charges, ou que q~
ser dar um palpite, é só aparecer lá.
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último dia 13, oonforme 2á havia sido co~inado, uma
são de nosso Centro Academico foi obter, Junto ao D~
de Assuntos Comunitários, Luiz otávio, uma resposta

a nossa tão problemática SALA.
esposta do Decano, para "variar"! alegava a falta de
o no Minhocão. Este resolveu entao devolver a "bata
ente" para as mãos do Chefe do Departamento.
é de hoje que este problàma percorre os mais dife

s canais da Universidade. Por outro lado, cada diã
mais clara a necessidade de termos uma SEDE PARA O
que nos permita desenvolver atividades tais como: 0E
ar uma biblioteca, reuniões, bate-papos, estudos e ~
ades culturais.io enrolado, duradouro problema da sala dos alunos
partamento de Ciências Sociais e Serviço so?ial~e a
sta do Decano serão ponto de pauta da nossa proxima
bléia na Terça-Feira, às 11:00 Hs, entre as salas, ,9 e B-2-l0.-COMPAREÇA.
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BANDEJÃO
O aumento do preço do bandejão, de Cr$ 14,00 para

Cr$ 23,00 e a proibição da "repetição" têm gerado
manifestações dos estudantes da UnB, através do DCE
e dos Centros Acadêmicos, organizados em uma Comis
são do Bandejão.

O MEC retira, pouco a pouco, a subvenção, que ini
cialmente era equivalente a 2/3 do custo das refer
ções. Esta subvenção permite o oferecimento de re
feições a um preço mais acessível ao estudantad~ em
bora os aumentos dos últimos anos não estivessem im
b~idos deste raciocínio, mesmo existindo a subven
çao.

Os aumentos dos preços dos Bandejões, em todo '0
pais, fazem parte da política do governo de elimina
ção definitiva - gradualmente - de qualquer ônusqUe
tenha com o ensino superior. Os estudantes, em ní
veis local e nacional, percebem, cada vez mais, es
ta estreita ligação dos aumentos com aquela políti='
ca governamental. Consequentemente, iniciam-se movi
mentos como os da Escola Superior de Agronomia de
Lavras (ESAL), em Minas Gerais, em que os -sstudan
tes fazem eclodir uma greve de mais de uma semana ~
em protesto contra o aumento das refeições, das ta-
xas de matriculas e do alojamento.

BOICOTE E ASSEMBLeIA GERAL
Aqui na UnB, a Comissão do Bandejão prepara um

boicote ao restaurante para hoje, dia l7/3,·culmi
nando o movimento na Assembléia Geral que será reã
lizada na Quarta-Feira, dia 19, no Teatro de -Arena
às 9:00 hs, na qual se discutirá, fundamentalmente,
a questão do Bandejão relacionada cem a ' suoe*_iva
implantação definitiva do Ensino Pago.
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