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Comissão prepara novo
contrato de trabalho

Os professores daPUC-SP
deverão, já no próximo ano, ser
regidos por uma novasistemáti-
ca contratual. Para tomaristo pos-
sível um grupo de professores
vem dedicando boa parte de seu
tempo dentro da Universidade,
na elaboração de uma nova pro-
posta que procure abranger todas
as atividades desenvolvidas pelos
professores na Universidade, des-
de ensino, pesquisa e extensão,
até as atividades de representação
junto aos colegiados ou atividades
acadêmico-administrativas.

Segundo a professora
Odette de Godoy Pinheiro, pre-
sidente do grupo de trabalho, a
maior dificuldade da Comissão
tem sido enfrentar a heteroge-
neidade de situações contratuais
da PUC, pois a deliberação 65/
78 (que delimita hoje os contra-
tos de professores) vem sofren-
do modificações para adequar-
se à realidade dos diferentes cur-
sos da Universidade. Uma das
preocupações mais presentes
tem sido a de assegurar uma nor-

ma geral mas que contemple a
diversidade de atividades de
nossos cursos.

Segundo relata a professo-
ra Alda Luiza Carlini, represen-
tante do CEPE na Comissão,
vários estudos já foram feitos ten-
tando-se adequar-se parâmetros
díspares como quantidade de alu-
nos, número de créditos, número
de programas, número de turmas,
para se chegar a um denominador
comum quanto aos critérios que
devam ser tomados como básicos
para a mudança contratual.

Envolvimento
. da comunidade

Mas, uma das preocupa-
ções básicas do grupo é que o
novo regime de trabalho não seja
exclusivamente desenvolvido
por algumas pessoas, mas que
receba contribuições dos mais
diferentes setores da PUC. "Pre-
tendemos envolver a co-
munidade de forma organizada",

diz aprofessora Odette. Para tan-
to o próximo passo da Comissão
será a elaboração de um docu-
mento contendo as principais
conclusões do grupo para a dis-
cussão junto à comunidade.

65/78 continua

É evidente que a discussão
do contrato de trabalho passa pela
folha de pagamento, por isso uma
representação de dois profesores
do CAF participa das reuniões dis-
cutindo o mérito financeiro das
possíveis propostas.

Por todas essas dificulda-
des é que a Comissão solicitou
um calendário mais dilatado para
terminar o seu trabalho. A apro-
vação desse adiamento no Con-
sun resultou na adoção provisó-
ria da deliberação 65/78 até o
primeiro semestre de 95, quan-
do já deveremos ter uma nova
sistemática contratual. As possí-
veis adequações na deliberação
ficarão por conta do CEPE.

Mural Semanal da APROPUC e
AFAPUC - Número 64 -7/11/94
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flFflPOC impede demissões
Havia um plano de demis-

sões, motivadas pela terceiriza-
ção do serviço de limpeza do
Hospital Santa Lucinda e da
Faculdade de Medicina. A dire-
toria de Sorocaba denunciou tal
plano e a AFAPUC exigiu da
Reitoria que as demissões de
funcionários daquele campus
fossem suspensas. E conseguiu.

Primeiro, foi ordenado ao
sr. Adilson, do Recursos Hu-
manos, que não mais fizesse as
demissões. Dos 32 funcionários
que seriam demitidos, nove se
desligaram voluntariamente.

Depois, a Reitoria atribuiu
estas ameaças a um "mal enten-
dido", garantindo que estes fun-
cionários seriam remanejados
para outros setores, após decisão
conjunta com a diretoria daAFA-
PUe. Este acerto também vale
para qualquer outra demissão que
venha a ser planejada.

Ao mesmo tempo, a Rei-
toria se comprometeu a resol-
ver em seis meses o problema
dos funcionários que estão
trabalhando interinamente fora
de suas funções originais e da-
queles que exercem funções
superiores sem a devida ade-
quação salarial. A AFAPUC
considera que esta situação é
irregular e injusta com a cate-
goria. Sem falar no famoso Pla-
no de Cargos e Salários.

Terceirizasão aumenta
a exp1orasão

A terceirização de alguns
setores da PUC vem aconte-
cendo aos poucos. Segurança,

contabilidade, limpeza. Alguns
serviços que eram realizados
por funcionários daPUC, agora
são feitos por funcionários que
trabalham para empresas con-
tratadas pela Universidade. Es-
tes novos funcionários, em ge-
ral despreparados e deses-
perados por um emprego, rece-
bem um salário bem menor,
embora a PUC continue de-
sembolsando quase que a mes-
ma quantia, só se livrando dos
encargos sociais.

O professor De Carolli,

por sua vez, acrescenta que "não
existe garantia de emprego na
PUC" eque "não vai comprara
responsabilidade do mercado
de trabalho pela política atual."
garantindo ainda que "os três
segmentos da Universidade
(funcionários, professores ealu-
nos) faliram a PUC". Pelo que
deu a entender, a preocupa-
ção dele, segundo suas pala-
vras, é somente com a produ-
ção do saber.

Quantos aos funcionários:
"Cuidado! Cuidado! Cuidado!"

Sindicato dificulta
excursão dos funcionários

A excursão que seria rea-
lizada pela AFAPUC nos dias
26 e 27 de novembro, na Colô-
nia de Férias do sindicato, foi
cancelada. Motivo: o sindicato
não cedeu o número de acomo-
dações solicitadas pelos funci-
onários da PUC.

Chega a 90 o número de
pessoas inscritas, suficientes
para lotar dois ônibus. No en-
tanto, o sindicato só ofereceu
40 vagas na Colônia, alegando
que teria que atender as solici-
tações de outras universidades
e, portanto, só poderia ceder
"meia colônia".

A Colônia de Férias, situ-
ada na Praia Grande, tem 100
acomodações. Serginho, dire-
tor de Esporte daAFAPUC in-
formou que os funcionários
fazem apenas uma excursão por
ano e que não é a primeira vez

que o sindicato nega a Colônia.
O sindicato não leva em conta
que a AFAPUC tem o maior
índice de associados entre as
Universidades.

A AFAPUC comunicará a
nova data da excursão assim
que for acertada com o sindica-
to.

PUC·VIVAé uma publicação da Associação
dos Professorese da Associação dos Funcio-
nários da PUC-SP. Edição de texto: Aldo
Escobar Edição de arte e editoração
elelrônica: Valdir Mengardo e Antonio
Delfino. Reportagem: Alexandre Rosentraub
e Paula Papis. Colaboraram nesta edição:
Maria Helena G.S.Borges,Madalena Guasco
Peixoto, Maria da Graça Gonçalves, Anselmo
Antonio da Silva, Carlos Alberto Dutra. Ende·
reço: AFAPUC - Rua Cardoso de Almeida,
990, sala 9, tei. 263-0211,ramal 208.
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Parece que a vice-rei-
toria comunitária e os centros
acadêmicos estão entrando em
acordo. Pelo menos no que diz
respeito à realização de festas
no Campus universitário. Em
recente reunião, entre Reitoria
e estudantes, foi feito um "acor-
do de cavalheiros".

O acordo prevê que as fes-
tas continuem sendo comuni-
cadas com antecedência para a
Reitoria, para que esta,
providencie a necessária segu-
rança e infra-estrutura. Já os
estudantes garantem que os
eventos serão realizados em
horário adequado, após as
22:30h, para não atrapalhar o
andamento das aulas.

A reunião que prometia
ser tensa, pelas últimas diver-
gências do vice comunitário
comosestudantes, correu tran-
qüila. Alguns pontos permane-
cem em aberto, como a realiza-
ção de eventos que impliquem
em utilização de aparelhagem
de som em horário de aulas.
Enquanto a Reitoria bate o pé
contra estes, os estudantes afir-
mam, que sempre que for ne-
cessário usarão deste expedi-
ente. Também permanece a
discussão sobre o uso do cor-
redor da Cardoso de Almeida
para realização de festas. A
direção da Universidade ar-
gumenta com a falta de estru-
tura o que é rebatido pelos
estudantes.

E s T A s

r
N os próximos dias deve

ser formalizado, o até agora,
acordo verbal. E deve ocorrer
outra reunião para discutir as-
suntos que os alunos conside-
ram estar muito mal encami-
nhados. É o caso da falta de

espaço digno para o coral, da
péssima condição dos banhei-
ros e do bandejão.

N essa reunião o professor
De Carolli prometeu a imedia-
ta reforma dos banheiros da
Cardoso de Almeida.



atual
conjuntura em termos de Uni-
versidade leva-nos auma pre-
ocupação cada vez maior com
o futuro do ensino, não só na
pue, como também a nivel
nacional. A comercialização
do ensino e o tecnicismo da
transmissão de conhecimen-
to acarretam um aprendizado
limitado, voltado para forma-
çãode mão-de-obraque aten-
da às demandas excessiva-
mente técnicas de um mer-
cado inserido numa estrutura
de Estado neo-liberal.

Não diferente vem por-
tando-se esta Universidade,
quadro que podemos obser-
var, tanto no teor das discus-
sões nos Conselhos Superio-
res, quanto nas jornadas de
formação profissional realiza-
das ano a ano para os futuros
alunos. A preocupação em
diminuir o deficit e conse-
guir emprestimo nos ban-
cos se sobrepõem à necessi-
dade premente de desen-
volver a Universidade como
núcleo de produção cientÍ-
fica e de conhecimento.

Inserido neste quadro
patetico, temos então a Fa-
culdade de Direito (leia-se

Diretoria) que cinicamente
compactua com essa postura,
e ainda consegue superar
tudo isso usando os alunos
para barganhar com a Reito-
ria mais vagas na Faculdade.

Dentro dessa perspecti-
va, a chapa "Hay Que Endu-
recerse", além de um rol de
propostas que serão apresen-
tadas separadamente, tem
objetivos muito bem defini-
dos no pleito. A necessidade
de estimular a discussão polí-
tica na Universidade é pre-
mente, já que a apatia e falta
de conteúdo político-ideoló-
gico permeia o meio acadê-
mico, inclusive por parte da-
queles que se propõem a atu-
ar no movimento estudantil.
O que se vê é uma estrutura
ultrapassada, em que ficacon-
figurado o caráter panfletá-
rio, os chavões, os rótulos, os
chamados carros-chefes, em
dentrimento de uma divul-
gação de idéias, de posturas
políticas e ideológicas.

O propósito desse texto
é, dentre os que já se encon-
tramacima contemplados, es-
clarecer, ao contrário do ex-
posto em artigo publicado
neste jornal (n. 60 de 10/10/

94), intitulado "Chapas gas-
parzinho", que a chapa Hay
Que Endurecerse é, antes de
tudo, resultado de um traba-
lho sério, e não uma chapa
suja, como foi definido no
artigo, nem entrou no pleito
para manipulação da Comis-
são Eleitoral.

É triste observar, nova-
mente, a presença do rótulo,
do lugar comum, a forma
como a imprensa no Brasil é
usada para formar conceitos
e opiniões, nesse caso, de
modo negativo, já que nunca
fomos perguntados por ne-
nhum membro do jornal so-
bre o propósito da nossa cha-
pa, nosso objetivo, nosso pro-
grama, etc ...Gostaríamos sin-
ceramente saber com base
em que tipo de informação o
referido artigo foi escrito.

Acreditando que tudo
não passou de um mal enten-
dido, ressaltamos que esta-
mos abertos a prestar qual-
quer tipo de esclarecimento,
tanto a respeito deste texto
que subscrevemos, quanto
sobre as ideias que sustenta-
mos e as nossas propostas.

ChapaHAYQUE ENDURECERSE

não Somos
1l1lGasparzinho··

I
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Esta seção é
aberta a am-
tribuiçõe: da
comunidade-
Os artigos
aqui publica-
dos são de in-
teira respon-
sabilidade de
seus autores.

o [Q)
Depois das eleições

VeraChaia
No dia3 de outubro de 1994 foi realizado

o primeiro turno das eleições presidenciais,
saindo-se vitorioso o candidato do PSDB, Fer-
nando Henrique Cardoso, com 54,32% dos
votos válidos, seguido de Luiz lnácio Lula da
Silva, do PT, que obteve 27,06%. Os outros
candidatos obtiveram: Enéas Carneiro, do Pro-
na, 7,35%; Orestes Quércia, do PMDB, 4,39%;
Leonel Brizola, do PDT, 3,14%; Esperidião
Amin, do PPR, 2,75%; Carlos Gomes, do PRN,
0,61 %; e almirante Fortuna, do PSC, 0,38%.

Quais os possíveis entraves que ovence-
dor deste pleito encontrará quando assumir o
poder de Estado? O primeiro grande problema
a ser enfrentado será o agravamento da crise
econômica. O Plano Real amenizou a crise
momentaneamente, no tocante à estabiliza-
ção, porém ainda não resolveu - e isto é tarefa
para uma política de longo prazo - a grande
questão que é a desigualdade sócio-econômi-
ca, traduzida no estado de miséria de amplos
setores da sociedade brasileira. Neste sentido,
coloca-se ao novo presidente o desafio de ela-
borar estratégias que possam tanto amenizar as
desigualdades regionais no país, quanto redu-
zir o desemprego através de medidas voltadas
ao incentivo da produção.

O segundo problema diz respeito àrefor-
ma do Estado brasileiro, falido e irresponsável
em responder às necessidades das áreas como
educação, segurança, saúde, transporte, habi-
tação. Tarefa premente, o próximo governante
deverá enfrentar de frente a reforma adminis-
trativa do Estado, enxugar amáquina e reativar
as áreas sociais, completamente relegadas aum
segundo plano.

Um outro aspecto que deve ser levanta-
do, de natureza mais restrita, refere-se à segu-
rança. O Estado deixou de exercer, seja por
corrupção, seja por falta de recursos, uma de
suas funções que é exatamente defender a vida
e o patrimônio dos cidadãos que habitam o
território brasileiro, e possibilitou, desta forma,
o surgimento de um aparato paramilitar contro-
lado pelonarcotráfico localizado principalmente
no Estado do Rio de Janeiro. Já estamos assis-
tindo ao confronto do poder do Estado com o
poder paralelo.

Com relação ao Poder Legislativo, o fu-
turo governante encontrará um Congresso Na-
cional renovado em mais de 60% de sua com-
posição, fundamentalmente na Câmara Fede-

ral, com uma tendência de aumento da cen tro-
esquerda e, conseqüentemente, a perda de
cadeiras dos setores mais conservadores. As
forças governistas, formadas pelo PSDB, PFL,
PTB e PL deverão. ter 38% das cadeiras; as
forças oposicionistas 21% formadas pelo PT,
PDT, PSB e PCdoB e a bancadas dos indefi-
nidos, formada pelo PMDB, PPR, PP e PSD
com 38%. Este quadro nos permite afirmar que
o próximo governante deverá, necessariamen-
te, para ver aprovados os seus projetos, negoci-
ar com essas outras forças no Congresso Naci-
onal.

Os partidos que aumentaram substanci-
almente suas bancadas foram o PT e o PSDB e,
embora Quérciae Brizola tenham obtidoresul-
tados eleitorais sofríveis, seus respectivos par-
tidos não sofreram alterações nas eleições pro-
porcionais, ocorrendo inclusive um aumento
de suas bancadas no Congresso Nacional, o
mesmo se pode dizer do PFL.

Nas eleições para os governos dos Esta-
dos, os partidos que elegeram seus candidatos
no primeiro turno foram: PMDB com três go-
vernantes, o PDT e o PSDB dois, respectiva-
mente, e o PPR e PSB um governador cada.

Para o segundo turno, o PMDB está
concorrendo em sete Estados, oPS D Bem seis,
o PDT em cinco, o PPR em quatro, o PT, PFL
e PTB concorrerão em três estados, o PP em
dois Estados, enquanto que o PSB, PMN e
PSD concorrerão em um estado. Segundo as
últimas pesquisas do Datafolha e Gallup, o
PSDB e o PMDB elegerão mais cinco governa-
dores, o PPR três, o PT dois e o PSB, o PTB e
o PFL um governador.

De forma geral, pode-se verificar, ainda,
a ocorrência de dois outros fenômenos que
permitem medir boas perspectivas para o futu-
ro da atividade política no Brasil, que efetiva-
mente vem estando em baixa. De imediato,
estas últimas eleições representaram uma re-
novação nos quadros políticos brasileiros; e,
embora tenha havido um excessivo número de
votos brancos e nulos, pode-se avaliar que 57%
dos eleitores, segundo pesquisa do Datafolha
divulgadano dia 25 de setembro, consideram o
Congresso Nacional importante e avaliam po-
sitivamente a democracia brasileira.

Vera Chaia é professora do Departamento de
Política.



Uamos às urnas
Essa vai ser uma se-
mana movimentada
no meio estudantil.
As duas maiores fa-
culdades, FEA e Di-
reito, vão eleger os
novos diretores dos
Centros Acadêmicos

- "Leão XIII" e "22
de Agosto". As duas
eleiçõesocorrerão na
quinta-feira, 10/11,e
os eleitos terão um
ano de mandato.
Como já era previs-
to, das seis chapas
inscritas, apenas
duas fizeram campa-

nha e estão realmen-
te no páreo: "Na luta
direito" e "Seiva Ju-
rídica". A campanha
dessas chapas está
quente na guerra de
cartazes e nas salas
de aula, e tende a es-
quentar ainda mais,
com a realização de
debates esta semana.
Já no Leão a situa-
ção é diferente. Te-
mos apenas duas
chapas inscritas, e
até agora, nenhu-
ma briga e muito
menos campanha.

AlMm ;A1111 NO TUCA
contece na próxima semana no
TUCA o show de Almir Sater.
Serão três apresentações, segun-
da, terça e quarta-feira, sempre às
21h. Os ingressos já estão a venda
nas bilheterias do teatro e custam

$ 15. Vale lembrar que alunos,
funcionários e professores daPUC

têm 50% de desconto, não só nesse show, mas
em todos os eventos promovidos pelo TUCA.
O pessoal do teatro só está chateado por não ter
sido possível realizar também o show da violeira
HelenaMeireles. É que depois de tudo fechado
com Helena, não foi possível achar uma brecha
na agenda do teatro.

o projeto "Marcos Pereira", de-
pois de passar por uma restrutura_
ção interna, anuncia a sua próxima
atração: Tom Zé. O teatro já está
reservado para ospróximos dias28,29
e 30 de novembro. Fique ligado.

" "VE:M AI •••TOM ZE:

VCli c:C)rn~çar rnClis c:~dC)
o próximo ano as
aulas vão come-
çar mais cedo.
O calendário le-
tivo terá inicio no
dia 20 de feve-
reiro, exatamen-
te uma semana

antes do carna-
vol, A direção
da Universida-
de justifica o
adiantamento
pelo grande nú-
mero de feria-
dos do semestre

que cairão no
meio da sema-
na. De qual-
quermodoesta
pnrneirc sema-
na de aulas pa-
rece fadada ao
fracasso.


