
o CAF,oCEPEe
o CONSUN finalizaram suas ati-
vidades de 94 apresentando um
balanço positivo de suas gestões.
Além da imagem positiva da PU C
apresentada pela mídia, a Reito-
ria conseguiu administrar a crise
financeira dialogando com a co-
munidade na procura de uma sa-
ída satisfatória. O alerta perma-
nece: este ano até o 13° saiu, po-
rém o sinal continua vermelho
porque as dificuldades financei-
ras devem estar presentes em 95.

A reunião do CONSUN, reali-
zada dia 21, aprovou a criação do
Museu de Cultura da PUC e en-
caminhou para 95 a discussão do
Regulamento do Museu. Com
esta formalização, o Museu de
Cultura deverá ter uma instala-
ção mínima e provisória necessá-
ria para a sua existência física.
Concomitantemente, haverá um
esforço conjunto entre Reitoria e
Museu junto às agências
financiadoras para a obtenção de
recursos suficientes para um local
permanente, restauração, preser-
vação e manutenção do acervo,
de pessoal e burocrática. Ficou
esclarecido que a Universidade
não pode e nem dispõe de recur-
sos para destinar ao Museu.

Na verdade, o Museu de Cul-
tura da PUC já existe de fato.
Tem um acervo e uma fila de
doações esperando a formalização
e viabilização dos recursos mate-
riais, humanos e financeiros. O
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Museu tem realizadoalguns even-
tos, como a exposição fotográfica
sobre as campanhas presidenci~is
que aconteceu na parte supenor
do TUCA. Com a criação do
Museu, a PUC faz jus a sua
importância para a cultura
da cidade.

O CEPE, em sua última reu-
nião do ano, dia 14, aprovou qua-
tro cursos de especialização a se-
rem oferecidos a partir de 95. São
eles: Especialização no Ensino da
Religião, Especialização em Li-
teratura, Especialização em Tec-
nologia InterativaAplicada à Edu-
cação e Especialização em Direi-
to Processual Civil. Todos os cur-
sos são em nível de pós-gradua-
ção tatu sensu,

Foi aprovada também a pro-
posta da Comissão de Extensão
em que se definem critérios, pri-
oridades, temas, objetivos, requi-
sitos e procedimentos gerais para
a concessão de horas contratuais
para o desenvolvimento de proje

tos de extensão/CEPE.
Estava prevista na pauta a

análise do Plano de Gestão. No
entanto, tal debate foi adiado
para uma das primeiras reuni-
ões do CEPE de 95 porque não
houve tempo para que os conse-
lheiros presentes se preparas-
sem para a discussão.

Compras centralizadas
Em sua última reunião do ano,

dia 19, o Conselho de Adminis-
tração e Finanças (CAF) decidiu
centralizar no Setor de Serviços
Administrativos todas as despe-
sas com aquisição de bens e servi-
ços, a partir de janeiro. Com a
aprovação destas normas, o CAF
procura garantir a qualidade, a
segurança e a economia nas com-
pras da Universidade.

Nesta reunião, a Derdic apre-
sentou um relatório justificando
o seu trabalho e mostranddo o
cunho social de suas atividades e
a importância de sua existência
para a sociedade. A Derdic hoje é
considerada um modelo de cen-
tro de reabilitação em distúrbios
da comunicação.

Conselhos terminam
o ano com

. balanço positivo



o Rio de Janeiro
também é aqui

Margarethe Born Steinberger Elias
conteceu na PUC. Durante aula notur-
na de Jornalismo sobre mídia e violên-
cia - em destaque, os conflitos do Rio -
irromperam na classe três legítimos re-
presentantes descalços da comunidade
de rua, moleques entre dez e doze anos,
em alegre algazarra.
Reação dos alunos: desaprovaram, ou
tentaram puxar conversa, a maioria não
reagiu, paralisada. Um até quis convi-
dar os meninos a participar da aula, mas
a resposta rápida desarmou a
gentileza:"O que é aula?" Alguém in-
vocou a omissão dos seguranças em coi-
bir "invasões" . E a estratégia seguinte foi
ignorá-los até que fossem embora.
O episódio só fez confirmar o que su-
púnhamos: não estamos preparados
para o Rio de Janeiro etoda a nova or-
dem social que ali se ensaia à imagem
e semelhança de Nova York, Tóquio,
Paris, Berlim. Na aula seguinte, convi-
dei o NTC (Núcleo de Trabalhos Co-
munitários da PU C) para contar aos alu-
nos sobre seu trabalho com meninos de
rua e gangues da periferia de São Pau-
lo. Como jornalistas - e cidadãos - des-
cobri que precisamos de um estágio no
Rio, tomado como espaço avançado
para experimentos de convívio social.
O Rio, hoje, é uma cidade-laboratório.
À sua revelia, o carioca converteu-se em
pesquisador da violência, obrigado a
negociar sua vida e sua bolsa a cada es-
quina. Negligenciados pela lei e pela
ordem institucional, classe média e
favela dos ficam "amigos", trocando ga-
rantias de segurança por respeito e sen-
so de igualdade. Éuma economia social
sem intermediação direta do Estado, na
qual o valor da sobrevivência é estipula-
do em barganha. Ostentação de bens

materiais é vergonha: significa risco - e
burrice. A cidade inteira repensa seus
conceitos de igual e diferente.
A mídia não mostra ao Brasil o que o
carioca aprendeu com a nova ordem
social. As fórmulas e ligas da alqui-
mia social carioca são desconhecidas
do resto do país. E do mundo. Du-
rante os anos em que morei em Ber-
lim, pude ver como a queda do Muro
trouxe a gente pobre do Leste para
esmolar na capital. Em toda a Euro-
pa, aumenta a pressão dos refugiados;
de cubanos e "pachucos", no territó-
rio norte-americano. Embora desar-
ticulado e coalhado de nuances e va-
riantes regionais, há um movimento
mundial dos excluídos em marcha.
Com a linguagem da violência é que
vamos lidar com os nossos? O
neofacismo cresce no mundo todo.
A mídia oficial fala de um Rio que
não se ama. De um carioca
exibicionista e falastrão, viciado no
jogo de morros, mar e pôr-de-sol em
que se meteu. A ex-capital virou
mulher-dama, malfalada, depois que
se separou dos Poderes sem direito a
pensão, choro ou incentivo fiscal. A
união forçada com o Estado do Rio
de Janeiro, em 1975, mergulhou-a em
auto-piedade, alardeando mazelas
pela mídia afora e entregando-se a
bicheiros e traficantes. Em posologia
televisiva diária, há um dedo em ris-
te apontando para o Brasil: "tome jei-
to, senão fica igual" . A mídia ensina a
lição errada.

MargaretheBorn SteinbergerEliasépro-
fessora do Depto, de Comunicação
Jornalística e carioca.



Uma Universidade longe
da informatização

RSSegUindO na sériede
reportagens sobre as condições
de trabalho na PUc, a reporta-
gem do PUOviva ouviu nesta
semana uma série de setores ope-
racionais e prestadores de servi-
ços. A realidade encontrada não
diferiu muito do que vimos na
edição anterior e, se o quadro não
é de todo caótico, mostra-nos uma
universidade onde a informatiza-
ção está longe de alcançar pa-
drões ideais para a execução das
tarefas mais rotineiras.Tal situa-
ção faz com que tarefas que po-
deriam ser executadas com o
auxílio de computadores requei-
ram um número maior de funci-
onários e, como a PUC tem con-
tratado poucas pessoas, o déficit
é razoável e as condições de tra-
balho cada vez mais precárias.

A

Informatização
pela metaCle

Se o Projeto SIGA é uma gran-
de esperança da Universidade
para mudar a realidade operacio-
nal da PUC, para os setores admi-
nistrativos visitados essa perspec-
tiva ainda é remota: para a maioria
deles, boa parte dos serviços con-
tinua sendo feita manualmente
ou em equipamentos ultrapassa-
dos. No Setor de Bolsas, os cer-
ca de onze mil processos de alu-
nos bolsistas da PUC são preenc-
chidos manualmente. O mesmo
pode-se dizer do acervo da Bibli-
oteca Central, com mais de cem
mil títulos, todos catalogados sem
a utilização de qualquer tipo de
computador. Mesmo em setores
parcialmente informatizados
como o Setor do Alunado a falta
de uma ligação "on line" com o
resto da Universidade dificulta

PUC Prcacóri Cl

sobremaneira os trabalho. O se-
tor de Orçamento ressente-
se da falta de uma impressora
e o CRH trabalha com um
número de micros inferior ao
mínimo necessário e progra-
mas pouco atualizados .

Sobrou para o
Funcionário

Portudo isso (e também pelas
precárias instalações físicas da
Universidade),os funcionários se
submetem, na maioria das vezes a
situações de extremo desgaste em
suas atividades rotineiras. A Bi-
blioteca Central talvez seja o
exemplo mais gritante: em seus
depósitos de livros, pessimamen-
te ventilados, os funcionários cor-
rem centenas de metros de um
extremo ao outro para localizar
um livro e, muitas vezes têm o
desprazer de informar ao usuário
que o livro solicitado encontra-se
emprestado, o que poderia ser
evitado se o catálogo estivesse
informatizado.No Setor do Alu-
nado os funcionários do atendi-
mento trabalham quase o dia in-
teiro de pé, porque os terminais
de consulta estão instalados em
posição inadequada.

Outro grave problema é a exis-
tência, em praticamente todos os
setores, de funcionários que exer-
cem a mesma função ganhando
salários diferentes. A categoria
mais atingida é a dos escriturári-
os, embora nem as bibliotecárias
escapem desta discriminação. A
esperança da maioria das che-
fias é a introdução de um novo
Plano de Cargos e Salários que
elimine estas discrepâncias e
possibilite um clima de traba-
lho mais adequado.
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Menos problemas
Alguns setores visitados são

menos problemáticos em termos
operacionais. É o caso da Biblio-
teca do Pós-Graduação que,
por não depender de verbas ex-
clusivas da Reitoria, pode con-
tar outra história com respeito à
sua eficiência e volume de li-
vros no acervo.

O Setor de Serviço Admi-
nistrativos também tem um ní-
vel de informatização razoável em
relação aos demais setores e apre-
senta poucos problemas operaci-
onais. O SSA porém foi aponta-
do por alguns setores como res-
ponsável pela falta de materiais
de uso diário. Seu responsável,
Reinado Fondello, explicou à
nossa reportagem que estes con-
tratempos tendem cada vez me-
nos a acontecer, uma vez que,
com a estabilização da moeda,
pode-se fazer uma previsão de
mais longo prazo e suprir as ne-
cessidades de cada setor de ma-
neira mais eficiente.Ainda para
Fondello aatual Reitoria tem mos-
trado uma grande vontade políti-
ca para solucionar os problemas
básicos de condições inadequa-
das de trabalho.

Mas, se se vislumbram me-
lhores perspectivas para a
Universidade, tanto com as es-
peranças representadas pelo
Projeto Siga, como pelas vári-
as promessas de compras de
equipamentos feitas pela Rei-
toria, o caminho para se sanar
os graves problemas de con-
dições precárias de trabalho
ainda é muito longo e tortuo-
so. Na próxima edição relata-
remos as visitas aos laborató-
rios da PUC.
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aOLTlmoa 1M ALTAt
Depois de vários adiamentos, finalmente definiu-
se o desafio casados x solteiros de futebol society.
E os solteiros levaram a melhor. Em um emocio-
nante jogo, o time dos solteiros venceu por um
magro 2xl e o belo troféu tomou seu rumo defini-
tivo: a barraca de hot dog do Serginho, Depois do
acirrado 3x3 de novembro, este jogo foi ainda
mais disputado.
Os solteiros :fizeram2xO no primeiro tempo (Van-
derlei e Serginho) recuaram no segundoe tomaram
o maior sufoco jogando no contra-ataque. Com
bolas na trave e gols perdidos de lado a lado, os
casados diminuíram a três minutos do final (Zé
Carlos), mas não conseguiram empatar.
Após o jogo, em bem-humorada confraterniza-
ção no Doca' s, os casados ainda tentaram um
"efeito suspensivo" que não surtiu efeito porque
os advogados dos solteiros agiram rápido (no tape-
tão do bar). De qualquer modo, já ficou marcado
revanche para julho, valendo outra taça e mais
duas caixas de cerveja.
Os solteiros venceram com: Emerson (gol), Peri,
Celso Vanderlei e Alê (zaga), Serginho, Henrique,
Amarildo e Marcelo (meio),Chileno, Telêe Eduar-
do {ataque).Os casados perderam com: Miro (gol),
Júlio, Zé Carlos, Barroso e Anselmo (zaga), João,
Marcelo e Renê (meio), Fernando e Judi (ataque) .

...ebomro~v~Js!s!~t~ !to~~~:d~PUCVIVA
à Comunidade puquiana. Esperando que o próximo ano seja melhor que este
aproveitamos para informar aos nossos leitores nossa programação para os
meses de janeiro e fevereiro:
Em janeiro estaremos circulando nos dias 10e 19.Já em fevereiro as edições
sairão nos dias 6 e 20. Porém, continuaremos de plantão, e sempre que
necessário informaremos em edições extras. Também continuamos aguar-
dando a participação denossos leitores comsugestões, críticas e artigos.Até lá!
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