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FUNCIONÁRIOS

Aprovado novo acordo interno
otexto do novo acordo in-

ternodos funcionáriosadministrati-
vosdaPUCfoi aprovado,porunani-
midade,na assembléiada categoria
realizadanaúltimasexta-feira,29.

A diretoria da AFAPUC rela-
tou os principais avanços ocorri-
dos na negociação com a Reito-
ria, que aconteceram principal-

mente no valor das horas extras,
do piso salarial, número de cestas
básicas e gratuidades em cursos
daPUC. Vários pontos não foram
contemplados no novo texto ou
sofreram alterações apenas par-
ciais. Para Anselmo da Silva, pre-
sidente daAFAPUC ,o novo texto
tem poucos avanços em relação

ao anterior, pois para amaior parte
delesaReitoriaargumentava com a
crise daUniversidade.

Nesta página publicamos um
quadro com os principais pontos
discutidos nas negociações. O
texto do acordo deverá ser assi-
nado, nos próximos dias, pela
AFAPUC eReitoria.

VALES E CARGOS E SALÁRIOS

O Vice-Reitor Administrativo,
professor De Caroli, anunciou que
o valor restante dos vales que fo-
ramrequisitados pelos funcioná-
rios foi creditado na sexta-feira,
29, em virtude do recebimento
pela universidade departe das ver-
basematraso. Quanto àmulta que
os funcionários teriam direito, em
virtude do atraso, o vice-reitor
prometeu dicutir nos próximos
dias com a AFAPUC.

Já quanto aos problemas que
envolvem aimplantação do Plano
de Cargos e Salários, a Reitoria,
após receber a carta da AFAPUC
pedindo esclarecimentos sobre
alguns critérios, prometeu sen-
tar-se com a diretoria da entidade
para novas negociações.
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() professor Luiz ombudsman é aquele

Marcos Barreiro, do profissional que re-
departamento de cebe as queixas dos
Comunicação Jor- usuáriosdedetermi-
nalística, está próxi- nado produto e enca-
mo de entrar no minha-as para um
Guiness Book, o Li- aperfeiçoamento do
vro dos Recordes, é produto. O professor
que ele é o primeiro afirmou que deverá
e, por enquanto, o ter muito trabalho,
único profissional no uma vez que a Ban-
mundo a trabalhar deirantes é uma das
como ombudsman líderes de audiência
num veículo radio- em São Paulo mas,
fônico.Luiz é onovo certamente, a expe-
ombudsman da Rá- riência em muito en-
dio Bandeirantes e riquecerá seu conví-
começará suas ativi- vio com os alunos de
dades públicas nas sua disciplina, Proje-
próximas semanas. tos Experimentais
Para quem não sabe em Rádio.

ReClamaçõeS
Uma funcionária recldamoulesBt:nco

. presta os pe o
semana dos servlçoS·t da Faculdade de
Real. Ma.gda!,zu~~{~s~fia, depois de ter

Comunlcaçao e . ite viu-se na
estou~ado seu Iim todas as isenções

contingêncIa d~p~r~~:s do Cartão-PUC
~e taxas cara.c ~~;:nação dos caixas dava

VIsa. Como a m o depois do estouro,
conta de qu~, mes~ das taxas extras,
não lhe sena~ co ra o sua conta, até

Magda foi ~~~~e::;;'~sa de ser cobrada
ter a desagr d R$ 60 00 por taxas que

em celrca teenão são cobradas de uma
normamen

conta de::~~:~~:·reclamado
Algumas_pess~tCviva principalmente
à redaça~ d~ atendimento do Banco

com referencI~ ao .s que concentrou a
Re~~~~:~ç:X~~ alunos d~ PUC

deteriorou seu serv;ço:
Com a palavra a gerencla.
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'. VINGANCA NA PRAIA
'Dessa vez os s~l- Cristiano. Para os
teiros não deram casados marcram
chance e, apesar da Miguel (2), Rene,
dosboa atuação dos Claudio, Dunga e
casados, consegui- Paulo.
ram uma suada vi- O jogo terminou
tória com o placar empatado,6x6,esó
de 7 x 6. O desafio pôde ser decidido
aconteceu no últi- naprorrogaçãocom
mo dia 25, na colô- um gol de Kleber
nia de férias do SA- para os solteiros.
AESP, na Praia Mastudoacabouem
Grande,ondeosfun- churrasco, samba e
cionários passaram cervej a, que rola-
o fim-de-semana ram até a madruga-
prolongado. Marca- da. Agora é esperar
ram para os soltei- pela "negra", para
ros Humberto (3) saber quem de fato
Valdir (2),Kleber e é o melhor.
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Clínica Psicológica
completa 31 anos

Em 24 de agosto de 1959,
o Instituto de Psicologia da
PUC-SP criou a Clínica Psi-
cológica que foi conse-
quência do esforço e entu-
siaismo dosProfessoresDou-
tores Enzo Azzi e Aniela
Ginsberg. Desde a sua cria-
ção, a Clínica Psicológica da
PUC-SP teveduas fmalidades
fundamentais:
• Ser Clínica-Escola, ou
seja, campo de treinamento
dos alunos do Curso de Es-
pecialização em Psicologia
Clínica e, a partir de 1963,
do Curso de Psicologia da
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras São Bento,
de nossa Universidade. A atu-
ação como Clínica-Escola
tem abrangido também a ati-
vidade de pesquisa por parte
de Supervisores e alunos.
• Prestação de serviços à
comunidade. Já em 1960, as
atividades da Clínica eram
do tipo interdisciplinar. A

Efraim Rojas Boccalandro

equipe técnica era formada
por Psicólogos, Psiquiatras,
Neurologistas, Psicope-
dagogos e Assistentes Soci-
ais. Posteriormente, com a
criação do Curso de
Fonoaudiologia, 'a equipe
incorporou profissionais
dessa área. Esta equipe re-
cebia clientes de diversos
extratos sócio-econômicos
de São Paulo e, até hoje,
esse interesse de servir aos
que não têm condições de
pagar profissionais em con-
sultório particular, se man-
tém como uma das caracte-
rísticas da Instituição.

A Clínica contou com a
colaboração de Psicólogos
que, juntamente com o Dr.
Enzo Azzi e Dra. Aniela
Ginsberg, mantiveram a
Clínica funcionando em um
padrão de elevada eficácia.
Entre eles devemos salien-
tar a Dra. Ana Maria
Poppovic que recebeu

como homenagem póstu-
ma o batismo da Clínica
com seu nome.

Agora, depois de 37 anos
de bons serviços para a Fa-
culdade de Psicologia e para
a comunidade de São Pau-
lo, é naturalmente uma ex-
celente oportunidade para
esboçar os aspectos mais
importantes de sua história
e parabenizar a todos os
que, em cargo de Direção e
Supervisão, conseguiram
manter os ideais dos funda-
dores da Clínica.

Não podemos esquecer
o trabalho dos alunos de
Psicologia em treinamen-
to na Clínica e nem dei-
xar de enfatizar a dedica-
ção dos funcionários ad-
ministrati vos.

Obs.: O Professor Efraim
é um dos mais antigos
professorees .da Faculdade
de Psicologia.



1916 1918 1919 Festa tem novo local
o coquetel comemorativo

do 20° aniversário da APROPUC,
que estava marcado para o saguão
do TUCA, deverá acontecer no
próximo dia 25, quarta-feira, às 19
h., no TUCARENA.

O evento marcará o lança-
mento do primeiro número da
PUCviva Revista, edição his-
tórica que discutirá os prin-
cipais fatos que marcaram a

Pós-graduandos discutem
plano nacional

entre os dias 22 e 25 de
agosto, em Belo Horizonte, foi
realizado o 110Congresso Na-
cional de Pós-Graduandos.
Neste Congresso, foi eleita a
nova coordenação nacional
da Associação Nacional dos
Pós-Graduandos (ANPG),
encabeçada pela doutoranda
da PUC, Elvira Soares, para
um mandato de 1 ano. O coor-
denador da ANPG tem assento
no Conselho Técnico-Científico
da Capes, órgão responsável
pelo gerenciamento de verbas. .para o ensmo e a pesquisa,

Participaram do encontro 12
APGs de vários estados, num
total de 44 participantes.

A diminuição das verbas
para as bolsas e fomento à pes-
quisa por parte do Estado foi
um tema discutido, e a ANPG
desde já se manifesta preocu-
pada com as perspectivas para
o próximo ano.

Uma das principais discus-

sões realizada no 110Congres-
so da ANPG foi o Plano Na-
cional de Pós-Graduação que
definirá a política de pós para
o Brasil. Desde o início do
ano, as APGs vêm desenvol-
vendo um calendário de dis-
cussões desta questão. Estes
debates culminarão em um
seminário nacional sobre a si-
tuação e perspectivas da pós-
graduação no Brasil, a ser re-
alizado em novembro. O resul-
tado deste encontro será apre-
sentado para o Comitê Execu-
tivo formado pela Capes,
CNPq e várias instituições uni-
versitárias, como proposta de
uma política para o setor de
pós-graduação no país.

Atenção, pós-graduandos
da PUC, a APG pede que re-
tirem o seu texto - são qua-
tro brochuras - que são sub-
sídios para o estudo e a dis-
cussão do Plano Nacional de
Pós-Graduação.

mais antiga associação de
professores do país.

Todos os professores e funci-
onários da PUC estão convida-
dos a participar do coquetel,
que deverá contar com a pre-
sença dos ex-presidentes da
APROPUC e marcará, também,
o lançamento de um painel foto-
gráfico com os melhores mo-
mentos da entidade.

Professor Luiz Renato

Reitor discutirá
caso com

Faculdade e
Departamento
Em reunião realizada na se-

mana passada com a diretoria da
APROPUC sobre o problema
gerado com a recontratação do
professor Luiz Renato Martins
pelo Departamento de Comu-
nicação Jornalística, o reitor
Antonio Carlos Ronca afirmou
que ouvirá a posição das par-
tes envolvidas para depois to-
mar uma posição.

O professor Luiz Renato foi
aprovado num concurso públi-
co realizado pelo Departamen-
to de Comunicação Jomalística,
no início do ano, mas como havia
sido demitido de uma maneira
pouco clara pela PUC, em 1991,
sua recontratação foi questiona-
da pelo Conselho Departamental
da Faculdade de Comunicação e
Filosofia.A recontratação rece-
beu parecer favorável do Depar-
tamento e apoio irrestrito da Co-
missão Justiça e Paz da OAB,
APROPUC e SINPRO.



CONFERÊNCIA

István Mészáros discute a transição
socialista e a superação do capital

~opróximodia5,às 19:30h,
no TUCARENA, o pensador hún-
garo István Mészáros estará numa
conferênciaque tem o mesmo título
deseumaispolêmicotrabalho:''Para
Além do Capital".

O evento é promovido pelas
Faculdade de Ciências Sociais e
Economia, Pós em História e
Ciências Sociais e Editora En-
saio e conta com o apoio de vá-
rios grupos de estudos da PUC,
APROPUC e APG.

István Mészáros é um dos
mais polêmicos pensadores do
marxismo moderno, nasceu na
Hungria em 1930 e obteve o PhD
em Filosofia em 1955, sob a ori-
entação de Lukács, com o qual
trabalhou no Instituto de Estéti-
ca da Universidade de Budapes-
te. Deixou a Hungria em 1956
quando da intervenção soviéti-
ca. Transferiu-se para a Inglater-
ra, onde ocupou a cadeira de Fi-
losofia da Faculdade de Artes da
Universidade de Sussex, da qual
é hoje Professor Emérito.

PENSAMENTO ORIGINAL

A riqueza do pensamento de
Mészáros reside na originalida-
de de sua leitura da obra de
Marx, pois, segundo István, as
teorizações sobre o socialismo
baseiam-se apenas em Engels
(Marx elaborou unicamente o pri-
meiro volume de O Capital, sen-
do que os materiais por ele deixa-
dos são retrabalhados por Engels).
Dessa maneira, seria preciso
reestabelecer o espírito original da

orientação de Marx, principalmen-
te no que se refere às definições
de capital e capitalismo.

Essa discussão não se limita ao
campo da teoria, mas tem impor-
tância fundamental no embate po-
lítico que ocorreU nas chamadas
sociedades pós-capitalistas.

"No projeto original de Marx,
o socialismo só poderia ser rea-
lizado se se tivesse em vista ir
além do capital. Por isso, é pre-
ciso identificar, nas sociedades
atualmente existentes, onde o
poder do capital permanece. Nos
países do Leste Europeu não é
socialismo o que existia, pois eles
eram sociedades pós-capitalistas
que permaneceram sob o domínio
do capital", diz o filósofo.

Ainda para Mészáros as atu-
ais organizações defensivas da
classe operária não são adequa-
das para enfrentar o desafio de

superação do capital, pois, faz-
se necessário encontrar novas
formas de ação socialista. Esta
ação implica, entre outros requi-
sitos, em uma interação dialética
das forças parlamentares e
extraparlamentares.

OBRAS EM PORTUGUÊS

Mészáros já esteve no Brasil,
em 1983, quando proferiu pa-
lestra no Tuquinha. Seus textos
apareceram na História do Mar-
xismo, de Hobsbawm, e em di-
versos números da revista En-
saio. A Editora Ensaio já publi-
cou, A Obra de Sartre (1991),
A Necessidade do Controle So-
cial, (1993) .0 Poder da Ideo-
logia e Produção Destrutiva e
Estado Capitalista (edição re-
vista pela autor), foram lançados
na última Bienal do Livro.



SALÁRIO

Professores e funcionários têm
Cnfonne!~!!~iPaçãode 2,14%

cido no último acordo salarial de !!!!~~!
professores e funcionários, o
mês de agosto marca um acrés-
cimo nos salários de 2,74% em
relação aos salários vigentes no
mês de julho/96.

O aumento tem o caráter de
antecipação salarial e, se não for
renegociado, deverá ser descon-
tado no próximo dissídio das
duas categorias. A seguir publi-
camos os novos valores de seu sa-
lário. Na tabela dos funcionários
ainda não estão contempladas as
mudanças relativas ao novo Plano
de Cargos e Salários.
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