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No último Consun a Reitoria apresentou o seu "Plano de
Gestão" , um documento de 14
páginas onde são esboçados os
principais pontos programáticos que regerão a conduta da
direção da Universidade no seu
último biênio de mandato.
Saudado pelos conselheiros
como uma iniciativa louvável,
uma vez que poucas Reitorias
tiveram o cuidado de explicitar
no meio de suas gestões suas
intenções, o plano, passado
quase um mês de sua publicação, ainda não conseguiu empolgar a comunidade: poucas
pessoas admitiram ao PUClJiva
ter lido a sua íntegra. Dessa
maneira, nem críticascontundentes,nem elogiosrasgadospuderam
ser registrados, mas alguns pontos
do documento já começam a inquietar a comunidade.

N a mesma linha, Maria da
Graça Gonçalves, diretora da
APROPUC, reforça a falta de
uma clareza quanto às prioridades a serem adotadas pelo plano. "É muito diferente se to•
•
o.
marmos como a pnmeira pnonda de da Reitoria a construção
de um projeto acadêmico baseado na socialização do saber
(diretriz 1 do plano), do que se
formos guiados pela busca de
um equilíbrio econômico financeiro, prioritariamente", assinala a professora. Graça prevê
muitas dificuldades para que
os órgãos colegiados possam traçar novas linhas de conduta
dentro desse emaranhado de
possibilidades, o que poderia
mais uma vez conduzir a solução dos problemas para uma via
casuística, ditada unicamente
pela premência do dia-a-dia.

Generalidades

Problemas com o Pós

A principal dúvida levantada refere-se à vaguidão com
que o documento éapresentado: uma série de diretrizes,
princípios e metas que não se
explicitam inteiramente deixando campo fértil para as
mais variadas interpretações.
Anselmo da Silva, diretor da
AFAPUC, salienta que a tal
da "racionalidade
na gestão
da Universdidade",
uma das
diretrizes do plano, poderia
muito bem ser interpretada
como um incremento às demissões, ou um enxugamento
na máquina administrativa.

Para Patrícia de Castro
Santos,da Associação de Pós
Graduandos da PUC, a ausên-

cia de uma discussão preliminar com a comunidade trouxe
alguns problemas ao documento. Na área do Pós Graduação,
por exemplo, a reprodução do
discurso da Capes e CNPq, traz
à tona questões que ainda não
são consensuais. A diminuição
do tempo de titulação, por
exemplo, é uma meta polêmica, que não tem o apoio incondicional doPós. Aindasegundo
Patrícia, alguns pontos que
envolvam dotações financeiras
carecem de um melhor detalhamento para que sua viabilização possa ser plena.
Enfim, apesar de seu pequeno número, críticas não faltam (e elas prometem aparecer ainda mais nos próximos
dias quando os vários setores
iniciarão a discussão do documento) e, se a intenção da
Reitoria for mesmo ouvir a
comunidade para enriquecer
o plano, como afirmou no
Consun o professor Ronca,
muito trabalho ainda está por
vir nos próximos meses.
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fição predatória

terceirização é um recurso
O Brasil atravessa uma nova
utilizado pelas empresas dos fase do desenvolvimento induspaíses modernos para diminuir os trial sem ter resolvido problemas
custos de seus produtos. Os mes- fundamentais da fase anterior,
mos serviços são realizados por como os baixos salários. E, no
terceiros a um preço menor por- entanto, copia os modelos de gesque os trabalhadores recebem
tão dos países mais avançados. É
salários menores. E assim na Eu- algo como a tentativa de tornar
ropa, nos EUA e no Japão.
um carro velho mais potente troEsta medida tomada nos países cando apenas os seus pneus.
desenvolvidos faz parte de um
Entretanto, aterceirização deve
conjunto de outras iniciativas que ser tratada num contexto de orgavisam tirar mais proveito da mão- nização moderna. Uma das conde-obra e do avanço tecnológico. dições para a implantação da orNesses países, a realidade
ganização moderna é a educação
econômica é totalmente diferente de base.
da brasileira. No Japão, por exemEm nosso caso, a terceirização
plo, a renda per capita é de 2.250 agrava o problema social, pois o
dólares, segundo o Dieese.
trabalhador perde benefícios sociais, os salários são arrochados,
diminui a segurança no trabalho,
Cobertor curto

cai a qualificação profissional.
Além disso, o registro em carteira é dificultado e o trabalhador
perde a referência sindical.
Um funcionário da limpeza
de uma contratada recebe quase três vezes menos que um funcionário da PU C, fazendo o mesmo serviço.
Uma das conclusões
de
trabalhadores que participaram de
um semináriodo Dieese sobrequalidade e produtividade foi a de que
a terceirização aplicada no Brasil é
predatória.
Por isto, o sindicato deve negociar e garantir aos empregados de
terceiros os mesmos direitos econômicos, sociais, jurídicos e sindicais que gozam os empregados
da empresa contratante.

Clínicas
psicológicas
realizam
encontro
A Clínica Psicológica "Ana
Maria Poppovic" e a Faculdade de Psicologia da PUC realizaram nos dias 10, 11 e 12 últimos o IIEncontro Estadual de
Clínicas-Escola, aqui na PUC,
coordenado pela professora
Maria Helena Bromberg.
Sob o tema geral "Questões de psicologia aplicada", o
evento contou com a participação de professores e estagiários
de 14 escolas superiores do
Estado, os quais apresentaram
mais de 100 trabalhos sobre o
estudo, o exercício da psicologia e a relação com a comunidade.
A professora Marcia Amadeu Bragante, chefe da Clínica,
agradece especialmente todos
os setores da PUC que tornaram possível o encontro, entre
eles: Faculdade de Psicologia,
Cogeae, Serviços Gerais, Gráfica, Educ, Audiovisual, Centro deVivênciae os funcionários da Clínica.

PUC·YIYAé umo publicação da Associação
dos Professorese da Associação dos Funcionários da PUC-SP. Edição de texto: Aldo
Escobar Edição de arte e editoração
eletrônica: Valdir Mengardo e Antonio
Delfino. Reportagem: Alexandre Rozenlraub
e Paula Popis. Colaboraram nesta edição:
Maria Helena G. S.Borges,Madalena Guasco
Peixoto, Maria da Graça Gonçalves, Anselmo
Antonio da Silva, Carlos Alberto Outra. Ende·
reço: AFAPUC - Rua Cardoso de Almeida,
990, sala ,9, tel. 263-0211,ramal 208.
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Em emocionante cerimônia realizada na última quinta-feira, 17/11, foi concedido o
título de professor emérito ao professor de física nuclear Marcello Damy de Souza
Santos. Um dos pioneiros da física brasileira, Damy, 80, é mundialmente conhecido
por suas pesquisas e seus trabalhos na física em geral e em especialna áreanuclear.
Damy foi saudado pelo ex-reitor prof. Geraldo Ataliba. A homenagem teve sentido
especial pois foi Ataliba quem convidou Damy a integrar o quadro de docentes da
PUC em 73, quando este era perseguido pelo regime militar e foi aposentado da USP.
O Reitor, prof. Ronca, abriu a sessão dizendo:"A PUC manifesta sua gratidão e seu
orgulho por ter Marcello Damy como pesquisador e docente dessa Universidade".
O prof. Ataliba lembrou fatos como Damy ter ocupado a presidência da CNEN
(Comissão Nacional de Energia Nuclear) eterminou por dizer sobre o homenageado:
"é sobretudo um cidadão preocupado com o país e o futuro", O prof. Damy dividiu
as glórias com seus antigos professores, colegas e funcionários que sempre o
ajudaram. Não esqueceu sua esposa que o apóia por 47 anos e destacou que ainda
quer dedicar-se ao trabalho por mais 80 anos. "esta homenagem é um ato de
generosidade que recebo com humildade", finalizou o ·grande mestre.
Parabéns, Professor Damy!

Sucesso no Tucn
Foi um grande sucesso a primeira

semana do show de Almir Sater no TUCA.
Na estréia da segunda-feira, 14/11, o
teatro estava repleto. Muitos membros
da Comunidade Universitária estavam
presentes, entre eles o Reitor e membros
do mundo artístico. Além de estréia, foi
aniversário de Sater e vários amigos e
parceiros também vieram para a festa,
entre eles: Renato Teixeira, Paulo Simões
e Tavinho Moura. O show foi considerado de alta qualidade pela crítica e
pelos espectadores.
Nos outros dias
a história se repetiu.
Devido ao sucesso teremos mais três
apresentações esta semana: dias 21,22
e 23/11, sempre às 21h. Os ingressos são
vendidos a R$ 15. Alunos, funcionários e
professores pagam a metade.

MAl$COMmA
Já está funcionando no Campus mais
uma lanchonete. Situada no Corredor da Cardoso de Almeida, a lanchonete (da rede Peg Mais) apresenta várias opções de sanduíches, salgados e lanches rápidos, Vale a pena
ficar de olho nos preços e na qualidade desde o início.

