Depois
de mais de 1
ano de trabalho da Divisão de Recursos Humanos, duas pesquisas salariais em 11 instituições de
ensino superior, muita
tensão e reclamações entre os funcionários, saiu a
versão final do Plano de
Cargos e Salários (PCS)
proposto pela Reitoria.
Esta semana, deverá ser
realizada mais 1 reunião
entre a AFAPUC e a direção da universidade para
dar continuidade à discussão de alguns pontos polêmicos do PCS. Posteriormente, o PCS deverá ser
submetido à assembléia
da categoria.
De acordo com o novo
PCS, o salário do funcionário é um atributo da
pessoa e não do cargo que
ela ocupa. O crescimento
salarial do funcionário
será na medida do seu
crescimento em conhecimento, em habilitação
profissional,
independentemente do tempo de
serviço.
A sua implantação será
por setores e gradativa.
Os mais de 260 cargos criados e os 10 grupos salariais foram divididos em
administrativo, acadêmico-administrativo, suporte operacional, cargos da
Derdic e cargos do TUCA.

sobre o andamento da formulação do PCS no Comitê de Cargos e Salários.
Este assunto foi pauta de
Segundo a AFAPUC, discussão de várias assemeste novo PCS não permi- bléias da categoria no ano
te a mobilidade entre os passado.
setores administrativo,
Outra observação diz
acadêmico-administrativo
respeito ao "papelprepone suporte operacional.
derante em todo o proces"Qual foi o critério adotado so" das chefias, conforme
para o remanejamento
o texto do novo PCS. Para
entre setores?", pergunta o presidente daAF APUC,
Anselmo da Silva, presi- "Este PCS dá um poder
dente da AFAPUC. Por muito grande para as chesua vez, a Reitoria argu- fias", não ficando claro
menta que o PCS estabe- quem vai avaliar a avalilece normas e que elas es- ação do chefe sobre o funtarão em constante aper- cionário quando esta avafeiçoamento.
liação não for consensual.
Entretanto, os critérios
Assim que forem conpara a pontuação dos car- cluídas as rodadas de negos continuam um mistério gociação com a Reitoria,
guardado a muitas chaves. será realizada uma asA pontuação dos cargos foi sembléia da categoria
o motivo dos primeiros de- para a discussão do novo
sentendimentos entre .os PCS para os funcionários
funcionários e a Reitoria da PUC. Aguarde.
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OsprofessoresJulio
Wainer, do Departamento de Comunicação Jomalística
e George Stoney,
da NewYork University (documentarista veterano
e
"pai"das Tvs comunitárias
nos
EUA), uniram-se
para produzir um
vídeo
sobre
a
obra de Paulo Freire, atualmente
professor do programa de Pós-qroduação

em Filosofia da dos sociais no JaEducação.
pão. A Pedagogia
A idéia do vídeo do oprimido já venpartiu da constata- deu
cerca
de
ção de que a obra 500.000exemplares
de PauloFreireé hoje em língua inglesa.
mais conhecida no Taisfatos levaram os
exterior do que no professores a proBrasil.A filosofia de duzir este vídeo
Educação para a que deve ser um
Libertação moldou piloto para a reao trabalho de ONGs lização de uma sée projetos oficiais rie de programas
junto a beduínos do que reportará a
deserto, trabalha- aplicação da medores ruraisna índia todologia de Paue grupos de excluí
lo Freire em 5 continentes.

Os Cursos de Comunicação Social deverão (finalmente)
estar começando o
semestre num esquema improvisado. Até fecharmos
esta edição tinha-se
como certa a utilização de salas de
aula dos prédios
novo e velho para
as turmas matutinas de Jornalismo e
Publicidade.
,Já
para o período noturno espera-se a
liberação de algumas salas da parte
infer~--:-do Corredor da Cardoso e a

complementação de
salas no ColégioSão
Domingos. O esquema deverá ser adotado por cerca de 30
a 45 dias quando,
espera-se, todas as
obras já estejam
concluídas.
Mas o problema de
espaço não afeta
apenas a da Comfil:
o curso de Pedagogia defrontou-se
com uma situação
semelhante na semana passada, com
falta de salas e acomodação precária
para boa parte de
suas turmas. Foi

preciso muita mobilização e até a realização de uma
passeata pelo campus para que a situação fosse contornada e a Reitor-ia
des ig'na'sse novas
salas.

Conselho
de Ensino
e Pesquisa
o

CEPE realizou,
na última quarta-feira, sua reunião ordinária de março.Na discussão, foi aprovado o
instrumento que deverá ser preenchido pelos chefes de departamento, visando a simulação de contratos de
trabalho dos professores no segundo semestre. O prazo para a entrega do documento se
encerra em 29/3 e uma
comissão do CEPE deverá avaliar os números relacionados por
cada departamento.
Coragem chefias!
Outro tema da pauta foi a ratificação do
Regimento
da
Coordenadoria do Vestibular, que já havia
tramitado peloConsun.
Foi aprovada, também,
uma minuta de resolução sobre a criação de
novos cursos e alteração dos já existentes
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Ocaso
dos64%
de
aumello
A APROPUC está organizando o abaixo-assinado
que será dirigido aos administradores do estacionamento da PUC e à Reitoria
cobrando uma rápida solução para o caso.
Com o novo aumento a
tarifa do estacionamento
passou de R$ 36,40 para R$
60,00 (a cartela com 20 selos). Cada selo dá direito ao
uso do estacionamento por
6 horas.
Os professores estão indignados com o aumento
abusivo de 64% e reclamam
ainda sobre a qualidade do
serviço
prestado
pela
Estapar, exploradora do espaço.
Professores e funcionários passam por horas de sufoco tanto para estacionar
como para sair com seus
carros da garagem.
Mas nem todos passam
por essa via-crúcis diária.
Alguns privilegiados confortavelmente estacionam
seus veículos na oficina, em
frente ao TUCA ou no IEE.

Reforma da Previdênela,
mais mna jogada·neoliberal
.ilpesar
da derrota do govemo na semana retrasada o
projeto de Reforma da Previdência continua tramitando pelo
Congresso, agora com uma nova
estratégia governamental. Para
entendermos melhor as atuais
mudanças, e outras que estão
na origem do próprio projeto,
o PUCviva ouviu a professora
da Faculdade de Serviço Soeial Maria do Socorro Reis
Cabral, que também é do Sindicato dos Trabalhadores em
Saúde e Previdência.
Para Maria do Socorro a Reforma da Previdência cumpre um
papel importante dentro da estratégia governamental: qual
seja, aprofundar
o projeto
neoliberal que vem marcando as
propostas
do Sr. Fernando
Henrique Cardoso. "Trata-se de
uma transferência de receita das
faixas salariais mais altas para as
seguradoras privadas. E, com a
redução da receita a saída seria
a liquidação de direitos dos trabalhadores", diz a professora.
Sobre a nova estratégia governamental a professora Maria do Socorro
vê uma
desconstitucionalização do atual projeto, ou seja, procura-se
retomar o projeto original do
governo, com algumas concessões, jogando-se tudo aquilo
que é polêmico para a discussão em texto delei complementar, o que tomaria a sua a provação mais fácil, uma vez que
neste tipo de votação o quórum
requerido é mais baixo.

Com relação à nossa aposentadoria especial a professora não
entende o porquê da separação
entre professor do primeiro e
segundo graus e universitário,
pois este está sujeito às mesmas
condições de desgaste fisico e
mental que caracterizam a aposentadoria especial dos demais
professores. Se aprovada a eliminação da aposentadoria especial da constituição a situação dos trabalhadores que beneficiavam-se com este direito
ficará bastante complicada uma
vez que o governo trabalha com
a idéia de eliminação da cha-

mada expectativa do direito, ou
seja, somente quem estiver apto
a se aposentar no momento da
proclamação da lei terá direitos. A noção de direito adquirido cai por terra.
A situação é difícil e o govemo joga seus últimos trunfos na aprovação de seu projeto, porém as últimas derrotas
sofridas no Congresso levam
Maria do Socorro avislumbrar
alguma expectativa na reação
da sociedade civil: "Nas últimas semanas aconteceu um recrudescimento do movimento
sindical em defesa da Previdência Pública, o que certamente
tem repercutido junto ao Congresso e pode reverter a situação em favor da oposição".

Minha aluna Queima lumo
Jorge Claudio Ribeiro.
Pois é, aconteceu. Não foi
de repente. Já naquela sexta-feira notei alguma coisa
esquisita no teu jeito meio
eufórico, meio misterioso
de cumprimentar. Você estava numa rodinha de colegas, na rampa, ali perto da
entrada do Tucarena e da
porta que dá para o Prédio
Velho, onde havia uma festa. Durante as aulas, claro,
eu estranhava sua dificuldade de concentração, agravada pela inassiduidade,
complementada pela irritante insitência em não deixar a aula deslanchar. Tudo
bem, pentelhações da juventude?
Quanto aos demais, já começava a me acostumar
com o cheiro da erva (às
vezes, a gostar dele, admito) quando passava ali pela
viradinha do Leão XIII
(nome de papa, pasme) ou
pelos lances intermediários
de escada do prédio novo.
Cheguei a ver jovens cheirando um pozinho, na maior desenvoltura, embalados
por metros cúbicos de cerveja e pelo som de caixas
enormes. Do Pátio da Cruz
para o muuundo! Também

permanecia meio indiferente quando alguns professores mais exaltados cobravam providências da Reitoria, cobrança gratuita (se
isso é possível) pois não
providenciavam
que ela
chegasse
ao endereço
correto. Mas afinal, tratava-se sempre ,de alunos
dos outros. Da mesma
forma que se tratava de
filhos dos outros.
Aí aconteceu. Não foi de
repente mesmo, já o disse.
Sem explicações, você e sua
amiga predileta saíram de
sala, bem na hora em que
me virei para o quadro negro e peguei o último toco
de giz ("essa faculdade é
bem relaxada", pensei) para
completar minha lição.
Como dedo não escreve, fui
à secretaria buscar mais giz
quando deparei com vocês
duas fabricando "unzinho"
(no meu tempo se chamava
"pacau"), debaixo da jabuticabeira. "Desculpe", ouvia sussurar, com o sornso
mais amarelo que vi na minha vida. Amarelei também
e não disse nada.
Tá bom, não tem de quê,
mesmo porque você não me

ofendeu. Há até quem discuta se a maconha faça algum mal. Mas só desculpo
se você me perdoar. Perdoar esses anos todos em que
assisti impotente (uau!) essas coisas - de suma importância para você - invadirem
o campus e não ter sido capaz de, junto com meus colegas, eméritos educadores
de uma das melhores universidades do Brasil, ter
dado uma resposta pedagógica a ela. Aliás, não dei resposta a nada. Preferi ostentar competência na minha
matéria, investir numa relação meia-bomba, entre pro. fessor e aluno, refugiar-me
no cumprimento de prazos
. e portarias. Tranqueira bem
distante de sua vida.
Aconteceu. Perdi a inocência. Continuo sem saber
o que fazer. Só que dessa vez
eu sei disso, e não me conformo. Aquele cigarro de maconha tem um rosto conhecido
por trás dele.Não mais os alunos dos outros. Não mais a
filha dos outros.

Jorge Claudio Ribeiro é
professor do Depto. de
Teologia
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Morte de Senna inspira
. dissertação

função do ídolo· desportivo na sociedade atual é uma
questão que vem despertando o
interesse e a preocupação de estudiosos de diversos campos,
principalmente no que diz respeito aos fenômenos de massa.
Como se sabe, todo o ídolo se
transforma, para aquele que o
admira, em modelo a ser seguido
incondicionalmente. Como deixar de nos preocupar com o assunto, se muitas vezes o ídolo, no
caso, desportivo, até pode servir
de modelo profissional, mas jamais servirá como modelo de caráter e atitude? Haja visto os
Edmundos e Romários da vida.
Foi pensando nessa pergunta que, Zartú Giglio Cavalcanti,
autor da dissertação "O 'herói'
desportivo e sua relação com a
sociedade contemporânea" formulou toda a pesquisa para o
seu mestrado em Psicologia da
Educação.
Formado em Educação Física
pela USP e ex-técnico da Seleção Maranhensede
Voleibol,
Zartú foi motivado através de sua
experiência na área da prática esportiva, como professor e técnico desportivo.
Ao iniciar sua pesquisa para o
mestrado, em abril de 94, um

fato, de repercursão internacio- perde com o desaparecimento
nal na área esportiva, viria a mu- precoce daquele que acabou cardar o sujeito de seus estudos: a regando, nas costas, todas as alemorte do piloto de Fórmula 1, grias e frustrações de uma nação:
. o herói Senna, imortalizado em .
Ayrton Senna.
A princípio, Zartú pretendia sua tragédia.
estudar a construção social do
Como base científica,
ídolo desportivo com exemplos Zartú utilizou as manifestatirados do basquete feminino, do ções do mito do herói através
volley masculino e do futebol. A dos arquétipos do inconscienpartir da morte de Senna, perce- te coletivo.
beu que o tema também poderia
A defesa ganhou um novo
ser estudado através dos depoi- colorido, quando o professor
mentos e manifestações popula- Antonio Carlos Ronca, reitor da
res expressados, na época, pela Universidade e participante da
imprensa. No caso, Zartú optou banca, começou a questionar alpela escrita. Os dados colhidos guns pontos da dissertação, pronão foram poucos e demonstram, vocando o candidato a mestre,
por si só, tudo aquilo que o Ia com seu jeito descontraído e divertido. Mas examinador é sem. pre examinador e Zartú saiu-se
bem, mostrando a segurança e o
preparo de quem já conhece
muito bem o assunto.
Orientado pela professora
doutora
Mitsuko
Makino
Antunes, Zartú concluiu que o
professor de Educação Física,
hoje, necessita da conciência do
papel do ídolo desportivo sobre
as crianças e jovens que educa
e, ter clareza desse fato no seu
papel profissional, será imprescindível para a formação destes
jovens como indivíduos.

