
DpOiS de váriosme-
ses de estudo foi apresenta-
do à comunidade, no final
do ano passado, um projeto
para um novo plano de car-
gos e salários. Uma comis-
são, que vinha reunindo-se
durante boa parte de 1994,
forneceu subsídios para a re-
dação final do projeto que
visa corrigir distorções refe-
rentes à distribuição de car-
gos e salários, comuns a qua-
se todos os setores da PUC.

Embora o esboço do pla-
no revele algumas preocu-
pações significativas como a
prioridade ao profissional e
seu desenvolvimento ou a
compatibilização dos salári-
os da PUC com os salários
do mercado, ele sofre de um
mal que vem afetando boa
parte dos projetos elabora-
dos pela atual Reitoria, ou
seja,apresentam-se demasi-
adamente genéricos, sem as
principais definições que
dão corpo a qualquer proje-
to. Neste, por exemplo,além
de alguns critérios para ava-
liação e a criação de uma
nova estrutura para divisão
de cargos (agora eles estarão

agrupados em administrati-
vos, acadêmicos administra- .
tivos e de suporte), pouca
coisa nova é comunicada à
comunidade.

Para Anselmo da Silva,
presidente da AFAPUC, o
plano peca, fundamerital-
mente, por não apresentar
as nomenclaturas dos dife-
rentes cargos a serem cria-
dos e nem levantar nenhum
tipo de salário relativo aos
exemplos de cargos citados
pelo projeto.

Realmente a situação é
no mínimo estranha pois,
sem um enquadramento dos
funcionários a cargos defini-
dos, corre-se o risco de equi-
pará-los a funções que, fora
da PUC, são remuneradas
com valores inferiores. aos

que hoje esses funcionários
recebem, dando margem
novamente ao falacioso ar-
gumento de que o funcio-
nário da PUC é melhor re-
munerado que o de outras
Universidades.

Embora o plano deva
passar pelas várias instân-
cias decisórias da PUC, al-
guns passos já estão sendo
dados no sentido de sua im-
plantação, como a criação
de um departamento de
capacitação já para março.
Ainda segundo Anselmo
tais procedimentos são
extremante inquietantes,
uma vez que vários passos
ainda precisam ser dados
para que tenhamos real-
mente um novo plano de
cargos e salários.•



fi inflação Istã
plrto di zlro. E daí?

José Carlos Silva Lago
lano Real: a esperança de reden-
ção do país e da sua economia. A
inflação, como nos outros planos,
caiu, via congelamento e repres-
são da demanda, não importando
se os meios empregados implica-
ram num aperto da liquidez.Mas
o que de fato conta é que a infla-
ção não acabou. Ela foi manipu-
lada. Só que, como em outrospla-
nos, quer através de medidas pro-
visórias, ou decretos-lei, a inflação
foi contida de modo artificial e,
com certeza, esta artificialidade
está regredindo - afinal a econo-
mia não resiste eternamente a
pacotes - e, mais cedo ou mais tar-
de, nossa corrosiva inimiga infla-
ção se fará presente.
Será verdade que nosos economis-
tas coroados, que tantos anos pas-
saram estudando, não aprenderam
em nenhum compêndio que a eli-
minação da inflação está direta-
mente ligada à produção/educa-
ção? Será tão obscuro assim ver
que somente com uma produção
que supere, ou pelo menos se
iguale à demanda, inexistirá pres-

são inflacionária? Será tão
trevoso assim perceber que nos-
sos 30 milhões de desemprega-
dos não têm a menor chance de
consumir uma ínfima parte da-
quilo que é produzido e,
consequentemente, não temos
como evitar que se mantenham
excluídos, à margem, servindo
apenas de massa de manobra
eleitoral? Não seria hora de abrir-
mos os olhos e percebermos, por
exemplo, que os países desen-
volvidos e com inflação zero as-
sim o são porque investem em
sua produção e seu povo tem
instrução? Só assim poderíamos
partir para um plano sério de in-
vestimento na produção e na
educação, sem nos preocupar-
mos se seremos ou não reeleitos
no próximo pleito. Do contrário
o número de excluídos vai con-
tinuar aumentando.

José Car/os Silva Lago trabalha na
secretaria da Faculdade de Serviço
Social e é diretor da AFAPUC



PrOjeto ameaçado
o Projeto
"Marcus Pe-
reira de res-
tauração e
arte TUCA"
está ameaça-
do. E não é
por falta de
dinheiro ou de
artistas. Dessa
vez o proble-
masãoasda-
tas do teatro.
Quando osco-
ordenadores
do projeto fo-
ram fazerasre-
servasde data
com o superin-

tendente do
teatro foram in-
formados que
só teriam direi-
to a 1 (hum)
dia durante
todo o ano.
Para quem
não lembra, o
IIMarcus Pe-
reira", foi uma
iniciativa de
alunos e fun-
cionários para
resgatar a
parte musical
do TUCA, ter
verba para
restaurar par-

tesdeficientes
do teatro e fi-
nanciar bolsas
de estudo.
Recebeu o
aval das Asso-
ciações e en-
tidades logo
de início e de-
pois da Reito-
ria. Por fim foi
aprovado
pelo Conse-
lho Universitá-
rio no final de
94. Já trouxe
ao TUCA Gil-
berto Gil e
Tom Zé.

:Engana-se quem pensou que depois
domovimento de inscrições nas pri-
meiras chamadas a PUC só seria
agitada pelo vestibular no próximo
ano. A lista dos aprovados na FU-
VEST deve sair neste dia 10.O que
aPUC tem a ver com isso? Deve ser
grande a procura pela restituição do
dinheiro dos que passaram na rede
pública ao mesmo tempo que as no-
vas chamadas prometem agitar de
novo o Campus. Os números finais
só devem ser conhecidos em março.

!MATmnAn!
Quem acha que iniciação cien-

.tíflco é moleza se engana. Foi
issoque perceberam osbolsistas
do CNPq que suaram para fazer
o relatório parcial ou final a ser
entregue na ATPaté 15/02. Os
novatos chegaram à uma anti-
ga conclusão: Não é fácil a vida
de pesquisador!
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