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Conquistas dos funcionários
são ampliadas

CZl AFAPUC e a Reitoria
vêm negociando um novo
Acordo Interno há algumas
semanas. Até quinta- feira pas-
sada, os funcionários e a dire-
ção da universidade já haviam
concluído algumas importan-
tes cláusulas, beneficiando os
administrativos da PUC.

HORAS EXTRAS

Na quinta-feira passada,
chegou-se a um acordo com
relação às horas extras. Elas
serão remuneradas com
acréscimo de 50% para as
três primeiras horas trabalha-
das na semana e 100% para as
demais.

Como já informamos, des-
de março, nenhum funcioná-
rio pode ser admitido com
vencimentos abaixo de R$
355. Igualmente, nenhumfun-
cionários da PUC poderá ser

admitido nas condições pro-
postas pelo Congresso Naci-
onal. Ou seja, com diminui-
ção dos salários, benefícios e
encargos SOCIaIS.

Ficou acertado também
que o direito ao vale passa de
três para quatro vezes no se-
mestre.Até dezembro de 96,
o auxílio-creche continua
sendo de 70% de R$ 250
para as crianças de até 6
anos de idade, filhos dos
funcionários.

NEGOCIAÇÕES
CONTINUAM

Alguns itens importantes
ainda estão sendo negocia-
dos. Por exemplo, as
gratuidades para os cursos
da PUC. Hoje, cada funcio-
nário tem direito a duas. A
AFAPUC defende que pas-
se para três.

REMUNERAÇÃO
NA LICENÇA

Quando o funcionário se
afasta, ele passa a receber
seus vencimentos pelo INSS.
No entanto, esse benefício
recebido do órgão do gover-
no não cobre o seu salário
integral. Os funcionários que-
rem que a PUC complemente
essa diferença salarial pelo
menos durante 24 meses,

Voltaremos a informar as
novidades das negociações
assim que elas forem conclu-
ídas ou quando os rumos das
discussões assim exigirem. .

Depois das negociações
concluídas ou antes, se
for necessário, a AFAPUC
convocará uma assembléia
geral da categoria. Nesta
reunião, os funcionários de-
vem discutir e aprovar ou
não o Acordo Interno.





Funcionária apresenta
trabalho inédito na SBPC

~ Classificação
das artes na pós-modernidade
foi o tema do trabalho que
Maria Aparecida Alves de
Souza, a Pári, apresentou na
SBPC, na categoria sênior.

Pári é funcionária da Bibli-
oteca Central, formada em
Português pela Faculdade de
Letras da PUC. A idéia da
apresentação deste trabalho
surgiu quando Pári trabalhava
na Hemeroteca . Como funci-
onária e estudante de Letras,
ela sentiu a dificuldade de en-
contrar material sobre pós-
modernidade na Hemeroteca.
Dessa constatação, resultou
um estudo sobre a importân-
cia da Hemeroteca no desen-
volvimento de uma pesquisa.

HEMEROTECA E
JORNALISMO

A Hemeroteca tem como fi-
nalidade arquivar periódicos,
jornais e revistas para consul-
ta. Um dos requisitos básicos
para a regularização do curso
de jornalismo era que a PUC

tivesse uma Hemeroteca para
auxiliar os alunos de jornalis-
mo. Através de uma campanha
de doações de material, orga-
nizada pelo professor Norval
Baitello Jr., a Hemeroteca con-
seguiu um acervo suficiente
para começar a funcionar.

No começo, estava volta-
da para os alunos do curso
de jornalismo. Mas com o
passar do tempo, estudan-
tes de outras áreas e alunos
de fora começaram a fazer
suas pesquisas.

UTILIZAÇÃO DA
SEMIÓTICA PIERCEANA

A maior dificuldade que
Pári encontrou foi com a clas-
sificação do material arquiva-
do. Na opinião dela, não exis-
te um código padrão para or-
ganizar este material e orien-
tar o público.

A base para desenvolver seu
trabalho foi através da
Semiótica de Charles Pierce
e da Teoria da Comunicação.
Ela explica que existe o obje-

to, o jornal ou a revista, que é
arquivado com um código ou
número. Depois, é passado
para uma ficha que é lida
pelo pesquisador. Isto é uma
cadeia de signos e quando
acontece um ruído, isto é,
uma interferência indesejada,
o aluno não alcança o seu ob-
jetivo. O ruído pode começar
com um código errado ou
uma ficha ilegível que não
traduz o conteúdo do materi-
al exposto.

Com a apresentação de seu
trabalho na SBPC, Pári pôde
trocar idéias e conhecer pes-
soas de outros estados e ver
que seu trabalho foi bem rece-
bido ..E que este não é um pro-
blema só da PUC. Em muitos
lugares, ainda falta um critério
de classificação para o materi-
al arquivado nas hemerotecas ..

Pári tinha como objetivo
continuar suas pesquisas sobre
a Hemeroteca. No momento,
está cursando disciplinas da
Pós-Graduação mas não pode
dar continuidade ao seu traba-
lho porque está afastada do seu
material de estudo.



SOLTEIROS PROMETEM
VINGANCA NA PRAIA,.

Você tem só esta
segunda-feira, 12,
para inscrever-se na
excursãodaAFAPUC
para a colônia de Fe-
rias do SAAESP, na
Praia Grande. Até o
fechamento desta
edição, um ônibus já
estava lotado e
aguardava-se as ins-
crições para osegun-
do veículo. E quem
promete arrasar nes-
te feriadão são os sol-
teiros. É que, na últi-
ma viagem, no tradi-
cional desafio entre
casados e solteiros do
futebol de praia, deu
casados. Agora os
solteiros querem
provar que melhor
faria Zagallo se levas-
se para Atlanta um

combinado da PUC e
esquecesse de vez
dos Aldairs e Rival-
dos da vida.

E por falar em de-
safios, quando fe-
chávamos esta edi-
ção' estava começan-
do, sem hora exata
para terminar, o de-
safio entre Anselmo
e Renê, para ver
quem sabe mais mú-
sicas doMartinho da
Vila.Dizemque opró-
prio Martinho foi
convidado e sua pre-
sença era aguardada
no Docas. Na próxi-
ma edição, prome-
temos uma cober-
tura completa do
desafio, se o repór-
ter do PUCviva re-
sistir à noitada.

Por conta de uma
mudança operaci-
onal em nosso fe-
chamento, comete-
mos, na semana
passada, vários er-
ros de revisão e
edição. Foram tro-
cadas duas datas,
na Agenda e no
Rola na Rampa e o
nome docandidato
Francisco Rossi foi
alterado para Wag-
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Workshop com
novas turmas

As inscrições para o Workshop, que
antecede o concurso De Olho na PUC,
foram um sucesso. A primeira turma já
está esgotada e uma segunda começará

na próxima terça-feira. Além disso,
duas novas turmas deverão começar no

final do mês. A única reclamação do pesso-
al da Videoteca é que, entre tantas inscri-
ções, não há uma de funcionário. A inscri-
ção custa 30 reais e são três dias de curso.

ner. Se lamenta-
mos a falha, espe-
rando que nas pró-
ximas edições tais
erros sejam sana-
dos, muito nos or-
gulha saber que so-
mos lidos com uma
freqüência bas-
tante grande, pois
as reclamações
que nos chegaram
aos ouvidos foram
numerosas.



Cinqüentenário da PDCterá
programação intensa.z:,esde o início de 96, Vanzolinie RitaLee, através das poso O próprio poeta deveria

diversos eventos aconteceram e interpretações de artistas, como completar as gravuras impri-
vem acontecendo aqui na Ná Ozzetti, Arnaldo Antunes, mindo nelas seus poemas, com
universidade, trazendo consigo André Abujamra e Karnak, Luiz a própria caligrafia e as técni-
o selo comemorativo do Tatit e outros. Todas as 15 com- cas ensinadas por Tomie. Mas, .
cinqüentenário da PUC. São posições preparadas para o pela impossibilidade de tempo,
palestras, ciclos de debates, evento serão acompanhadas o trabalho acabou sendo reali-
semanas culturais e o maior de pela Orquestra Jazz Sinfônica. zado por um profissional.
todos os eventos, a SBPC. O show será apresentado em Ainda como parte destes

Finalmente,chegamosàs vés- três locais: no Memorial da eventos especiais, o Departa-
peras do tão esperado aniversá- América Latina e no SESC mento de Teologia promove,
rio e uma nova lista de aconteci- Pompéia, para o público em ge- em conjunto com o SESC
mentos promete chacoalhar a ral, e no Tuca, com entrada fran- Pompéia, o Seminário Interna-
comunidade.Além dos eventos ca, para a comunidade interna. cional O Simbólico e o Dia-
institucionais, promovidos pe- bólico: Dramas e Tramas.
Ias Faculdades, acontecerão Para o público literário, duas
eventos especiais produzidos novas publicações serão
com grande requinte. lançadas, no Tucarena, com.

edições limitadas, em forma-
to especial e não
comercializá veis.

O PUCViva, no decorrer do
semestre, divulgará com mai-
or detalhe as datas dos respec-
tivos eventos.

HOMENAGEM A
DOM PAULO

No dia 22, quinta-feira, dia
da fundação da PUC, haverá
uma solenidade no Tuca onde
será dado o início oficial des-
ta série de eventos que vão até
novembro. Ao final da soleni-
dade, haverá uma homenagem
ao cardeal dom Paulo Evaristo
Arns, que se aposenta neste 2.°
semestre.

Setembro será o mês mais
agitado. Sob a direção artística
e musical de José Miguel
Wisnik, o megashow Diferen-
ças e Riquezas pretende resga-
tar a tradição musical
paulistana, homenageando três
de seus grandes artistas:
Adoniram Barbosa, Paulo

PROGRAMAÇÃO DE
SETEMBRO

Ainda em setembro,a exposi-
çãoDiálogos das Artes acontece
no Mezzanino do Tuca, onde a
artista plástica Tomie Ohtake
apresentará gravuras inspiradas
em poema de Haroldo de Cam-



PROFESSORES

Encontro discute
educação e democracia

~os dias 31 de julho a 3 de
agosto, realizou-se em Belo Hori-
zonte o I Congresso Nacional de
Educação - o CONED, que reu-
niu aproximadamente 5500 parti-
cipantes, entre professores, alunos
e prefeituras de todo o país que
participaram através dos movi-
mentos populares engajados na
luta pela melhoria das condições
educacionais.

O tema do encontro foi "Educa-
ção, Democracia e Qualidade So-
cial" e, dentro dele, juntou-se tanto
a discussão acadêmica, propriamen-
te dita, como a questão sindical, le-
vada pelas diversas entidades de clas-
se lá presentes.

Vários foram os professores e
alunos da PUC que participaram do
CONED, apresentaram comu-
nicaçõesLenilda Austrilino Silva,
Maisa Gomes Brandão, Maria do
Socorro Marques e Marisa Garcia.

Particparam de mesas-redondas,
Mario Sergio Cortella, Ladislau
Dowbor, Nereide Saviani, Ma-
ria Laura Franco, Sergio
Haddad, Madalena Peixoto.
Apresentaram painéis e traba-
lhos, Luiz Carlos deCampos,
Renato Sampaio, José de Souza
Lopes e Paulo Sergio Tunido.

Como saldo final do encontro
deverá ser elaborado um docu-
mento básico em defesa da escola
pública de qualidade e contra a
política neoliberal do governo
Fernando Henrique Cardoso no
setor educacional. Esse documen-
to deverá ser publicado pela co-
missão organizadora do encon-
tro, juntamente com os outros
textos que compuseram as vári-
as comunicações e conferências
do evento. Tão logo tenhamos
em mãos este texto, divulgare-
mos seu conteúdo neste jornal

F

EVENTO

Alunos da
Filosofia

debatem uso
do Minhocao
os alunos do curso de Filo-
sofia da PUC, através de seu CA
(o CAFIL), estão mobilizando-
se para lutar pela qualidade de
vida de uma região próxima à
Universidade. Os bairros corta-
dos pelo chamado Minhocão
(Elevado Costa e Silva) sofrem
cotidianamente os efeitos de uma .
obra faraônica que transformou
a paisagem urbana da região e
tem incomodado terrivelmente
seus moradores.

Os membros do CAFIL, jun-
tamente com ONGs e associa-
ções de moradores da região,
vêm promovendo aos domingos,
festas e eventos sobre o Eleva-
do, buscando levar lazer e cul-
tura a bairros carentes do local
e, simultaneamente, discutir al-
ternativas ao uso atual que é
dado ao Minhocão.

No dia 25 de agosto, o CAFIL
promoverá um debate entre re-
presentantes dos vários candida-
tos à prefeitura sobre o destino
que vai ser dado ao Minhocão
na próxima gestão. Esse debate
acontecerá em pleno Minhocão,
no trecho próximo à Marechal
Deododro. Quem estiver
interressado em entrar nesta
campanha pela cidadania dos
moradores da região, basta pro-
curar o CAFIL, no Prédio Novo ..


