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E:LE:IÇC:::>E:S" PARA A RE:ITC:::>RIA

Dada a largada para a disputa;
desponta o primeiro candidato

As eleições para a escolha do
novo reitor daPUC estão
marcadas para os dias 10 a 14 de
junho. Esta foi a decisão do
Consunrealizado na última quar-
ta-feira, dia 27. O calendário elei-
toral (veja quadro) foi defmido
pela Comissão escolhida no Con-
selho. Dela participaram os pro-
fessores Américo Paula e Silva,
Angélica Borges (FEA), Tânia
Maria Mendonça Campos (Mate-
mática), o funcionário Anselmo
da Silva e o estudante Caio.

Pelo calendário da PUC deste
ano, as eleições para a renovação
da direção da universidade esta-
vam previstas para o segundo se-
mestre. No entanto, em virtude da
aposentadoria do grão-chanceler
da Fundação São Paulo, cardeal
dom Paulo Evaristo Arns, que
completa 75 anos em setembro, o
pleito teve que ser antecipado. A
razão principal é o tempo exigido
para que o grão-chanceler sub-
meta a escolha do candidato elei-
to pela comunidade puquiana à
Congregação, em Roma.

Caso as eleições ficassem para
o segundo semestre, quando ven-
ce o mandato do atual reitor, An-

tônio Carlos Caruso Ronca, dom
Paulo não poderia efetivar a esco-
lha. Atendendo à solicitação do
cardeal, o Consun decidiu anteci-
par as eleições.

PRÉ-CANDIDATO
Estas eleições acontecerão ao

mesmo tempo em que a comuni-
dade espera daFundação SãoPau-
Io.mantenedorada Pl.K', uma de-
fmição com relação às modifica-
ções efetuadas pelo Consun nos
atuais estatutos da universidade.
Como sabemos, oprincipal ponto
da reforma diz respeito aos proce-
dimentos estatutários que visam
preservar a autonomia da PUC. A
escolha do reitor por voto direto

da comunidade é um dos pontos. . .
pnncipais.

A comunidadepuquianadese-
ja manter a prática democrática
conquistada nestes 50 anos de
exercício de sua cidadania. Epara
tanto tem o apoio explícito do
grão-chanceler, cardeal domPau-
lo Evaristo Arns, fato mais uma
vez confrrmado em sua carta
dirigidaà comunidade.

Mas nestas eleições, a exem-
plo das anteriores, aPUC deverá
apresentar uma lista triplice dos
candidatos mais votados. Apartir
desta lista, dom Paulo escolhe o
novo reitor dauniversidade.

E oprimeiro pré-candidato já
se declarou. Trata-se do profes-
sorNelsonN éry, da faculdade de
Direito. Ao ser indagado se ele
não poderia fazer parte da Co-
missão que estabeleceria o ca-
lendário e os encaminhamentos
do processo eleitoral, o profes-
sor respondeu que não podia
porque é candidato areitor. Caso
ele não seja, a faculdade de Di-
reito "fatalmente terá um candi-
dato", fmalizou. "Com grandes
chances de ganhar", observou
outro conselheiro.



PLANO DE CARGOS" E S"ALÁRIOS"

Assembléia discute pontuação
dada aos funcionários

Os funcionários ad-
ministrativos da PUC
estão discutindo o seu
futuro na universida-
de. Na assembléia do
dia 28, muitos proble-
mas foram levantados
com relação às pontu-
ações dos cargos e as
nomenclaturas corres-
pondentes. Mais uma
vez, ficou claro para
os funcionários que
será preciso tempo
para que todos discu-
tam suas funções e seus car-
gos e comparem com as
pontuações recebidas. Cada
funcionário está refletindo
se o que está escrito no PCS
corresponde ao que cada um
desempenha na PUC.

Somente depois de ser re-
alizada esta conferência in-
dividual e coletiva, os fun-
cionários poderão dizer em
assembléia se aceitam ou
não este PCS. Mesmo as-
sim, a adesão defintivia ao
novo plano tem de ser,
obrigatoriamente, indivi-
dual e por escrito.

DOIS" PES"OS", DUAS"
MEDIDAS"?

Foram levantados vários
casos em que uma mesma
função e um mesmo cargo,
existente em faculdades di-
ferentes, recebe pontuações
e nomenclaturas diferentes.
Outra disparidade constata-
da foi a baixa pontuação
atribuída a cargos cuja des-
crição não foi feita com a
devida orientação. Ou seja,
o funcionário não descreveu
suas tarefas rotineiras per-

tinentes à sua fun-
ção e cargo com o
rigor necessário.

Ficou acertado
que, nesta primeira
fase de discussão do
PCS, todos os funci-
onários que se sen-
tiram prejudicados
nas pontuações atri-
buídas aos seus car-
gos deverão apre-
sentar por escrito a
reivindicação de
nova pontuação. O

pedido deve ser por escrito
para que a AFAPUC possa
organizar todas as solicita-
ções e remetê-Ias à Reitoria
num só documento.

O prazo para que todos os
pedidos de recontagem se-
jam feitos é até quarta-feira,
3 de abril. Depois disso, não
mais serão possíveis altera-
ções nas nomenclaturas e
pontuações. Ninguém melhor
do que o próprio funcionário,
o maior interessado no pes,
para dizer seo que elefaz aqui
dentrodaPUC estárefletidono
plano em discussão.



ELEIÇÓE) APROPUC

Emdiscussão a prorrouação
do atual mandato

Ldezembro passado, ten-
do em vista o baixo índice de
mobilização dos professores para
a discusssão do processo
sucessório da entidade, uma as-
sembléia deliberou prorrogar o
mandato da atual diretoria até
este mês de março.

Terminado o prazo estipulado,
a situação parece não ter se mo-
dificado muito: são poucos os
professores que têm compareci-
do às reuniões da entidade para
discutir a sucessão da diretoria.

o quadro é agravado pela
premência dos preparativos das
comemorações dos 20 anos de
APROPUC, atividade quejá vem
sendo encaminhada pela atual
diretoria e que poderia ter con-
seqüências desastrosas caso al- .
guma intenupção ocorresse neste
momento.

Tendo em vista tal situação, os
professores, reunidos na última
quarta-feira,decidiramencaminhar
um novo adiamento do processo
eleitoral para o mês de outubro,

quandoentãotenninariamas come-
morações pelo aniversário da enti-
dade.Porém, o número de profes-
sores presentes à última assem-
bléia não foi significativopara que
uma decisão dessa importância
pudesse ser tomada naquele mo-
mento. Assim, uma nova assem-
bléia está marcada para esta terça-
feira, às 19h30,na sala 333, quan-
do, espera-se, uma quantidade ra-
zoável de professores possa mani-
festarsua aceitaçãoou discordância
em relação a tal proposta.
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Saiu fflai4 «ma ~ daA'Pt;
A Associação
dosPósGraduan-
dosda PUC(APG-
PUC)manda avi-
sarque já está cir-
culando o núme-
ro 7de sua revista
de debates e di-

vulgação cientí-
fica dos trabalhos
dos pós-gradu-
andos da PUC-SP.
Quem estiver in-
teressado pode-
rá adquirir seu
exemplar na

sede da entida-
de no 40 andar
do prédio novo.
O lançamento ofi-
cial da publica-
ção deverá acon-
tecer naspróximas
semanas.

EstClcie>na rn~nte>
Já está sendo abaixo-assinado sivo da tarifado
encaminhado manifestando a estocionornen-
pela APROPUC, indignação dos to, que em um
aos vários de- professores com anosubiu 64%.Os
partamentos, um o aumento abu- professores exi-

gem também
uma reunião
com a vice-rei-
toria comunitária
para solicitar um
estocloncrnento
exclusivo para os
trabalhadores
da PUC.

Pagamento
antecipado

Acredite se quiser,
mas este mês seu
salário vai sair
mais cedo. É que
com os feriados da
sernan a santa a
vice-reitoria admi-
nistrativa resolveu
antecipar o paga-
mento relativo ao
mês de março para
o dia 2,terça-feira.
Com isso professo-
res e funcionários
poderão passar
uma páscoa um
pouco mais doce.
Mas cuidado para
não gastar tudo de
umasóvez!


