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Acertando os números
Ainda não se chegou a um acordo sobre qual deve ser o índice a
ser aplicado aos salários dos professores para que eles se igualem
ao aumento concedido aos funcionários. Na reunião realizada
na semana passadaAPROPUC e
Reitoria apresentaram números
diferentes, principalmente aqueles referentes aos índices praticados em março quando do acordo dos professores.
Até agora a vice-reitoria administrativa reconheceu uma defasagem de cerca de 12% que poderiam ser aplicados já na folha
de outubro. Para a APROPUC,
no entanto, a diferença entre o
IPC aplicado aos funcionários e
o ICV-Dieese, elevaria esse
percentual e, consequentemente,
tomaria maior a parcela acumulada entre março e setembro. As
duas partes ficaram de estudar
a origem de seus números, ficando agendada para a próxima
semana nova reunião.

A Reitoria, no entanto, deixou
claro alguns princípios que
norteariam sua conduta. Em primeiro lugar o professor De Caroli
afirmou querer repassar os mesmos percentuais aplicados aos
funcionários para os professores. Se possível a Reitoria não
quer levar nenhuma dívida trabalhista para 95, para que o planejamento do próximo semestre não
esteja comprometido. Porém,
como além da dívida da
isonomia ainda restam ser pagos os 20% referentes ao desconto indevido praticado pela
Reitoria em dezembro/93 e janeiro/94, o vice-reitor trabalha
também com a hipótese de efetuar pagamentos em janeiro e
fevereiro do próximo ano.
Parte do percentual referente à
isonomia é composto de antecipações salariais a serem descontadas em março, porém a professora Madalena Peixoto lembra
que uma cláusula do acordo coletivo de trabalho firmado entre
mantenedoras e o Sinpro, considera parte desses valores (aqueles correspondentes àdata da conversão em URV) como já incorporados ao salário. Nesse sentido, uma das reivindicações da
associação é que 7% da parcela a
ser somada aos nossos vencimentos não tenha o caráter de
antecipação, mas faça parte realmente do salário de cada professor. A Reitoria ficou de analisar este ítem do acordo para a
próxima reunião.
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Os três professores da PUC
candidatos a deputado federal se deram
bem. O professor Franco Montoro, da
faculdade de Direito, um dos fundadores da
Universidade, foi o mais votado do estado.
Celso Daniel, da FEA, é o candidato mais
votado do ABCD. Na capital, o desempenho de Michel
Temer, também do Direito, fez com que ele voltasse à Câmara
dos Deputados. Tomara que eles não se esqueçam da
Educação durante seus mandatos!

Copa ruc
Futsal

Vestibular
Estão à venda desde o dia 5, no
Banco Real e no Tuca, os manuais para os vestibulares de 95. As
inscrições estão abertas até 20 de
novembro e custam R$ 40,00. A
Reitoria espera mais de 20.000
inscritos. Ao contrário de todos
os anos quando as provas aconteciam em janeiro, este ano elas
foram antecipadas para os dias
10, 11 e 12 de dezembro. Continua em alta a procura por Medicina, Jornalismo e Direito. E o

Nem acabou a primeira copa
PUC de futebol de salão e a
segunda copa já está pegando fogo. Como?
A primeira está chegando ao
final somente agora. Com o
time Capitão Caverna já garantido na final, no próximo
sábado teremos a outra semifinal.Enquanto
isso, a segunda copa que começou
com 24 times, iniciou a segunda fase, de eliminatória
simples com doze equipes.
Isso gerou um problema:
como as equipes que estão
na final da primeira competição estão também na segunda, elas terão dois ou
mais jogos no mesmo dia.
Haja fôlego!

Tudo Isso?!
Professores. e funcionários da
PUC estão recebendo em suas
casas o extrato da conta vinculada do Fundo de Garantia. Para a
surpresa de muitos os valores
estão bem abaixo daquilo que
deveria ter sido depositado pela
Fundação São Paulo. Embora o
CRH não nos tenha informado
sobre a quantidade de meses que
ainda falta ser depositada, pudemos avaliar, através de professores que recentemente tiraram o
seu fundo para quitar dívidas com
a compra de imóvel, que ainda
faltam ser creditados cerca de 30
meses na conta de cada professor
e funcionário.

curso novo de Relações Internacionais, com uma centena

de

vagas, promete surpreender, afinal só existiam, até agora, no Rio
e em Brasília.

Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos. .
Cartões, cadernos, fichários e agendas.
Centro Acadêmico de Educação (CAE) PUC
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Fundação divulga ãlVida
de cada professor

Já

se encontra à disposição
dos professores na APROPUC o
documento onde são divulgados
os novos valores dos contratos
com a IBM, referentes ao desconto concedido na compra dos
micro PS/2. Os valores divulgados não incluem possíveis
inadimplêmcias, além daqueles
meses onde ocorreram as negociações, nem eventuais pagamentos feitos à Fundação no período
em que as partes estavam negociando. Tais diferenças deverão ser
ajustadas entre os compradores e
a Fundação São Paulo nos próximos dias.
Como já informamos ficou acertado um desconto na dívida dos
professores, a a partir de março/
94, num valor aproximado de

45%, a ser pago em 12 parcelas
.
.
iguais e mensais, sem Juros ou
correção monetária.
Também foram divulgados os
valores dos acessórios para evolução tecnológica, bem como os
preços de equipamentos completos para os casos onde não for
possível nenhum tipo de implementação (veja tabela abaixo).
A compra desses acessórios ou
de novos computadores deverá
ser negociada com a Fundação
São Paulo, sendo que o pagamento de eventuais diferenças
será feito a vista e não incorporado no novo saldo devedor.
No contrato a ser assinado consta ainda uma cláusula opcional
para desconto dos valores em
folha de pagamento.
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Pre~os dos Microcomputadores IBM fValue Poinl
Característicos

Modelo

2163-K89

486-DX2 - 66Mhs - Memória 4MB
Disco Rígido 424MB

6482-H4b

486-DX - 33Mhs - Memória 8MB
Disco Rígido 360MB

"TlfOS

Preco, em US$

2.623,00

2.288;00

dI acessórios - Hard Disk 170MB US$ 301,00 - Hard disk 400 MB
US$ 536,00 - Drive US$ 170,00 Memória 4 MB
USS 286,00 - Memória 8MB US$ 416,00

Funcionário!

AFAPUC encaminha
procurações
A AFAPUC está entregando ao
Tribunal Regional do Trabalho o
primeiro lote de procurações dos
funcionários que desejam entrar
na Ação de Cumprimento que a
entidade está movendo para que
a Fundação São Paulo pague as
diversas dívidas contraídas ao
longo destes ànos com os funcionários da casa.
Para quem não se lembra, em
julho passado o Tibunal deu ganho de causa para algumas reivindicações da associação e outras,
mais antigas deveriam ser encaminhadas para julgamento em
primeira instância. Só que este
julgamento não é como o anterior pois a entidade tem que representar os seus associados de maneira individual, ou seja, aqueles
que quiserem ter algum direito
ao que eventualmente for ganho
na justiça terão que se manifestar
através de assinatura numa procuração que está à disposição
dos funcionários na sede da entidade.
Muita gente ainda não assinou e
é bom dar o chamegão rapidinho
se quiser ter algum a mais quando a Justiça julgar.

