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Depois de várias assem-
bléias e negociações realizadas
na semana passada professores,
funcionários eReitoria chegaram
a um acordo quanto ao índice de
6,37% que deverá reajustar seus
salários a partir do mês de janei-
ro. O primeiro pagamento é para
fevereiro/98, antecipado,já que a
data-base da categoria é março.

O índice é composto pela apli-
cação do ICV-Dieese de 3,03%,
acumulado entre 10de março e3°
de outubro de 1997, mais aproje-
ção de 0,8% de inflação para os
meses de novembro e dezembro
de 1997 e janeiro e fevereiro' de
1998. Oque dá um total de 6,37%.

A Reitoria também compro-
mete-se a rediscutir os índices de
projeção, caso no período de no-
vembro a fevereiro a inflação ul-
trapassar os 0,8% mensais.

Outras cláusulas sociais em
que houve algum tipo de acordo
foram as referentes à cesta bási-
ca, auxílio funerário, concessão

de bolsas de estudos, horas-ex-
tras e compensação de faltas e
atrasos.

Para Francisco Cristóvão, pre-
sidente da AFAPU C, o acordo foi
positivo, uma vez que o índice
alcançado, se comparado ao de
outras categorias profissionais, é
razoável e se conseguiu melhorar
um pouco algumas conquistas
sociais e manter-se uma abertura
para futuras negociações de ou-
tras cláusulas que, por hora, fica-
ram sem resposta.

A entidade dos funcionários
deverá enviar nos próximos dias
um caderno onde estarão todas as
cláusulas sociais que a partir de
agora constituirão o Acordo In-
terno da Categoria.

PROFESSORES

Para os professores, porém, a
avaliação da campanha não étão
positiva. Se porum lado o índice
alcançado não é dos piores, por•

outro, nenhuma dasnovas cláusu-
las sociais apresentadas pela
APROPUC foi aceita. A Reitoria
as considerou como cláusulas que
tocavam na estrutura econômica
da universidade (vide quadro no
final desta matéria). Mais do que
isso, abaixamobilização da cate-
goria propiciou, por parte da Rei-
toria, uma série de colocações,
de certa forma provocativas, como
o questionamento das 40 horas
semanais ministradas pelos pro-
fessores ou anegativa aum limite
de 50 alunos por sala de aula.

Porém, anegociaçãonão pode
ser considerada como um retro-
cesso, pois as cláusulas do Acor-
do Interno permanecem valendo,
o que representa uma vitória uma
vez que nosso acordo avança so-
bre boa parte das conquistas da
categoria.

A negociação entre a Reitoria
e a APROPUC deve continuar.
Ainda faltam ser discutidas asrei-
vindicações sociais específicas
do câmpus de Sorocaba, o que
deverá ocorrer nas próximas se-
manas.

ESTUDANTES AINDA
SEM ACORDO

Na última rodada de negocia-
ções entre estudantes e Reitoria,
quarta-feira, a Comissão dos Es-



tudantes propôs que sebaixasse o
valor do desconto no pagamento
das mensalidades de 7% para 6%.
Esta decisão é do CCA, tirada em
reunião realizada na terça-feira
(18/11). Na prática, a proposta é
de que as mensalidades aumen-
tassem 1% de valor em 1998.
Esta foi a contraproposta estu-
dantil diante do índice de 12,44.

Após ouvir aproposta estudan-
til e deliberar entre si, a Comis-
são Negociadora da Reitoria lan-
çou seu novo índice para o valor
dasmensalidades no próximo ano:
11,33%de aumento. Os estudan-
tes reagiram e as negociações
continuam.

Também foram discutidos a
criação de um Conselho de Bol-
sas, o não pagamento de taxas de
matricula para alunos impossibi-
litados de fazê-Io, o fim da co-
brança de honorários advoca-
tícios, e a concessão de bolsas
restituíveis j á no primeiro se-
mestre para alunos que não te-
nham condições de arcar nem.. .
mesmo com os primeiros seis
meses de mensalidades da
PUC.

A próxima rodada de negoci-
ações, onde este e outros temas
voltarão a ser tratados, se dará
nesta segunda-feira, 24/11, às
19 horas.

CLÁUSULAS SOCIAIS
APRESENTADAS PELA AFAPUC RESPOSTA DA REITORIA

I

Auxilio Funerário -Em caso de falecimento do
funcionário, auxilio de custos sobre o funeral
tr!.9.uete-aJiiiientaª,o -'Para todos os funcionãrios-
Tíquete-refeição -VR no valor de R$ 3,50 para
todos funcionários

Não aceita

4 salários mmnnos de auxílio
para quem ganha até 10 mínimos

Não aceita.~~--~~~~~=~--~--

Mais 100 a partir de março
Kté,. 5 }!or;;i~E»:test:re••

Será dicutido posteriormente

Não aceita
Não aceita

"",, ~_Á

Cotrato por prazo determinado - Somente será
permitida a) por 90 dias por contrato de
experiência; b) substituição a gestante; c) vedada
a contratação de temporários e empresas

fJlolSasde Estudo - a) G-ratuidade par-a todos os
em limite de número; b ós

Aceita mas acrescenta permissão
para projetos de duração
limitada
Gratuidade de-3 bolsas

cionáriÕ te

Hora-Extra - Remuneração de 100% para todas
as horas

14ssist~1l,ciaMédica - R!,dução n~s P~~~ de:s~Je ~""'; ..wmIª"" ••••••__ ;.,w@H~~_,J

Colégio São Domingos - Desconto de 50%

100% a partir da terceira

CLÁUSULAS SOCIAIS RESPOSTA DA REITORIA
APRESENTADAS PELA APROPUC

Licença-qualificação - remuneração de 50%
do valor do contrato para professores com
mais de 5 anos de casa e 20 horas de
contrato para elaboração de mestrado e
doutorado

Não aceita

Máximo de 50 alunos por sala de aula
EstaéionamelÚo - Gratuito e priorftáno para
~rofes."~.o:",,,r,;;.;es,,--__~
Plano de saúde para professor aposentado Não aceita

Não aceita
Não aceita



A resposta da Assistência
Jurídica do CA22 de Agosto

~m atenção à Resposta
da Faculdade de Direito, a res-
peito da matéria publicada so-
bre a Assistência Judiciária 22
de Agosto, temos a esclarecer
o quanto segue:

1. A Assistência Judiciária
acreditou na possibilidade de
realizar um trabalho sério, dig-
no e de responsabilidade no
atendimento à população ca-
rente. O reconhecimento do
trabalho foi imediato e em vir-
tude disto a procura pelos ser-
viços prestados também se tor-
nou maior. Contudo, continu-
amos a funcionar da mesma
forma como no início. Mesmo
diante de todas as dificuldades,
a prioridade sempre foi a real
preocupação com aqueles que
realmente precisam, ou seja,
pessoas que muitas vezes se
dirigem de Pirituba até a PUC
a pé, posto que não possuem
dinheiro para a condução. E
ainda com a possibilidade da
iniciação dos estudantes na
vida profissional.

2. Diante do sucesso alcan-
çado, mesmo com as péssimas
condições de trabalho, fomos
solicitar o apoio da Faculdade
de Direito a fim de podermos
ampliar o projeto já desenvol-

vido. Não houve promessas e
sim, em 14.12.96, a FORMA-
LIZAÇÃO DE UM CONVÊ-
NIO do qual fornecemos xe-
rox para a devida ciência e
publicação. (Nota da redação:
não publicamos por falta de
espaço). .

3. Infelizmente, emjunho de
1997, tomamos conhecimento
através da Reitoria da univer-
sidade que o referido Convê-
nio fora denunciado pelo en-
tão vice-diretor da Faculdade
de Direito, não tendo recebi-
do qualquer comunicação,
quer verbal, quer escrita, da
Faculdade de Direito.

4. Salientamos, contudo,
que o trabalho continuou, mes-
mo sem a formalização do
Convênio com a Faculdade de
Direito, TENDO SIDO RE-
CONHECIDO E CREDEN-
CIADO PERANTE A OR-
DEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL e diante do pró-
prio PODER JUDICIÁRIO.

5. Com relação à Advogada
que é mencionada como estra-
nha à Faculdade de Direito,
cumpre salientar que como
profissional militante, a mes-
ma é devidamente inscrita pe-
rante o órgão de classe, ou

seja, a Ordem dos Advogados
do Brasil, e como tal pode
exercer suas atividades no Es-
tado de São Paulo, mesmo não
sendo professora da Faculda-
de de Direito, tendo, ainda,
muito orgulho de estar com
muito sucesso, desenvolvendo
trabalho de imensurável impor-
tância' enobrecendo cada vez
mais o nome da Instituição.
Não se podendo, pois, falar em
pessoa estranha, posto que no
Convênio anteriormente refe-
rido existe menção expressa à
advogada.

6. O jornal da entidade
(N ota da Redação: a
APROPUC) não prestou infor-
mações falaciosas à comunida-
de, apenas trouxe à luz as difi-
culdades que a Assistência
vem enfrentando, posto que o
número de pessoas que procu-
ram a Assistência, em virtude
do trabalho digno, responsável
e de qualidade que é desenvol-
vido, toma aqueles que real-
mente se preocupam com as
necessidades humanas da co-
munidade impotentes diante da
grande massa.

Jurema Rodrigues da Silva
Advogada Coordenadora



TESES
A oratória nos caminhos
da fonoaudiologia estéti-
ca, por Vânia Lopes,
mestrado em Distúrbios
da Comunicação. Dia
25/11,14h.

Modernidade e pós-
modernidade em Vicente
Huidobro - poema Matin,
por Raimundo Lopes Ma-
tos,doutorado em Comu-
nicação e Semiótica. Dia
25/11, 14h.

Inserção e inculturação
da vida religiosa como
resgate do diá logo com
os excluídos, por Carlos
Alberto Tolovi, mestrado
em Ciências da Religião.
Dia 25/11, 15h.

Contribuição para a clas-
sificação de riscosnas se-
guradoras brasileiras de
ramos elementares: uma
proposta de "Ratines",por
Cibele Aparecida da Sil-
va, mestrado em Ciênci-
as Contábeis e Financei-
ras. Dia 25/11, 17h.
Transparência e escritura
nas monitorais de Mira
Schendel, por Lizete
Dwek, mestrado em Co-
municação e Semiótica.
Dia 26/11, 9h.

O papel do Direito Penal
no enfrentamento da dis-
criminação, Kátia Elenise
da Silva, mestrado em Di-
reito. Dia 27/11, 8h.

Efeitos da nulidade no
contrato individual do tra-
balho, por Ivani Contini
Bramante, mestrado em
Direito. Dia 27/11, 9h.

Entre Ia modernidad y Ia
antimodernidad orígenes y
expansion dei trabajo soci-
al argentino, por Gustavo
Porra, mestrado em Serviço
Social. Dia 27/11, 13h30.

Direito comunitário do tra-
balho, por Noemia Celeste
Cossumelli, mestrado em
Direito. Dia 28/11, 8h.

A administração da iden-
tidade um estudo
semiótico da comunica-
ção e da cultura nas orga-
nizações, por Luis Carlos
Assis Lasbeck, doutorado
em Comunicação e
Semiótica. Dia 28/11, 9h.

A concepção de língua de
Saramago: o confronto en-
tre o dito e o escrito, por
Mirian Rodrigues Braga,
mestrado em Língua Portu-
guesa. Dia 28/11, 14h.

Preços relativos e compor-
tamento do consumidor,
por Giuseppe Milone,
mestrado em Economia.
Dia 28/11, 15h.

Prescrição das obrigações
trabalhistas dos rurícolas -
efeitos da Constituição de
1988, por Maurinice Evoristo
Wenceslau, mestrado em
Direito. Dia 1/12, 10h30.

Uma tarefa de leitura e um
tutor multimídia - relato de
uma experiência, por Ana
Beatriz Pelógia, mestrado
em Lingüística Aplicada
ao Ensino de Línguas. Dia
1/12,14h30.
Plano Real, hegemonia e
ideologia: a âncora mídia,
por João Migliori Neto,
mestrado em Economia.

Dias 1/12, 18h.

SEMINÁRIO
Perspectivaspara

economia brasileira
Dirigido ao público em ge-
ral, este seminário propõe
fornecer subsídios para a
análise do cenário eco-
nômico brasileiro e sua in-
fluência no meio empre-
sarial. Dias 6 e 10/12. Mai-
ores informações podem
ser obtidas na Cogeae,
pelo fone 873-3155.
De onde vem essamulher?
Uma mesa-redonda rea-
lizará o debate "Mulheres
na elite Política Brasileira".
Entre as debatedoras es-
tarão Lúcia Avelar, cien-
tista política da unicamp,
Luiza Erundina de Sousa,
ex-docente do Serviço
Social e ex-prefeita,
Margareth Rogo historia-
dora, docente da Uni-
camp, e Yeda Crusius,
deputada e economista.
Na coordenação da
mesa, Salmo Muchail, do-
cente de Filosofia da
PUC-SP.Dia 24/11, 19h30,
no auditório 239,2° andar
do Prédio Novo.

Palestra
O Programa de Estudos
Pós-Graduados em Eco-
nomia Política (FEA)reali-
zará a palestra "O caso
da industralização ele-
troeletrônica no Brasil",
com o professor Antônio
Corrêa Lacerda. Dia 2/12.
As salas e horários deve-
rão ser confirmados no
programa.
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II CONED

Encontro elabora plano de
1I0i~~a~~~!~~- aV~~~~~~!~~~IConed

zonte, de 6 a 9 de novembro, o exige também o cumprimento do
II Congresso Nacional de Edu- artigo 212 da Constituição Fe-
cação (lI Coned), cujo objetivo deral que trata do funcionamen-
foi a elaboração de um Plano Na- to da educação. Exige, além dis-
cional de Educação (PNE). Este so, a expansão da rede pública
PNE é uma resposta da socieda- de ensino em todos os níveis, ga-
de organizada ao PNE elabora- rantia de estudo para a popula-
do de cima para baixo pelo go- ção, elaboração e orçamentos
vemo federal e será entregue ao participativos e democráticos, de-
Ministério da Educação no dia senvolvimento de projetos de ci-
3 de dezembro e posto à dispo- ência e tecnologia, revogação da
sição da sociedade brasileira e do lei que criou o provão e de todas
Congresso Nacional. as leis e medidas provisórias que

O documento elaborado no II impõem a reforma' neoliberal na
Coned se constituinum referencial universidade.
político de atuação para todas as O resultado do II Coned foi
entidades envolvidas com a pro- considerado altamente positivo
posta de uma educação pública, pela professora Madalena Peixo-
gratuita, democrática, laica e de to, diretora da APROPUC e da
qualidade, em todos os níveis e Contee. No entanto, segundo a
para toda a sociedade. professora Madalena, o processo

Entre as diretrizes estabe- de organização das discussões foi
lecidas pelo PNE do II Coned, dificil em função de que as deci-
está o percentual de 12% do Or- sões das prioridades do que deve-
çamento da União como dotação ria ser discutido ficaram restritas
específica para o fmanciamento a poucas entidades, centralizadas
da educação e a competência do pela Andes, em detrimento de ou-
Estado de financiar o ensino, a tras entidades nacionais represén-
pesquisa e a extensão das uni- tativas presentes no congresso.

C € P €
Aprovado roteiro

para plano
acadêmico

lfHm reunião extraordinária re-
alizada na quarta-feira, dia 19, o
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Cepe) aprovou o ro-
teiro para a elaboração pelas uni-
dades do Plano Acadêmico
Trienal. O prazo fmal para a
entrega dos planos para a Vice-
Reitoria Acadêmica ficou para o
dia 15 de dezembro. Antes, cada
departamento ou faculdade de-
verá entregar o seu plano acadê-
mico para os respectivos Centros
Universitários para que sejam
analisados e posteriormente en-
caminhados à vice-reitora Sueli
Marquesi.

Segundo os rumos dos deba-
tes no Cepe, e em concordância
com o Plano de Gestão da Rei-
toria' entre os principais proble-
mas a serem diagnosticados, ana-
lisados e propostos ações de
mudanças está a relação entre a
graduação e a pós-graduação. A
tendência é a de que o modelo
atual desta relação seja questio-
nado 'e alterado.



Iniciação Científica na TV
Nopróximodia 3de dezem- to de Teologia,estarádedi-
bro, quarta-feira, oprogra- mndotodooseuespaçopara
ma Caminhos, da Rede umaentrevistacomosbol-
Vida, Canal 26 do sistema sistaspremiados no6°En-
NET de TV a cabo, apre- contro de Iniciação Cientí-
sentadopeloprofessorJor- fica da PUC. O programa
geCláudio,dodepartamen- vai ao ar às 1Oh30.

AgendasPUC
A loja da PUC está
vendendo as novas
agendas da PUC
para 1998, com ca pa
de couro e em várias
cores. Também as
novas pastas e bol-
sas com a grife da
PUC,em lona ou cou-
ro, podem serencon-
tradas com preços
especiais, divididos
em três vezes. A loja
da PUCfunciona das
9h30 às 21 h, no tér-
reo do PrédioNovoe,
brevemete, tam-
bém em Soracaba e
no câmpus Marquês
de Poroncquó.

Bo Isa -alimenta ção
o CVC informa que as inscri-
ções para o programa de bol-
sa-alimentação estão aber-
tas. São 25 bolsas para o 1°
semestre de 1998, cada uma
dando direito a l(um) tíquete
diário no valor de R$ 2,50.
Interessados devem se diri-
gir, até 05/12, ao CVC, no
sub-solo do Prédio Novo em
fren te ao Banco Real.

Pastoral arrecada alimentos
Eugênio Falk é o nome
de uma favela paulis-
tana localizada no Jar-
dim da Saúde. Seusmo-
radores estão atraves-
sando severas dificul-
dades para sobrevi-
ver. A Pastoral Univer-
sitária da pue está ar-
recadando junto à
nossa comunidade ali-

mentos para a favela.
Leite em pó, arroz, fei-
jão e açúcar, entre ou-
tros, são os alimentos
de que os habitantes
de Eugênio Falk mais
necessitam. Quem pu-
der ajudar deve dei-
xar suas doações na
Pastoral, no sub-solo
do Prédio Novo.

Semana passada, o CA
Benevides Paixão (Jor-
nalismo e Publicidade)
promoveu eleições para
a nova diretoria do CA.
A chapa eleita, chama-
da "Até Tu, 'Brutus!", é
formada por alunos de
jornalismo e publicida-
de, dos dois períodos.
Entre as prioridades da
nova diretoria do
Benevides estão a am-

pliação do espaço fisico
do Centro Acadêmico e
o criação de uma sala
de estudos e convivên-
cia para os estudantes
de comunicação social.
A posse é em 1° de de-
zembro. Na mesma
data, tomam posse tam-
bém as chapas eleitas
ETHOS, no 22 de Agos-
to (Direito) e Chega, no
Leão XIII (FEA).

JORNAL SEMANALPUCVIVA

http://www.pucsp.br/ ...afapucsp/
Este é o endereço do PUCviva na Internet


