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Biblioteca em
estado precário

Com 8.200 livros e 1.400
títulos de edições periódi-
cas, a biblioteca do Centro
de Ciências Médicas e
Biológicas (CCMB), no
campus da PUC de
Sorocaba, é fonte de pes-
quisa e consul ta não só para
estudantes da PUC. Alu-
nos de outros cursos supe-
riores e cursos de nível se-
cundário realizam suas pes-
quisas utilizando-se do
acervo daquela biblioteca.
Ela é uma referência para
os estudantes na cidade.
No primeiro semestre des-
se ano, recebeu 8.039 pes-
soas para consultas e reali-
zou 4.842 empréstimos de
livros.

Apesar de ser um impor-
tante centro de estudos, a
biblioteca passa porummo-
mento difícil. "Este ano nós
assinamos três títulos de
revistas nacionais e com-
pramos 28 títulos com o
dinheiro vindo de taxas e

multas", afirma a bibliote-
cária-chefe, Leda Sacco
Spada. Segundo ela, o acer-
vo é insuficiente, mas a bi-
blioteca só resiste por cau-
sa das doações e pelas per-
mutas, pois não existe in-
vestimento para aquisição
e atualização de novos títu-
los. Assim mesmo, as per-
mutas eram possíveis en-
quanto a faculdade tinha
uma revista.

O estado atual da biblio-
teca é quase de total
desatualização e ainda não
está adequadamente
informatizada. Recente-
mente oMinistério da Edu-
cação fez uma avaliação de
seu acervo e chegou à con-
clusão de que ela está com
pelo menos cinco anos de
atraso.

A biblioteca tem um es-
paço razoável para o acervo
e consultas. No entanto, o
seu teto é totalmente ina-
dequado. O forro é feito

de lã de vidro que, segun-
do Leda, é proi bido na
Europa por causar doenças
respiratórias. Por ter esse
tipo de revestimento, o
ambiente fica superaque-
cido na época do calor. "A
partir de outu bro só se pode
utilizá-Ia de manhã ou a
noite, pois a tarde é impos-
sível se estudar no local
com o calor que faz" .

A biblioteca, que vai
muito além do atendimen-
to da faculdade, funciona
apenas com uma bibliote-
cária, quatro auxiliares e
duas serventes. Sendo que
as serventes são obrigadas,
às vezes, a cumprir a fun-
ção de auxiliares.

Leda finaliza dizendo
que "esta biblioteca sem-
pre fez tudo para servir alu-
nos e docentes," Momen-
tos difíceis foram supera-
dos, entretanto, a situação
da biblioteca hoje não dei-
xa de ser muito grave.



Professores recebem 1/3
de férias com atrasoo pagamento de me-

tade 1/3 de férias dos profes-
sores, que deveria ter aconte-
cido no último dia 15, somen-
te teve seu deposito confirma-
do na tarde de quinta-feira, dia
20. O atraso, segundo a Rei-
toria, deveu-se ao não paga-
mento em dia da verba CA-
PES, o que acarretou proble-
mas com o fluxo de caixa para
pagamento dos professores.

Embora a quantia paga re-
presentasse cerca de 1/6 do sa-
lário, os professores passaram
novamente por maus momen-
tos, pois se o dia anteriormen-
te escolhido pela Reitoria não
era dos mais propícios por es-
tar já no meio do período de
férias, o dia 20 encontrou boa

parte de nossos mestres enfor-
cados no vermelho de suas
contas bancárias.

Vale ressaltar novamente que
este pagamento que os profes-
sores estão recebendo está sen-
do feito em caráter excepcional.
A proposta apresentada pela
Reitoria para compor o acordo
interno dos professores prevê
que as férias continuem a ser
gozadas em janeiro, porém, para
evitar problemas de fluxo de cai-

xa, o 1/3 passaria a ser pago em
julho, na época do chamado "re-
cesso acadêmico" .

Se a proposta for aprovada
pelos professores, no próximo
ano eles já deverão estar rece-
bendo o 1/3 de férias (relativo
ao período 30/6/95 a 30/6/96)
no mês de julho. Caso a pro-
posta seja rejeitada, o montan-
te pago este mês deverá ser
contado como antecipação do
1/3 do ano que vem.

SOROCABAII

Vale não sai no dia 10
Os funcionários do campus

de Sorocaba ameaçaram entrar
em greve no dia 21, sexta, por-
que o adiantamento salarial não
saiu no dia 20.Mas o vale aca-
bou sendo pago na sexta, com
atraso de um dia.

Os funcionários estão revol-
tados porque o vale é a parte
maior de seus salários, visto
que vem sem os descontos da
folha.Por esta razão, os maio-
res compromissos financeiros
dos funcionários são assumidos
para esta data do mês.

O Dr. Enio Guerra, diretor-

administrativo do Hospital
Santa Lucinda , informa que o
atraso no pagamento já era es-
perado. O campus de Sorocaba
está sem a receita devida pelo
SUS desde 22 de maio passa-
do. Até o último pagamento
dos funcionários, no início de
julho, foi possível cobrir o
rombo causado pelo SUS, mas
neste dia 20 a direção ficou
sem a quem recorrer. Mas no
dia 21 apareceu uma verba
extra que acabou servindo
para pagar o vale.

O diretor-administrativo

do Santa Lucinda diz que o
dinheiro do SUS representa
60% da receita do Hospital.
Por causa do calote do SUS,
a unidade está com 7 títulos
no protesto e em dívida com
os fornecedores.

Por outro lado, os funcioná-
rios alegam que o fato de o SUS
não ter pago a sua dívida não
significa que eles devam arcar
com o prejuízo.Afinal, argu-
mentam, eles são funcionários
contratados pela Fundação São
Paulo, e não pelo Santa
Lucinda ou CCMB.



nção contra o desemprego
A PUC, cam-
pus de Soroca-
ba, deve partici-
par de um gru-
po de trabalho
formado para
discutir as dire-
trizes para a
qualificação da
mão-de-obra da
cidade e da re-
gião. O convite
foi formalizado
pelo deputado
estadual do PT,
Hamilton Perei-
ra, dia 19 últi-
mo, durante
uma palestra
sobre o assunto
realizada no au-
ditório da bibli-
oteca. A PUC
deve participar
com represen-

tantes de to-
dos os seg-
mentos da co-
munidade.
O objetivo do
grupo de tra-
balho é a for-
mação de um
Fórum per-
manente para
a discussão de
ações visando
a busca da
atualização
da qualifica-
ção da mão-
de-obra. As-.SIm,o merca-
do de trabalho
estará melhor
preparado
para as mu-
danças que
vêm aconte-
cendo, princi-

palmente no
perfil econômi-
co da região,
que neste mo-
menta aumen-
ta o setor de
prestação de
serviços em de-
trimento do se-
tor industrial.
A ação princi-
pal se dará no
incentivo àedu-
cação: alfabeti-
zação, supleti-
vos doprimeiro
e segundograus
e formação téc-
nica profissio-
nalizante. Com
isto,pretende-se
evitar o desem-
prego em masa
em Sorocaba e
região

Os profesores que se inscreveram para
obter o cartão Makro podem retirá-lo na

APROPUC. Já há algumas semanas eles estão
à disposição dos interessados na sede da entida-
de, na sala P-70 do prédio Velho. Talvez alguns
professores não saibam, mas ao invés dos car-

tões irem para as suas casas, conforme foi
anteriormente informado, eles vieram

direto para a APROPUC. Pegue o seu.

o Acordo interno entre os
funcionários da PUC e a
Reitoria já está concluído.
Depois de alguns desen-
fendimentos na conclu-
são da redação do texto,
finalmente chegou-se a
um termo comum. Ape-
sar de o acordo ainda
não ter sido assinado, a
Reitoria e a AFAPUC já
liberaram as cláusulas
sociais. Issoquer dizer
'que estão em vigor todas
as conquistas dos funcio-
nários resultantes da
campanha salarial de 95.


