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Os professores da PUC de- voltar a ser discutidos em ses nos salários dos funcioverão ter os seus salários março de 95 por ocasião da nários, os professores terão
acrescidos de 12,25% a par- data-base dos profesores, direito a um retroativo, cortir da folha de outubro( que uma vez que a APROPUC respondente a 68,47% sobre
deverá ser paga em novem- reivindica o cumprimento do o salário atual, a ser recebido
bro). O número refere-se à acordo firmado entre o em duas ou três vezes, dependiferença de salários decor- Sinpro e as mantenedoras e dendo de novos acertos enrente do último aumento dos a Reitoria insiste em que tre a Reitoria e a APROPUC.
funcionários que ainda não essa valor deveria ser conce- O vice-reitor administrativo
havia sido repassado para os dido a título de antecipação. demonstrou, porém, a intenprofessores. Desse total Como esses percentuais vêm ção de realizar tais pagamen7,93% referem-se à diferen- sendo aplicados a alguns me- tos até o final do ano, ficança entre a data de
do somente para o
Como
ficam
os
salários
dos
conversão em URV
início do ano que
rofessores
dos salários, já que
vem o pagamento
o dos funcionários·
dos 20%, corrigidos
foi convertido em
monetariamente,refe30 de março e o dos
rentes aos desconprofessores em 8de
tos efetuados pela
abril. Os 4% resRei to ria em detantes corresponzembro/93
e jadem à antecipação
neiro/94 a título
conseguida pelos
de "doação" e que
funcionários a paros professores
tir de julho.
conseguiram rea(base
de
cálculo
TI-40
horas)
Os 7,93 % deverão
ver na Justiça.
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APG protesta contra atraso
no pagamento das_b()l~
A-~soCiação

dosPós- cess~~ ::-mpareCim:ntona doOrçamento
GeraldaUnião

Graduandos da PUC, junta- sede da entidade para engrosmente com outras APGs do sar o movimento. Além disso
Brasil, está enviando uma car- a Associação Nacional dos
ta ao presidente Itamar Franco Pós-Graduandos está organiprotestanto veem entemente
zando uma série de manifescontra o não-pagamento das bolsas
de pesquisa referentes ao mês de
setembro/94.
O atraso tem por origem anão aprovação,
por parte do Congresso, do Orçamento de
95, onde são previstas as verbas para a
pesquisa. A partir do
próximo mês, se a situação não for nor- -~----------------malizada, os bolsistas da Ca- tações visando sensibilizar as
pes (inclusive os de inicia- autoridades federais para a
ção científica) também cor- gravidade da situação.
rem o risco de não recebeUma das saídas possíveis para
rem seu pagamento.
o impasse seria a edição de
A carta que a APG está envian- uma medida provisória por pardo deve ser assinada por cada te do presidente Itamar Franco
um dos pós-graduandos, pois autorizando o repasse de ver----sef-á enviada em caráter in- bas para os ministérios, pois é
dividual e, nesse sentido, é ne- pouco provável a aprovação

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cadernos, fichários e agendas.
Centro Acadêmico de Educaçõo (CAE) PUC

no período pós-eleitoral quando boa parte dos congressistas
não conseguiu a sua reeleição.
Essa é uma das alternativas
sugeridas pelo documento da
APG, para que mais
de 40 mil bolsistas
em todo país não sejam prejudicados.

Crédito

eãiiCãfiVo
Mas não são somente os bolsistas que
sofrem com a desorganização do governo Itamar, os alunos
que dependem do
crédito educativo também estão ameaçados. Até o [mal da
semana passada a Caixa EconômicaFederal havia informado à PUC que os recursos a
serem repassados para os contratos em vigor estariam na dependência de aprovação de medida provisória e os novos contratos estariam suspensos. A
Reitoria
estava tentando
reverter a situação através
de negociações
junto ao
governo federal.
Para complicar alguns deputados, como o Sr. Delfim
Netto, acham um desrespeito o governo legislar através de medidas provisórios,
quando existe o Congresso
para aprovar o orçamento.
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arx etn
debate
Atualidade de Marx é o tema do
debate que o Programa de Pós Graduação em
. Economia e o Departamento de Economia irão
realizar nesta quinta feira, dia 20/10, às 19:30 hs
na sala 418 do Prédio Novo.
O evento marca o lançamento da segunda edição da revista Crítica Marxista Jantada pela
Editora Brasililiense,

participando

como

debatedores os professores Lucio Flávio R.
Almeida (Depto. de Politica, PUC-SP), Ricardo
Antunes (Depto. de Sociologia da Un icamp) e
Vito Letizia (Depto. de Economia da PUC-SP)

Metnória
Depois de relembrar no último dia 22 de
setembro, os 17 anos de invasão da PUC e
os dez anos de incêndio do TUCA, na
última terça-feira tivemos um ato para lembrar e repudiar os dois anos do massacre do
Carandiru.
Vale lembrar que os responsáveis, desde o
governador Fleury até os PMs, não sofreram nenhum tipo de punição. E ajustiça?
Em tempo: Pelo menos tivemos ajustiça do
voto. Candidatos apoiados por Fleury e
seus comparsas, entre eles o famigerado
Ubiratan foram glamorosamente deÍTotados nas urnas!
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A programação desta semana está bastante movimentada: na segunda-feira,
dia 17, apresentação do filme "Os anos JK "seguido de debate com o professor
Lucio Flavio R. de Almeida, sala 134-A, 9hs.
Na quinta-feira, dia 20, apresentação do filme "Jânio a 24 Quadros" seguido
de debate com a professora Vera Chaia, 9 hs., sala 134 -A.
No mesmo dia mesa redonda sobre o tema Avaliação do Processo Eleitoral"
", tendo como expositores Alexandre Machado, da TV Gazeta, José Alvaro
Moisés, do Depto de C. Políticas da USP, Vera Chaia do Depto de Política da
PUC, sob a coordenação do professor Hamilton de Souza, do Depto. de
Comunicação Jornalísticada PUC-SP.
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Vale a pena conferir
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Em ritnto de

amenidades
o Plano

omputadores

A conta e a saldera
Ainda nesta semana devem ser
entregues pela Reitoria os novos
valores a serem pagos pelos professores que compraram os
microcomputadores
PS/2. A
informação entregue pela Fundação anteriormente era incompleta
pois contemplava unicamente os
casos onde os pagamentos estivessem em dia até maio/94, excluindo-se.
possíveis
in adimplências ou mesmo casos de
professores que pagaram a parcela referente aquele mês.
Outro erro contido no documento
entregue pela Fundação, referese à correção das novas parcelas a
serem pagas pelos professores
pois, enquanto o texto colocava

uma correção pelo dólar comercial, o acordo firmado entre a
IBM e os professores previa
que as parcelas seriam congeladas em 12 vezes em cruzeiros
reais sem nenhuma correção
posterior. Tal incorreção não deverá constar no texto final a ser
assinado pelos professores.
Segundo o presidente executivo
da Fundação, profesor De Caroli,
esta semana deverão ser entregues os contratos com os valores
individuais a serem pagos, devendo o professor Victor ficar à
disposição dos professores para
eventuais esclarecimentos e acertos quanto à aquisição de novos
equipamentos e suprimentos.

Laboratório de Informática
começa a funcionar
Depois de uma novela que
vinha se arrastando desde o começo do ano, o laboratório de
informática da Faculdade de Comunicação e Filosofia começa a
funcionar esta semana. Com 24
microcomputadores
386 e um
486 o laboratório deverá atender
os cursos da Faculdade, em especial o de Jornalismo. Embora
operando com equipamentos zero
kilômetro o laboratório já começa correndo contra o avanço

tecnológico, já que a configuração desses micros é extremamente limitada para a operação
dos modernos softwares exigidos pelo mercado jornalístico.
Segundo a professora Paulina
Rocca,
coordenadora
do
laboratório, a Reitoria já se
comprometeu a expandir as
memórias
e
instalar
pro ce sadore s ma temá ti co s
que garantam melhor de sempenho do equipamento.

de Cargos e Salários
dos funcionários deverá finalmente ser apresentado em novembro pela Reitoria para discussão com a AFAPUC. Este
foi um dos muitos informes
apresentados na última reunião
do Conselho de Administração
e Finanças que, seguindo a
calmaria reinante na Universidade, não se aventurou em muitas polêmicas.
Depois dos times de futebol
agora será a vez da PUC ter o
seu cartão Bradesco de afinidade. Do lucro obtido pelo banco
com as transações puquianas,
cerca de 5% devem ser repassadas para a instituição e já têm
destinação garantida: vão para o
projeto SIGA de informatização
da Universidade.
Outras boas notícias dizem respeito à doação de três meses de
gás, para o Hospital
Santa
Lucinda,
feita pela White
Martins, o que representa uma
economia de R$ 20.000,00.
Além disso os reparos da parte
elétrica do prédio novo já foram
concluídos.
Quanto ao 130, vai bem obrigado, sendo que uma boa parte já
está sendo providenciada.

