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lill'edidas de emergência

Reitoria fecha o cerco
Esquentou o tempo na as- lários e prejudiquem as con- rantir nossos empregos. Há
sembléia dos funcionários dições de trabalho na Uni- companheiros que deixaram
da última quarta-feira, dia 5. versidade. Em resposta à a PUC há um ano e até agora
O clima era de revolta diante decisão dos funcionários de não conseguiram trabalho",
da possibilidade de que ape-. não aceitarem redução de '
nas 60% do salário, com os jornada de trabalho e salá-
26% da política salarial e rio, a Reitoria apresentou à
sem os 15% do acordo, se- AFAPUC, como alternativa
jam depositados esta sexta, para reduzir em 10% a fo-
dia 7. A tensão foi agravada lha, a demissão voluntária,
pela total e absoluta falta de redução de jornada e salário
perspectivadepagamentodo também voluntária, aposen-
restante do 130. A assem- tadoria e licença sem venci-
bléia está convocando a Rei- mento aos interessados. Em
toria para uma reunião aber- troca, acena a esses traba-
ta na próxima terça-feira, 14 lhadores com a possibilida-
horas. Há muitas dúvidas e de de terem garantidas suas lembrou um dos presentes.
questões a serem bolsas de estudo na PUC e Essas medidas não interes-
esc1arecidas. convênio médico por seis sam. Os funcionários não
Os funcionários querem um meses. As indenizações aos entram nesta discussão. Que-
prazo para o pagamento in-, que pedirem demissão serão rem que a Reitoria responda
tegral do abono. E mais, pre- pagas em três parcelas. A por suas promessas de cam-
tendem deixar bem claro que assembléia recebeu essas panha eleitoral, limpem defi-
não vão aceitar medidas que propostas com muita des- nitivamente a Fundação São
arrochem ainda mais os sa- confiança. "Queremos ga- Paulo e localizem os buracos

negros pelos quais ocorre a
sangria financeira da Univer-
sidade para poder estancá-Ia
de verdade. ''Nossos salários
são tão baixos que essas me-
didas aplicadas a elesem nada
resolvem o problema da
PUC", sentenciam. De qual-
quer maneira, os funcionári-
osjá conseguiram com que o
desconto de 10%, rechaçado
pela categoria, não seja apli-
cado em janeiro.



IIalórios dos professores

Suspense e redução
de 10%

,1 .

Até oúltimodia 5, a Rei-
toria não tinha em caixa mais
do que 60~0 total da folha

de pagamento de dezembro,
isso contando que cada pro-
fessor receberá salário igual

ao de novembro, mais
26% do índice da polí-
tica do Governo, me-
nos 10%. Embora a
APROPUC não tenha
assinado qualquer
acordo sobre a redução
dos 10%, ela já será
aplicada.
Em reunião com a di-
retoria da entidade, na

segunda-feira, a Reitoria
anunciou que continuava
tentando empréstimos
para completar a folha do
dia 7. É nesse clima de
expectativa e incertezas,
sem saber, com que di-
nheiro podem contar este
mês, que os professores
começam 94. Não há
tampouco, qualquer
previsão para o paga-
mento do restante do
130. salário.

Vesfibu/ar-94

São 1.318 candidatos a menos
que no ano passado

A partir de sábado e até segunda
17.682jovens cheios de esperanças
prestam o vestibular unificado da
PUC. Eles disputam uma das 4.505
vagas na Universidade e em mais
cinco faculdades paulistas. Os estu-
dantes estarão espalhados em 13
locais de aplicação de provas em
São Paulo, Marília, Sorocaba, São
Bernardo do Campo e Santo André.

O número de inscritos para o vesti-
bular de 94 foi menor do que no ano
passado, que teve 19 mil candida-
tos. Mas, a redução não foi surpresa
para os organizadores do Vestibu-
lar. "Não esperávamos mais de 15
mil inscritos", afirma a coordena-
dora geral Regina Helena Zerbini
Denigres. "Com a atual crise eco-
nômica do país, não são muitos os

É na Papel de Seda - Papelaria

* Cheque para 15 dias ou
cartão de crédito sem juros

que podem arcar com os valores
das mensalidades".
O curso mais procurado na PUC
este ano é o de Medicina. São 18,3
candidatos para cada vaga. Direito
(matutino) também está em alta
com 10,6 candidatos por vaga. O
Jornalismo (matutino) vem em ter-
ceiro lugar com 6,2 candidatos/
vaga .
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