
CAIV\PANHA SALARIAL

Professores têm
novo salário

Rnalmente, professores e Rei-
toria chegaram a um acordo nas
negociações salariais. O acordo
aprovado na última assembléia
da APROPUe prevê um aumen-
to de 41,45% para os professores
da pue, que serão pagos
parceladamente: 25,34% em 08/
abril, 8,51% em 08/maio e os res-
tantes 4% em setembro, quando
deverão ser abertas novas nego-
ciações. O número reflete a pro-
posta a que chegaram as duas
partes e compõem-se de 42,16%
referentes ao índice DIEESE e
mais 4% de produtividade; des-
se total foram descontados 4%
de antecipação.

Os professores lamentaram o
índice alcançado uma vez que os
seus salários encontram-se em
patamares baixos levando-se em
conta os acordos anteriores que
deixaram de ser cumpridos. A
Reitoria, por sua vez, embora re-
conheça a justeza do pleito dos
professores, alega que a sua situ-
açãode caixa ainda é desconfortá-
vel, tendo em vista o volume de
suas dívidas. Porém, os vice-rei-
tores acenaram com negociações
mais compesadoras para os pro-
fessores nos próximos acordos.

1/3 de fériasA assembléia decidiu que em
setembro, quando da incorpora-
ção da última parcela do aumen-
to, nova rodada de negociação
deverá ser aberta. Mas as atuais
negociações não terminam por
aqui. A APROPUe entregou à
Reitoria a minuta contendo as
cláusulassociaisque deverãocom-
por o novo acordo interno dos
professores da pue. As discus-
sões continuam nas próximas se-
manas uma vez que aAPROPUe
só considera fechado o acordo co-
letivo de 1995 quando tivermos
definitivamente acertado nossas
reivindicações sociais.

~o dia 29/3 os professores
receberam o 1/3 de férias, que
deveria ter sido pago no últi-
mo dia de dezembro, junta-
mente com as férias. N os valo-
res créditados não constam a
correção dos meses em atraso,
pois a Reitoria alegou ser este
um cálculo de difícil
operacionalização, devido as
alterações contratutais dos pro-
fessores. Os valores referen-
tes a este débito deverão ser

. creditados junto com o paga-
mento, dia 8/4.

•



ELEiÇÕES NA AFAPUC

Disputa pela associação
acontece nesta semana

Nesta quinta e sexta, dias
6 e 7, serão realizadas
eleições para a renova-
ção da diretoria da
AFAPUC. Duas cha-
pas concorrem ao plei-
to. A Chapa-I, situação,
presidida por Anselmo da
Silva, e a Chapa 2 (Re-
nascença), presidida por
Roberto Bartolomeu,
formada por funcionári-
os do campus Sorocaba.
A situação propõe-se a con-

tinuar o empenho em
torno de projetos já em
andamento. A chapa
Renascença, da opo-
sição, levanta alguns
pontos que no enten-

der de seu presidente
são problemas que se-
rão resolvidos caso
seja eleito.

Nos boxes abaixo, apre-
sentamos alguns dos
principais pontos dos dois
concorrentes.



c o N S E L H o s

Consun inicia discussão
dos Estatutoso CONSUN (Conselho

Universitário) se reuniu dia 29
tendo assuntos importantes na
discussão, como o resultado da
sindicância realizada na empresa
PUC Júnior e um balanço sobre
o andamento das reformas dos
Estatutos da universidade.
De início, a Reitoria anunciou

alguns procedimentos que estão
sendo tomados sobre dois
assuntos distintos: a restituição
das bolsas por ex-alunos e a
situação de professores e
funcionários afastados.
Segundo o vice-reitor De Caroli,
está sendo feito um
levantamento para a cobrança
dessas bolsas. Os casos revistos
são do ano de 1988 à 1994 e em
sua grande maioria são alunos
que abandonaram o curso e não
liquidaram seu débito com a
PUC. Sobre os professores e
funcionários afastados, a
Reitoria afirmou que o objetivo
é entrar em acordo com esses
profissionais ainda vinculados
com a instituição, mas que não
exercem mais suas funções na
universidade.
O conselho avaliou aPUC Júnior
após o resultado de uma
sindicância na empresa.
Chegou-se à conclusão que o
empreendimento não
encaminhou bem, com supostas
irregularidades e problemas no
gerenciamento do projeto.
A partir desses fatos o

CONSUN definiu o
fechamento dessa empresa e a
abertura de uma nova PUC
Júnior, com uma reformulação
de seus Estatutos e novas
propostas. Ficou à cargo da
Reitoria fechá-Ia juridicamente
e discutir as propostas dos
alunos elaborando uma nova
empresa.
O último item da reunião foi a
discussão da reforma dos

Estatutos da universidade. O
CONSUN concluiu que a
comissão encarregada necessita
um tempo maior para receber
documentos, analisar objetivos e
traçar diretrizes para o
encaminhamento do processo.
Ficou determinado que na
próxima reunião do órgão a
discussão será sobre temas mais
específicos, para se obterem
maiores avanços.



Supremo torna.'aumento
da PDe ilegal

Parte da medida provisória que da, dia 28. A Rei toria, representa - A Reitoria, por sua vez, diz que
regulamenta o aumento das men- da pelos três vice-reitores, falou estes são inevitáveis chegando a
salidades foi derrubada no Supre- muito mas não apresentou ne- cogitar mais de 50%. Outros pon-
mo Tribunal Federal. A decisão, nhuma proposta concreta. tos de conflito: a Reitoria dimi-
que pouco afeta as escolas de 10 e N o final da reunião, a Reito- nuiu o desconto para pagamento
20 graus, em muito muda o rumo ria ficou de enviar as planilhas antecipado de 5% para 2,5%, po-
das negociações na PUC. A MP da Universidade até a última rém, manteve multa para atraso
autorizava o repasse do IPCr ple- sexta-feira para que uma reu- em 12%. Nem os alunos e muito
no no mês da data- base dos pro- nião técnica ocorresse no início menos o código de defesa do con-
fessores e no mês seguinte (60%e desta semana. Nesta quinta-fei- sumidor concordam e este último
40%).Com isso, naPUC, foi dado ra, deveremos ter uma nova ro-, estipula multa máxima de 10%.
aumento de 15,6% em março dada de negociações. Quem atrasa o pagamento em um
(data-base) e 8,8% em abril. Porém, o consenso parece não dia que seja não pode mais pagar

Porém, o Supremo definiu que estar fácil. Depois de um aurnen- na rede bancária.
isso somente se aplica às escolas to provisório para março e abril É esperar para ver o que acon-
que firmaram contratos com pais pelo IPCr acumulado, as propos- tece nas negociações e nas próxi-
e alunos no ato da matrícula e o tas parecem divergentes. Os alu- mas assembléias, principalmen-
contrato previa tal repasse. Nos nos decidiram em assembléias te, depois do julgamento do Su-
outros casos (incluindo a PUC), o que não aceitam mais aumentos. premo. Fiquem ligados!
aumento só poderá ser efetuado
em julho, ou seja, um anoapós a
conversão para o Real. E bem
verdade que no caso de nossa
universidade esse repasse pode
ser admitido em maio quando
completa um ano do último acor-
do. Em qualquer dos casos, o au-
mento deverá se basear no IPCr
acumulado.

IV\ E

Em banho-maria
Antes de saber disso parece

que a Reitoria estava levando as
negociações em banho-maria.
Essafoi aclaraimpressão de quem
esteve presente na última roda-

N S A L I D A D E S



MClis MPB
ne>TUCA

Depois do su-
cesso obtido
com os shows
de Lô Borges e
Zé Renato, nos
dias 24, 25 e 26,
o TUCA será
novamente pal-
co de figura ex-
pressiva da
MPB. Trata-se
docantorecom-
positor Flávio
Venturini.
Os shows que
ocorrerão nes-
ta terça e quar-
ta-feira ,às 21h,
marcarão olan-
çamento do

novo disco do
cantor, entitu-
lado "Noites
com sol". Os
shows aconte-
cem em dias al-
ternativos aos
espetáculos te-
atrais. Os in-
gressos estão a
venda nas bi-
lheterias do te-
atro por R$15.
Vale lembrar
que alunos,
funcionários e
professores pa-
gam metade do
preço. Compa-
reçam!

rarseu ama-
do e seu pai
foragidos
numa flores-
ta.
A Trupitê de
teatro faz
parte do
centro de ar-
tes cênicas
do TUCA e é
formado pe-
los alunos do
curso livre de
formação
de atores.
Vale conferir!

J4 Tru-p----::i--=--:;tê~d---;-;--ire---:t-o-rC~a--:rlos
de teatro es- Gardin de
tréia nesta "As You Iike
sexta-feira it" de Willian
no Tuquinha Shakespeare
a comédia econta a his-
"Do jeito que tória de uma
você gosta". jovem corte-
O texto é sã que se dis-
uma adap- força de
tação do camponês
professor e para procu-

& eupza?
Ilácontamos voltaram a in- vazou águal:s~eespaço o sistirno pedido dentro do lo-
problema dos e foram orien- boratórioo que
alunosque uti- tados a formu- ocasionou da-
lizamo labora- larem pedido nosa mesa de
tório de rádio de aluguel ao som.Quaseum
que não está CSA.Porém, a mês depois
equipado se- coisa parece (mês perdido
quer com uma bem distante. de aulas),nem
linha telefôni- Bastadizerque a mesafoicon-
ca. Os profes- com aschuvas sertada. A li-
sores da área de fevereiro nha, então...



o processo de revisão de
estatutos na POC tem história !

Maria da Graça Gonçalves

ssa afirmação inicial tem por objetivo lem-
brar que na história da PUC a discussão
dos estatutos não tem sido considerada
como mero ajuste formal de estatutos e
normas para fins de acertos burocráticos e
legais. Ao contrário, todas as vezes em que
essa questão apareceu, pelo menos parte
(e parte considerável) da comunidade uni-
versitária, entendeu que cada mudança
que se propôs, fosse grande ou pequena,
expressava uma concepção de universida-
de, de seu papel social, de como ela, de-
veria se estruturar para traçar diretrizes po-
líticas, decidir sobre elas e executá-Ias.
O processo de reformulação ocorrido em
1982 foi o mais significativo nesse senti-
do, não só pelo conteúdo dos debates ocor-
ridos, que apontavam para essas concep-
ções presentes nas diferentes propostas
feitas, mas, principalmente pela forma
como ocorreu, através de uma comissão
estatuinte eleita e representativa de to-
dos setores da Universidade.
O momento agora é outro, a universidade
mudou nesse período e o que se propôs
mais recentemente foi uma revisão de al-
guns pontos do atual estatuto, no sentido
de ajustá-Io à realidade cotidiana da PUCj
SP. Terá sido essa mesma a proposta? Se
sim, o que quer dizer isso exatamente?
Qual era mesmo o objetivo da comissão
designada pelo Consun para essa tarefa?
Quais eram as etapas previstas para essa
discussão? Qual o produto esperado? Qual
o cronograma?
Todas estas questões surgiram quando o
primeiro documento elaborado pela co-
missão do Consun começou a circular. Por
um lado a dificuldade em situar o docu-
mento, saber o que representa, o que se
espera em termos de posicionamento em

relação a ele (sem falar na dificuldade em
"motivar"as pessoas para a discussão -
apesar de que este é outro problema). Por
outro lado, o próprio conteúdo do docu-
mento - parece então que não se trata ape-
nas de uma simples revisão de alguns
pon~os,mas de uma reformulação profun-
da. E isso? Se for, em que medida a dis-
cussão da concepção de universidade que
embasa o documento considerou o que já
se acumulou de discussões sobre isso?
Alguns exemplos. Na história recente da
PUCjSP tem aparecido a preocupação de
vários setores com a necesssidade de for-
talecimento dos órgãos colegiados, na sua
representatividade e na sua responsabili-
dade de traçar políticas gerais. Como o
documento avaliou isso? Outra preocupa-
ção que tem pipocado aqui e ali é com o
papel da graduação, seu lugar na univer-
sidade, sua articulação com outros seto-
res. Como que a discussão feita pela co-
missão de estatutos, que resultou no do-
cumento, considerou isso?
Outros exemplos poderiam se somar a
esses. O fundamental, entretanto, é que
se perceba que nada é simples numa dis-
cussão de revisão de estatutos. Entretan-
to, muita coisa é possível fazer na direção
de envolver a todos no debate e possibi-
litar um processo de produção de um es-
tatuto (total ou parcialmentereformulado,
não importa) que represente um avanço
para a universidade.
Para começar é bom lembrar que discus-
são de estatutos na PUC tem história.

Maria da Graça Gonçalves éprofessora do
Depto. de Psicologia Social e diretora da
APROPUC


