
CAMPANHA SALARIAL

Funcionários decidem
techar acordo

R assembléia realizada na
última quarta- feira, 20/11, os fun-
cionários resolveram aceitar a
proposta negociada pelas catego-
rias profissionais da PUC com a
Reitoria, fechando assim a cam-
panha salarial deste ano.

Conforme noticiamos na se-
mana passada, pelo novo acordo,
os professores e funcionários
deverão receber 12,68% de rea-
juste, divididos em três parcelas
de 4,06% a serem incorporadas
nos meses de janeiro, fevereiro e
março de 1997.

Aúnica dúvida quehavia ficado
pendente na última negociação
dizia respeito àantecipação sala-
rial a ser paga no mês de agosto.
Pela proposta apresentada por
professores e funcionários, caso
aReitoria repasse valores superi-
ores a 12,68% para as mensalida-
des escolares, em agosto deverá
acontecer uma nova rodada para
negociar-se uma antecipação sa-
larial. O professor De Caroli,
embora não compromendo-se
a assinar uma cláusula do acor-
do que contemple tal resolução,
assegurou que a Reitoria deverá
conversar novamente com pro-
fessores no mês de agosto na hi-
pótese de um número maior ser
repassado para os estudantes.

Os professores deverão estar
se manifestando sobre a aceita-
ção da proposta nesta semana. No

próximo número doPUCviva es-
taremos divulgando osvalores dos
salários de professores e funcio-
nários para o ano de 1997.

AVALIAÇÃO

Para osfuncionários presentes à
assembléia, o resultado da negoci-
ação foi positivo pois, apesar de os
valores absolutos a serem
incorparados ao salário serem bai-
xos, eles são numericamente
superiores agrande parte dos acor-
dos que hoje são firmados pelas
diversas categorias profissionais.

Essa vitória, segundo os fun-
cionários, deve-se principal-
mente ao espírito de luta da ca-
tegoria que, juntamente com as
diretorias da AFAPUC e
APROPUC, mesmo não tendo
demonstrado a mobilização de
outras oportunidades, conseguiu
arrancar da Reitoria índices
expressivos de reposição.

FESTA
o presidente da AFAPUC,

Anselmo Antonio da Silva, infor-
mou também que deverá aconte-
cer no dia 20 de dezembro a tradi-
cional festa de encerramento do
semestre.

A Reitoria concordou em aju-
darfinaceiramente para a realiza-
ção da festa, mas ficou reticente
quanto à liberação da data da fes-
ta, que deverá acontecer numa
sexta-feira depois das 12 horas.
Anselmo garantiu, porém que a
festa deverá ser realizadda naque-
la data uma vez que tradicional-
mente ela vem acontecendo numa
sexta-feira.

Também foi solicitado à Rei-
toria a liberação dos dias 23 e 30 de
dezembro, já que tanto os dias 24 e
25, como 31 e 1 de janeiro serão
considerados como recesso aca-
dêmico e administrativo. A Reito-
ria ficou de estudar a questão e dar
uma resposta nos próximos dias.
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À Jovem Senhora
lII:'!luandO vocênasceueu

nem sonhava em vir ao mun-
do, muito menos vivenciá-la.

Quando eu a vi pela pri-
meira vez, senti estar dian-
te de uma guerreira, forte e
majestosa, que nunca se
deixou abater pelas intem-
péries da vida.

Educou, formou, chorou e
sorriu, foi massacrada por tem-
pos difíceis vendo seus filhos
desaparecerem, entretanto
continuou viva. Enquanto ou-
tras enfiaram a cabeça em um

Veronica Piciura

buraco, fugindo, entregando e
mentindo, você não o fez, res-
surgiu das cinzas como uma
fênix feroz a defender seu
ideário e seus filhos. Cheia de
sabedoria e com a experiência
de uma jovem senhora foi
driblando o tempo e as marcas
deixadas por um passado an-
gustiante, que só uma verda-
deira guerreira é capaz de fa-
zer. Você alem de ensinar, en-
sinou também seus filhos a
guerrear, contra a vida e con-
tra o tempo, fazendo deles ver-

dadeiros vencedores e imbuiu
em seus espíritos a vontade de
lutar pelos seus ideais e reali-
zar seus sonhos.

Por isso, minha querida
PUC, seus filhos a parabeni-
zam pelas suas 50 primave-
ras e podemos atestar que ja-
mais envelhecerás e perdura-
rás para sempre nos corações
de seus filhos, os que hoje
estão aqui e os que já se fo-
ram para sempre.

Veronica Piciura éfuncionária da
FEA-PUC

~ESTIBUL~R

InScrições prorrogadas alé o dia 28
~s inscrições para o vestibu-

lar de 1997 da pue serão pror-
rogadas até o dia 28/11, quinta-
feira. A professora Regina
Denigris, coordenadora do ves-
tibular, afirmou aoPUCviva que
a procura pelos cursos da uni-
versidade tem sido igual
àquelass registradas em outros
anos, ou seja, os candidatos es-
peram pelos últimos dias para
efetuar suas inscrições, deman-
dando muitas vezes transtornos
para a universidade, com filas
que chegam a dobrar os quar-

teirões do câmpus Monte
Alegre. Tal tendência pode
acontecer em maior grau neste
ano uma vez que os exames da
Fuvest serão realizados neste
domingo e muitos candidatos
devem estar esperando para
inscreverem-se depois no con-
curso da PUe.

No ano passado, no Vestibu-
lar de 1996, o número de inscri-
tos foi de 28.593 candidatos e
foram vendidos aproximada-
mente 33 mil manuais.

Numa iniciativa inédita, a

pue deverá estar sorteando
este ano 10 bolsas de estudos
em cursos de extensão para os
vestibulandos que preenche-
rem o questionário que está
sendo distribuído nos postos
de inscrição.

Esta promoção, que tem
como objetivo divulgar os
cursos de extensão que a uni-
versidade tem a ofecer, prin-
cipalmente na área de línguas,
vale também para aqueles que
não se inscreverem no ves-
tibular da pue.
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PAGAMENTO

Adiantamento não sai para
garantir o 13° salário

~s professores e funcioná-
rios que contavam com o tra-
dicional adiantamento do dia
20 tiveram uma desagradável
surpresa ao constatar que a
PUC não havia depositado ne-
nhum centavo nas suas contas
neste mês. Segundo o profes-
sor De Caroli, vice-reitor ad-
ministrativo, em virtude das di-
ficuldades por que passa a uni-
versidade' a Reitoria preferiu
suspender o adiantamento para
que sobrassem recursos para
cobrir a primeira parcela do
13°. Pelo acordo interno, tan-
to professores como funcioná-
rios, têm direito a receber qua-
tro antecipações por semestre.
Por interfererência do presi-
dente da AFAPUC, Anselmo
Antonio da Silva, ficou asse-
gurado, minimamente, o paga-
mento dos mensalistas, que
também estava ameaçado. À
diretoria da APROPUC, o pro-
fessor De Caroli afirmou que
está envidando todos os esfor-
ços para que o pagamento do
13° dos professores seja feito
no prazo previsto por lei, ou
seja, dias 29 de novembro e 20
de dezembro. Para tanto, es-
tão sendo esperados emprésti-
mos de instituições bancárias
para cobrir o atraso no re-
cebimento de verbas federais.

ASSEMBLÉIA
metem fazer valer a cláusula
do acordo interno da AFAPUC
que prevê o pagamento de 30
UFIRs por dia, para cada fun-
cionário, em caso de atraso de
pagamento.

Por via das dúvidas, os fun-
cionários já marcaram uma as-
sembléia para o dia 29 caso
não saia o pagamento, e pro-



Papel de Seda
A papelaria Papel de Reitoria sua expulsão
Seda, quevinhafunci- da universidade e co-
onando nas depênden- loca em questão o sen-
cias do CA Joel Mar- so dejustiça comoque
tins, dos alunos de aPUCresolveseuspro-
Educação, teve que blemas internos.
sair daquele espaço, Já para osdiretores do
depoisdeuma pendên- Centro Acadêmico, é
cia judicial que vinha estranho ofato deAní-
transcorrendo nos úl- sio colocar-se comoví-
timos meses. O pro- tima uma vez que ele
prietário da Papel de vinha atrasando oalu-
Seda, Anísio Rodri- guel durante meses
gues, ex-funcionário . consecutivos e desres-
daPUCeex-presiden- peitou as lideranças
te daAFAPUC, divul- femininas da gestão
gou um documento anterior do CA.
acusando a intransi- A polêmica coloca em
gência doprofessor De questão não sóa ati tu-
Caroli e do presidente de pessoal que envol-
do CA,Walter José da veu as partes em lití-
Silva. Anísio atribui à gio, mas toda uma po-

A equipe de traba-
lho do professorRon-
ca para o seusegun-
do mandato como
reitorjá está comple-
ta. Na semana pas-
sada ficaram defini-
dos os nomes de
Américo Paula e Sil-
va , para a vice-rei-
toria comunitária e
SueliCristinaMarque-
si,como vice-acadê-

mica. A professora
Sueli, último nome
anunciado, évice-di-
retora da Faculdade
de Comunicação e
FilosofiaeCoordena-
dora do Programade
Pós-Graduação em
Língua Portuguesa.
Nesta quinta-feira,

28/11, às 20h, no
TUCA, acontece a
solenidade de posse

***

da Reitoria eleita. O
evento (que terá a
transmissão da rede
de TV a cabo NET,
pelo canal 20) ,de-
verá constituir-se
também no encer-
ramento formal das
comemorações dos
50 anos de PUC,con-
tando com a partici-
pação dos Trovado-
resUrbanos.

lítica de locação de es-
paçosda universidade,
que vem sendo prati-
cada pelos CAs, sem
que haja uma regula-
mentação adequada
por parte da Reitoria.

Leão
A Chapa "Leão em
Alta"venceuas eleições
para o CAde Direito.A
chapa obteve 460 votos
contra 281 da "Ação
Vertical".Entre as pro-
postas da nova direto-
ria estão um:seguro-es-
tudo, um mural de es-
tágios, além da realiza-
ção do I Leão on the
Beach, campeonato de
surf, volei e futebol de
praia.

Novo CONVÊNIO
A AFAPUC man-

da avisar que firmou
um novo convênio
com a Drograria Ne-
brasca. Além dojá tra-
dicional desconto em
folha de pagamento
a Drogaria estará
atendendo por telefo-

ne e enviando os me-
dicamento solicitados
para os associados da
AFAPUC.ADrogaria
Nebrasca fica na rua
Conselheiro Brotero,
1539, Higienópolis e
seus telefones são 66-
2375 e 67-1499.
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Novas medidas de segurança para
coibir a violência

Bdia19/11,aconteceuno
Cecom a segunda reunião so-
bre as novas medidas de segu-
rança a serem implantadas na
PUC. Nesta reunião, foram
adotadas duas novas medidas
que serão implantadas na PUC
a partir do ano que vem.

A primeira, diz respeito à
identificação de qualquer pes-
soa que queira entrar na PUC.
Ainda não está resolvido como
isto será feito, se através de
catracas, carteirinhas, crachás
ou portarias de entrada. Mas,
professor, aluno ou funcioná-
rio terão de se identificar. Uma
pessoa que não tenha vínculos
com a PUC não será proibida
de entrar. Nesse caso, será ne-
cessária a identificação na por-
taria. A sugestão anterior não
permitia a entrada de crianças
desacompanhadas de respon-

sáveis, adolescentes de 2°grau,
vendedores sem autorização e
pessoas que não pudessem se
identificar.

A segunda medida de segu-
rança, diz respeito ao porte de
armas dentro da universidade.
Fica proibido à qualquer pes-
soa circular pela universidade
portando arma, mesmo que
tenha autorização legal para
tanto. O aluno que estiver ar-
mado dentro da PUC vai ser
encaminhado a diretor da fa-
culdade para que seja
suspenso. Esta medida é válida
para qualquer pessoa dentro
da universidade. Serão discu-
tidos meios para identificar
as pessoas que estão arma-
das. Além da proibição de
qualquer tipo de violência
física, moral ou de pre-
conceitos de quaisquer tipos

dentro da universidade.

POLÊMICA

Os temas mais polêmicos
como drogas, festas no câmpus
e a venda de bebidas alcoólicas
dentro da universidade serão
discutidos na próxima reunião,
que está marcada para o dia 10
de dezembro.

Na opinião do professor
Américo de Paula e Silva, vice-
reitor comunitário, "estas nor-
mas facilitam a convivência
com a comunidade. São nor-
mas democráticas discutidas
pelo Conselho Comunitário.
Toda a comunidade pode es-
tar discutindo as propostas e
levando sugestões ao Conse-
lho. Tudo isso, para melhorar
a convivência comunitária,
coibindo a violência", disse.

SE O 132 NÃO SAIR ...
,ASSEMBLEIA DOS,FUNCIONARIOS

Dia 29/11 - 14h


