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CAIV\PANHA SALARIAL

Professores e funcionários
discutlm SIUS novos salários
Iniciaram-se na semana pas-

sada as negociações de propos-
tas concretas com vistas ao pró-
ximo dissídio de professores e
funcionários da PUC. Confor-
me noticiamos na última edi-
ção, a nova Medida Provisória
que regulas as mensalidades
estabelece que as escolas de-
vem fornecer os valores das
mensalidades a serem cobra-
das no próximo ano até 45 dias
antes do encerramento das
matrículas. Como as mensali-
dades devem refletir os custos
que a escola terá em 1996, os
salários de professores e funcio-
nários devem ser definidos, no
caso da PUC, até 14 de dezem-
bro, data em que a Reitoria
deverá publicar os novos valo-
res das mensalidades.

A APROPUC e a
AFAPUC definiram como
proposta inicial o índice de
43,03%. Este número é o
resultado da média dos seis
principais indicadores da

inflação no país, o que per-
faz um total de 30,03% de
perdas salariais, acrescidos
de 10% de produtividade.

A Reitoria concordou com o
critério usado pelas associaçõe~



VESTIBULAR

Cursos noturnos têm
.grande procura

Q números computados,
até agora, pela Coordenadoria do
Vestibular da PUC, referentes ao
concurso deste ano, revelam al-
gumas novidades. Destaque para
os índices da relação candidato/
vaga na primeira opção escolhida
pelo vestibulando. O número fi-
nal de inscritos chegou a 28.593
candidatos e aproximadamente 33
mil manuais vendidos.

O cursomais procurado foi o de
Medicina, seguido pelo Direito,
Jonalismo, Publicidade e Propa-
ganda,Psicologiae Relações Inter-
nacionais.O cursode Enfermagem
também teve um aumento signifi-
cativo de procura neste ano. Outro
curso que repetiu a procura

Cursos mais
procurados pelos

candidatos
Relação Candidato/Vaga '"

Medicina
Direito - not
Direito - diu
Jornalismo - mat
Publicidade not
Publicidade mat
Jornalismo - not
Psicologia - vesp/not
Psicologia - mol/vesp
ReI. Internacionais - not
Administração - not .
ReI. Internacionais - mal
Administração-' mat
Enfermagem

32,60
15,28
11,82
10,29

8,80
8,64
8,24
6,95
6,73
6,46
6,37
6,34
5,79
4,60

havida no concurso passado foi o
de Relações Internacionais.

O quadro abaixo mostra um
dado novo que se repete para
todos os cursos, com exceção de
Medicina e Jornalismo: a grande
procura como primeira opção pe-
loscursosnoturnos oferecidos pela
PUc. Provavelmente, por ter ha-
vido um aumento do número de
candidatos que trabalham duran-
te o dia.

Entretanto, esta hipótese só
poderá ser verificada no momen-
to em que for concluído o levan-
tamento do perfil dos vestibulan-
dos 96, comenta a professora Re-
gina Denigres, coordenadora do
Vestibular da PUc.
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA
AO LADO

de média dos índices, porém,
nas suas contas, obteve 28,49%
e não os 30% das associações.
Para o vice-reitor administrati-
vo, professor De Caroli, a pro-
dutividade deverá ser de 6% e,
deste total, deverão ser des-
contados os 4% recebidos em
setembro passado. Assim, o nú-
mero proposto pela Reitoria
para reajustar os salários de pro-
fessores e funcionários ficou em
torno dos 31%.

Este valor poderia ser in-
corporado, de forma proporcio-
nal, já a partir do início do ano.
Assim, em janeiro, os salários
seriam acrescidos de 25%, em
fevereiro mais 2,34% e em mar-
ço mais 2,4%, perfazendo um
tototal de 31%.

A Reitoria também levantou
a hipótese de melhorar sua pro-
posta através de outros ganhos
para professores e funcionários
na forma de beneficias sociais,
vale-refeição, por exemplo. Esta
última hipótese também foi
levantada na assembléia do
SINPRO, onde aprovou-se um
reajuste de 40%, composto por
21,64% de reposição mais
15,01% de produtividadeecláu-
sulas sociais que resultem em
ganhos financeiros aos profes-
sores.

Na próxima semana, as ne-
gociações devem prosseguir,
devendo as asociações levar
as novas propostas que surgi-
rem em suas assembléias. Os
funcionários reuniram-se nes-
ta sexta-feira (veja matéria ao
lado) e os professores têm sua
assembléia marcada para esta
segunda-feira, dia4, às 19h30,
na sala 333.

ASSEIV\BLÉIA

Funcionários mantêm
reivindicação dos 10°/0

de produtividade
Na assembléia realizada

no dia 10
, sexta -feira, os;

funcionários resolveram fa-
zer uma contraproposta de
rejuste salarial de 35,70%, a
vigorar, de maneira propor-
cional, a partir de janeiro. A
contraproposta dos funcio-
nários está assim distribuí-
da: 28,49% de reposição +
10% de produtividade, des-
contando-se os 4% de ante-
cipação concedidos em se-

ternbro de 95.
Em janeiro os funcionários

receberiam 25% e em feve-
reiro mais 8,56%, totalizando
os 35,70%. Em setembro de
96 seriam pagos mais 4% de
antecipação.

A diferença entre as duas
propostas é bastante peque-
na e, segundo a avaliação da
AFAPUC, existem grandes
possibilidades de se fechar
um acordo.

AS.SEM8LÉIADOS '
PROFESSORES " ,
2a. Feira 04/12
19h30 - sala 333

Pau'ta: Acordo
Salarial de 96

PARTICIPEI
'.
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QUEBRA-
QUEBRA A AFAPUC está promoven-

do, neste mês, a já famosa
ven.dade panetones da marca
Bruna, que têm a qualidade
da Brunella. Este ano os fun-
cionários interessados deve-
rão encomendar seu pane to-
ne até o dia 8 de dezembro, na
sede da AFAPUC, no corre-
dor da Cardoso de Almeida,
A entrega começará a ser fei-
ta a partir do dia 13 deste mês,
ao custo de R$ 3,90 (a unida-
de de 500 gra-
mas) e R$ 6,90
( 1kilo). Odes-
conto será fei-
to em folha de
pagamento,
nos meses de
janeiro e feve-
reiro de 96.

o Bloco A do Setor de
Pós-Graduação, aquele

onde está situada a
Secretaria do Pós e

demais Departamentos,
está passando por um
período de reformas.
Aliás já não era sem

tempo. Em decorrência
disto, permanecerá

fechado de 26 à 29 de
dezembro de 95,

retomando as atividades
normais a partir de 2 de

janeiro de 96. E haja
paciência!

Para quem gosta das
conconndas reuniões do
Conselho Universitário
este mês tem dose dupla.
É que, por causa da
viagem do professor
Ronca à Brasília o
Consun que deveria ter
sido realizado no dia 29/
11, foi adiado para <O dia
6/12. Os conselheiros,
que deverão ter trabalho
redobrado este mês já
reivindicam, pelo menos,
o tradicional chá com
bolachas característico
das reuniões do CEPE.
Também é bom lembrar
que, por conta da
realização dos vestibula-
res a Universidade estará
em recesso acadêmico-
administrativo nos
próximos dias 9, 10 e 11
de dezembro.


