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D nheiro curto
13º saI com salário
de outubro

suspense continua. Às vés- me entre as empresas que efetu- balho para discutir a questão com
peras do final de ano, professo- am o pagamento no final do mês a Reitoria, além disso outras
res e funcionários não sabem (e o costume é uma das bases de medidas de pressão (como a não
quando irão receber o restante do onde emanam as leis) fazer o entrega das notas) estão sendo
13° salário, férias e os salários pagamento com valores do mês propostas (veja quadro abaixo).
dos meses futuros. Um indicador em curso, já que a inflação de
da gravidade da crise foi dado na hoje é diferente daquela de 30
Concursos suspensos
semana passada pela Reitoria anos atrás (e as Reitorias anteriquando efetuou o pagamento da ores adotaram tal prática). Mes- Outra atitude surpreendente da
1a parcela do 13°dos professores
mo que recebamos a diferença
Reitoria foi a suspensão tempocom valores referentes ao mês de em 20/12, a perda causada pela rária dos concursos que não estioutubro. A Reitoria "presenteou
corrosão inflacionária jamais será verem rigorosamente dentro dos
"os professores com menos 35% recuperada.
estatutos da Universidade. O pronos seus já minguados venciA diretoria da APROPUC resol- fessor Ronca prometeu estudar a
mentos. Isto porque, esperando o veu convocar uma mesa-redonmedida, porém na última quartaútimo dia de novembro para efe- da no Tribunal Regional do Tra- feira, 01/12, foi baixada a portatuar o pagamento com
ria 05 / 93 que susvalores de outubro, os
pende as deliberações
salários ficam defa95/84 e 3 / 90 que
sados, no mínimo, o
regulamentavam os
valor da inflação do
concursos até então,
Diante das incertezas quanto às datas de pagamento, os
mês. O parágrafo 2 da
estabelecendo prazos
professores decidiram não entregar as notas atribuídas
lei 4749 estipula que
aos alunos neste semestre letivo, aàlOndo-as até pelo
para ingresso e ascena Ia. parcela do 13°,
são na carreira difemenos 6 de ianeirode 1994, data na qua~porIe~deverão
_ se paga entre O 1 de
rentes daqueles proser pagos os valores referentes ao salário de dezembro,
fevereiro e 30 de nopostos pelo estatuto
férias e 1/3 de férias. Emcaso de viagem, os professores
vembro, pode ter os
poderão deixar os seus àlÓrios de classe na sala da
em vigor. Os concurvalores do mês antesos já em andamento,
APROPUC (sala P.10).
rior. Porém, como a
porém, não deverão solei é de 1965, é costufrer alterações.

Notas só em ianeiro

.,..I

"

~~~~o~ria~I~~~

~ensa/idade

Negociações
so começaram
o
;

s valores das mensalidades
de 94, enviados em edital pela
Reitoria no último dia 22 para
os centros acadêmicos, apavoraram a estudantada. Para 22
créditos, a bagatela de CR$
82.000,00. Para os cursos de Publicidade e Jornalismo CR$
100.000,00,com o acréscimo relativo às taxas de laboratórios.
Os centros acadêmicos apelaram e
pediram impugnação. De acordo
comalei.oeditalcomosvaloresdas
mensalidades devia ser publicado
em umjornal de grande circulacão
45 dias antes do próximo ano. A
Reitoria desistiu para não assustar
os vestibulandos.
Muita água ainda vai rolar, mas
as negociações já começaram e
os estudantes acreditam que

obtiveram algumas conquistas.
Conseguiram esticar o prazo de
renegociações de débitos encerrado no dia 30. Ficou acertado
que
o aluno
que
comprovadamente não puder
pagar a mensalidade e as dívidas
com a Universidade vai receber
uma mãozinha. Ele terá bolsa
restituível ou crédito educativo
para o ano que vem e o pagamento da dívida anterior poderá
ser feito em até nove meses , a
partir de fevereiro.
Arnatriculadeve serpagaintegralmente. Na sexta-feira, a Reitoria
deu uma mostra de que os valores
da mensalidades podem baixar
até CR$70.670,00 para 22 créditos. É uma idéia, não uma proposta, por enquanto.
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A fumaça
Fim do ano. Férias se aproximando.
Mais uma vez não é com sossego que
professores efuncionários veêm esse
período se aproximar. Tudo bem. Até
já recebemos 50% do 130., (ainda que
incorreto no caso dos professores) e
isso faz parecer que estamos em melhor situação que no ano passado.
(Mas, também, melhor do que aquilo...). Apesar disso as nuvens de fumaça não são poucas, nem pequenas.
Nos órgãos colegiados, em reuniões
com diretores de setores, a Reitoria
aponta a grave situação financeira da
Universidade e a necessidade de medidas urgentes a serem tomadas "em
conjunto com a comunidade".
Oproblema é que afumaça atrapalha
a transparência. Situação financeira
grave, isso não é novidade na PUC
Quais são os elementos atuais dessa
situação? Como a Reitoria vê e avalia
isso? Oquepropõe a respeito? Transparente, isso não está. Mas, em compensação a fumaça se avoluma.
Enquanto torcemos, para que seja lá
o que for, que a Reitoria estejafazendo, dê certo, não temos informações e,
por exemplo, o 130. dos professores é
pago sobre outubro, os salários de
novembro dos professores de Sorocaba
atrasa.
Enquanto a Reitoria afirma que ainda vai estudar modificações na carreira docente surge a deliberação 05/
93 que restringe as possibilidades de
concursos para promoção. Além disso outros assuntos vão sendo encaminhados enquanto "precisamos discutir juntos", por exemplo o contrato
dos professores.
E sobre a segunda parcela do 130.? E
os próximos salários inclusive férias e
1/3 dos professores? "Estamos nos
empenhando para cobrir tudo". Pois
e,fumaça atrapalha a transparência,
e pior, geralmente, onde há fumaça
háfoga
.
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neio das 12, e a moçada continua suando a camisa sob o sol
do meio-dia. Até a última sextafeira o Cogeae liderava o torneio com quatro pontos ganhos.
Mas o time do Dor de Barriga
vinha logo atrás com o mesmo
número de pontos e um saldo de
gols menor.

Sob

O

Cogeae, foi quem mais balançou as redes adversárias, seis
vezes até agora. O torneio está
indefinido e muita coisa pode
acontecer nesta semana decisiva. Quem viver (e aguentar o sol
de 34 graus à sombra), verá.
Acompanhe a classificação do
torneio.

sol do meio-dia

É essa a pontuação dos times pelos jogos realizAdos até 02/12193.

Time

Pontos ganhos

10'
Cogeae
10.1 Dor
de Barriga

20. Indigestão

30. Contabilidade
Garotos do Porão

40.

04
04
02
00
00

Gols Frangos
15

05

12

06
06

08

06

16

04

12

Saldo
de gols
10

06
02
-10
-08

I6lmbiente

Auto da Paixão - 12 (ônticos de
Amor e Morte, de Romero de
Andrade Lima. Ahistória de Jesus
contada em música folclórica do
nordeste, danço eteotro. TUCA.21
de dezembro, 20 horas. Osingressos serão trocados por dois brinquedos para crianças carentes.

Nosso lixo
politicamente
correto
Desde o último dia
22 de novembro,
sete jogos
de
containers
com
quatro bocas para
papel, vidro, plástico e lata
para a coleta seletiva do lixo foram
instalados
no
campus. Os novos
equipamentos deram ares civilizados
ao ambiente e atraíram a atenção da vizinhança que
em dois dias encheu o container que
fica na rua.
Cada habitante de São Paulo produz um quilo de lixo por dia. O
restaurante da PUC vende 86.000
latinhas de refrigerantes por mês,
que vão para o lixo do campus São
60 sacos todos os dias. Para cada
tonelada de papel recicJado 12 árvores adultas deixam de ser derrubadas. Diante dessas informações,
as professoras
Helena Ribeiro
Sobral, do curso de meio-ambiente
na pós-graduação de Economia e
Ciências Sociais e Vilma Alves Campanha,
do Laboratório
de
Geociências, resolveram, em meados desse ano, criar um programa
de educação ambiental que tratasse
do lixo do campus. "A idéia é juntar
teoria e prática. Não faz sentido
aprendermos e discutirmos as questões ambientais e termos atitudes
contrárias à preservação", explica
Helena Sobra\.
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"Estéticoda VoznoTelemorketing",
por EudósioA.Quinteiro. Segundo
06, 20h, solo 333. Informações
pelo telefone 263.1793.

A Geonac Engenharia Ambiental tinha
procurado a Reitoria
para propor um trabalho semelhante e a partir de então foi
feito um acordo. A
empresa
fez
os
containers e placas,
com patrocínio da
Brahma, coleta o lixo,
pesa e vende. Dos valores arrecadados
80% é da PUC e 20%
da Geonac. Dos 80 da universidade, 20% serão destinados ao Comitê da Cidadania Contra a Fome e a
Miséria e 60% deverão ser revertidos em melhorias para o ambiente
da PUe.
E isso é só o começo. No próximo
ano deverão ser tratadas outras
questões importantes como a poluição sonora e visual dentro da universidade.
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Encontro de Bolsistas de Inidoção
Oentífico CNPO!PUC-SP.Dia 09 e
10, solos T41 e T49. Informações
sola P 66, prédio velho.
~

(urso de Férias. Natação em janeiro e fevereiro. Inscriçõesno departamento de Educocão Física. (entro de Educação, prédio velho.
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Mão de Obro de Portadores de
Deficiência Auditiva. As empresas
interessadas devem procurar oProgramo de Orientação Ocupacional
e Escola (POOE/DERDI() pelos
telefones 549.9488 e 549.4113.
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