
, '1 d .a títu o e antecipação
salarial em agosto

Acordo fechado
Foi uma negociação difícil. Ape-
sar da pouca diferença que. se-
parava as duas propostas
(3,77%), Reitoria, APROPUC e
AFAPUC gastaram mais de duas
horas para que se avançasse pou-
co mais de 1% na proposta ante-
rior (31%). O professor De Caro li
insistia no caráter diferenciado
desta negociação, uma vez que
a Reitoria já teria avançado tudo
o que podia, ficando sem mar-
gem de negociação. Já as associ-
ações questionavam a política de
antecipações, com a qual a Rei-
toria dava um reajuste em se-
tembro para retirá-lo em março.
Depois de exaustivas argumen-
tações o vice-reitor acadêmico
concordou em utilizar a média
dos dois índices de reajuste,
chegando-se a um índice de 32%
a ser incorporado ao salário de
professores e funcionários em
três parcelas ( 25% no salário de
janeiro, 2,76% no salário de fe-
vereiro e 2,76% no salário de
março). Com a incorporação des-
te 1% a mais dimiuiu-se a parce-

Ia de antecipação para 2,77%, a
ser incorporada em agosto.

Avalia~ão
positiva

Ao final da negociação as três
partes fizeram uma avaliação po-
sitiva do acordo, uma vez que a
Reitoria poderá ter uma margem
razoável de negociação com os
estudantes e, por outro lado, o
índice de reajuste alcançado por
professores e funcionários é sig-
nificativo, se comparado aos re-
ajustes até agora negociados por
outras categorias.

Assembléias
. '" .

Os funcionários, reunidos em
assembléia nesta sexta-feira, re-
solveram aceitara proposta apre-
sentada pela Reitoria.
Já os professores, em sua assem-
bléia de 2a. feira delegaram pode-
res para que a direção da
APROPUC negociasse com a
Reitoria. Os professores também
decidiram, por unanimidade, pror-
rogar o mandato da atual gestão da
APROPUC até o mês de março
de 96, quando deverá ter início um
novo p_esso eleitoral.



Em pauta a discussão
do novo estatutoo Consun entra na reta fi-

nal do ano tentando fechar a
sua pauta estratégica estabele-
cida há alguns meses. Na reu-
nião realizada dia 6, a Reitoria
apresentou os novos Estatutos
da universidade, sugerindo al-
gumas incorporações que no en-
tender do professor Antônio
Carlos Caruso Ronca, reitor da
PUC, são mais urgentes, já vêm
sendo praticadas e merecem ser
ratificados pelo grão-chanceler
dom Paulo Evaristo Arns.
Os pontos considerados urgen-
tes têm a ver diretamente com
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Outros assuntos

O Núcleo de Pesquisas
Tecnológicas (NPT), yincula-
do ao Centro de Ciências Físi-
cas e Matemáticas, teve o seu
funcionamento aprovado. O
Museu de Cultura da PUC
também teve os seus Estatutos
aprovados pelos conselheiros.
Nesta reunião, o Consun apro-
vou também a criação do De-
partamento de Direitos
Difusos e Coletivos da Facul-
dade de Direito da PUC.

a autonomia universitária. O
primeiro é a eleição do Reitor
através do voto direto da comu-
nidade puquiana. Depois vem
as eleições, também diretas,
dos diretores e vices dos Cen-
tros Universitários e Faculda-
des, bem como as dos vice-di-
retores comunitários. Outra in-
corporação considerada urgen-
te é a do Conselho de Admi-
nistração e Finanças (CAF).
Estas alterações nos Estatutos da
PUC estão agendadas para se-
rem discutidas na reunião do
Consun a ser realizada no dia 20.



TRABALHO DO NTC
PREMIADO

oNúcleo de Trabalhos Comunitários
da PUC (NTC) recebeu menção

honrosa do Prêmio Itaú/Unicef
para a Educação e Participação

de 95 por suas atividades sociais
e de formação desenvolvidas
com crianças e adolescentes.

Este concurso é anual e o
NTC participou juntamente
com outros 405 concorrentes.

A entrega do prêmio será
nesta segunda-feira, 11,

às 12h, no Itaú Cultural, na
avenida Paulista, 149. O NTC

está de parabéns por mais
este reconhecimento de suas

atividades voltadas para a
comunidade.

ENCHENTE NA APROPUC
Na semana passada um dos canos do Prédio Velho rompeu-se, provocando

um princípio de inundação na sala da APROPUC. Como se sabe, o Prédio Velho
não recebeu essa denominação à toa. Prá se ter uma idéia, aPUC completa 50anos
em 96 e o dito-cujo já existia antes disso, sem nunca ter passado por reformas na
parte hidráulica. Segundo o encarregado do setor de manutenção, Djalma
Cândido Gonçalves, há 18 anos na PUC, o Prédio Novo já passou por esta
reforma e agora é a vez do velho Prédio Velho. Por isso, Djalma pede um pouco
de paciência, pois será uma reforma delicada em função do estado da estrutura
geral do prédio. "O encanamento já deu o que tinha que dar" diz ele.

Um Shopping de Natal Bene iciente está sendo orga-
nizado nesta semana, funcionando de quinta, dia 14,
até domingo, 17, das 10 às 20h, na Derdic. O endereço
é rua Dra. Neyde Apparecida Sollito, 435, Vila ele-
mentino, próximo ao Detran. Os produtos, oferecidos
a preços simbólicos, são artesanato, roupas, decora-
ção, importados, copa e cozinha, etc, A entrada é
franca. Maiores informações fone 549-9488. A pro-
moção do evento é do IESP e da Derdic.

Catauento em
nouo endereço

A Catavento Berçário e Recreação,
que mantém convênnio com aPUC,
comunica que, a partir de 15 de
janeiro estará em novo endereço, na
rua Caetés, 52, Perdizes. A escola
também avisa que, além do descon-
to para professores e funcionários,
no próximo ano será concedida a
mesmna vantagem para filhos de
alunos da PUc.
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