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Goiânia, 8 de dezembro de 2016.

Magnífico Senhor Professor,
WolmirTherezio Amado,
Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás),

Assunto: Retomada do processo negocial
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Senhor Reitor,

Está findando um dos mais difíceis anos, sem sombra de dúvidas, da
história brasileira, período em que a crise política e econômica chegou a
pátamares gravíssimos. A proximidade do Natal e do Ano Novo é época de
renovarmos nossas esperanças e projetarmos nossos sonhos de um futuro
melhor para todos. É com esse espírito da esperança que teima em acreditar
em dias melhores que nos dirigimos.
Sabemos das dificuldades negociais que marcaram as
conversações entre SINPRO/APUC e a REITORIA da PUC Goiás, o que levou
a interrupção de um diálogo que fora profícuo de 1977 até 2014. Essa
interrupção trouxe como consequência a insegurança nas relações laborais
docentes na Universidade em detrimento de um Acordo Coletivo que garante
segurança jurídica ao estabelecer os parâmetros legais, condições de trabalho,
condições de ensino e de correções salariais aos docentes. Mas sabemos que,
com renovada disposição para o entendimento, podemos estabelecer o diálogo
necessário e indispensável para construir pontes para um Acordo que favoreça
a todos.
Conscientes dessa realidade, no dia 06 de dezembro a
Assembleia dos Professores da PUC Goiás, dirigida pelos Presidentes do
SINPRO Goiás e da APUC, manifestou-se, à unanimidade, expressando sua
plena disposição para a importância da retomada do diálogo com a Reitoria da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e elaborou sua minuta de Pauta de
Proposição nos seguintes termos:
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1) Reajuste salarial, ao 1° de Janeiro de 2017, pela inflação medida pelo
INPC do período revisando; mais 2% (dois inteiros por cento), de
aumento real;
2) Reunião Inicial dos Presidentes do SINPRO/APUC com a Reitoria da
PUC Goiás para a realização de um respeitoso diálogo, levantamento de
expectativas e definição de uma Comissão de Negociação Paritária com
a tarefa política de construir perspectivas de entendimento mútuo com
vistas a apreciação e aprovação de um Acordo Coletivo de Trabalho.
Sabemos que é compromisso histórico e público da PUC Goiás
proporcionar condições dignas de trabalho aos docentes que são participes
protagonistas da sua missão de desenvolvimento humano e social em Goiás,
para onde afluem também pessoas de várias regiões do Brasil.
Aproveitamos o ensejo para manifestar nossos votos de um Feliz Natal
e de um Ano Novo com muita prosperidade, justiça e paz.
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Joseleno Viera dos Santo
Presidente da Apuc

