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-Começa a r ·5 ên
medidas da Reltori
Sem parte do 130., sem adicional
de férias, sem uma parcela do restante do acordo do dissídio de 93
equivalente a 15% no salário de
janeiro e com um desconto de 10%
no salário de dezembro, os professores retomam de suas "férias" revoltados. Como se tudo isso não
bastasse, eles encontram a universidade tumultuada com a aplicação
das medidas de emergência impostas pela Reitoria em meados de de.zembro. E mais uma lamentável
surpresa: num verdadeiro golpe, a
Fundação São Paulo denunciou todos os acordos internos firmados
com a APROPUC. "Esse é o fato
mais grave desde a aprovação no
Consun das medidas de emergência", afirma Madalena Guasco Peixoto, presidente da APROPUC.
A forma como a denúncia ocorreu,
sem qualquer conversa anterior,
aviso ou tentativa de negociação
faz crer que a Reitoria pretende
desautorizar a APROPUC enquanto interlocutora e legítima representante dos professores. O próprio
Bezinelli quando denunciou o acor
do dos funcionários negociou antes. Imediatamente iniciaram-se

entendimentos para que novas cláusulas fossem criadas. Os funcionários perderam a estabilidade,
mas puderam garantir outras conquistas.
Essa Reitoria fez pior, pois ignorou
as regras democráticas. Não se deu
ao trabalho de responder a carta
enviada
pela, presidente
da
APROPUC, na qual ela repudia
a denúncia afirmando que os direitos previstos nos acordos são
adquiridos e portanto não podem ser anulados à revelia da
entidade.
O acordo interno dos professores é
de 1987 e a ele foram feitos vários
adendos, o último de março de 92.
Estava em vigência por prorrogação, e assim a Reitoria pode
denunciá-Io.
Em reunião da diretoria
da
APROPUC e um grupo de professores no final de janeiro, foi levantada a hipótese de que a Reitoria fez
a denúncia para deixar livre o caminho. Ela prepara as medidas estruturais e quer estar sem laços para
fazer o que bem quizer com os
professores, inclusive demissões.
"Vamos ter que disputar um proje

Mural Semanal da APROPUC e AFAPUC- Número 26-7/2/94

to de universidade. Eles querem
hegemonia, por isso tentam esvaziar a APROPUC e outras instâncias
capazes de resistir ao modelo deles", afirma Madalena. Na sua opinião, tudo que está acontecendo
não é casual, vem de um plano mais
global para descaracterizar todas as
PUCs. Muitas delas já estão com.pletamente desfiguradas. Em Goiás,
por exemplo, não se elege mais o
reitor e não existem colegiados.
Uma nova concepção de universidade está sendo engendrada e a
discussão desse modelo não passa
por dentro da comunidade.
As
medidas estruturais que levarão a
este modelo já estão sendo negociadas com alguns setores informalmente. E a comunidade fica sem
saber que PUC é essa que a
igreja quer. "Temosquenos
contrapor para exigir que a
discussão passe por dentro",
conclui a diretoria
da
APROPUC.
Os professores
receberam em casa no final da
semana passada o boletim 177, da APROPUC,
com
uma
análise
aprofundada da situação
da universidade hoje. Ele
servirá como base para
as discussões na assembléia dessa quarta-feira, dia 9.
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único fato concreto que surgiu
na última reunião entre a Reitoria e
a AF APUC, realizada na última sexta-feira, foi a formação de uma comissão de professores das três vicereitorias
que discutirão
com a
AF APUC, toda quarta e sexta das
15 às 17 horas, as diversas questões
trabalhistas e sociais que os pacotes
colocaram para a comunidade universitária.
Os salários devem sair mesmo no
dia 8, com a correção -do ICYDieese pró-rata diária, a mesma que
será aplicada sobre o restante do
130. que ainda não tem data marcada
para ser pago. As correções salariais
devidas, referentes ao dissídio de 93,
também deverão ser discutidas com
essa comissão, o mesmo acontecendo como valor do 130., já que a
AF APUC tem como certo que os
15% expurgados na folha de dezembro são parte integrante do 130..
O corte de pessoal previsto nas
medidas de emergência já começou: até agora cerca de 51 pessoas,
entre funcionários e professores, já
pediram para o garçom fechar a
conta. As condições oferecidas pela
Reitoria é que não são lá essas coisàs, na maioria dos casos tem-se
adotado como norma o pagamento
parcelado da indenização de acordo com o salário do funcionário, ou
seja, se o demissionário tem direito

a CR$ 10.000.000,00 e recebe mensalmente CR$ 1.000.000,00, o pagamento deverá ser efetuado em 10
vezes. Como prêmio de consolação
a Reitoria garante a vigência de
bolsas de estudo ou planos de assistência médica durante o período em
que durar o pagamento. Ate a última terça-feira somente 4 dos 51
funcionários assinaram acordos. O
professor De Caroli, em reunião
com a diretoria da AF APUC, afirmou também que tem em seu poder
uma lista de cerca de 10 funcionários
que poderiam ser dispensados caso
não se demitam espontaneamente
nesta primeira fase das medidas de
emergência.
Mas, se a demissão voluntária pode
ser considerada
individualmente
uma boa opção (principalmente
porque a maioria das pessoas que
optaram por sair já têm algum tipo
de emprego em vista), do ponto de
vista da instituição ela é extremamente danosa. Em troca de alguma
economia em folha de pagamento a
comunidade
assiste
um
sucateamento sem precedentes da
instituição. Tem-se como certo que
os funcionários que estão deixando a
Universidade dificilmente serão substituídos, o que faz com que as chefias
administrativas fiquem de cabelos em
pé tapando os buracos que as demissões têm provocado.
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Os professores que compraram computadores da ffiM pela PUC, através
do Projeto de Aprimoramento
do
Corpo Docente, já pagaram as cinco
primeiras parcelas trimestrais, mas
ainda estão longe de liquidar a dívida.
Durante mais três anos, eles vão continuar no sufoco. Com correções pelo
IGPM as prestações, a cada dia mais,
tornam-se insuportáveis para muitos
dos professores que não têm como
contornar o arrocho salarial. Alguns
estão devolvendo os computadores.
"Fiquei contentíssima de ter devolvido o equipamento em novembro. Cansei de pagar as parcelas e ver meu
saldo devedor continuar em mais de
2.000 dólares", confidencia Angelita
Gouveia Quevedo. Seu equipamento
386 foi avaliado na Fundação São
Paulo e foi-lhe prometida a devolução de 20% de tudo que ela pagou.
Mas nem essa quantia mínima apareceu até agora.
No departamento de Inglês, a insatisfação é geral. Os seis professores
reuniram-se com um advogado contratado pela APROPUC
e também
decidiram que vão entregar seus computadores. De acordo com o advogado, esses professores deverão recebero dinheiro que já pagaram com
correção, descontando-se uma porcentagem de depreciação de uso.
Victoria Claire Weischtordt,
por
exemplo, pagou Cr$ 79.502,19 pela
quinta prestação em novembro de 93.
Ainda lhe restam outras onze parcelas, mas ela já decidiu que vai devolver: "A IDM montou um estande
numa praia no Guarujá e oferecia o
mesmo equipamento por 2.000 dólares com financiamento pela CàÍXa
EconôrnicaFederal. Eujá paguei cinco parcelas e meu saldo devedor continua neste valor, não está correto",
explica Victoria.
Esse episódio mostra como os professores estão arrependi dos de terem confiado na Fundação
São
Paulo e nos intermediadores
do
contrato.

