
Bedidas de emergência
Consun aprova arrocho

Sufoco e final de ano na PUC são
sinônimos. 0130. nunca sai na data
e os professores e funcionários ficam
de fora da euforia das festas, sem:
ceia e sem presentes, e pior, com as
contas atrasadas. Este ano contudo,
a crise foi mais fundo. Desde que a
Reitoria anunciou, no último dia 15
de dezembro, o pacotão com 16
medidas de emergência, além de
ficar sem dinheiro, perdemos
também o sossego. Às vésperas do
Natal e do ano novo, uma sucessão
de reuniões do CEPE, do Consun,
dos departamentos, assembléias de, .
funcionários e professores agitou o
campus e impediu que muita gente
viajasse
Redução de 10% nos salários,
adiamento das datas de pagamento,
atraso do adicional de férias,
renegociação do acordo coletivo
com as associações. Essas são
algumas das medidas aprovadas pelo.
Consun . Os conselheiros, em sua
maioria (com exceção dos funci-
onários e, por vezes, a bancada dos
estudantes), não levaram em conta
os encaminhamentos propostos
pelas assembléias de professores e
funcionários, aprovando, quase que
na íntegra, o conjunto de medidas
de contenção proposto pela

Reitoria. (veja a íntegra das medidas
na página ao lado )
Segundo o Professor De Caroli,
vice-reitor administrativo, as
medidas sejustificam em virtude do
estado praticamente falimentar da
PUC-SP, com uma dívida que já
chega a 22 milhões de dólares, e um
rombo anual de 8.000 dólares. As
medidas têm uma duração de três
meses, podendo ou não ser
incorporadas às chamadas medidas
estruturais, que irão vigorar a partir
de março de 94 por 3 anos, com o
objetivo de enxugar o orçamento da
PUC em cerca de 30%.
Apesar do caráter ilegal das medidas
econômicas, que só poderiam ter
sido tomadas se o conjunto dos
trabalhadores da Universidade as
aceitassem, a Reitoria fez questão
devotá-Ias no Consun, para manter-
se em vantagem na hora da
negociação com as associações.
As maiores polêmicas ficaram por
conta das medidas que envolviam
salários e contrato de trabalho
(principalmente na questão da
disponibilidade). Embora a Reitoria
afirme que as medidas estão sendo
praticadas para que se evite as
demissões, algumas delas, conforme
já foi apontado no CEPE, são

indiscutivelmente, formas
disfarçadas de corte de pessoal. A
abolição das disponibilidades
conjugada com a aplicação da
deliberação 65/78 (que rege o
contrato de professores), sem que
se tenha uma maior possibilidade de
desenvolvimento de pesquisas (já
limitadas pela medida 1), vai causar
drástica diminuição no contrato dos
professores, provocando,
fatalmente, a expulsão de vários
deles dos quadros da Universidade.
O clima das reuniões do Consun e do
CEPE foi, por vezes, bastante tenso.
Os funcionários lotaram a sala Joel
Martins e expressaram a sua revolta
com cartazes colados nas paredes. Os
professores De Caroli e Ana Maria
Saulensaiaram uma demissão coletiva
quando foi proposto pelo conselheiro
Anselmo da Silva a diminuição do
quadro de assessores da Reitoria e o
fim da verba de representação. Não
faltou nem ofolclórico Alêda Psicolo-
gia que, vestido de palhaço, irrompeu
pela P-65 na reunião do dia 22.
E assim, enquanto a música comia
solta na festa de confraternização de
professores e funcionários, em
nenhum momento eles conseguiram
esquecer que têm menos dinheiro no
bolso e desemprego à vista para 94.
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No último dia 28, os funcionários rios são tão baixos que esses des- parficípardasreuniõesdepartamentaís
decidiram continuar trabalhando 40 contos não ajudariam a PUC em que acontecem a partir de fevereiro,
horas semanais. Eles não concordam nada e nos prejudicam muito", quando serão definidas as cargas ho-
com a medida provisória aprovada conc1uiam vários funcionários re- rárias que os professores terão no
no Consun que reduz em 10% a voltados. próximo semestre.
jornada de trabalho e os salários. Se Sem o 130., eles se reúnem em Quanto a não entrega dos diários,
o pagamento de janeiro vier com assembléia nesta segunda-feira, 3 apesar da Reitoria não ter pago boa
desconto, a AFAPUC imediatamen- de janeiro, às 14 horas. parte do 130. salário, a APROPUC
te vai entrar na Justiça, pois a medida Da mesma forma que os funcioná- retirou a decisão coletiva de não
é ilegal. A lei trabalhista que permite rios, na assembléia dos professo- entrega das notas.
ao patrão reduzir jornada e salário res ficou patente o descontenta- Durante os meses de janeiro e feve-
requer a anuência do trabalhador. O mento com os conselheiros que reiro os professores serão informa-
clima era de revolta na última assem- votaram nas propostas da Reito- dos sobre os desdobramentos das
bléia do ano, especialmente contra os ria, contrariando as recomenda- medidas através de boletins perió-
conselheiros do Consun que aprova- ções das assembléias anteriores. dicos enviados às suas casas, e pelo
ram medidas eminentemente traba- Ficou evidente a preocupação com PUC Viva que circula também nas
lhistas, sem aprofundar a análise so- a redução das horas contratuais de- férias. Nova assembléia está
bre as consequências que elas trarão corrente da aplicação das medidas. marcada para o dia 11 de janeiro, 17
para a Universidade. "Nossos salá- Nesse sentido a APROPUC deverá horas, em local a ser determinado.

Estas são as medkias aprovadas

v

1- Manutenção da Política de Fomento
lnterno à Pesquisa e à Capacitação Do-
cente com dotação orçamentária de 4%
da semestralidade dos alunos;
2- Garantia de Projetos de Extensão
auto-financiados e definição de
percentual da receita do COGEAE para
desenvolvimento de projetos de reco-
nhecida relevância social;
3- Busca de convênios, parcerias e re-
cursos externos;
4- Garantia de permanência dos alunos
na PUC/SP e investimento na amplia-
ção de seu número;
5- Redução temporária de 10%das ver-
bas de representação;
6- Redução de 10% da folha de paga-
mento dos professores nos meses de
dezembro,janeiro e fevereiro e de igual

valor na folha dos funcionários nos
meses de janeiro, fevereiro e março
(os funcionários poderão optar pela
diminuiçãoem IO%dasuajornadade
trabalho);
7-Aboliçãototal das horas emdispo-
nibilidade. Os contratos de tabalho
deverão ser regidos pela deliberação
65/78;
S-Manutenção da Resolução 02/92
suspendendo a contratação de novos
professores;

9- Suspensão da contratação de no-
vos funcionários. Os casos excepcio-
nais serão analisados pela Reitoria e
os professores não deverão ocupar
cargos administrativos em caso de
remanejamento; .

Compre seus presentes de natal na
Papel de Seda - Papelaria

* Cheque para 15 dias ou
1 m r

10- Para evitar a sangria provocada
pelos bancos nos dias que antecedemo
pagamento de salários serão alterados
os dias de pagamento das mensalida-
des e salários. As datas serão discuti-
das entre a Reitoria e as associações;

11- Pagamento do adicional de férias
sobre o salário de março;

12- Convocação da APROPUC para
discussão da diferença entre a propos-
ta de reajuste salarial do acordo
SINPRO-SEMESP e os salários atu-
almente pagos;

13- Convocação da AFAPUC para a
discussão das medidas excepcionais
no sentidode viabilizar o cumprimento
do acordo em vigor;

14- Revisão dos contratos de locação
(Estacionamentos, Restaurantes, Lan-
chonete e Livrarias);
15 -Redefinição da utilização dos es-
paços utilizados pelos Centros Acadê-
micos, sobretudo daqueles explorados
comercialmente
16- Instalação imediata do Conselho
de Administração e Finanças/CAF a
partir decomissão provisória nomeada
pelo Consun.


