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Em assembléian~~;timaquar:
ta-feira, os professores aprovaram
uma série de iniciativas para enfren-
tar a crise provocada pelas medidas
de emergência da Reitoria e a de-
núncia do acordo interno de traba-
lho. Decidiram formar uma comis-
são com representantes de todos os
departamentos para esmiuçar as me-
didas estruturais a serem apresenta-
das ao Consun no próximo dia 23.
Outra comissão vai preparar um
diagnóstico detalhado sobre oque
está acontecendo na Universidade,
sobre o impacto das medidas de
emergência em cada departamento.
"É muito importante que tenhamos
uma visão global pois a Reitoria
está negociando diretamento com
cada departamento. Ninguém sabe
o que acontece com o vizinho e
assim a PUC vai sendo modificada
aos pedaços sem que se questione
o que isso representa para o conjun-
to", afirmou Madalena Guasco Pei-
xoto, presidente da APROPUC.
Será prepararado um calendário
de discussões com temas a serem
abordados pela diretoria da
APROPUC e representantes do
CEPE, Consun e com a participa-
çãe dos professores.
A assembléia decidiu ainda elaborar
um documento firmando a posição
de não aceitar nenhuma demissão,
nenhum corte e aconselhando que
todos lutem em seus departamentos
para que nenhuma turma seja fecha-
da, para que as mudanças sejam
discutidas antes de qualquer deci-
são. "Uma turma da Geografia foi
fechada, outra da Matemática com
17 alunos, no turno da manhã, tam-
bém :roi. Isso abre caminho para
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extinção de cursos. É muito sé-
rio", avaliou a professora Sônia,
da Matemática.
A Reitoria pediu a três departamen-
tos que estudem a possibilidade de
criação de novas turmas naPsicolo-
gia, Direito e FEA "Precisamos
avaliar muito bem o que isso vai
significar para a Universidade como
conjunto", adverte a professora
Téia, da Psicologia. "A Reitoria não
tem plano nenhum para a PUc. Ela
instalou o caos aqui dentro. Mas
outras pessoas têm um modelo. No
meu departamento o professor
Zigmar fala em terceirização como

alternativa. E nós precisamos dis-
cutir e aprofundar para podermos
apresentar o nosso modelo de
PUC.Com um corpo docente
desengajado e órgãos
colegiados sendo esvaziados
estamos em risco".
Diante da indignação dos professo-
res e de protestos seguidos, a Reito-
ria propôs à diretoria da APROPUC
a discussão da denúncia do acordo.
Mas escalou assessores para duas
reuniões semanais. Ficou decidido
na assembléia que a diretoria da
APROPUC não negocia com o se-
gundo escalão.Um documento será
enviado à Reitoria reafirmando a '
não aceitação do desconto de
11,11 % como "doação" dos pro-
fessores e repudiando a denúncia
do acordo interno. "Quem não luta
perde. Este é um momento de
polarização. Tenho acompanha-
do os esforços da APROPUC
em defesa dessa universidade e
posso dizer que a entidade é um
patrimônio a ser preservado com
muito carinho. A denúncia do
acordo além das perdas materi-
ais e morais, traz perdashistóri-
caso É uma atitude brutal que
denuncia conquistas que 'sinali-
zaram possibilidades para o país
inteiro", afirmou o professor
Lúcio Flávio.
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F uncionários

Discussão? Só com
quem decide

NãO negociar com a comis- sem antes submetê-Ia à assem- quadrimestralidade de março.
são designada pela Reitoria.
Esta foi a principal deliberação
da assembléia dos funcionári-
os realizada na quarta-feira, dia
10. Depois de duas rodadas,
nas quais as conversas esta-
vammais para o sexo dos anjos
do que para a apresentação de
propostas concretas, os funci-
onários se cansaram e resolve-
ram só dialogar com os própri-
os reitores que realmente têm o
poderdecisório, E mesmo as-
sim, a diretoria da AFAPUC
não fechará nenhuma proposta

bléia da categoria.
O pagamento das dívidas traba-
lhistas pendentes foi tratado mui-
to vagamnente pela comissão na
última reunião. Segundo' disse-
ram os representantes da Reito-
ria o 130. poderá ser pago no
mês de maio, os índices do acor-
do de 92 ainda não foram sufici-
entemente avaliados e também
não há qualquer decisão sobre os
15% que deveriam fazer parte
integrante do 130. Além disso
foi levantada a hipótese de uma
discussão dos índices de

CEPE:' analisa
.....pedidos de bolsa.
Só dois pontos foram discutidos na reunião do CEPEna
última quarta-feira: as novas fichas cadastrais que os
professores deverão preencher e como será o aproveita-
mento das bolsas destinadas a pesquisa. As fichas serão
enviadas às chefias acadêmicas com instruções e prazos
para o preenchimento. O RH espera fazer o cálculo dos
salários de março com os dados das fichas.
Com relação às pesquisas, o CEPE ainda esta analisando
até o final do mês os 81 pedidos de bolsa (56 para
capacitação docente e 31 para pesquisa doutor). Mas
existem dúvidas, pois muitos professores não se inscreve-
ram por causa da proibição da concessão de 10 horas para
capacitação docente àqueles que não cumprem 20 horas
aula. Em Sorocaba 200 professores não podem se titular
por causa dessa norma. Outro ponto de discussão foi se
deveria ou não incluir-se as horas pesquisa no contrato, o
que acabaria por mudar a carga básica de muitos professo-
res .. A' vice-reitoria acadêmica anunciou que a correção
monetária devida pelo atraso do salário será paga em folha
complementar, ainda não se sabe quando. '

Como se vê, não está fácil. Mas
a avaliação da diretoria da
AFAPUC é de que uma greve
neste momento só seria interes-
sante para os patrões que pode-
riam aproveitar para demitir. A
entidade propõe outras formas
de luta e informa que até o dia 18
deverá ocorrer uma mesa conci-
liatória no DRT sobre o paga-
mento dos índices e do 130.

Demissões
Na assembléia do dia 9, os pro-
fessores avaliaram como sendo
absurda a atitude da Reitoria de
enviar carta aos professores du-
rante as férias convidando-os a
se demitirem. "Foi uma falta de
respeito com seus quadros", ana-
lisou Madalena Peixoto. "Que
tipo de PUC eles querem salvar
com atitudes como esta?". Os
professores ficaram perplexos.
"Estou na PUC desde 1971 e fui
tratada como dispensável. Atitu-
des como essa nos desmerecem a
todos e à APROPUC como enti-
dade representativa", analisou a
professora Téia. Até agora só dez
professores procuraram o RH
para demissão voluntária. São
não optantes do FGTS e outros
em licença. Émuito possível que
a Reitoria não tenha o dinheiro
para pagar essas indenizações.
Caso o acordo a ser fmnado entre
esses professores e a PUC não
seja cumprido, a demissão é in-
validada por lei.



I~,ko,ao chá das 5

O que perdemos
com a denúncia do

APROPUC no dia 8 de janeiro, que
não existia qualquer outra medida à
vista que prejudicasse os professo-
res, a Reitoria no dia seguinte de-
nunciou o acordo interno. Foi um
verdadeiro golpe. E só depois de
muita pressão, o professor Ronca
chamou a entidade para tratar do
assunto, e assim mesmo escalando
assessores para isso. Claro que não
se trata de negociação, mas de uma
tática para adiar e adiar mais uma
vez. Como a assembléia de anteon-
tem decidiu que a APROPUC não
senta com o segundo escalão, e
dispensa o chá das 5, a diretoria da
entidade está livre de ouvir
baboseiras como a que disse o pro-
fessor Rubens. "Denunciamos o
acordo porque estava tudo confu-
so, nunca sabíamos se usávamos
esse ou o do Sinpro". É demais! O
próprio Sinpro em seu acordo pre-
vê o respeito a todos os acordos
internos da associação.
Com a denúncia, os professores
perdem e muito. O acordo do Sinpro
não contempla todas nossas con-
quistas. Pelo nosso acordo fica ga-

letivo para todos os professores, 15
dias úteis de férias com o pagamen-
to de 1/3 correspondente em julho,
gratuidade integral ao professor e
dependentes nos cursos da PUC,
restrito apenas ao professor no con-
trato do Sinpro que estabeleceape-
nas 30 dias corridos de férias em
julho e vê janeiro como recesso. O
acordo prevê também a estabilida-
de aos diretores da APROPUC du-
rante dois anos de mandato e mais
um, a complementação do auxílio
doença até o salário integral do
professor, licença paternidade de
uma semana aos professoresinclu-
sive no caso de adoção. O acordo
do Sinpro prevê só cinco dias e não
contempla os pais de filhos
adotados. Os professores da
PUC podem perder também o
direito a um mês de licença
remunerada no caso de doença
grave de filhos ou cônjuge, o
adicional de 5% por
quinquênio, a extensão da as-
sistência médica depois da apo-
sentadoria, entre outras 'con-
quistas de anos de luta.

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cadernos, fichários e agendas.
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PUCs juntasN o próximo dia 8 de abril, pro-
fessores de todas as PUCs
reuném-se para discutir o rumo
dessas universidades. Estará em
pauta a contradição da universi-
dade que a nível público se colo-
ca como democrática e no inter-
no combate a organização livre
de seus trabalhadores e acaba
com eleição da reitoria como já
aconteceu em Goiás.

Palpite infeliz
Pegou muito mal para a Reitoria
usar o parecer do curador em
carta para os professores. Esse
parecer foi repudiado pelo pró-
prio professor Joel justamente
por ferir a autonomia universitá-
ria ao apontar como "problemas"
para a universidade a existência
das associações de professores e
funcionários, os acordos inter-
nos e a própria eleição da Reito-
na.

Auditoria na gavetaA assembléia dos professores co-
brou ainda o resultado da auditoria
que a Reitoria abriu apenas aos
conselheiros do Consun.i'Eles não
mostram à comunidade porque o
impacto poderia ser muito grande.
Só por isso, e não para proteger o
inquérito. Éclaro que os suspeitos
jásabemdetudo. Só a comunidade
não conhece o conteúdo da audito-
ria", afirmou um professor.


