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A Reforma Sindical e a
Crise Econômica crônica
afetaram de modo drásti-
co as entidades sindicais
e de representação dos
trabalhadores. Em uma
estimativa, as receitas dos
sindicatos, sejam traba-
lhistas ou patronais, caí-
ram 80%, em alguns ca-
sos mais. A APROPUC já
vem adotando medidas
de contenção de despe-
sas e reformulação de seu
modus operandi ao longo
deste ano de 2019 diante
dos impactos graves que
já sentimos. Porém, vários
são os fatores que contri-
buem hoje para uma de-
terioração ainda mais gra-
ve no próximo ano - e bas-
ta acompanhar os relatos
das lutas em que a enti-
dade está inscrita para
constatarmos que esta-
mos diante de um cená-

A CRISE DAS

REPRESENTAÇÕES

DOS TRABALHADORES

NO BRASIL E A PERMANÊNCIA

E DESENVOLVIMENTO
DA  APROPUC

rio bastante perigoso
para a permanência de
nossa entidade.

Neste sentido, a dire-
toria apresenta a seguir
um conjunto de encami-
nhamentos e medidas já
adotadas e em fase de
análise para pronta im-
plementação, assim como
a proposta da discussão
em maiores detalhes em
Reunião Aberta a ser con-
vocada neste mês de no-
vembro para detalhamen-
to e demais informações.

1. Da permanência
da APROPUC

À  luz do novo momen-
to das lutas sociais e das
condições econômicas
por que passa a socieda-
de brasileira, a PUC-SP e
a própria APROPUC, uma
série de medidas drásti-
cas de gestão já estão

sendo e outras mais de-
verão ser adotadas para
adequar o modus ope-
randi da associação, in-
crementar suas receitas,
diminuir suas despesas.
Estas medidas, algumas
para pronta implementa-
ção e outras para análise
e aprofundamento, que
serão elencadas mais
abaixo, deverão ser apre-
sentadas para discussão
em Reunião Aberta dos
associados a ser convo-
cada ainda para este mês
de novembro de 2019.
Assim a APROPUC pre-
para-se para a continui-
dade e aprofundamento
do combate na defesa
dos direitos e condições
de trabalho e remunera-
ção dos professores da
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PUC-SP, assim como para
sua cada vez mais atuan-
te e consistente defesa do
ensino e inserção nas lu-
tas sociais.

2. Da receita

Após estudo e proje-
ção das receitas prove-
nientes da colaboração
dos seus associados, a si-
tuação delineou-se grave/
gravíssima para os próxi-
mos períodos - isto à luz
de uma tendência já ma-
nifesta no decorrer dos úl-
timos anos, mas também
à luz do "advento da regra
dos 75 anos" - que, aliás,
foi, é e será combatida pela
APROPUC. De pronto ficou
claro que a APROPUC tem
que fazer um esforço para
não ficar totalmente de-
pendente da receita pro-
veniente da contribuição
dos associados atuais,
mas que deve empreen-
der uma decisiva campa-
nha de filiação de novos
associados, assim como
estabelecer e incrementar
as "outras receitas".

3. Da despesa

 Dentre outras despe-
sas, três grandes itens de
despesa revelaram-se
passíveis de tratamento
imediato com impacto
decisivo nas finanças da
Associação:

- Horas Administrativas
da Diretoria;

- Recursos Humanos;
- Edição e Publicação

do PUCviva.
Quanto às Horas Admi-

nistrativas da Diretoria: as
horas administrativas fo-
ram uma conquista da
categoria em lutas que
remontam as décadas de
1980 e 1990. Tinha-se
claro à época, como temos

hoje, que os dirigentes da
APROPUC devem ter au-
tonomia em relação às
demais esferas da PUC-
SP e, também, dos de-
mais órgãos de represen-
tação dos sindicalismos
oficiais. E assim a catego-
ria decidiu que para ser
representada, suas lide-
ranças eleitas deveriam
ter condições de militar no
padrão requerido por nos-
sas lutas internas e exter-
nas, para tanto liberando-
se de parte da carga ho-
rária de trabalho na PUC-
SP, em um montante de
até 50 horas contratuais
referentes à categoria do
professor na carreira. Es-
tas 50 horas deveriam ser
distribuídas entre os dire-
tores conforme plano de
trabalho a cada início de
semestre letivo. Posterior-
mente, outra conquista foi
a luta pelo reconhecimen-
to destas horas pela Fun-
dação São Paulo para
que elas entrassem no
cômputo da previdência e
demais aspectos da car-
reira do professor eleito
para mandato na direto-
ria da APROPUC, o que
passou a figurar nos Acor-
dos Internos desde então.

Com o recrudescimen-
to das lutas sociais, as
fortes demandas sobre a
APROPUC, o patamar de
Horas Administrativas
chegou ao teto de 50 ho-
ras em 2018. Ensejando
então, o que era claro na
época, uma redução pos-
terior, no início do 1º se-
mestre letivo de 2019 des-
tas 50 para 30 horas. Ago-
ra deliberou-se indicativa-
mente por uma maior re-
dução para o início de
2020 de um total de 30
horas para 25 ou 20 ho-
ras - o que será devida-
mente deliberado quando
do início de 2020, do pla-
nejamento e orçamenta-

ção, e do plano de lutas
da APROPUC.

Quanto a Recursos
Humanos: a APROPUC ti-
nha até então dois funcio-
nários. E as despesas
neste item constituem
peso insustentável no or-
çamento da entidade.
Dois aspectos foram con-
siderados neste item. O
primeiro diz respeito à re-
formulação do modus
operandi da APROPUC,
seu modo de funciona-
mento no dia a dia. As
adequações de horário e
quesitos de qualificação
do pessoal de secretaria,
exigem funcionários com
perfis a serem redefini-
dos, além da própria rea-
dequação quantitativa.

Sendo assim a Direto-
ria referendou a demissão
do funcionário Luiz Carlos
de Oliveira Quagliotti por
três motivos: pelo fato do
funcionário não mais cor-
responder às expectati-
vas da diretoria, pelo al-
tíssimo e crescente cus-
to, e pelo novo perfil ne-
cessário segundo o rede-
senho do modus operan-
di do quotidiano da
APROPUC. Deliberou-se
então por implementar a
demissão do funcionário a
contar do dia 17/10/2019,
dando sequência a todas
as formalidades e ao pa-
gamento de todos os
direitos na forma da lei.
Deliberou-se também que
haverá um encontro com
o funcionário com vista
a possíveis esclarecimen-
tos quanto à decisão
tomada e o histórico do
seu desempenho nos 16
anos de trabalho junto à
APROPUC.

Quanto ao PUCviva: o
Jornal PUCviva, que tem
sido tradicionalmente o
veículo de comunicação
da APROPUC com seus
associados e com o pro-

fessorado da PUC-SP,
deve passar gradativa,
mas aceleradamente, por
profunda reformulação no
que diz respeito à sua
publicação, que hoje, em-
bora se dê também digi-
talmente, se dá principal-
mente e tradicionalmente
em papel. No novo forma-
to e meio de publicação
digital, sua disponibiliza-
ção ao público deverá se
dar principalmente em
mídia digital, através das
redes sociais e da página
da APROPUC. Com isso,
além de uma moderniza-
ção importante e inadiá-
vel, despesas significati-
vas de edição e de publi-
cação serão fortemente
reduzidas já para o próxi-
mo ano de 2020.

Outras Despesas e
Contratos: a diretoria não
cessa de fazer o "pente
fino" nos contratos de ser-
viços de suporte às suas
atividades. E onde neces-
sário e possível está sem-
pre renegociando-os. Po-
rém, à luz do novo modus
operandi que terá seu iní-
cio já no próximo semes-
tre letivo haverá reformu-
lações importantes, sem-
pre pautadas pelo quadro
financeiro da entidade.

Instalações e Adequa-
ção de Equipamentos: a
adequação das instala-
ções e demais elementos
para o novo funciona-
mento da sede, assim
como da forma de intera-
ção da APROPUC com
seus associados e com a
comunidade, serão feitas
segundo projetos especí-
ficos que serão discutidos
em diretoria.

Estas deliberações foram
exaustivamente discutidas
e aprovadas pela maioria
do corpo da diretoria.

APROPUC - Associção dos
Professsores da PUC-SP
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Da esquerda para a direita Tassiana Barreto, Jaci Martins e a professora Carmem Junqueira
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Na última semana a PUC-SP comemorou os 90 anos do professor
Maurício Tragtemberg. A APROPUC associa-se às homenagens ao

docente e na próxima semana estará  divulgando a cobertura do evento
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Os professores Jorge Claudio e Vicky Weischtondt durante a palestra
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