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A APROPUC terá um
encontro com o secretário-
executivo da Fundasp, Padre
Rodolpho Perazzolo, nesta
segunda-feira, 16/8, para dar
continuidade às negociações
do Acordo Interno de Pro-
fessores da PUC-SP, uma vez
que a Convenção Coletiva de
Trabalho dos Professores do
Ensino Superior já foi assi-
nada. As negociações foram
interrompidas unilateralmen-
te ano passado, quando o se-
cretário executivo da Fundasp
determinou que retomaria as
negociações somente quando
houvesse um acordo quanto
à Convenção. A diretoria da
APROPUC também deverá
se reunir com a Reitoria em
26/8,  para tratar de temas
como carreira docente, crité-
rios para ingresso e ascensão;
desrepresamento; acompa-
nhamento na Universidade
em relação a Covid.

A AFAPUC tem  reunião
agendada com a reitoria na
terça-feira,  17/8, onde  pre-
tende apresentar aos gestores
a nova composição da dire-
toria da entidade. Os direto-
res esperam se inteirar quan-
to aos prazos/procedimen-
tos para o retorno presencial
das atividades administrati-
vas.  Por outro lado a  associ-
ação ainda não recebeu retor-
no do encontro solicitado à
Fundasp.

Durante o encontro com
a Fundasp, a associação dos
docentes deverá debater ou-
tros assuntos que vêm in-
quietando os docentes, en-

APROPUC REÚNE-SE COM

A  FUNDASP NESTA SEGUNDA-FEIRA
tre eles está o adiamento dos
depósitos do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço.
A PUC-SP optou pelo cami-
nho definido pela Medida
Provisória 1046, que propor-
ciona ao empregador a pos-
sibilidade de suspender os
depósitos do FGTS durante
os meses de abril, maio, ju-
nho e julho de 2021, deven-
do os depósitos serem reto-
mados em setembro (mês
referência agosto),  com o
pagamento dos atrasados em
até quatro meses.

A medida é extremamen-
te prejudicial para os traba-
lhadores aposentados que
têm o crédito do FGTS rea-
lizado diretamente em suas
contas. A APROPUC deverá
propor que o pagamento dos
atrasados seja feita de uma só
vez, até porque os pagamen-
tos suspensos não implicam
em ônus para o empregador
no que se refere a reajustes,
correção monetária e juros.

Por outro lado a ausência
de pagamentos regulares por
parte do empregador blo-
queia a consulta de informa-
ções do FGTS nos aplicati-
vos, impedindo que o traba-
lhador tenha acesso ao seu
saldo para fins rescisórios.

REDUÇÃO DE CONTRATO E
FINAL DE CARREIRA

Outra preocupação que
os professores têm levado à
associação é a que se refere
ao corte de cargas contratu-
ais. Muitos docentes têm sido

prejudicados com a diminui-
ção de sua carga horária, mas,
sobretudo isto vem aconte-
cendo com aqueles professo-
res com idade próxima ou
superior a 75 anos, que são
afastados de suas aulas, pre-
ferindo-se professores de
menor custo para a universi-
dade.

Vários desses professores
têm relatado que se encon-
tram hoje no chamado lim-
bo, onde permanecem com
uma carga horária baixa ou
sem nenhuma hora letiva e
não são dispensados, mesmo
que queiram sair da univer-
sidade.  Esses professores,
que sofrem verdadeiro assé-
dio moral, são colocados nes-
se "limbo" à revelia de suas
vontades e ainda têm que ar-
car também com o pagamen-
to de seu plano de saúde com
dinheiro de seu bolso, uma
vez que a FUNDASP não as-
sume essa despesa.

A APROPUC recomen-
da aos docentes que se en-

contram nessa situação que
procurem o departamento
jurídico da entidade para os
devidos encaminhamentos.

ESCALADA INFLACIONÁRIA

Diante da escalada infla-
cionária dos últimos meses o
Sinpro-SP está reivindicando
às escolas de educação básica
que antecipem os valores do
rejuste que serão pagos até
2022.  Os professores do en-
sino superior também en-
frentam problema semelhan-
te (ou até pior), pois deverão
receber 4% em janeiro (a
PUC-SP já adiantou 3%) e
começar a negociar os 2,49%
que faltam ser pagos do rea-
juste de 2020.

As negociações do ensi-
no superior  para o reajuste
de 2021, como estabelecido
na Convenção Coletiva, de-
vem começar no início de
2022, provavelmente com ín-
dices ainda inéditos nestes
últimos anos.



13/08/20212

Edição: Valdir Mengardo
Reportagem e Fotos: Sthefane Mattos

Revisão: Marina D'Aquino
Edição de Arte /Editoração : Valdir Mengardo

e Ana Lucia Guimarães
Conselho Editorial: Maria Betriz Abramides, João Batista
Teixeira, Jason T. Borba, Victoria C. Weischtordt, Nalcir

Antonio Ferreira Jr e Maria Helena Gonçalves Soares Borges

APROPUC: Rua Bartira, 407 - Cep 05009-000 - Fone 3872-2685

AFAPUC: Rua Ministro Godoy,1055 - Fone 3670-8208

PUCviva:  Fone/WhatsApp: 3872-2685

Correio Eletrônico: pucviva.jornal@uol.com.br
Pucviva na internet: www.apropucsp.org.br

Publicação daAssociação dos Professores da PUC-SP e da Associação dos Funcionários da PUC-SP

Trabalhadores preparam o Dia Nacional de

Mobilização contra a reforma administrativa
Na próxima quarta-feira

18/8, as centrais sindicais
estão organizando o Dia
Nacional de Mobilização e
Paralisação  contra a "refor-
ma administrativa", que ata-
ca os direitos dos servido-
res públicos, e  promove o
desemprego no país.

A PEC 32,  que tramita
na Câmara é a tentativa  do
governo Bolsonaro impor a
reforma administrativa, cri-
ando  condições para a con-
tratação de forma precária
no serviço público, com jor-
nada parcial de trabalho e até
com salário inferior ao mí-
nimo.  No dia 18 serão rea-
lizados grandes atos, assem-
bleias nas entradas e nos lo-
cais de trabalho, nas ruas,
panfletagem em pontos de
ônibus, terminais de trem,
metrô, paralisações, carreatas
e intervenções nas  redes
sociais com a pauta da clas-
se trabalhadora.

A educação também es-
tará presente nas mobiliza-
ções, a Confederação Naci-
onal dos Trabalhadores em
Educação (CNTE) convo-
cou todos os trabalhadores
da Educação para participar
ativamente da luta contra a
Reforma Administrativa
(PEC 32) de Jair Bolsonaro.

A APROPUC e a AFA-
PUC apoiam os atos que
acontecerão em todo o país
e estarão presentes nos pro-
testos.

"UNIVERSIDADE

PARA POUCOS"

Por outro lado os des-
mandos e aberrações do
desgoverno Bolsonaro
prosseguem. Mesmo com a
demonstração de "força" do
presidente, colocando tan-
ques sucateados na frente
do Congresso, foi inevitá-
vel a  derrota fragorosa do
voto impresso na Câmara
dos Deputados. Mas os ata-
ques contra a democracia e
os direitos dos trabalhado-
res não param: no dia  10/
8, o ministro da Educação
Milton Ribeiro, defenden-
do o ensino técnico do
país, afirmou  que " a uni-
versidade deveria, na verda-
de, ser para poucos, nesse
sentido de ser útil à socie-

dade". A afirmação provo-
cou viva reação entre as en-
tidades educacionais do país
e da sociedade em geral.
Para a União Nacional dos
Estudantes "Quem paga a
educação é o povo trabalha-
dor brasileiro. E por direito
o ensino superior de quali-
dade deve ser acessível a to-
dos, porque assim o povo
quer e assim foi acordado
em nossa Constituição".  A
APROPUC repudia mais
este ataque à educação  de
um governo que tenta des-
truir todo o ensino público
em prol da total mercantili-
zação da educação.

ATIVISTA PRESO
O ativista negro Paulo

Galo, acusado de atear fogo
à estátua de Borba Gato,
continua sendo perseguido

pela polícia e pela retrógra-
da elite paulistana. Na rea-
lidade o  secretario estadual
de Segurança Pública de São
Paulo, responsável pela atu-
ação da Polícia Civil, que
investiga Paulo Galo pelo
incêndio à estátua é o gene-
ral da reserva João Camilo
Pires de Campos, que vem
de uma das principais famí-
lias de bandeirantes paulis-
tas.

Negro, morador de peri-
feria e entregador de aplica-
tivos, o ativista tem uma
origem social bem distinta
dos ocupantes do alto es-
calão da burocracia estatal
que o mantiveram preso. A
sociedade civil, partidos e
movimentos sociais têm
protestado pelas redes so-
ciais contra a prisão arbitrá-
ria de Paulo Galo

Em agosto a PUC-SP
completará 75 anos de cri-
ação. Inaugurada em 1946,
a universidade tem uma
extensa trajetória repleta
de lutas, desafios e socia-
bilidade diária.

Em comemoração à
data a  PUC criou um site
para comunidade onde
poderá ser acessada a pro-
gramação de comemora-
ção e depoimentos de pes-
soas que passaram pela
universidade. A programa-

PUC faz programação em comemoração aos 75 anos
ção se inicia no dia 20/08
com uma missa por Dom
Odilo Pedro Scherer, Car-
deal Arcebispo de São
Paulo e Grão Chanceler da
PUC-SP; no dia 24/08
acontecerá uma Sessão so-
lene de celebração dos 75
anos da PUC-SP com a
presença do Cardeal Dom
Odilo Pedro Scherer, Ma-
ria Amalia Pie Abib An-
dery,  Rossiele Soares da
Si lva e Fernando Padula
Novaes;  no dia 25/08

acorrerá o debate “Nos 75
anos da PUC-SP, memória
e direitos humanos” com
a presença de: Amanda
Romanell i  Si lva;  Heloisa
de Faria Cruz; Anivaldo
Padilha;  Marlon Alberto
Weichert. Toda programa-
ção será transmitida pela
TVPUC e pelo perfil ofi-
cial da PUC-SP no Face-
book.

Para mais informações e
conferir os depoimentos
acesse: pucsp.br/puc-75anos
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Padre Julio agradece solidariedade

depois dos ataques de deputada bolsonarista
Na segunda-feira, 09/8,

o padre Julio Lancellotti
manifestou-se nas redes so-
ciais agradecendo a todos
pelo apoio e solidariedade
prestados pela sociedade ci-
vil à sua campanha de ajuda
aos morodores de rua. A so-
lidariedade cresceu princi-
palmente depois que a de-
putada bolsonarista  Ja-
naina Paschoal teceu críti-
cas à campanha de Lance-
llotti, dizendo que o acolhi-
mento da população pelo
padre Julio possibilita a per-
manência do povo de rua no
vício. "Queria agradecer a
todos que têm manifestado
sua solidariedade e colabo-
ração com o trabalho da
pastoral de rua de São Pau-
lo e com todos os grupos
religiosos ou não religiosos
que buscam sobretudo se-
rem humanizadores da vida
indo ao encontro daqueles
que ninguém quer", disse
Lancellotti no Instagram.  A
APROPUC tem participa-
do ativamente da campanha
do padre Julio Lancellotti e
prossgue na arecadação de
cobertores para os morado-
res de rua. Veja mais infor-
mações sobre doações no
cartaz ao lado.

Atividade do curso de Jornalismo
homenageia centenário de D.Paulo

Os professsores Elias
Novellino, Anna Feldman e
Valdir Mengardo, do curso
de Jornalismo estarão rea-
lizando juntamente com
seus alunos uma atividade
virtual em homenagem aos
100 anos de D. Paulo Eva-
risto Arns.

O evento, a ser realizado
virtualmente nos dias 17 e
20/8, durante as aulas dos

professsores,  contará com
a produção de alunos do
curso que, juntamente com
convidados que participa-
ram da trajetória de D. Pau-
lo Evaristo Arns , procura-
rão resssaltar a vivência do
Grão Chanceler da PUC-SP,
na defesa dos direitos hu-
manos e no combate à dita-
dura militar instaurada em
1964.

Na quinta-feira, 12/08,
aconteceu mais um debate da
APG sobre  cotas étnico-ra-
ciais e sua distribuição na uni-
versidade. Desde a reativação
da APG surgiu uma grande
demanda  sobre qual o crité-
rio estabelecido para a dis-
tribuição de bolsas para a
pós graduação. Cada progra-
ma tem sua autonomia e cri-
térios na seleção, com isso,

Pós graduandos  realizam debate
sobre cotas étnico-raciais

segundo os dados coletados,
apenas 5 de 25 programas da
universidade atendem os
30% das bolsas estabelecidas
pela Fundação São Paulo.  O
encontro também abordou
temas como comissão de
bolsa semestral; GT de cotas;
heteroidentificação; fraudes;
falta de transparência da rei-
toria; questão socioeconômi-
ca dos alunos; entre outros.


