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TOMA POSSE A NOVA

DIRETORIA DA AFAPUC
Na quita-feira, 29/8, foi

realizada  a asembleia de pos-
se da nova diretoria da AFA-
PUC. A Chapa AFPUC Pre-
sente, única inscrita ao plei-
to, recebeu 122 votos dos as-
sociados registrando-se ape-
nas um voto nulo e um voto
em branco.

A chapa é presidida pela
funcionária Maria Helena
Gonçalves Soares Borges, da
SAE, tendo como vice Fla-
vio Luis Nogueira, do Hos-
pital Santa Lucinda.

A Comissão Eleitoral da
AFAPUC deu posse à nova
diretoria. Em seu pronuncia-
mento a nova presidenta
Maria Helena Gonçalves
Soares Borges agradeceu a
todos os funcionários que
apoiaram  e participaram do
processo eleitoral e enfatizou
o difícil papel que a nova di-
reção terá nos próximos
anos, vivendo um período de
ataques aos direitos traba-
lhistas e em meio a uma
pandemia que tem ceifado
vidas preciosas tanto na
PUC-SP como fora dela.
Lembrou também da difícil
tarefa de manter o pioneiris-
mo da AFAPUC na manu-
tenção de conquistas que-
marcaram a história dos tra-
balhadores da PUC-SP.

Na sesão de informes o
ex-presidente Nalcir Antonio
Jr. comentou o andamento
do processo dos quinquê-
nios que agora está  em fase
de peritagem contábil.

CHAPA AFAPUC PRESENTE

 Presidente: Maria Helena Gonçalves Soares Borges
Vice- Presidente: Flavio Luis Nogueira

1º Secretária: Sandra Aparecida Barbosa Costa
2º Secretária: Carina de Moraes Dias

1º Tesoureiro: Rodrigo Mariano Costa
2º Tesoureiro: Nalcir Antonio Ferreira Junior

CONSELHO FISCAL:
Titulares

Francisco Cristovão
Adenilson Medeiros

Monica Ferreira Souza da Silva
Suplentes:

Valter Aparecido Senfuegos
Juliana Paula Milani Gerevini

Liz Andrea Monteiro Bini
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Publicação daAssociação dos Professores da PUC-SP e da Associação dos Funcionários da PUC-SP

À Reitoria da PUCSP
Profª Drª Maria Amalia Pie Abib Andery

Prezada Profª Maria Amalia,
A diretoria eleita da APROPUC-SP vem, por meio deste ofício, reite-

rar a solicitação de agendamento de reunião com a Magnífica Reitora da
PUC-SP para tratar de importantes questões relativas aos docentes da
PUC-SP, dentre as quais destacamos:

Carreira docente, critérios para ingresso e ascensão;
Desrepresamento; Acompanhamento na Universidade em relação

a Covid

Cordialmente,

João Batista Teixeira da Silva
Presidente da APROPUC-SP

À Secretaria Executiva da Fundação São Paulo
Pe. José Rodolpho Perazzolo
Pe. João Julio de Faria

Prezado Pe. José Rodolpho Perazzolo,

A diretoria da APROPUC vem, por meio deste ofício, reiterar a solici-
tação de agendamento de reunião com a Secretaria Executiva da Fun-
dação São Paulo para dar continuidade às negociações do Acordo
Interno de Professores da PUC-SP, uma vez que a Convenção Coletiva
de Trabalho dos Professores do Ensino Superior - condição colocada
pelo Secretário Executivo para continuidade de nossas tratativas - já
fora assinada e divulgada.

Atenciosamente,
João Batista Teixeira da Silva
Presidente da APROPUC-SP

A APROPUC, no início deste segundo semestre pre-
tende realizar reuniões com os gestores da universidade
para tratar de assuntos de interesse dos docentes da PUC-
SP. Nesta semana já ficou agendada para 16/8 uma reu-
nião com a Fundasp. Veja abaixo a íntegra dos ofícios di-

APROPUC agenda reuniões
 com a Fundasp e Reitoria

rigidos à Fundasp e Reitoria discriminando os temas pro-
postos pelos professores.

A APROPUC também realizará, na terça-feira, 3/8, às 17h,
uma reunião aberta com os docentes, em caráter virtual para
discutir condições de trabalho e alterações contratuais.

Ofício à Fundação São Paulo Ofício à Reitoria da PUC-SP

No dia 24 de julho mais uma
vez os movimentos sindicais e cen-
trais de trabalhadores marcaram sua
posição em contra os desmandos
de Jair Bolsonaro, lutando por va-
cinas, emprego e condições dignas
de trabalho. Em todas as capitais e
grandes cidades brasileiras e tam-
bém do exterior, os trabalhadores
saíram às ruas para se contrapor ao
governo neofascista que se abateu
sobre o Brasil.

A  PUC-SP esteve presente
na manifestação de São Paulo
com diversos professores, fun-
cionários e estudantes participan-
do ativamente do protesto (veja
fotos ao lado).

Novas manifestações acentuam
protestos contra desgoverno Bolsonaro

Nas próximas semanas no-
vas manifestações devem ser
agendadas para dar sequência aos
protestos. Os estudantes prepa-
ram novos protestos para o dia
11/8, dia nacional do estudante e
as centrais sindicais devem estar
se reunindo nos próximos dias.

ENCONTRO NACIONAL DE

SERVIDORES

Na quinta-feira, 29/7, come-
çou o Encontro Nacional dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Setor Público, realizado de forma
virtual. O Encontro  tem como
objetivo organizar a luta contra a

Reforma Administrativa (PEC
32). O texto que tramita no Con-
gresso Nacional reúne diversos
ataques aos servidores e abre bre-
chas para o fim do serviços pú-

blicos aos brasileiros.
A atividade também servirá

para a organização de um ato em
Brasília, no dia 3 de agosto, no
retorno do recesso parlamentar.

Professoras da PUC-SP presentes à manifestação
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Diante da onda fria que
nos atingiu, a APROPUC-
SP - Associação de Profes-
sores da PUC-SP deu iní-
cio segunda-feira, 26/7,  a
uma rápida Corrente do
Bem e até o fechamento
desta edição conseguimos
entre professores da PUC-
SP doações que total iza-
ram 608 cobertores e vári-
as doações de agasalhos,
roupas e calçados, que já
foram entregues na quin-
ta-feira, 29/7,  pela APRO-
PUC-SP à Paróquia São
Miguel Arcanjo e Centro
Comunitário S. Martinho
de Lima, ligado à Pastoral
de Rua, liderada pelo Pa-
dre Júlio Lancellotti.

A APROPUC conse-
guiu contato com um dis-
tribuidor que vende cober-
tores de boa qual idade,
1,48 x 2,20 m, a R$ 23,00 a
unidade.

 Quem quiser e puder
colaborar,  pode enviar
email para  jbteixeira@uol.
com.br, ou através do
Whatsapp 98397-8471,  a
APROPUC se encarrega
de  comprar e encaminhar
as doações à Pastoral.

 A associação também
estará aberta todas as ter-
ças feiras das 10 às 17 ho-
ras para receber mais doa-
ções. Nossa secretária Le-
nilda estará lá para recebê-
las. As doações que acon-
teceram até o momento
estão no Facebook/Insta-
gram da APROPUC

Nosso endereço é Rua
Bartira, 407, fone/Whatsa-
pp: 3872-2685

As doações em dinhei-
ro devem ser encaminha-
das para a conta de  João
Batista Teixeira da Silva -
Banco Santander 033 -
Agência 3929 - C.C.
01000547-4 -Pix: 11 98397
8471.

APROPUC realiza campanha para
doação de cobertores

Na foto ao lado o presidente da APROPUC João Batista Teixeira
da Silva ao lado do padre Julio Lancellotti no ato da entrega dos
cobertores; acima os cobertores entregues aos moradores de rua.


