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APROPUC
E FUNDASP

ASSINAM NOVO

ACORDO INTERNO
Texto mantém as conquistas

históricas dos docentes

O secretário-executivo da Fundasp, padre Rodolpho Perazzolo e João

Batista Teixeira da Silva, presidente da APROPUC,  assinam o Acordo
Interno de Trabalho dos profesores da PUC-SP
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Continua na
 próxima página

A APROPUC e a
Fundação São Paulo
assinaram, na tarde
do dia 01/3, o acor-
do interno de traba-
lho para o ano de
2019. O novo texto
apresenta poucas
modificações, man-
tendo as conquistas
históricas que carac-
terizam os acordos
de professores e fun-
cionários da PUC-
SP.

As cláusulas que
sofreram mudanças
foram a 9ª, referente
à relação direta de
emprego e a 38ª que
trata da complemen-
tação salarial por aci-
dente ou doença (veja
o texto modificado

na página 2).
Na cláusula 9ª a

Fundasp aumentava
a sua participação na
contratação dos pro-
fessores convidados.
Mas as assembleias
de professores pedi-
ram que no texto fos-
se reconhecida a so-
berania do departa-
mento ou programa
de pós para a contra-
tação e que tal con-
tratação fosse sub-
metida  preferencial-
mente  a critérios aca-
dêmicos. Chegou-se a
um acordo que refle-
tisse tais demandas
modificando-se a re-
dação anterior.

Quanto  à cláusu-
la 38ª a discussão foi

mais demorada. No
início a Fundasp pro-
punha a supressão
total do benefício,
que não faz parte
nem da CLT nem da
Convenção Coletiva
do Sinpro.  Em um
segundo momento a
Fundasp reduziu a
perda em 50%. Mes-
mo assim a APRO-
PUC insistiu com o
secretário-executivo
alegando a grande
perda que os docen-
tes teriam com seme-
lhante redução. Che-
gou-se finalmente a
um denominador
comum, aprovado
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continuação da capa

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

Cláusula 9ª - Relação direta
de emprego: A FUNDASP poderá
extraordinariamente efetuar a
contratação de Professores
como autônomos ou temporári-
os, para atendimento de deman-
das de convênios, cursos ofe-
recidos pela COGEAE (Coorde-
nadoria Geral de Especialização
Aperfeiçoamento e Extensão),
assim como docentes convida-
dos pelos Departamentos ou
Programas, para ministrar aulas
e/ou participar de pesquisas, nos
cursos de Graduação e nos cur-
sos de Pós-Graduação, manti-
dos pela PUC-SP.

Cláusula 38 - Complemen-
tação Salarial por Acidente ou Do-
ença: A FUNDASP concederá
aos professores afastados por
auxílio doença e acidente de tra-
balho os seguintes benefícios:

Parágrafo Primeiro: Comple-
mentação salarial do 1º ao 3º mês
de afastamento de 100% da di-
ferença entre o benefício previ-
denciário ou aposentadoria e o
salário do professor.

Parágrafo Segundo: Comple-
mentação salarial do 4º ao 6º mês
de afastamento de 75% da dife-
rença entre o benefício previden-
ciário ou aposentadoria e o salá-
rio do professor.

Parágrafo Terceiro: Comple-
mentação salarial do 7º ao 9º mês
de afastamento de 50% da dife-
rença entre o benefício previden-
ciário ou aposentadoria e o salá-
rio do professor.

Parágrafo Quarto: Comple-
mentação  do 10º ao 12º mês de
afastamento de 25% da diferen-
ça entre o benefício previdenciá-
rio ou aposentadoria e o salário .

Veja o que muda no Acordo Interno dos professores

pelos docentes na assem-
bleia de 28/2, estabelecen-
do que a complementação
do valor pago pelo INSS
seria recebida na razão de
100% nos três primeiros
meses de afastamento, 75%
nos três subsequentes, 50%
nos três seguintes e 25%
nos três últimos meses.

Esta redução, porém,
tem caráter provisório de-
vendo ser rediscutida na
próxima negociação em
2020.

Os valores referentes ao
pagamento do auxílio es-
cola e do adiantamento sa-
larial não sofreram corre-
ção, permanecendo em R$
770,00 e R$ 2.613,00 respec-
tivamente. Outro pleito
dos professores foi a garan-
tia de uma tolerância para
os horários de retirada de
veículos no estacionamen-
to. O secretário-executivo,
padre Rodolpho Perazolo
informou que tal custo
depende da empresa que
gerencia o estacionamento
e que o pedido será enca-
minhado para análise dos
responsáveis.

MANUTENÇÃO DAS

CONQUISTAS
Mais uma vez a APRO-

PUC consegue manter a
grande maioria das cláusu-
las que compõem o seu
acordo interno de trabalho
dos professores. Apesar dos
acenos da Fundasp no sen-
tido de contenção de cus-
tos, o texto foi mantido em
sua essência.

Essa vitória é maior
quando atentamos para o

período difícil vivido pelos
trabalhadores brasileiros,
quando governos golpistas
e autoritários usurpam di-
reitos historicamente con-
quistados pela classe traba-
lhadora brasileira.

Os funcionários tam-
bém se reunirão com a Fun-
dasp na próxima semana

para discutir o seu acordo.
Uma assembleia da catego-
ria acontece dia 12/3, às 14
h., na sala 100.

Porém, a Fundasp ga-
rantiu que as cláusulas do
atual acordo continuarão
vigorando normalmente
até que um novo texto seja
acordado.


