
Jornal semanal da APROPUC e da AFAPUC

FORA TEMER!
ABAIXO O GOLPE DA DIREITA !

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
CONTRA A REFORMA TRABALHISTA!

PREPARAR A GREVE GERAL!

FUNCIONÁRIO

Negociação dos Acordos Internos

Os estudantes, compreendendo a importância desta resistência
travada pelos professores e demais funcionários, e visando a defesa
da auto-organização dessas entidades demonstram total apoio e so-
lidariedade à APROPUC e AFAPUC. Ainda, os estudantes repudiam a
forma e o trato em que a FUNDASP vem tentando levar as negocia-
ções, de maneira autoritária, contraditória e ausente. Segue a lista de
coletivos, entidades e organizações que apoiam os professores e
demais funcionários nesta luta:

CACS - 22 de Agosto - CARI - Clarice Lispector - CAPSI -
CAFIL - Coletivo da Ponte pra cá - Coletivo Glamour - Coletivo
Ocupar e Construir - Levante Popular da Juventude - União da
Juventude Comunista -UEE -SP -Coletivo Yabá -Coletivo En-
frente (Direito) - Juventude do PT (JPT)
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referentes  à participação do Sinpro-SP no processo de demissão,
adequando o texto à Reforma Trabalhista que exclui o sindicato do
processo homologatório.

Rescisão do Contrato  - Dispensa Coletiva

Proposta da APROPUC - A SUSCITADA compromete-se a não
promover dispensas coletivas durante o período de vigência desse
Acordo Interno

Resposta da Fundasp - Não concorda.

Diretores da Associação - Estabilidade

Proposta da Fundasp - Os membros eleitos da Diretoria da
APROPUC terão estabilidade no emprego durante a vigência do
presente Acordo Interno. ( e não mais durante o seu mandato)

 Formação de Comissão
para Calendário Escolar

Proposta da APROPUC As PARTES comprometem-se a partir
da assinatura do presente Acordo, no prazo de 2 (dois) meses,
prorrogável por mais 1 (um) mês desde que amigavelmente, a criar
uma COMISSÃO com representantes da REITORIA, FUNDASP e
APROPUC, com a finalidade de elaborar um CALENDÁRIO ESCOLAR,
que terá os seguintes objetivos: 1- evitar que professores sejam
acionados ou convocados para qualquer trabalho ou teletrabalho
durante as férias ou recesso, dando-se assim cumprimento à Lei e
à cláusula 41ª da convenção coletiva SINPRO-SP; 2-  propor quadro
de horários e escalas, objetivando atender às atividades que não
possam ser interrompidas durante férias e/ou recesso.
Parágrafo primeiro. Ao final de 2 (dois) meses, a COMISSÃO apresen-
tará um CALENDÁRIO ESCOLAR e será assinado Acordo entre a
FUNDASP e APROPUC, com assistência do SINPRO-SP, dispondo
sobre o cumprimento do horário e escalas de trabalho, compensação
para os professores que trabalharem nas férias escolares e/ou
recesso e/ou pagamento das horas trabalhadas nesse período.

Resposta da Fundasp -  A FUNDASP não concorda com a
redação indicada, tendo sugerido a previsão de criação da comissão
da seguinte maneira: O escalonamento do gozo de férias para os
professores com funções acadêmico-administrativas, bem como,
para aqueles que exerçam atividades enquadradas como essenciais,
deverá ser objeto de discussão de Comissão formada por membros
da REITORIA, FUNDASP e da APROPUC, a fim de definir os critérios
e procedimentos que garantam o gozo das férias por esses docentes,
nos termos desta cláusula.

Fecho

Proposta da APROPUC- Situações não previstas neste Acordo
serão tratadas nos termos da CLT e da Convenção Coletiva de Trabalho
da Categoria. subsidiária e supletivamente pela Convenção Coletiva
SINPRO-SP 2017/2018,assinada entre o SINPRO e SEMESP, base
territorial Estado de São Paulo, ano 2017/2018, com vigência de 1º de
março de 2017 a 28 de fevereiro de 2019, exceto para as cláusulas que
nomeia, disponível no sítio http://www.sinprosp.org.br/
convencoes_acordos.asp?id=100,ficando as cláusulas da Convenção
SINPRO-SP 2017/2018 ratificadas, como se  tivessem sido literalmente
transcritas no presente Instrumento. Na ausência de normas no Acordo
Interno ou Convenção Coletiva, aplica-se a CLT e normas trabalhistas.

Resposta da FUNDASP -  sugere que a redação anterior, indicada
na cláusula 47 abaixo, seja mantida, uma vez que o texto proposto já
está contemplado na previsão da referida cláusula. Cláusula 47 -
Situações não previstas neste Acordo serão tratadas nos termos da
CLT e da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.

Disposições  Gerais

Proposta da APROPUC - Parágrafo Único - As cláusulas deste
Instrumento são válidas até que seja assinado novo Acordo Interno
entre as partes, substituindo o atual.

Resposta da Fundasp - Não concorda

Contrato de Trabalho

Proposta da APROPUC - Fica proibida a contratação de
professores em regime de contrato intermitente, em qualquer hipóte-
se.

Resposta da Fundasp - Não concorda

Mudança de disciplina

Proposta da Fundasp O professor não poderá ser transferido
de uma disciplina para outra, nem de um curso para outro, salvo com
seu consentimento tácito.

Remuneração

Proposta da APROPUC - Os salários dos empregados da
SUSCITADA serão reajustados na forma prevista na Convenção
Coletiva ou Dissídio Coletivo do SINPRO e SEMESP, base territorial
Estado de São Paulo, ano 2017/2018, admitida compensação de
eventual adiantamento a título de reajuste

Resposta da Fundasp - Não concorda.. A Convenção Coletiva
2017/2018 prevê o índice de reajuste salarial apenas para 2017. Por
essa razão, a Fundasp aguardará a definicação das negocições para
o índice de 2018, sem prejuízo de eventual decisão quanto à anteci-
pação de algum percentual.

Adiantamento Salarial

Proposta da Fundasp -  R$2.613,00 (dois mil, seiscentos e treze
reais)

Adicional Auxílio-Escola

 Proposta da Fundasp -R$770,00 (setecentos e setenta reais

Dispensa Gestante

Proposta da APROPUC
Fica assegurado o prazo suplementar de 60 dias após a estabilidade
legal garantida à gestante, no caso de dispensa sem justa causa.
Neste caso fica garantida à Professora a percepção dos salários
correspondentes a todo o período a que se refere esta cláusula, sem
prejuízo do pagamento do aviso prévio. Esta cláusula não se aplica
às Professoras com contrato de prazo determinado.

Resposta da Fundasp   Não concorda com a exclusão das
professoras com prazo determinado

Rescisão Contrato de Trabalho

Proposta da Fundasp - Cláusula 40 - O Professor despedido por
justa causa será informado por escrito dos motivos da dispensa,
conforme precedente TST 047. Neste caso, a FUNDASP se obriga a
inserir na carta-aviso o dispositivo legal e o motivo que deu origem ao
fato, sob pena de, não o fazendo, presumir-se descaracterizada a
justa causa.  (Neste ítem a Fundasp  exclui uma série de parágrafos
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Acima as baterias das Atléticas recepcionam os calouros.
abaixo os ingressantes da Faculdade de Ciências Sociais

Professores e estudantes durante o debate sobre conjuntura
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