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CHAPA 1 VENCE ELEIÇÕES NA APROPUC

Resultado final das eleições da APROPUC para o biênio 2021/23

Votos válidos Chapa 1 Chapa 2 NulosBrancos

221 117 97 05 02

Diretoria
Presidente: Prof. Me. João  Batista Teixeira da Silva - Depto.
de Ciências da Linguagem e Filosofia/FAFICLA
Vice-Presidente:Profª Drª Maria Beatriz Costa Abramides  -
Depto. de Serviço Social/ Faculdade de Ciências Sociais
1ª Secretário: Prof. Dr. Antonio Carlos Mazzeo - Depto. de
Serviço Social/Faculdade de Ciências Sociais
2º Secretária: Profª Drª Regina Maria D'Aquino Fonseca Ga-
delha - Depto. de Economia/FEA
1º Tesoureiro: Prof. Dr. Jason Tadeu Borba - Depto. de Eco-
nomia/FEA
2º Tesoureira: Profª Me. Victoria Claire Weischtordt - Depto.
de Ciências da Linguagem e Filosofia/FAFICLA

Suplentes

1ª - Prof. Me. Leonardo Massud - Depto. de Direito Penal,
Processo Penal e Medicina Legal /Faculdade de Direito
2ª - Prof. Dr. Áquilas Nogueira Mendes - Depto. de Economia/
FEA
3º - Prof. Dr. Arnaldo Mazzei Nogueira - Depto. de Administra-
ção/FEA

Comissões
CULTURA, POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS

Profª Drª Ana Amélia da Silva - Depto. de Ciências Sociais/
Fac. de Ciências Sociais
Prof. Dr. Antonio Carlos Mazzeo - Depto. de Serviço Social/
Fac. de Ciências Sociais
Prof. Dr. Jason Tadeu Borba - Depto. de Economia/FEA

TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS

Prof. Dr. Arnaldo M. Nogueira - Depto. de Administração/FEA
Prof. Me. Leonardo Massud - Depto. de Direito Penal, Pro-
cesso Penal e Medicina Legal/Faculdade de Direito
Profª Drª Maria Lúcia da Silva Barroco - Depto. de Serviço
Social/Fac. de Ciências Sociais
Prof. Dr. Patrick Andrade - Depto. de Economia/FEA
Prof. Me. Pedro Henrique Marinho Carneiro - Depto. de Psi-
cologia Social/FACHS

DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E INTERNACIONALISMO

Prof. Dr. Áquilas N. Mendes - Depto. de Economia/FEA
Profa. Dra. Regina Maria D'Aquino Fonseca Gadelha - Depto.
de Economia/FEA

Chapa 1: Unidade para Resistir, Lutar e TransformarA Chapa 1: Unidade para
Resistir, Lutar e Transfor-
mar, foi a vencedora no plei-
to para a renovação da dire-
toria da APROPUC.

A Chapa, presidida por
João Batista Teixeira da Sil-
va, Depto. de Ciências da
Linguagem e Filosofia/Fa-
ficla obteve 117 votos, con-
tra 97 da Chapa 2, Demo-
cracia Puquiana: Resistên-
cia, comandada pelo profes-
sor Urbano Nobre Nojosa,
do Departamento de Co-
municação da Faficla. Fo-
ram registrados cinco votos
brancos e dois nulos. A elei-
ção foi uma das mais con-
corridas dos últimos anos,
registrando a presença re-
corde de 60,38% dos pro-
fessores atos a votar. Dos
404 associados  à APRO-
PUC,  366 estavam aptos es-
tatutariamente a votar.

Entre as principais pro-
postas da Chapa 1 estão   a
luta contra o chamado repre-
samento, que deixa os pro-
fesssores alijados de suas
reias qualificações acadêmi-

A manifestação da AFAPUC
A Diretoria da AFA-

PUC felicita a chapa  elei-
ta no último pleito desti-
nado à escolha da gestão
que estará  à  frente  da
APROPUC no próximo
mandato  e deseja aos co-
legas e amigos pro-
fessores(as) da Chapa 1

Unidade para Resistir,
Lutar e Transformar uma
profícua gestão, marcada
pela continuidade do en-
gajamento  na defesa da
sua categoria e  das lutas
sociais que sempre estive-
ram presentes na história
dessa Associação.

ca, a luta por um quadro de
carreira unificado, que a com-
posição do contrato de traba-
lho docente contemple real-
mente o eixo ensino/pesqui-
sa/extensão, a luta por uma
aposentadoria digna aos 75
anos. No âmbito geral nova
diretoria pretende dar con-
tinuidade ao fortalecimento
dos vínculos com associa-
ções docentes como o An-
das e o Sinpro-SP, bem como
a continuidade das articula-
ções internas com a AFA-
PUC e o movimento estu-
dantil e uma luta contante ao
lado dos trabalhadores do
país contra as desigualdades
sociais e pelo aprofunda-
mento e consolidação da de-
mocracia em nosso país. O
presidente da Chapa 2, Ur-
bano Nobre, agradeceu à co-
missão eleitoral e elogiou  o
processo com duas chapas
entendendo que  ambas saí-
ram fortalecidas, com uma
diferença de 20 votos o que
expressa que a chapa 2 tem
uma legitimidade sobre suas
questões na categoria.
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Publicação daAssociação dos Professores da PUC-SP e da Associação dos Funcionários da PUC-SP

Depois de aprovados o
estatuto e o regimento da uni-
versidade faz-se necessário
aprovar os regulamentos in-
ternos de seus três setores, gra-
duação, pós e educação conti-
nuada. Os regulamentos nor-
matizam os procedimentos
de cada um dos três setores,
tendo como parâmetros o Es-
tatuto e o Regimento.

Os três textos passaram
pelas unidades da PUC-SP,
que fizeram sugestões para
serem debatidas. A Faculda-
de de Ciências Humanas e da
Saúde pediu um adiamento
para que a discussão fosse
mais aprofundadas entre as
faculdades, mas a reitora,
professora Maria Amalia
Andery encaminhou para
que a discussão se iniciasse
naquela sessão.

Como  a discussão envol-
veu várias problemáticas o

Consun inicia a discussão dos
regulamentos da universidade

tempo foi curto para se defi-
nir os três textos. Assim fo-
ram debatidos e aprovados
somente os regulamentos do
Pós e da Educação Continu-
ada, ficando o mais polêmi-
co dos três, o da Graduação,
para a próxima sessão.

Na sessão do Conselho
também foi informado pelo
vice-reitor Pedro Paulo Man-
nus que as providências para
a realização das eleições ge-
rais da universidade em ju-
nho prosseguem normal-
mente. Também foi informa-
do pela reitora que a avalia-
ção também teve prossegui-
mento com a coleta das in-
formações dos professores.

A conselheira Maria He-
lena Gonçalves Soares  Bor-
ges lembrou que esta foi a
última sessão com a atual
bancada dos funcionários
administrativos. No próxi-

mo mês deverão  se realizar
eleições para que uma nova
composição represente os
funcionários.  A próxima
bancada administrativa terá
uma configuração diferente
da atual: pelo novo estatuto
a bancada dos funcionário
no  Conselho Universitário
terá dez ao invés de nove par-
ticipantes sem direito a su-
plente. Já o Conselho Co-
munitário, Cecom, terá so-
mente quatro funcionários.

Para esta eleição, assim
como aconteceu na eleição
para reitor, os funcionários
diretamente ligados à Fun-
dasp não poderão votar. A
deliberação foi promulgada
pela mantenedora no ano pas-
sado e mesmo com o pedido
do Consun para reverter a
medida, foi mantida pela Se-
cretaria Executiva da mante-
nedora. Essa decisão foi du-

ramente criticada pela AFA-
PUC  pela APROPUC, por
segregar o corpo administra-
tivo que, ao final, são todos
funcionários Fundasp, inde-
pendentemente do setor em
que esteja alocado.

A reitora cumprimentou
os funcionários pelo excelen-
te trabalho desenvolvido no
período que se finda.

MAIS UMA PERDA

Ao encerrarmos esta edi-
ção recebemos a notícia de
mais uma morte por Covid
entre os funcionários da
PUC-SP. Jaqueline Dias Oli-
veira, funcionára da Biblio-
teca do campus Ipiranga,  de
31 anos deixou-nos na sex-
ta-feira. A AFAPUC e a
APROPUC manifestam os
seus sentimentos aos familia-
res e colegas da funcionária.

A Comissão Eleitoral da
APROPUC deu posse for-
mal à nova diretoria da
APROPUC, Unidade para
Resistir, Lutar e Transformar
para o biênio 2021/23. A pro-
fessora Elaine Trindade em
nome da Comissão exaltou
o resultado da eleição, a pri-
meira virtual da entidade, e
que teve um número recorde
de eleitores, o que proporci-
onou a valoriação da demo-
cracia da  APROPUC.

O presidente empossado,
João Batista Teixeira iniciou
o seu discurso se solidarizan-
do com as mais de 400 mil
vítimas da Covid-129 e agra-

deceu a todos aqueles que
participaram do processo
eleitoral. O presidente enfa-
tizou em seu discurso os
compromissos da chapa
eleita com as melhorias das
condições de trabalho dos
docentes da PUC-SP, lem-
brando as conquistas que
ao longo de sua história
foram marcas característi-
cas da associação.

A partir de hoje a Chapa
Unidade para Resistir, Lutar
e Transformar  assume a di-
reção da entidade até 2023.A
apuração e a cerimônia de
posse estão na página da
APROPUC no Youtube.

Imagem da cerimônia virtual de posse da nova diretoria da
APROPUC
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Abaixo transcrevemos a
nota da Faculdade de Di-
reito sobre o ataque de ha-
ckers  ocorrido  na apre-
sentação de resutados de
livre docência

 A Faculdade de Direito da
PUC-SP teve notícia de que na
tarde de 27 de abril de 2021, o
Professor Livre-docente desta
Faculdade, Alvaro de Azevedo
Gonzaga, foi atacado por um
grupo de hackers durante a apre-
sentação pública dos resultados
de seu pós-doutoramento, reali-
zado na Universidade Federal da
Grande Dourados (UFGD) no
PPGH (Programa de Pós Gra-
duação em História) na linha de

Centrais sindicais e movimentos
sociais celebram o Primeiro de Maio

Faculdade de Direito denuncia
 ataque de hackers em evento

pesquisa História Indígena e do
Indigenismo.

Repudiamos e nos solidariza-
mos com nosso Docente que foi
vítima de um grupo intolerante,
comportamento este incompatível
com as tradições democráticas de
nossa Faculdade, que teve e tem em
seu corpo docente verdadeiros íco-
nes do ideário do Direito como
instrumento de defesa dos cidadãos
e das liberdades públicas, como,
dentre vários outros, os saudosos:
Franco Montoro, Hermínio Mar-
ques Porto e Geraldo Ataliba.

Nossa Faculdade reitera as Di-
retrizes sobre Assédio Moral, Se-
xual, Discriminação e Desigualda-
de na PUC-SP, proposta do Gru-

po de Pesquisa “Direito, Discri-
minação de Gênero e Igualdade”,
segundo as quais não devemos
nos quedar inertes ante atos de
intolerância de qualquer espécie.

Link da apresentação: https:/
/ w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=DQ24lRlqXRs

Direção da Fac. de Direito

ATO DE DESAGRAVO

A APG  e o CA 22 de Agos-
to organizaram  um ato de desa-
gravo ao Prof. Dr. Álvaro Gon-
zaga  realizado virtualmente   na
quinta-feira 29/04.

A APROPUCe a AFAPUC
repudiam mais esta barbárie con-
tra a liberdade de expressão.

Na última semana de
abril a Câmara de Deputa-
dos aprovou a PL5595 que
prevê a reabertura de esco-
las e faculdades durante a
pandemia. A votação no ple-
nário foi efetuada e aprova-
da, a toque de caixa, e está
tramitando no Senado.  A
Federação dos Professores
de São Paulo e os sindica-
tos pedem para que esse pro-
jeto não prossiga em vota-
ção, que siga no trâmite nor-
mal para que toda socieda-
de possa discutir. Profis-
sionais da categoria são con-
vidados a se manifestarem
nas redes sociais contra a
votação, para não aprovar
em lei de maneira açodada.

 Câmara aprova
PL5595

Neste sábado mais uma vez
os trabalhadores comemoram em
todo o mundo  o Primeiro de maio.
A data foi estabelecida no ano de
1889 pela Segunda Internacional
Socialista,  em um congresso rea-
lizado em Paris reunindo os prin-
cipais partidos socialistas e sindi-
catos de toda Europa.

 A escolha da data é uma ho-
menagem aos trabalhadores nor-
te-americanos que três anos an-
tes, organizaram uma gigantesca
campanha por melhores condi-
ções de trabalho, fazendo mais de
1.500 greves em todo o país. As
manifestações foram duramente
reprimidas pela polícia de Chica-
go, terminando com a morte de
quatro operários. Nesse sentido
o 1º de maio é celebrado como
um dia de lutas da classe trabalha-
dora em sua autonomia e indepen-
dência de Classe.

As manifestações que anual-
mente acontecem em vários paí-
ses sofreram em 2020 e 2021 os
reflexos da pandemia de Covid-19
que impõe o isolamento social.

No Brasil não foi diferente e
neste ano as manifestações ocor-

rem em sua maioria virtualmen-
te, mas alguns movimentos so-
ciais e partidos já programam
atos de rua, retomando as mobi-
lizações coletivas, garantindo os
cuidados de proteção e distancia-
mento necessários.

CONLUTAS E

INTERSINDICAL

As grandes centrais sindicais,
como a CUT, CTB, Força Sindi-
cal ,UGT e NCST decidiram con-
vocar um ato virtual que terá como
tema Democracia, Emprego, Va-
cina para Todos e Auxílio Emer-
gencial de 600 reais até o fim da
pandemia, e contará  com a pre-
sença de cantores e políticos de
partidos burgueses, uma vez mais
rompendo com a autonomia e in-
dependência de classe.

 Outras centrais sindicais, po-
rém, colocaram-se contra o ato
entendendo que as grandes cen-
trais juntaram as suas forças aos
empresários e parlamentares que
hoje atacam os trabalhadores nes-
ta conjuntura de destruição dos
direitos sociais e trabalhistas his-

toricamente conquistados pela
classe trabalhadora,

Nesse sentido  a  Central Con-
lutas,  a Intersindical e várias ou-
tras organizações do movimento
sindical e popular, estão cons-
truindo em unidade de ação o ato
do 1º de Maio Classista, sem go-
verno e sem patrão. No ato clas-
sista suas bandeiras de luta serão:
pela urgência da convocação de um
lockdown nacional por um mês
com garantia de emprego, direi-
tos e salários dos trabalhadores;
retorno imediato do auxílio emer-
gencial de um salário mínimo até
o final da pandemia para que as
famílias consigam sobreviver; va-
cinação já para todos (as) e a
defesa do SUS; contra a reforma
administrativa que ataca os traba-
lhadores que atendem diretamen-
te a população trabalhadora e os
serviços públicos; despejo zero
no campo e na cidade, por subsí-
dios aos pequenos comerciantes
da cidade e do campo.

O ato deverá acontecer no dia
1º de Maio, das 11h às 13 horas,
nas plataformas virtuais da CSP-
Conlutas e da Intersindical - Ins-

trumento de Luta e Organização
da Classe Trabalhadora.

O Movimento Fora Bolso-
naro também pretende fazer um
Ato político nacional on line por
uma Live às 15h de sábado, 1º de
maio, na perspectiva de lançar
uma convocatória para um En-
contro Nacional de Luta para dis-
cutir formas de articulação para
o combate ao governo genocida
de Jair Bolsonaro.

ATO PRESENCIAL

Diferentemente das demais
manifestações o Partido Operá-
rio Revolucionário, POR, realiza-
rá uma manifestação presencial,
classista e Internacionalista.  A
organização defende a viabiliza-
ção de um programa de emergên-
cia próprio dos trabalhadores e a
convocação de um dia nacional de
luta em defesa dos empregos salá-
rios, direitos e vacinação para to-
dos, a começar pelos mais pobres
e miseráveis.

O ato de Primeiro de Maio do
POR acontecerá no sábado, às
14h, na Praça da Sé.


