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A sociedade brasileira mobilizou-se
nesta semana para  defender a democra-
cia ameaçada pelos ataques do desgo-
verno fascista de Jair Bolsonaro. Milha-
res de pessoas foram às ruas e aproxi-
madamente um milhão de democratas
assinaram o manifestao Carta às Brasi-
leiras e Brasileiros em Defesa do Esta-
do Democrático de Direito. Aqui na
PUC-SP a comunidade reuniu-se em
frente ao Tuca para a leitura do docu-
mento e manifestação das associações e
faculdades (veja descrição abaixo). Po-
rém, em que pese todo o empenho de
nossos gestores defendendo os valores
democráticos, encontramos hoje na uni-
versidade um clima persecutório, que
procura atingir os direitos de professo-
res  (veja  na página 3).

DIA DE LUTA CONTRA

A AUTOCRACIA
Assim como aconteceu em dezenas

de instituições de ensino do país, a co-
munidade da PUC-SP reuniu-se para a
leitura da Carta às Brasileiras e Brasilei-
ros.

O ato foi chamado pela Faculdade
de Educação e APG-PUC-SP e depois
teve a adesão de diversas faculdades e
coletivos da PUC-SP. O Ato foi inicia-
do pela professora Madalena Guasco
Peixoto, diretora da Faculdade de Edu-
cação e  pela presidente da APG-PUCSP
Cris Fairbanks. Na sequência os direto-
res da APROPUC e AFAPUC, João Ba-
tista Teixeira da Silva e Maria Helena-
Gonçalves S. Borges fizeram suas falas
destacando o papel histórico da PUC-
SP na defesa da democracia (veja íntegra
dos depoimentos na página 2)

Manifestaram-se no ato diretores  e

DEFENDER A DEMOCRACIA,
NA SOCIEDADE E NA PUC-SP!

Acima uma visão geral da manifestação em frente ao TUCA. Ao
centro os diretores da APROPUC e da AFAPUC, João Batista

Teixeira e Maria Helena Gonçalves Soares Borges. Abaixo
Kellwin Leray lê a Carta  e Silvia Pimentel faz sua fala. Ao lado
a alegre manifestação dos estudantes
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continua na próxima página
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Publicação daAssociação dos Professores da PUC-SP e da Associação dos Funcionários da PUC-SP

representantes de Faculdades
como a Faficla, Fea, Ciências
Sociais, Ciências Humanas e
da Saúde, Centros Acadêmi-
cos e Coletivos da universi-
dade, Projeto Pindorama,
além da professora Mariange-
la Belfiore, representando a
Reitora que estava no ato da
Faculdade São Francisco. A
professora Silvia Pimentel,
representando a Faculdade de
Direito, fez uma fala emoci-
onada, relembrando sua tra-
jetória de mais de 60 anos na
PUC-SP

O ato foi encerrado com
a leitura da Carta às Brasilei-
ras e Brasileiros, pelo ex-pre-
sidente da APG, Kelwin Le-
ray, que lembrou também as
tarefas que teremos pela fren-
te neste agitado ano eleitoral.

MANIFESTAÇÕES EM

SÃO PAULO
Pela manhã, o Largo de

São Francisco foi tomado por
uma multidão que acompa-
nhou a leitura da Carta, a
PUC-SP esteve presente atra-
vés de sua reitora Maria Ama-
lia Andery. No fim da tarde
outra grande manifestação
tomou conta da Avenida Pau-
lista com representantes de
partidos políticos e entidades
estudantis que comemoraram
o dia do estudante com uma
grande mobilização contra o
autoritarismo do presidente
Bolsonaro. A passeata seguiu
até a Praça do Ciclista.

A PUC-SP certamente
terá um papel fundamental na
defesa da democracia frente
aos ataques e ameaças de gol-
pe por parte do governo fe-
deral e dos militares e as as-
sociações e a comunidade em
geral devem participar de
todo este processo.

A comunidade puquiana
se reúne aqui hoje, e se
soma a diversas outras ins-
tituições e à sociedade ci-
vil em defesa de um bem
que nos é muito caro, em
defesa da democracia. De-
mocracia esta que vem sen-
do repetidamente aviltada
nos últimos quatro anos por
um governo que sufoca a
saúde do povo brasileiro,
empobrece a educação,
destrói o meio ambiente,
procura constantemente
subtrair direitos fundamen-
tais da população trabalha-
dora brasileira.

Em 22 de setembro pró-
ximo, serão transcorridos
45 anos da invasão da PUC
- SP pela Polícia Militar. É
unânime a opinião de que o
confronto dos estudantes
com as forças do regime
militar ocorrido nesta uni-
versidade é um marco no
processo de redemocratiza-
ção do país. Nós, da PUC,
endossamos tal opinião. O
próprio comandante da ope-
ração, o infame coronel

Erasmo Dias, afirmou que a
invasão se converteu em uma
bandeira do movimento estu-
dantil e da sociedade contra
o regime, ao dizer: "Eles [os
estudantes] queriam transfor-
mar a reorganização da UNE
em notícia. Conseguiram na
PUC".

Na PUC, então, já pre-
senciávamos uma transição
democrática. Realizávamos
a primeira eleição direta para
reitor/a no Brasil. Novamen-
te fomos vanguarda. Elege-
mos a primeira Reitora de
uma Universidade Brasileira
- profª Nadir Kfouri, a mesma
que disse ao infame Erasmo
Dias; "Não dou a mão a as-
sassinos", negando-se a
cumprimentá-lo.

Um ano antes, 25 de se-
tembro de 1976, era fundada
a APROPUC-SP. Desde en-
tão, as histórias da PUC e
da APROPUC-SP se entre-
laçam, se entretecem, uni-
das em favor da democracia
no país, da autonomia e de-
mocracia universitárias, da
qualidade de ensino, de me-

lhores condições de traba-
lho às professoras e profes-
sores, do desenvolvimento
da pesquisa, da atuação uni-
versitária na comunidade por
meio da extensão.  Tivemos
também embates, como por
ocasião da demissão em
massa de cerca de 900 tra-
balhadores demitidos, ou
quando o grão chanceler não
nomeou o candidato a reitor
eleito pela comunidade, num
claro atentado à democracia
de nossa universidade.

E é neste cenário de lu-
tas, lembranças e resistên-
cias que estamos aqui mais
uma vez, diante deste em-
blemático TUCA, incendiado
duas vezes durante a dita-
dura, em defesa da demo-
cracia brasileira, do Estado
Democrático de Direito. Os
tempos atuais clamam por
resistência, luta e união em
favor do povo brasileiro e a
comunidade puquiana - es-
tudantes, funcionários e pro-
fessores - se une mais uma
vez na luta coletiva pela de-
mocracia.

"Mais uma vez a PUC
São Paulo se junta às vo-
zes lúcidas e civilizatórias
da sociedade brasi le i ra,
na defesa do estado de-
mocrático de direito.A his-
tória da nossa instituição,
sempre foi ao lado das for-
ças democrát icas e pro-
gressistas e de lutar con-
tra aqueles que não acei-
tam vozes discordantes,
como num passado não
muito distante, no qual ele-
mentos tomaram à força
dos canhões, o poder, e
inauguraram uma era de
trevas e autoritarismo.

Perseguiram, sequestra-
ram, torturaram, estupra-
ram, e mataram aqueles e

aquelas que de forma diferen-
te pensavam.

Vale lembrar a invasão
da PUC, em 1977, quando
em uma pacífica reunião dos
Estudantes, esses elemen-
tos invadiram, espancaram e
prenderam os participantes
do evento.

Agora elementos vindos
dos mesmos porões, de onde
saíram seus antecessores,
tentam destruir a jovem de-
mocracia brasileira que vem
sendo construída a partir da
promulgação da Constituição
Cidadã de 1988.

Hoje não usam os ca-
nhões mas ferramentas tec-
nológicas de comunicação e
informação propagandeando

mentiras, principalmente
contra as urnas eletrônicas,
urnas estas, que serviram
durante anos para eleger
esses elementos e que
agora, por um passe de má-
gica, não servem por N
motivos que eles citam,
mas não conseguem provar
que existam.

E aqui estamos nós Co-
munidade Puquiana: RE-
SISTIR E LUTAR.

Esta é a nossa palavra
de ordem, neste momento
em que a construção cole-
tiva e civilizatória de todos
os brasileiros está corren-
do perigo é imprescindível
defender: O ESTADO DE-
MOCRÁTICO DE DIREITO"

Manifestação da APROPUC no dia 11 de Agosto

Manifestação da AFAPUC no Ato da PUC-SP

continuação  da página anterior
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Contrastando com o cli-
ma de defesa da democracia,
marca fundamental da uni-
versidade que foi um símbo-
lo de resistência durante a di-
tadura militar, hoje os pro-
fessores mais do que nunca,
veem seus direitos ameaçados.

O acordo interno, assi-
nado em junho passado,
trouxe uma série de perdas
poucas vezes vista nos últi-
mos anos. Para começar os
professores da base territo-
rial de Sorocaba ficaram ex-
cluídos do texto do Acor-
do Interno de 2022. As con-
sequências já se fazem notar:
bolsas no curso de Medicina
começam a ser negadas aos
dependentes de professores
que antes matriculavam-se
sem muitos problemas nos
cursos da Faculdade de Ci-
ências Médicas e da Saúde.

Porém os maiores ata-
ques foram desferidos con-
tra a associação de docen-
tes. A Fundasp, numa atitu-
de inusitada, submeteu o
repasse das mensalidades
dos associados (desconta-
das em folha) à anuência por
escrito e com firma reco-

AAPROPUC vem manifes-
tar seu apoio à professora Perla
Camila de Melo Martins, que terá
que responder a medida adminis-
trativa com vias de demissão, de-
vido à mobilização dos alunos
na escola E.E. Dr. Eduardo Cor-
reia em 2014. Naquele ano, a pro-
fessora estava trabalhando nesta
escola que se transformou em
PEI (Programa de Ensino Inte-
gral). Os alunos, diante de pro-
messas não cumpridas pelo pró-
prio programa, fizeram uma
mobilização interna e tiveram o
apoio da professora.

A professora citada, foi pe-
nalizada na época, sendo desli-
gada do programa por ter apoia-
do os alunos que fizeram um dia

Fundasp persiste nos ataques

aos direitos de professores
nhecida dos trabalhadores,
o que, operacionalmente,
constitui-se numa barreira
significativa.

Além disso a Fundasp
nega-se a repassar os valo-
res das horas de representa-
ção dos diretores da
APROPUC, pagas pelos
seus associados e transferi-
da mensalmente à associa-
ção. Essa operação não de-
mandava nenhum tipo de
custo à universidade e seu
corte tem a característica de
uma típica retaliação.

Não é de hoje que a Fun-
dasp vem retirando direitos
dos docentes e funcionári-
os, desde 2006, quando uma
demissão em massa foi con-
cretizada, expulsando da
universidade cerca  de mil
trabalhadores, é que os di-
reitos conquistados duran-
te décadas de luta começam
a ser retirados. Assim, os
contratos docentes foram
reduzidos   fazendo com
que os professores traba-
lhassem muito mais horas
para ganhar os mesmos va-
lores. O mecanismo, que a
princípio prometia-se  tran-

sitório virou definitivo.
Acrescente-se a isso o au-
mento constante de critéri-
os para viabilização de tur-
mas o que faz com que os
contratos sejam rebaixados
cada vez mais. Hoje estão em
vigor várias tabelas salariais
fazendo com que os ingres-
santes recebam salários bem
menores do que aqueles pa-
gos aos professores que já
lecionam na instituição e o re-
presamento contratual, que
impede a progressão na car-
reira, ainda é uma realidade,
em que pese  os tímidos es-
forços da reitoria.

ÓTICA EMPRESARIAL
Outra forma de ataque

aos trabalhadores da casa
tem sido a colocação de pro-
fessores e funcionários no
chamado limbo, onde aque-
les que desejam se aposen-
tar ficam à espera de propos-
tas que reflitam a sua traje-
tória na instituição, mas têm
que se sujeitar  a contratos
de fome que mal conse-
guem pagar seus planos de
saúde.

Ironicamente o novo es-
tatuto da universidade pre-

vê o encerramento da  car-
reira aos 75 anos,  mas não
estipula condições minima-
mente dignas para que um
trabalhador possa encerrar
suas atividades.

Tudo isso sob a égide
ilusória de um tratamento
cristão, que prevê a defesa
da dignidade humana. Hoje
os parâmetros da Fundasp
inserem-se bem mais na ló-
gica mercantil de tantas ins-
tituições de ensino que se
espalham pelo mercado re-
tirando direitos, promoven-
do o chamado "ensalamen-
to" e tantas outras distor-
ções que fazem com que o
professor seja hoje um
mero objeto de consumo de
uma população cada vez
mais  pauperizada.

Resta-nos lutar para que
a democracia, que tanto que-
remos ver de volta ao nos-
so país, possa também es-
tender-se para dentro dos
campi de nossa universida-
de, fazendo com que ela
volte a ser aquele modelo de
instituição de ensino que
conseguimos viabilizar du-
rante décadas.

APROPUC solidariza-se com professora ameaçada
de paralisação dentro da escola,
não subindo para as salas de aula
após o almoço. Um processo de
averiguação foi aberto pela Dire-
toria de Ensino para apuração dos
fatos. Com o desligamento da
professora do programa em junho
de 2014, aparentemente o proces-
so de averiguação tinha sido en-
gavetado, porém foi reinstaurado
em 2019, levado a julgamento
como de natureza grave com pena
de demissão.

A professora é acusada por ter
descumprido pontos do Estatu-
to do Funcionário Público (Lei nº
10.261, de 28 de outubro de 1968);
os artigos indicados mais amor-
daçam e incriminam a professora
do que fazem  jus aos fatos. A

professora não estava entretendo
os alunos com atividades estra-
nhas, inclusive o PEI prevê assis-
tência direta aos alunos, tais como
trabalho de orientação do grêmio
e de tutoria, o que leva ao contato
direto entre professor e aluno es-
tava em pleno desenvolvimento
do trabalho exigido, não descum-
prindo as obrigações a ela pro-
postas,  fazia seu trabalho com
zelo e empenho, teve a maioria de
votos para ser a tutora dos alu-
nos, cooperava e tinha o espírito
de colaboração com a equipe; o
desligamento da professora na es-
cola foi visto com pesar pelo con-
junto de alunos e de uma parcela
de professores.

A medida administrativa na

qual enquadram a professora ser-
ve para avançar com os planos
do governo de tirar a estabilida-
de dos professores efetivos. Com
o novo plano de carreira, profes-
sores que trabalham em defesa da
educação e que não farão adesão
ao programa serão ameaçados
dessa forma, com demissões im-
postas por situações passadas
que não condizem com a realida-
de, falsificadas, para ludibriar o
conjunto da categoria e penali-
zar professores.

Por isso,  a APROPUC - As-
sociação dos Professores da PUS
SP manifesta total solidariedade à
professora Perla Camila de Melo
Martins, perseguida por se colo-
car em defesa da educação!



As negociações salariais
dos professores do ensino
superior,  que aconteceram na
quarta-feira, 10/8, repetiram
a mesma rotina de intolerên-
cia e negacionismo que vem
caracterizando a postura das
mantenedoras desde o início
das reuniões: a patronal insis-
te em não cobrir a inflação do
período e ainda acena com
cortes de direitos.Para Celso
Napolitano, coordenador da
comissão de negociação dos
sindicatos integrantes da
Fepesp: "Eles mantem o im-
passe nesta negociação. Re-
cusam reajuste, recusam dis-
cutir as novas condições de
trabalho criadas pela ampli-
ação do ensino a distância,
recusam mediação. Não dá
para ficar desse jeito".

Os professores reunidos

Negociações não avançam e professores
têm assembleia na quarta-feira

em assembleia no mês de
junho, decretaram o estado
de greve, que deverá ser ana-
lisado pelas diversas assem-
bleias da categoria no dia
17/8. Aqui em São Paulo o
Sinpro-SP, como em todo o
estado, marcou sua  reunião
para as 17hs. A assembleia
será remota, via Zoom, e é
preciso inscrever-se anteci-
padamente, até às 15h do
dia 17 de agosto. O link de
acesso à sala da assembleia
será enviado por e-mail e as
inscrições podem ser feitas
no  endereço eletrônico ht-
tps://sinprosp.org.br/as-
sembleia/superior

A APROPUC, através de
sua diretoria estará presen-
te à assembleia e conclama
os professores da PUC-SP
a participarem da reunião.

A PUC do Rio Grande do Sul
(PUCRS) anunciou que não abri-
rá edital para ingresso no pro-
grama de pós-graduação em Ser-
viço Social. O curso existe desde
1977 e, segundo a direção da uni-
versidade ele não será encerrado
de pronto, pois os alunos já ma-
triculados seguirão em aula e com
pesquisa até a obtenção dos di-
plomas de mestrado ou doutora-
do. A notícia causou indignação
nos meios acadêmicos de todo o
país, pois o curso de Serviço So-
cial da PUCRS constitui-se numa
referência para  todo o país.

Em vídeo divulgado pelas re-
des sociais, a professora Beatriz
Abramides, diretora da APRO-
PUC e docente do Serviço Soial
da PUC-SP,  manifestou o seu
protesto contra o fechamento,
pois esse curso "tem sido uma
referência para o serviço Social
do Brasil e da América Latina, por
sua excelência, por sua capacida-
de crítica, por seu posicionamen-
to intelectual, pelo compromis-
so com os direitos sociais e por
isso não podemos admitir que
esses cursos sejam fechados."

Entidades protestam contra fechamento de Serviço Social da PUC-RS
A Faculdade de Ciências Soci-

ais da PUC-SP divulgou nota onde
manifesta a sua estranheza com o
fechamento dos cursos afirman-
do que "Trata-se de preservar as
reconhecidas e respeitadas con-
quistas acadêmicas da área de Ser-
viço Social da PUCRS e sua im-
prescindível contribuição à edu-
cação superior brasileira em seus
impactos locais, regionais, nacio-
nais e internacionais."

A ABEPSS,  o Conselho Fe-
deral de Serviço Social (CFESS) e
todos os 35 programas de pós-
graduação da área de Serviço So-
cial divulgaram nota afirmando
que "  Em um momento em que
a ciência é colocada à prova e a
desqualificação da pesquisa e do
conhecimento científico tem
sido amplamente difundida, a
possibilidade de fechamento de
um programa de excelência, com
nota seis (06) pela CAPES, des-
de 2010, integrante do PROEX-
CAPES, é uma afronta e uma
ameaça à continuidade da forma-
ção de quadros qualificados e de
produção cientifica, que atinge a
área de Serviço Social no país".
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Professores e funcionários precisam abrir
conta no Bradesco para receber salário

A Fundasp informou aos
professores e funcionários que o
prazo para abertura de contas no
Bradesco para recebimento de
salário termina no dia 19/8.

O comunicado da Fundasp
relaciona também horários de
plantões presenciais nas agênci-
as do Bradesco para esclarecimen-
to de dúvidas.


