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Atendendo à solicitação
feita pelas associações de
professores e funcionários
a Fundação São Paulo
agendou para os dias 18 e
25 de abril reuniões com a
AFAPUC e APROPUC. A
pauta informada pela
FUNDASP com a AFA-
PUC diz respeito ao acor-
do interno. Com a APRO-
PUC não há indicação de
pauta.  Ambas as Associa-
ções abordarão  as questões
colocadas pelo email da
DRH/Fundasp que infor-
mou que a partir da com-
petência de maio não serão
mais realizados em folha os
descontos das mensalida-
des de sócios da APRO-
PUC e da AFAPUC.

Professores e funcioná-
rios entenderam que tal ati-
tude colocaria em risco a
própria existência das as-
sociações e decidiram no-
vamente solicitar uma reu-
nião com o secretário-exe-
cutivo da Fundasp. Na car-
ta dirigida à mantenedora
a APROPUC lembrava,
com referência ao ofício,
que "Tal iniciativa por par-
te da FUNDASP, bem
como o prazo exíguo pro-
posto, impactam sobrema-
neira os professores asso-
ciados da APROPUC-SP e
a própria associação, que
este ano completa 46 anos
de lutas  em defesa dos
professores, da Educação,

FUNDASP AGENDA REUNIÕES COM

APROPUC E AFAPUC
e em um escopo maior, do
exercício da Democracia
em nosso país".

Já a assembleia da AFA-
PUC apontou que a deci-
são de suspender o repas-
se das mensalidades assu-
me proporções maiores na
associação dos funcioná-
rios, que poderá suspender
definitivamente os convê-
nios que mantem atual-
mente com médicos, den-
tistas, farmácias e super-
mercados que hoje bene-
ficiam aproximadamente
1000 pessoas entre associ-
ados e seus dependentes.

ACORDO INTERNO

Por outro lado, as as-
sociações, desde o início
do ano, vêm sol ic i tando

um encontro com a Fun-
dasp para tratarem de seus
respectivos acordos inter-
nos. Os Acordos Internos
estão vencidos desde mar-
ço de 2020, quando a Fun-
dasp suspendeu as nego-
ciações e o secretário-exe-
cutivo editou, meses de-
pois ,  o chamado Ato de
Liberalidade onde somen-
te algumas cláusulas eram
garantidas e as demais fi-
cariam para ser discutidas
pontualmente com cada
trabalhador que as reivin-
dicasse.

Quando se deu, para a
APROPUC , o aditamen-
to do Ato de Liberlidade,
em outubro passado, a
Fundasp comprometeu-se
com a retomada das nego-

ciações para um novo
acordo interno  em feve-
reiro,  fato que até agora
não aconteceu.

HIGIENIZAÇÃO DOS

BANHEIROS

O PUCviva constatou
que na terça e na quarta-fei-
ra desta semana, 11 e 12 res-
pectivamente, os banheiros
dos andares térreo e o sub-
solo do Prédio Novo esta-
vam sem papel higiênico e
sem papel toalha.

Essa já tem sido uma
reclamação frequente dos
usuários do campus Monte
Alegre e, em tempo de pan-
demia, quando a higieniza-
çãose faz mais necessária o
problema assume propor-
ções mais graves
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A   Associação Brasilei-
ra de Estudos do Trabalho
divulgou nesta semana o
texto que reproduzimos
abaixo sobre as graves vio-
lações dos direitos traba-
lhistas praticados pela em-
presa iFood. A APROPUC
e a AFAPUC se solidarizam
com os trabalhadores des-
sa empresa que sofrem
mais uma de tantas viola-
ções dos direitos trabalhis-
tas neste século.

O mundo do trabalho passa
nos últimos anos por transfor-
mações significativas que alteram
modos de vida dos trabalhadores
e trabalhadoras, suas formas de re-
muneração, seu tempo de traba-
lho, sua saúde e segurança. A em-
presa Ifood hoje é uma das pro-
pulsoras de muitas dessas mudan-
ças. Ao mesmo tempo em que se
legitima perante a sociedade como
geradora de trabalho e renda, fir-
ma-se como gestora de um traba-
lho cada vez mais degradado, in-
seguro e insalubre, que se realiza e
se propaga sem quaisquer garan-
tias ou direitos básicos dos traba-
lhadores e trabalhadoras.

No ano de 2020, os entrega-
dores e entregadoras agiram cole-
tivamente e em nível nacional, de-
nunciando para toda a sociedade
as suas condições de trabalho e
construindo novas formas de or-
ganização. O movimento intitu-
lou-se #brequenosapps, como
um freio coletivo à ação predató-
ria que empresas de entrega que
operam por meio de aplicativos
têm apresentado. A demanda
apresentada pelos trabalhadores

Nota pública sobre as condutas antissindicais

praticadas pela empresa IFood
envolvia condições mais dignas e
justas de trabalho.

Estudos evidenciam que em-
presas como o Ifood operam
com regras obscuras - que envol-
vem não apenas o gerenciamen-
to da atividade, mas também des-
ligamentos e bloqueios sumári-
os. Entretanto, com a reporta-
gem "A máquina de propaganda
do Ifood", veiculada pela Agên-
cia Pública no último dia 4 de
março, a partir de consistente tra-
balho investigativo, ficou eviden-
ciado como as práticas predató-
rias desta empresa operaram tam-
bém de forma subterrânea e ilíci-
ta contra a organização coletiva
dos trabalhadores.

Os dados da reportagem re-
velam que, recorrendo a uma em-
presa já especializada nas práticas
obscuras que hoje atravessam os
conflitos e todo o campo da polí-
tica, a empresa Ifood financiou
uma ação intencionalmente arqui-
tetada para desmobilizar o movi-
mento, desqualificar os que luta-
vam por melhores condições de
trabalho, polarizar os entregado-
res, minar o papel de lideranças
que com ele se formavam e criar
narrativas que deslegitimavam a
ação, além de usar os riscos e ad-
versidades trazidos pela pandemia
como instrumento de desmobili-
zação, criando por dentro da em-
presa uma campanha pela vacina-
ção prioritária dos trabalhadores
não como meio para protegê-los,
mas para desviar os objetivos de
sua mobilização.

Os fatos denunciados pela re-
portagem são gravíssimos e en-
quadram-se como condutas antis-

sindicais, repreendidas por nor-
mas internacionais de proteção ao
direito de reunião, livre associação,
organização sindical e manifesta-
ção dos trabalhadores e trabalha-
doras. Nos termos do art. 2º da
Convenção nº 98 da OIT:

Art. 2 - 1. As organizações
de trabalhadores e de emprega-
dores deverão gozar de proteção
adequada contra quaisquer atos de
ingerência de umas e outras, quer
diretamente quer por meio de
seus agentes ou membros, em sua
formação, funcionamento e ad-
ministração.
2. Serão particularmente identifica-
dos a atos de ingerência, nos ter-
mos do presente artigo, medidas
destinadas a provocar a criação de
organizações de trabalhadores do-
minadas por um empregador ou
uma organização de empregadores,
ou a manter organizações de tra-
balhadores por outros meios finan-
ceiros, com o fim de colocar essas
organizações sob o controle de um
empregador ou de uma organiza-
ção de empregadores.

É importante salientar que o
conceito de condutas antissindi-
cais e seu repúdio pela ordem jurí-
dica se aplicam tanto a sindicatos
formalizados, como a organiza-
ções de trabalhadores em geral,
ainda que não institucionalizadas.

Os fatos narrados pela Agên-
cia Pública representam práticas
ilícitas de manipulação de infor-
mações e dados, bem como de co-
optação de trabalhadores e uso
indevido e abusivo da propagan-
da não declarada contra a organi-
zação coletiva dos trabalhadores
e o seu direito de greve.

A atitude de infiltrar perfis fal-
sos em redes sociais e grupos de
comunicação de trabalhadores que
se organizam para lutar por seus
direitos é, além de covarde, antié-
tica e antidemocrática, incompa-
tível com as balizas jurídicas ado-
tadas para o equacionamento dos
conflitos e negociações que per-
meiam as relações coletivas de tra-
balho no país.

Atualmente, enfrentamos
uma série de desafios para a com-
preensão e, sobretudo, para a re-
sistência a essas novas formas de
controle que envolvem não só o
mundo do trabalho, mas a mani-
pulação e o uso ilegítimo e sem
consentimento de dados e infor-
mações nas mais diversas searas
da vida pública.

A atitude de falsear, manipu-
lar e interferir abusivamente nas
redes sociais tem tanto peso polí-
tico quanto práticas violentas con-
tra lideranças sindicais havidas em
outros momentos históricos an-
tidemocráticos.

Por todo o exposto, a Asso-
ciação Brasileira de Estudos do
Trabalho vem a público manifes-
tar o seu repúdio às práticas da
empresa IFood, que demonstrou
agir em diversas frentes, voltadas
à exploração ilimitada do traba-
lho, mediante imposição desme-
dida do seu poder econômico, nas
dimensões individuais e coletivas
da experiência dos trabalhadores.
Essa nota traduz-se, igualmente,
em um apelo para que as autorida-
des públicas competentes inves-
tiguem e promovam as consequ-
ências jurídicas cabíveis contra os
atos constatados.
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Abaixo publicamos o
texto divulgado pelo site do
Sinpro-SP nesta semana
que destaca a lamentável
proposta encaminhada aos
professores pela Comisão
mde Negociação das Man-
tenedoras.

Se há um setor que
aprendeu rapidamente
como ganhar muito em
meio à tragédia da pande-
mia, foi o ensino superior
privado. Nos dois últimos
anos, as mantenedoras re-
estruturaram o seu negó-
cio,  desfizeram-se de ati-
vos, demitiram em massa,
reduziram a carga horária
dos cursos, entupiram
classes ( juntando alunos
de cursos e anos diferen-
tes) , transformaram, em
caráter permanente, parte
das aulas presenciais por
aulas a distância. Tudo isso
com a generosa contribui-
ção do MEC e do Conse-
lho Nacional de Educação.

A pandemia acelerou

Ensino superior: proposta
patronal é indecente

uma reorganização já em
curso, cujo objetivo era
consolidar a presença do
ensino privado na educação
superior do país e fazer
desse setor um negócio ain-
da mais lucrativo.  E os
custos transferidos para os
trabalhadores.

A redução na folha de
pagamento só foi possível
pelo corte nos postos de
trabalho e pela intensifica-
ção precária e sem prece-
dentes da atividade docen-
te. O mesmo número de
alunos passou a ser aten-
dido por um número mui-
to menor de professores
contratados, com salários
incapazes de fazer frente à
escalada da inf lação.

Chegamos a 2022 com
gravíssimos problemas.
Um deles é a questão sala-
rial. O outro são as condi-
ções de trabalho.

Diante de uma inflação
de 10,57%, a proposta pa-
tronal de reajustar em 3%

- e a partir de abril e não
março - é indecente e ina-
ceitável. Afinal, o que pre-
tendem esses mantenedo-
res? Pensam que isso lhes
garante espaço para nego-
ciar concessões nas cláusu-
las sociais, em troca de al-
gum reajuste maior? Isso
não vai acontecer!

Não aceitamos o fim da
garantia semestral de salá-
rios e das férias coletivas,
tampouco a redução do re-
cesso para 15 dias e a des-
regulamentação das nor-
mas de mudança na carga
horária.

Queremos proibir o en-
salamento e regulamentar o
uso de novas tecnologias, o
ensino a distância, o direito
autoral e de imagem.

Não podemos admitir,
enfim, uma proposta eco-
nômica incapaz de repor a
inflação e corrigir a defasa-
gem salarial.

Exigimos, por fim, serie-
dade e celeridade nas nego-
ciações. Até o momento, a
comissão patronal só con-
seguiu revelar a faceta mais
retrógrada e desumana dos
empresários da educação
superior.

Fundasp anuncia antecipação salarial
A Secretaria Executi-

va da Fundação São Pau-
lo anunciou no dia 11/4
que autorizou,  por mera
l iberal idade, a t í tulo de
adiantamento, a aplicação
de 3% a partir da folha

de abri l/2022, conside-
rando a ausência de Con-
venção Colet iva até  a
presente data e sem pre-
ju ízo no que vier a ser
negociado pelos sindica-
tos e federações.


