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ASSEMBLEIA DO ENSINO SUPERIOR - SINPRO-SP

PROFESSORES APROVAM CONVENÇÃO COLETIVA,
CLÁUSULAS SOCIAIS E REAJUSTE  SALARIAL

Na reunião aberta dos
professores da APROPUC,
realizada em 01/6, a profes-
sora Beatriz Abramides  in-
formou o resultado da as-
sembleia do Sinpro-SP, rea-
lizada no sábado 29/5, à
qual os diretores da entida-
de estiveram presentes. Os
professores do ensino supe-
rior lá reunidos decidiram
com 92% de aprovação a
proposta apresentada após
exaustivas negociações dos
representantes dos sindica-
tos dos docentes e os repre-
sentantes patronais do ensi-
no superior.

Antes o diretor da Fe-
pesp, Celso Napolitano re-
latou as dificuldades encon-
tradas  na negociação, uma
vez que elas esbarraram na
intransigência patronal, re-
presentantes de grandes gru-
pos econômicos mercantis,
que depois de 15 meses in-
sistiam em retirar direitos
dos professores. Nas últimas
quatro semanas houve um
esforço para que se chegasse
a um acordo que preservas-
se direitos dos professores
previstos nas cláusulas so-
ciais e que minimamente
mantivesse, mesmo que par-
cialmente, a reposição sala-
rial  aos professores.

SALÁRIOS

Assim, ficou acertado
que, com referência ao perío-
do 2019/2020 não haverá
reajuste nos salários, pois
insistiram os representantes

patronais que não houve re-
ajuste em todo o país duran-
te a pandemia (a inflação acu-
mulada no período foi de
3,54%). Como forma de
compensação, serão credita-
dos aos salários docentes
dois abonos de 25% da mé-
dia salarial de 2020, o primei-
ro a ser pago em julho/2021
e o segundo em outubro/
2021. que  poderão ser em
forma de abono ou PLR,
sendo a última mais vanta-
josa pois não haverá incidên-
cia de IR. Já para o período
2020/2021, cuja inflação
medida pela tradicional ces-
ta de índices somou 6,29%,
serão repassados aos salári-
os docentes 4% em janeiro/
2022. O restante deverá ser
renegociado no princípio
desse ano.. Estes índices são
extensivos aos funcionários
administrativos

Quanto aos itens da
Convenção Coletiva foram
mantidos cerca de 75% das
cláusulas  vigentes anterior-

mente, sendo que as mudan-
ças que ocorreram foram
provenientes de ajustes do
texto às diferentes Medidas
Provisórias emitidas pelo
governo federal.

Para o professor Celso
Napolitano, em um momen-
to de desmobilização da ca-
tegoria, a garantia de se re-
negociar o acordo salarial em
2022 foi uma  vitória, uma
vez que, neste momento di-
fícil da luta sindical, muitas
categorias ficam à margem
desse tipo de negociação.
Também a manutenção da

grande maioria das cláusulas
sociais refletiu uma vitória
para a categoria.

O ACORDO

NA PUC-SP

A diretoria da APRO-
PUC informou que, tão
logo a Convenção Coleti-
va seja assinada deverá mar-
car uma negociação com a
Fundasp para a discussão
do Acordo Interno de Tra-

COMO FICAM OS SALÁRIOS

DOCENTES E DOS FUNCIONÁRIOS

PERÍODO 2019/2020 (INFLAÇÃO 3,54%)
Abono de 25% do salário a ser  pago em julho/2021

PERÍODO 2020/2021 (INFLAÇÃO 6,29%)
Reajuste de 4% nos salários em janeiro 2022

Abono de 25% do salário a ser  pago em outubro/2021

O restante será negociado a partir dessa data
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balho. Como já foi aqui
informado a Fundasp sus-
pendeu o Acordo Interno
e só manteve algumas cláu-
sulas para professores e
funcionários por mera libe-
ralidade. Além da APRO-
PUC negociar o Acordo In-
terno, que estava pratica-
mente concluído, com ga-
rantia das cláusulas con-
quistadas e ampliação de
outras (como duas bolsas
para filhos de professores
independentemente se fo-
rem para o mestrado e ou
doutorado e auxílio fune-
ral), ainda restam uma sé-
rie de questões que preci-
sam ser discutidas com a
mantenedora como o traba-
lho remoto dos professo-
res, que deveria estar sen-
do remunerado, conforme
prescreve a  Nota Técnica
nº 11/2020, do Ministério
Público.

 Foi lembrada na reunião
a necessidade de mobiliza-
ção urgente da categoria para
enfrentar ameaças como a
adoção pela Fundasp de vá-
rias Medidas Provisórias fa-
cultadas aos patrões. Uma
delas é a postergação do pa-
gamento do FGTS, já ado-
tada pela Fundasp, e que
acarreta um enorme prejuí-
zo principalmente aos apo-
sentados que contam com
esses valores para sua sobre-
vivência. Por outro lado, o
desgoverno Bolsonaro, edi-
tou outras MPs que facul-
tam, por exemplo, o parcela-
mento do período de férias
e o adiamento do 1/3 de fé-
rias. A APROPUC deverá
chamar nova reunião assim
que a assinatura da Conven-
ção  seja concretizada.

Na sexta-feira, 28/5,
aconteceu mais uma assem-
bleia da Associação dos fun-
cionários administrativos da
PUC-SP (AFAPUC). Onli-
ne, a reunião teve a presença
dos funcionários de São Pau-
lo e Sorocaba. O encontro
teve como pautas informes,
eleições da AFAPUC e resul-
tado das eleições dos conse-
lhos universitários.

A diretoria da entidade
informou que nesta sema-
na a Fundasp anunciou o
adiantamento de 3% do sa-
lário dos funcionários,  sem
o prejuízo do que foi nego-
ciado pelo sindicato.  Porém
os funcionários mostraram-
se preocupados com as de-
missões de um mesmo se-
tor da PUC-SP em São Pau-
lo e ressaltaram a importân-
cia da manutenção de um
diálogo com gestores para
que sejam respeitadas as
condições de trabalho dos
funcionários. Com relação a
recomposição salarial e a
convenção coletiva de traba-

AFAPUC realiza assembleia e
divulga resultado de eleições

lho-CCT referente aos anos
de 2020, 2021e 2022, segui-
rá como descrito na maté-
ria de capa do puc viva.

A direção da AFAPUC
informou sobre as negocia-
ções do reajuste salarial dos
funcionários e da discussão
sobre as cláusulas sociais
que ocorreram no sábado,
29/5 (veja relato das deci-
sões de professores, na capa
desta edição, que são exten-
sivas para os funcionários).
Em Sorocaba a discussão
sobre salário e benefícios
ainda está em progresso.

A campanha de vacina-
ção da gripe teve grandes
resultados. Neste ano em
Sorocaba foram vacinados
em média 150 pessoas e em
São Paulo por volta de 90
funcionários. Em São Pau-
lo a campanha foi prorro-
gada para 5 de junho.

A AFAPUC, como discu-
tido na última reunião, deci-
diu  fazer doações de cestas
básicas para instituições de
caridades. A doação  totali-

zou R$1.750,03, 21 cestas bá-
sicas, que foram doadas para
o SEFRAS (Serviço Francis-
cano de Solidariedade).

Com o fim da  atual ges-
tão da AFAPUC, um nova
eleição deve acontecer bre-
vemente, assim um nova
comissão eleitoral será mon-
tada. Caso não se viabiliza
viabilize a formação de uma
comissão, a AFAPUC con-
tratará pessoas autônomas
para realização do pleito
eleitoral o trabalho será ter-
ceirizado.  As eleições para
os conselhos universitários
tiveram a chapa Integração
eleita com 183 votos, 4 vo-
tos em branco e 5 nulos,
para o Consun. No Cecom
184 votos, 3 votos em bran-
co e 5 nulos.  Os conselhei-
ros eleitos deverão assumir
seus cargos já na próxima
eleição dos conselhos.

A AFAPUC parabenizou
o trabalho da comissão elei-
toral, assim como também
parabenizou os conselhei-
r@s eleitos.

Entre os dias 7 e 11 de
junho o  Curso de Jornalis-
mo e o CA Benevides Pai-
xão promovem a 43ª Sema-
na de Jornalismo. Nesta edi-
ção a mostra debaterá A arte
de fazer jornalismo e suas
(R)evoluções.  Os debates
acontecerão virtualmente e
os temas abordados reves-
tem-se de grande atualidade

Semana de Jornalismo discute  a arte de fazer
 jornalismo e suas (R)evoluções

para o jornalismo atual. En-
tre eles estão Os Impactos
Econômicos da Pandemia e
a Cobertura Jornalística, no
debate de abertura na segun-
da-feira, 7/6; "Direito de
Fato: o jornalismo na luta
social", na terça-feira, às 10hs;
Desafios da cobertura midi-
ática sobre o sistema judici-
ário", quarta-feira 9/6, às

19h; "Jornalismo e inovação:
pensando projetos que im-
pactam a comunidade",
quinta-feira, 10/11, às
19hs,m entre outros temas
de importância para a for-
mação profissional do jor-
nalismo. O link inscrição  para
cada mesa, pode ser encon-
trado em  https://forms.gle/
FYeBbF7JPkLRjJaV8
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Conheci melhor o Ro-
drigo numa viagem que fi-
zemos à Chapada Diaman-
tina, organizada pelo pro-
fessor Davi, do antigo de-
partamento de Educação
Física. A viagem transcor-
reu em meio à final da Copa
do Brasil do ano 2000 en-
tre São Paulo e Cruzeiro. O
tricolor estava vencendo e
a um passo da conquista
inédita, quando entramos
numa região sem sinal e fi-
camos sem saber o resulta-
do final. Quando paramos
para tomar café o Rodrigo
desceu e foi se informar do
resultado. Dali a pouco só
vi alguém bater no vidro e
me acordar tirando sarro da
minha cara porque o Cru-
zeiro tinha virado e con-
quistado a taça.

A Comissão Ele i tora l
da Pró-Reitoria Comuni-
tária aprovou as candida-
turas ,  para as  próximas
eleições gerais da PUC-SP,
após transcorrido o prazo
para os pedidos de im-
pugnação, na for ma do
Art. 19, da referida Deli-
beração.

As eleições deverão
acontecer para os cargos
de chefia departamental ,
coordenação de pós e gra-
duação, direção de faculda-
de e representantes docen-
tes nos órgãos colegiados.

A relação completa de
nomes pode ser encontra-
da em https://www.pucsp.
br/consulta2021.

Os candidatos já estão
em campanha eleitoral. As
eleições ocorrem virtual-
mente entre nos dias 14 a
16/6 e a apuração dos vo-
tos ocorrera  até o dia 18/
6 às 18h.

Rodrigo Tavoni
Assim era Rodrigo Ta-

voni, palmeirense, juventi-
no, gozador, brincalhão,
sempre com o seu jeito
meio sério, que escondia
uma ponta de ironia.

Hoje Rodrigo não está
mais entre nós, nem entre os
seus colegas do secretaria do
pós. O palmeirense brinca-
lhão, de 43 anos, tornou-se
mais uma vítima das quase
500 mil que a Covid e uma
política genocida irresponsá-
vel instauraram no país. Ro-
drigo trabalhava na PUC-SP
desde 1997, quando iniciou
sua carreira no campus Mar-
ques de Paranaguá.

A saudade de Rodrigo
soma-se à saudade do Nil-
ton,  da Jaqueline e de ou-
tros colegas, amigos, par-
ceiros que deixaram tão

boas recordações. Os cor-
redores da PUC-SP não se-
rão os mesmos sem essa
gente maravilhosa.

Valdir Mengardo - Editor do Puc-

viva

Edilene Morete, funcio-
nária da FEA  mandou uma
mensagem  para o PUCviva
"Ro, vou sempre lembrar de

Comissão eleitoral
divulga  lista
de candidatos

Em maio o deputado Ander-
son Moraes (PSL) protocolou
um pedido de encerramento da
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ). O deputado
afirma que a verba pública seria
um sustento para a universidade
de “viés socialista”.

 Abaixo assinado é lançado
contra o encerramento da UERJ

O Sindicato dos Servido-
res Municipais de São Paulo
- Sindesp lança campanha
para arrecadação de verbas
para um Fundo de Greve. A
iniciativa procura colaborar
com trabalhadores e traba-
lhadoras da Educação que ti-
veram seus salários cortados
por discordarem da volta às
aulas presenciais.

Devido à pandemia as
atividades escolares se adap-
taram para atividades remo-
tas e a volta para  a sala de
aula ainda é um risco. Os

Servidores municipais lançam
campanha para fundo de greve

trabalhadores da educação
da rede estadual do estado
de São Paulo tiveram  a in-
cidência  de contaminação
pelo coronavírus 192% mai-
or  do que a população adul-
ta do estado, segundo a pes-
quisa realizada pela UFABC,
USP, USFCAR e IFSP.  Sua
doação pode ser feita pelo
pix: presidência@sindsep-
sp.org.br ou por cartão de cré-
dito ou boleto: www.catarse.
me/grevepelavida . Para mais
informação acesse: www.
sindesp-sp.org.br

Contra os ataques ao conhe-
cimento crítico e ao direito à edu-
cação pública um manifesto foi
divulgado. Para assinar entre no
link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeie6xGQ
CsgoqPBhl9nmn3n Zl5zdA7Plm
hebTpmV5Qv_QqMnw/viewform

você, descendo a rampa
abraçado comigo, rindo e
conversando sobre a vida.
Te amo primo e sei que será
recebido no Céu com mui-
ta festa.

A AFAUC e a APROUC
enviam aos familiares e amigos de
Rodrigo os mais profundos senti-
mentos, nesta hora tão difícil.

Na quarta-feira, 02/06,
aconteceu um ato publi-
co dos metroviár ios em
defesa dos dire i tos e  da
sede do Sindicato.

A companhia rompeu clá-
usula de acordos que foram
negociados e intermediadas
pela Justiça do trabalho. A
categoria também sofreu
ameaça de perda da sua sede
que se localiza no bairro do
Tatuapé, zona leste.

No dia 19 de maio os
metroviár ios rea l izaram
uma greve que durou 24
horas,  resultado da indig-
nação da categoria com as
praticas antissindicais do
governador João Doria.

O Sindicato dos Me-
troviár ios de São Paulo
lançou na internet um ma-
nifesto que pode ser
acessado no enderço ele-
trônico https ://abaixo
assinado.metroviarios-sp.
org.br/

Metroviários
 realizam ato em

defesa da sua sede



Depois da grande parti-
cipação de dezenas de cida-
de brasileiras na manifesta-
ção de 29 de maio as centrais
sindicais e movimentos so-
ciais preparam para o sába-
do 19 de junho mais uma
manifestação em todo o país.

Os atos que terão como
bandeiras Fora Bolsonaro e
Mourão Já, levantarão tam-
bém as reivindicações,  va-
cina para todos, com quebra
das patentes; auxílio emer-
gencial de, no mínimo, R$
600,00; apoio financeiro aos
pequenos comerciantes; de-
fesa do emprego e direitos;
contra a as privatizações e a
reforma administrativa.

Os organizadores espe-
ram que a manifestação do
19J seja ainda maior que a
bem sucedida manifestação
do 29  de maio. Os organiza-
dores sugerem que se criem
comitês nos bairros, nos lo-
cais de trabalho e se convo-
que o ato pelas redes sociais.

A manifestação deve se
opor firmemente à política
genocida do presidente Jair
Bolsonaro, que já ceifou
quase 500 mil vidas em todo
país e segue com o seu ne-
gacionismo obscurantista. A
proposta é que a manifesta-
ção ganhe grande vulto e en-
caminhe o país para uma
Greve Geral Sanitária.

Centrais preparam
nova mobilização

BARBÁRIE EM

PERNAMBUCO

Durante as manifestações
ocorridas em Recife a Polí-
cia Militar atirou balas de bor-
racha e gás lacrimogêneo con-
tra os participantes. Ao me-
nos, três pessoas ficaram fe-
ridas pelos disparos e foram
socorridas no Hospital da
Restauração. Vídeos mos-
tram as pessoas correndo
após a chegada dos PMs e as
bombas de gás sendo
jogadas.O Fórum de Mulhe-
res de Pernambuco criou um
extenso dossiê de  denúncias
sobre a truculência da ação
policial. Segundo o docu-
mento " A ação  truculenta
da PM obedeceu a uma or-
dem, pois as imagens mos-
tram o grau de planejamen-
to e o tempo de duração.
Não se tratou de espontanei-
dade de policiais desequili-
brados. O que ocorreu no
último dia 29 foi um grave
ataque aos direitos funda-
mentais à vida, à livre mani-
festação do pensamento e
portanto, ao estado demo-
crático de direito".

A APROPUC e a AFA-
PUC unem-se também àque-
les que repudiam a barbárie
contra os manifestantes e exi-
ge a apuração dos atos trucu-
lentos da PM permbucana.

No final de 2020, mais de
110 países em desenvolvimen-
to, sugeriram à Organização
Mundial do Comércio que pa-
tentes  relacionadas a medica-
mentos e vacinas contra a co-
vid-19 fossem quebradas. A que-
bra de patentes é a licença com-
pulsória que consiste, de modo
jurídico, que países desenvolvi-
dos façam transferência das tec-
nologias que são utilizadas nas

A Unicamp pede a revo-
gação do título do Doutor
Honoris Causa que foi con-
cedido ao coronel Jarbas Pas-
sarinho.

O abaixo assinado pede ao
Conselho Universitário da
Unicamp (Consu) que revo-
gue o título do Doutor Hono-
ris Causa de Jarbas Golcalves
Passarinho, que foi concedido
em 30 de novembro de 1973

Unicamp divulga abaixo assinado pela
revogação do Doutor Honoris Causa

pelo Conselho Diretor. Assim
uma mobilização é necessá-
ria para cumprir com as Re-
comendações da Comissão
Nacional da Verdade, que
defende que  todas as home-
nagens prestadas por órgãos
públicos a servidores da di-
tadura militar sejam revogadas.
Para assinar o abaixo assinado,
acesse: https://forms.gle/
efyAEp YS5vgqDgdQ6

Manifesto internacional
pede quebra das patentes

vacinas. Esse é um meio de au-
mentar a produção das vacinas
e acelerar a vacinação no mun-
do, já que 90% das doses dispo-
níveis foram aplicadas em paí-
ses ricos. Personalidades de vá-
rios países assinaram um mani-
festo pela quebra de patentes
das vacinas, com isso a propos-
ta ficou popular e potências
como os EUA passaram a apoiar
a quebra das patentes.

Avenida Paulista, 29 de junho
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