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O Exame Nacional do
Ensino Médio, que serve
de parâmetro para ingres-
so a diversas faculdades,
tem sua primeira fase nes-
te fim de semana, em meio
a uma das maiores crises
enfrentadas pelo  Institu-
to Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais

Com a perspectiva da
volta às aulas presenciais
anunciada pela reitoria para
o  dia 03 de março de 2022,
a APROPUC está marcan-
do uma reunião on-line
com professores, estudan-
tes e funcionários para o
próximo dia 02/12,  às 17h.

Os funcionários já vol-
taram às atividades presen-
ciais em turnos escalonados,
com presença obrigatória de
três dias por semana com
seis horas de trabalho e quin-
ze minutos de intervalo.

Os professores já de-
monstraram em suas reu-
niões na APROPUC a pre-
ocupação com uma volta
às at ividades normais
onde os protocolos sani-
tários não sejam obedeci-
dos à risca, principalmen-
te quanto ao ingresso na
universidade da comuni-

dade acadêmica e de outros
visitantes do campus.

Várias entidades docentes
têm demonstrado preocupa-
ção semelhante a dos docen-
tes da PUC-SP. No início do
mês o Sinpro-DF decretou
uma greve dos docentes de
Brasília contra a volta prema-
tura às aulas presenciais

REUNIÃO COM

A FUNDASP

A reunião agendada com
o secretário executivo da
Fundasp, padre Rodolpho
Perazzolo, deverá acontecer
no dia 29/11, segunda-feira.
Entre os assuntos a serem
discutidos com o gestor da
universidade estão os con-
tratos docentes, as substitui-
ções de professores em li-
cença, o retorno às aulas pre-
senciais e o acordo interno
de trabalho docente.

Enem começa neste domingo em
meio a ingerências de Bolsonaro
Anísio Teixeira, Inep, que
elabora as provas a serem
aplicadas aos candidatos.

Trinta e sete funcioná-
rios do INEP pediram de-
missão coletiva neste mês
alegando censura ao seu tra-
balho por parte do atual
presidente do órgão indi-
cado pelo pastor Milton

Ribeiro, atual ministro da
Educação. Bolsonaro de-
clarou esta semana em Du-
bai que o Enem estava fi-
cando com "a cara do go-
verno", para isso foram re-
visadas dezenas de ques-
tões que segundo o dirigen-
te seriam "sensíveis".

O Enem deste ano re-

gistra o  menor número de
inscrições desde 2005 e
tem uma redução da pro-
cura de pessoas pretas e
indígenas da ordem de
55%.

A PUC-SP utilizou as
notas do Enem este ano
para o preenchimento de
vagas remanescentes.

APROPUC CONVIDA

COMUNIDADE PARA

REUNIÃO EM 02/12

VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS
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Neste ano o dia 20 de
novembro, dia da Consciên-
cia Negra, será marcado em
todo o país por atos que,
além de ter como bandeira a
luta  contra o racismo e to-
das as formas de opressão e
contra a violência sobre o
povo negro, deverá marcar a
luta contra o desgoverno
Bolsonaro em mais uma jor-
nada nacional de lutas. Para
as entidades que organizam

O Tuca será palco, nes-
ta quinta-feira, 25/11, de
um dos eventos mais
aguardados deste final de
ano: organizado pelo Cole-
tivo André Naveiro Russo,
juntamente com professo-
res, alunos e funcionários
e o apoio da reitoria  da
PUC-SP, acontece a partir
das   8h30,  o Tribunal do
Genocídio.

O evento pretende  jul-
gar os responsáveis pelas
mais de 600 mil mortes
ocorridas no país desde o
início da pandemia.

O nome do Coletivo
presta uma homenagem ao
professor do curso de Jor-
nalismo André Naveiro
Russo, falecido este ano

Dia da Consciência Negra marcará mais
uma jornada de luta contra Bolsonaro

o ato a discriminação social
sofrida pela população negra
no país é mais uma conse-
quência da política econô-
mica e social do protofascis-
ta  Bolsonaro.

 Entre as bandeiras a se-
rem levantadas pelo movi-
mento estão a redução e
congelamento dos preços
dos alimentos; defesa da
redução da jornada de tra-
balho, sem redução salarial,

com aumento geral de salá-
rios e reposição automática
pela inflação; empregos e
direitos;  reforçar a mobili-
zação contra as privatiza-
ções e a reforma adminis-
trativa, a PEC 32, que des-
troi os serviços públicos,
principalmente saúde e edu-
cação; exigir o fim da cares-
tia e defender os povos in-
dígenas, o meio ambiente e
as liberdades democráticas.

Até o final desta edição
já estavam programadas ma-
nifestações em todos os es-
tados brasileiros e em cida-
des do exterior como Ber-
lim, Roma, Porto e Genebra.
Em São Paulo a manifesta-
ção deve acontecer a partir
das 12hs, em frente ao Masp.
Como sempre a APROPUC
e a AFAPUC deverão parti-
cipar dos atos que se reali-
zarão neste sábado.

Nesta quinta-feira
acontece na PUC-SP o
Tribunal do Genocídio

vítima da Covid-19. Para
julgar os crimes cometidos
durante este período os
organizadores formaram
um júri que contará com
a presidência da desembar-
gadora aposentada do Tri-
bunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo Kenarik
Boujikian, a acusação será
feita pela  ex-Procuradora
Geral da República Débo-
rah Duprat e a defesa es-
tará a cargo do advogado
Fabio Tofic Simantob.

Para os organizadores
do evento  " a sociedade não
pode continuar assistindo
passivamente a tragédia.
Impõe-se, entre outras me-
didas, a instalação imediata
de um Tribunal do Geno-

cídio, integrado por um Juri
Popular com a intenção de
fazer justiça às vítimas".

O evento será realizado
presencialmente seguindo
os protocolos sanitários es-

tabelecidos pela universida-
de e poderá ser acompanha-
do pela TV PUC em sua
página no Youtube e tam-
bém pela página da TVT na
mesma plataforma.
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A PUC-SP perdeu na se-
gunda-feira, 15/11 o pro-
fessor Rodrigo Otávio Ba-
rioni. O docente, que fale-
ceu aos 49 anos,  pertencia
aos quadros do  Depto. de
Direito Civil, Processual
Civil, e do Trabalho da Fa-
culdade de Direito,  desde
2010. Barioni desenvolveu
toda a sua carreira acadêmi-
ca na PUC-SP onde  gra-
duou-se  em 1998, tendo
concluído aqui seu mestra-
do e doutorado em Direito
Processual Civil.

Rodrigo Barioni era
membro do IBDP - Insti-

Rodrigo Otávio Barioni
tuto Brasileiro de Direito
Processual, associado efeti-
vo do IASP - Instituto dos
Advogados de São Paulo e
vice-presidente do Ceapro -
Centro de Estudos Avança-
dos de Processo.  A Facul-
dade de Direito emitiu nota
de pesar onde " se solidari-
za com o sofrimento dos fa-
miliares e amigos, diante da
irreparável perda".

O Ceapro também di-
vulgou comunicado onde
ressalta que " (...) Rodrigo,
além de excelente profissi-
onal, que dedicou seu tem-
po a expandir nosso Cen-

tro de Estudos com alegria
e garra, foi uma figura hu-

mana como poucas. Ho-
mem talentoso, curioso, par-
ceiro de trabalho bem hu-
morado e muito amigo dos
amigos.

Professor dedicado e ha-
bilidoso, foi responsável
pela formação de muitas
turmas de graduação e pós
na PUC-SP.

Autor de diversos livros
e artigos jurídicos na área
do direito processual, me-
recem destaque suas obras
sobre o efeito devolutivo da
apelação e relativa à ação res-
cisória (seu mestrado e dou-
torado, respectivamente)".

Airton Grazziolli, ex-
promotor de Fundações do
Ministério Público de São
Paulo,  foi denunciado pela
promotoria, após investiga-
ção, por lavagem de dinhei-
ro e corrupção. O promo-
tor atuava junto a fundações
como a Fundasp, FAAP e

Ex-promotor de Fundações denunciado por corrupção
Fundação Butantan. Em
nota a Fundasp declarou
que " A Fundação São Pau-
lo "nunca participou de
qualquer esquema ou ato de
corrupção, envolvendo o
Ministério Público do Es-
tado ou qualquer outro
Órgão, público ou privado".

 O Núcleo de Estudos
em Arte, Mídia e Política
(NEAMP), do Programa de
Pós-Graduação em Ciênci-
as Sociais concluiu uma im-
portante pesquisa sobre As
Lideranças Políticas no Bra-
sil: características e questões
institucionais. Iniciada em
2013 e concluída em 2019 a
pesquisa foi realizada por
professores e alunos que in-
tegram o Núcleo.

O projeto,  formulado
ao longo das Jornadas de
Julho de 2013, teve como
objetivo "detalhar as carac-
teríst icas das l ideranças
polít icas (tanto das que
estavam no poder quanto
das que começavam a
emergir naquele momen-
to) e investigar como elas
se estruturavam, se posici-
onavam e agiam em ter-

Neamp divulga pesquisa sobre
 lideranças políticas no Brasil

mos institucionais e cole-
tivamente".

O livro com os resulta-
dos da pesquisa ficará pron-
to em meados deste mês e
será lançado pela Educ. A
pesquisa foi organizada
pelas professoras  Vera Lu-
cia Michalany Chaia, (coor-
denadora), Rosemary Segu-
rado e Tathiana Senne Chi-
carino.  O Neamp divulgou
alguns links sobre o traba-
lho:  https://linktr.ee/auro-
raneamp Banco de Dados
https://neamp.pucsp.br/
Canal do NEAMP no You-
tube https://www.youtube.
c o m / c h a n n e l /
UCxHQoKmj-Ur39 tUze
G9RTCQ  Apresentação
de alguns resultados da
pesquisa https://www.
youtube.com/watch?v=va
0DBNv2N_8&t=10s


