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Em reunião aberta da
APROPUC realizada na
terça-feira, 03/8, os profes-
sores relataram as situações
de perseguição e assédio
moral que estão acontecen-
do em diversos departa-
mentos por ocasião da dis-
tribuição das cargas horá-
rias referentes ao segundo
semestre de 2021.

Na reunião foram narra-
dos casos em que a falta de
aulas gera uma canibalização
entre os docentes, muitas
vezes não se respeitando a
qualificação didática do
professor, partindo-se para
critérios extremamente du-
vidosos, como a pura e sim-
ples meritocracia, ou o pro-
dutivismo do currículo Lat-
tes, esquecendo-se toda a
dedicação que o docente
teve à instituição e sua rela-
ção com a  sala de aula.

PERSEGUIÇÃO

A IDOSOS

Essas perseguições vêm
acontecendo reiteradamen-
te também  com professo-
res que se encontram pró-
ximos  ou ultrapassaram  a
faixa dos 75 anos, período
em que, de maneira total-
mente inconstitucional, a
PUC-SP determinou o en-
cerramento da carreira.

Em vários departamentos
esses professores, em virtu-

PROFESSORES CRITICAM DISTRIBUIÇÃO

DE AULAS NA PUC-SP
de de falta de aulas, são pre-
teridos, em função de outros
mais jovens de que deman-
dam um custo inferior à
PUC-SP. Trata-se, como já
mencionou várias vezes a rei-
tora eleita, professora Maria
Amalia Andery, de desentu-
pir o topo, uma política de-
sumana que exclui os profes-
sores que se dedicaram du-
rante décadas à instituição.

Os professores presen-
tes à reunião frisaram que
não se trata simplesmente
de negar a pesquisa ou ex-
tensão, mas se atentar tam-
bém para toda a vivência em
sala de aula que esse docen-
te, ao longo de anos cum-
priu junto aos seus alunos.

Essa política de viés fun-
damentalmente mercantilis-
ta, joga por terra toda a his-

tória acadêmica de uma ins-
tituição que sempre lutou
pela  dignidade de seus do-
centes em sua atuação coti-
diana. Não por acaso trans-
formamo-nos em referência
para todo o movimento
docente do país pela preser-
vação de nossas condições
de trabalho e salário

DEFESA POLÍTICA

E JURÍDICA

Dessa maneira a APRO-
PUC assumiu o compro-
misso de defender política
e juridicamente os profes-
sores que hoje estão sendo
prejudicados por esta polí-
tica mercantilista da univer-
sidade, denunciando publi-
camente os casos de injus-

tiça e assédio praticados por
chefias e coordenações que,
seguindo uma linha de ex-
clusão social  e profissional
praticada pelos gestores,
tentem prejudicar aqueles
que por tantos anos se de-
dicaram à instituição.

Dessa maneira estare-
mos continuando com as
reuniões abertas, além de
levar os atuais problemas
para as reuniões com a
Fundasp e Reitoria. Além
disso o jornal PUCviva es-
tará publicando a coluna
"Por dentro da PUC", onde
espera relatar toda a reclama-
ção envolvendo as condições
de trabalho e principalmente
os casos de discriminação e
assédio praticados no mo-
mento de distribuição da car-
ga horária de cada semestre.

REUNIÃO ABERTA DA APROPUC
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Publicação daAssociação dos Professores da PUC-SP e da Associação dos Funcionários da PUC-SP

No dia 3/8 os metro-
viários de São Paulo rea-
lizaram um ato em defesa
de sua sede, ameaçada
pelo governo João Dória.
No dia 28/5 o governa-
dor, numa atitude sem
precedentes,  lei loou a
sede dos metroviários que
fica na Zona Leste de São
Paulo.

No ato os metroviári-
os conclamaram a partici-
pação de toda a categoria,
das entidades populares,
sindicais e dos parlamen-
tares que defendem a li-
vre organização das traba-
lhadoras e trabalhadores
para se integrarem na luta

As organizações que impulsionam a campanha
Fora Bolsonaro divulgaram um calendário de mobi-
lizações para os próximos dias.  Abaixo divulgamos
as datas das mobilizações por todo o país.

A APROPUC e a AFAPUC estarão presentes nos
eventos e o PUCviva irá divulgar seus desdobramentos.

Calendário de mobilizações

05/08 - Dia Nacional da Saúde - Ato no Congresso
Nacional: em defesa da vida, do SUS e da democracia.

11/08 - Dia do Estudante

18/08 - Greve Nacional do Setor Público e Mobili-
zação Nacional por Fora Bolsonaro (atos, panfletagens
e ações no campo e na cidade).

28/08 - Mutirão Nacional Fora Bolsonaro em pre-
paração ao Grito dos Excluídos da 07/09 -

07/9 - Dia de Luta contra o desgoverno Bolsonaro.

A APROPUC tem
agendadas duas reuniões
com os gestores  da uni-
vers idade.

O encontro com a
Fundasp ocorrerá no dia
16/8 para dar continuida-
de às  negociações  do
Acordo Interno de Pro-
fessores da PUC-SP, uma
vez que a Convenção Co-
let iva de Trabalho dos

A diretoria eleita da
AFAPUC solicitou através
de ofícios reuniões com a
Fundasp e a Reitoria. A as-
sociação pretende apresen-
tar aos gestores a nova com-
posição da diretoria da en-
tidade. Já com a Reitoria os
diretores esperam se intei-
rar quanto aos prazos/pro-
cedimentos para o retorno
presencial das atividades
administrativas.

Com a Fundasp os fun-
cionários pretendem reto-
mar a discussão do Acordo
Interno de Trabalho uma

APROPUC tem reuniões
com  Fundasp e Reitoria

AFAPUC solicita encontro
com os gestores

vez que a Convenção Cole-
tiva  já  foi  assinada

REAJUSTE FECHADO

NO SANTA LUCINDA

Nesta semana também foi
fechado o Acordo Salarial do
Hospital Santa Lucinda de
Sorocaba. Os trabalhadores
do Hospital são regidos pelo
Sindicato de Saúde.

Assim para o período de
2020/21 foi celebrado um
acordo com índice de rea-
juste de 7,59%, retroativos
a maio/2021, pagos em
duas vezes.

Professores  do Ensino
Superior já foi assinada.

A diretoria da APRO-
PUC também deverá  se
reun i r  com a  Re i tor i a ,
em 26/8 para  t ra ta r  de
temas como carreira do-
cente ,  cr i tér ios  para  in-
gresso e ascensão; desre-
presamento; acompanha-
mento  na  Univers idade
em relação a Covid.

Metroviários realizam ato
em defesa de sua sede

em defesa da sede de seu
sindicato.

Os metroviários haviam
conseguido uma liminar
que lhes assegurava  a ma-
nutenção da sede, porém
essa liminar foi cassada
pela justiça que concedeu
um prazo exíguo de 5 dias
para a desocupação do lo-
cal.

Hoje ,  além de servir
como polo organizacional
para as atividades sindicais
dos metroviários,  a sede
abriga moradores de rua
que vêm encontrando di-
ficuldades durante a onda
de frio que se abateu so-
bre a capital.

Prosseguem os protestos da
sociedade civil contra os
desmandos de Bolsonaro
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A  campanha para doa-
ção de cobertores para
moradores de rua inicia-
da pela  APROPUC con-
t inua aberta .  Até o mo-
mento a associação arre-
cadou R$ 11.317,00, que
redundaram na compra de
800 cobertores.

Os  cobertores foram
entregues à  Paróquia São
Miguel Arcanjo e Centro
Comunitário S.  Martinho
de Lima, ligado à Pastoral
dos Moradores em Situação
de  Rua,  liderada pelo Pa-
dre Júlio Lancellotti.

Quem quiser e puder
colaborar, pode enviar email
para  jbteixeira@uol.com.
br, ou pelo  Whatsapp
98397-8471 a APROPUC
se encarrega de  comprar e
encaminhar as doações à
Pastoral.

 A APROPUC também
estará aberta todas as ter-
ças feiras das 10 às 17 ho-
ras para receber mais doa-
ções. Nossa secretária Le-
nilda estará lá para recebê-
los. As doações desta se-
mana  estão no Facebook/
Instagram.

Nosso endereço é Rua
Bartira, 407. Fone/What-
sapp: 3872-2685

Dados bancários para
doação : João Batista Tei-
xeira da Silva -Banco San-
tander 033- Agência 3929
- C.C. 01000547-4 -Pix: 11
98397 8471.

Continua a campanha de doação
de cobertores da APROPUC

A partir desta semana
todo o acervo das revistas
PUCviva e Cultura Crítica
e Jonal PUCviva se encon-
tra à disposição dos interes-
sados no site da APRO-
PUC. Agora a comunidade

Acervo da APROPUC
totalmente digitalizado

pode conferir on-line todas
as publicações da APRO-
PUC produzidas durante a
sua história.

O endereço eletrônico da
APROPUC é www.apropuc
sp.org.br

Comunidade é obrigada a pagar
por apartamentos inacabados
Os moradores da Co-

munidade Quaresma Delga-
do, na Zona Leste de São
Paulo que foram removidos
de suas casa sem 2014 com
a promessa de serem aloja-
dos em outras localidades,

estão agora sendo cobrados
por apartamentos que nem
sequer foram entregues. Di-
ante da ameaça os morado-
res iniciaram uma grande
mobilização para que sua si-
tuaçãoseja solucionada


