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A Diretoria da APRO-
PUC eleita e empossada no
dia 30 de abril, agradece a
todos que, de uma forma
ou outra, contribuíram
para que o processo e a cam-
panha eleitoral fossem de-
mocráticos e propositivos.

Agradecemos à comis-
são eleitoral, formada pe-
las Professoras Elaine Trin-
dade, Sueli Pacheco Ama-
ral e Vera Cabrera Duarte,
e à Lenida Genari que as
secretariou ao longo do
processo junto à empresa
contratada Pandora, que
prestou serviço irretocável.
Elas foram incansáveis no
trabalho de organizar o pro-
cesso eleitoral para eleger a
diretoria da APROPUC
para o biênio 2021-23, com
transparência, firmeza, co-
municação constante, im-
buídas do espírito demo-
crático que é característico
da APROPUC.

Agradecemos aos 233
professores que compare-
ceram às urnas para referen-
dar este processo democrá-
tico de representação e,
principalmente aos 117 pro-
fessores associados que nos
elegeram com base em nos-
sas propostas amplamente
divulgadas. Queremos di-
zer que a participação de
novos professores, tanto na
nossa diretoria como na
eleição, fortalece nossa re-
presentação e nossa luta -

NOVA DIRETORIA TOMA POSSE

E ANUNCIA SEUS PROJETOS

para que direitos não sejam
retirados ou diminuídos,
para que nossos esforços se
reflitam na necessária inser-
ção dos professores repre-
sados na carreira docente,
na configuração de um con-
trato docente desmaximi-
zado, por um contrato ba-
lizado pelo tripé ENSINO
PESQUISA E EXTEN-
SÃO, para que os profes-
sores que desejem se desli-
gar da PUC possam fazê-
lo recebendo suas verbas
rescisórias integrais.

Os mais de 400 apoios
que tivemos dentro e fora
da PUC-SP de professores,
centros e coletivos acadê-
micos, pós graduandos, in-
telectuais, movimentos so-
ciais, representações sindi-
cais - aos quais agradece-

mos em nome de todos os
integrantes da chapa UNI-
DADE PARA RESISTIR,
LUTAR E TRANSFOR-
MAR - expressam um re-
conhecimento à história da
APROPUC, que completa
45 anos em setembro, e
que ao longo desses anos
protagonizou com sucesso
muitas lutas, que inclusive
serviram de modelo para
outras instituições. Aqui, a
título de exemplificação,
mencionamos a modalida-
de de contrato por tempo,
pioneira em sua época de
criação, o cálculo salarial
com base em 5 semanas,
eleições diretas para reitor
em plena ditadura militar,
concessão da licença pater-
nidade, mais recentemente
o direito à licença para ado-

ção garantido a casais ho-
moafetivos, o direito ao
nome social no âmbito da
universidade; enfim, ganhos
trabalhistas e sociais que re-
fletem a constante preocu-
pação da APROPUC com
questões relativas tanto à
qualidade de vida profissi-
onal docente quanto aos
movimentos emancipatóri-
os da sociedade.

Durante a última gestão
não foi diferente: a direto-
ria da APROPUC, com
grande parte de seus mem-
bros presentes na gestão
que ora se inicia, se mante-
ve atenta e alerta a questões
internas e externas que atin-
gem diretamente a vida de
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professoras e professores.
Nosso balanço de gestão
encaminhado durante o pe-
ríodo de campanha a nos-
sos associados e demais
professores e instâncias da
Universidade demonstra
nosso zelo pela saúde ad-
ministrativo-financeira da
associação, nossa atuação
interna na luta pela garantia
de direitos aos professores,
nossa inserção nos movi-
mentos contrários à des-
truição de conquistas histó-
ricas dos trabalhadores, nos-
sa veemente negativa àque-
le que ocupa o assento mais
importante do país, sem, no
entanto, honrá-lo.

A APROPUC esteve
presente em todas as ma-
nifestações contrárias a es-
sas barbáries. Na Universi-
dade, sempre nos posicio-
namos contra as demissões.
Nos mantivemos e conti-
nuamos contrários à maxi-
mização de contratos; de-
nunciamos repetida e in-
cansavelmente as múltiplas
tabelas salariais, defende-
mos uma política isonômi-
ca para a carreira dos pro-
fessores, negociamos o
ACORDO INTERNO
DE TRABALHO DOS
PROFESSORES, sempre
em busca da manutenção e
avanços das garantias e be-
nefícios ao corpo docente
da PUC-SP. Estas e muitas
outras lutas e discussões -
como o encerramento da
carreira docente aos 75
anos, o represamento do-
cente que permanece, todas
essas lutas fizeram e fazem
com que não tenhamos um
momento de folga aqui na

APROPUC. A gestão UNI-
DADE PARA  RESISTIR,
LUTAR E TRANSFOR-
MAR, por seu caráter emi-
nentemente sindical, dará
continuidade a essas lutas
bem como outras que virão.

Precisamos ampliar nos-
so número de associados
bem como a participação
dos professores em reuni-
ões abertas e assembleias. Os
anseios e lutas dos profes-
sores da PUC-SP devem ser
discutidos coletivamente
para que nos coloquemos
em movimento, rumo a
transformações e conquis-
tas que beneficiem a todos.

Continuaremos a prio-
rizar nossa estrutura inter-
na; o jornal PUCViva, prin-
cipal veículo de comunica-
ção nesta Universidade; a
assessoria jurídica, que
atende essencialmente
questões trabalhistas de
forma atenta, cuidadosa, e
sobretudo competente,
com repetidas vitórias, sem-
pre no intuito de suprir
nossos associados em suas
necessidades; dinamizamos
a comunicação nos meios

digitais - Facebook e Insta-
gram - que trazem novida-
des semanalmente, ou até
diariamente, porque, afinal
de contas, a APROPUC
pulsa com atividades, lança-
mentos, palestras, debates,
aulas e é fundamental dis-
ponibilizar acesso à nossa
comunidade ao rico conteú-
do desenvolvido aqui.

Para finalizar, a diretoria
da APROPUC se mantém
atenta e presente nas ques-
tões internas e externas à
universidade. Na luta por
isonomia e garantias de di-
reitos a todos os docentes.
Na defesa do ensino públi-
co, gratuito, laico e de quali-
dade. Nas lutas pela eman-
cipação humana em todos
os âmbitos, em direção a
uma sociedade cada vez mais
igualitária, livre e democrá-
tica, ainda mais necessária
nos difíceis tempos que atra-
vessamos. Por isso, com au-
tonomia e independência,
com a contribuição possível
para cada um de nós, perma-
necemos em nossa luta e
convidamos nossos colegas
a participarem, associando-

se a APROPUC, nos apoi-
ando nas lutas que são de
todos e nos fortalecendo
para, assim, fortalecer a cate-
goria docente.

Os integrantes da ges-
tão UNIDADE PARA
RESISTIR, LUTAR E
TRANSFORMAR, Ana
Amélia, Áquilas, Arnaldo,
Beatriz, Jason, João, Leo-
nardo, Lúcia, Mazzeo, Re-
gina, Patrick, Pedro e Vicky
acreditam que unidos po-
demos conseguir mais,
agradecem a todos os que
votaram em nós pela con-
fiança em nosso trabalho.
Mais uma vez, agradecemos
a todos os movimentos
sociais, coletivos que man-
têm laços com a APRO-
PUC pelo apoio político,
presença e participação. As
lutas são muitas, e somen-
te com unidade e fortaleci-
mento conseguimos fôlego
para enfrentá-las.

Diretoria da Apropuc

Gestão UNIDADE PARA
RESISTIR, LUTAR E
TRANSFORMAR 2021-23

Mantenedoras voltam a mostrar disposição em negociar
Depois de vários recuos

e passados mais de 15 me-
ses do início das negocia-
ções as mantenedoras do
ensino superior mostraram
a intenção de apresentar
novas propostas para os
professores .

Na proposta discutida na
quarta-feira, 05/5  o Semesp
abrange dois anos – 2020 e
2021 – com reajuste salarial
e abono, mantem todas as
cláusulas da atual convenção,
garante homologação de dis-

pensas assistidas pelos sin-
dicatos. Nova reunião entre
os sindicatos e as mantne-
doras está agendada para a
quarta-feira, 12/5.

A Fepesp alerta aos pro-
fessores para que fiquem
atentos às comunicações de
seus sindicatos para a reali-
zação de novas assembleias.

Nova gestão da APROPUC solicita
reunião com a Fundasp

A diretoria eleita da
APROPUC solicitou o
agendamento de uma reu-
nião com o Secretário Exe-
cutivo da Fundasp para tra-
tar de questões relativas aos

docentes da PUC-SP. A reu-
nião já foi por diversas ve-
zes tema das reuniões dos
docentes na APROPUC,
para tratar de questões ur-
gentes no trabalho docente.

Continuação da
página anterior
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Por conta de alguns questio-
namentos enviados à AFAPUC
nos últimos dias, escreve-se este
texto para buscar trazer um con-
texto histórico do debate e esclare-
cer quanto à questão que circunda
o índice de correção dos valores
depositados no FGTS.

Primeiramente, destaca-se que
o artigo 13 da lei 8.036/90, estipu-
lou que os depósitos efetuados nas
contas vinculadas ao FGTS seriam
corrigidos pela TR. A TR (Taxa Re-
ferencial) é uma fórmula criada na
década de 90 pela qual o Banco Cen-
tral corrigiria os valores perdidos
na inflação. Porém, desde 1999 a
TR vem apresentando percentuais
reduzidos de correção, por vezes
menores que 1% (um por cento)
ao ano, distanciando-se expressi-
vamente dos índices de inflação,
IPC-Fipe ou IPCA-IBGE.

Nesse contexto, em 2013,
quando a TR teve seu indicie zera-
do, surgiriam diversos questiona-
mentos judiciais, inclusive uma
Ação Civil Publica sob o número
5008379-42.2014.404.7100, distri-
buída à 4.ª Vara Federal de Porto
Alegre, a qual no dia 04/02/2014,
teve decisão para receber a ação
com o reconhecimento de efei-
tos nacionais, conforme requeri-
do pela Defensoria Pública da
União. Assim, a Defensoria es-
taria nesta ação representando
todos os brasileiros que tenham
contas vinculadas ao FGTS.

AFAPUC esclarece sobre correção do FGTS
Em 12/02/2014, o Partido

Solidariedade, ajuizou uma ação
direta de inconstitucionalidade
(ADI) no STF pedindo que fos-
se determinado pela corte que a
TR não pode ser usada como cor-
reção monetária, visto que não
tem capacidade de suprir a sua
função e garantir que o dinheiro
depositado nas contas vincula-
das dos trabalhadores perca va-
lor com o tempo.

Em face desse cenário, o STF
decidiu por suspender todas as
ações que tratavam sobre o tema
em 06/09/2019. Após duas reti-
radas de pautas, o STF novamen-
te pautou o julgamento dessa ação
para o dia 13/05/2021, o que rea-
cendeu o debate sobre o tema. Se
trata de tema incerto, seja sobre a
decisão quanto a inconstituciona-
lidade e como ela será aplicada, o
que cabe ao plenário da corte su-
perior decidir.

No âmbito desta associação de
funcionários, o tema foi debatido
exaustivamente, inclusive junto ao
Sindicato (SAAESP - Sindicato
dos Auxiliares de Administração
Escolar de São Paulo), que consti-
tucionalmente tem o poder de re-
presentar os empregados da cate-
goria em juízo, quando das primei-
ras discussões sobre o tema. Na-
quele momento, o Sindicato havia
decidido não ajuizar ação coletiva.
Todavia, visto as decisões recentes
do STF, nas quais afastou a aplica-

ção da TR com índice, nesta sema-
na o Sindicato está ajuizando uma
ação coletiva representando todos
os associados da categoria.

Assim, informamos que será
ajuizada ação coletiva para requerer
a correção por índice que não a TR
dos valores depositados no FGTS
por parte do SAAESP. Esta ação
abrangeria seus representados, sem
ter a necessidade, nesse momento,
de apresentar qualquer documento
para ter direito caso for julgada po-
sitiva a ação. Lembramos que, no

Na quinta-feira, 29/4, faleceu a funcionária da Bibliote-
ca do campus Ipiranga, Jaqueline Dias Oliveira. Na pleni-
tude de seus 31 anos, Jaqueline nos deixou e passou a fazer
parte do imenso rol de brasileiros vitimados pela Covid-
19, doença que, pela negligência do desgoverno federal, aca-
bou se tornando em um verdadeiro genocídio.

A funcionária Lindalva, também do campus Ipiranga
enviou-nos uma carinhosa mensagem relatando um pouco
de sua convivência com Jaqueline:

" Jaqueline Dias, uma menina mulher que chegou e cati-
vou dia a dia todos da biblioteca, de inicio sem muitas
palavras porém no decorrer do tempo fomos vendo o quan-
to era acolhedora, você se foi deixando um vazio enorme nos
nossos corações, hoje o que nos resta é aquele sorriso brilhan-
te de uma mulher batalhadora. 'Não existe partida para aqueles
que permanecerão eternamente em nossos corações' ."

Jaqueline Dias

caso de julgamento positivo da ação
civil pública da Defensoria (DPU),
com extensão nacional, estaria ga-
rantido o direito a todos os traba-
lhadores com FGTS do Brasil a
correção determinada pelo STF.
Ademais, isso não impede que se-
jam ajuizadas ações individuais
com advogados particulares caso
seja do interesse, ficando a critério
individual, sem qualquer prejuízo
às ações mencionadas.

Diretoria da AFAPUC

A Comissão Eleitoral que
coordena os trabalhos para a elei-
ção dos Representantes Adminis-
trativos dos órgãos colegiados
(CONSUN e CECOM), divulgou
as orientações para a próxima elei-
ção dos representantes adminis-
trativos. A eleição acontece nos
dias 26 e 26/5 e as inscrições das
chapas  deverão ser feitas de 11 e
12/05/2021, por meio de impres-
so  fornecido pela comissão elei-
toral e disponível no site da AFA-
PUC (www.afapuc.org.br), que
deverá ser preenchido e enviado
para o e-mail eleicaoconselhos
2021@gmail.com. Para a campa-
nha eleitoral, ficam reservadas as
datas de 14 de maio de 2021 a 17
de maio de 2021.

Comissão divulga normas para eleições
dos representantes administrativos

As chapas para a eleição deve-
rão apresentar 10 funcionários
para o Consun e quatro para o
Cecom, sem suplentes.

A Divisão de Recursos Hu-
manos fornecerá uma lista de
funcionários aptos a se candida-
tar  e votar, lembrando que se-
gundo deliberção da Secretaria
Executiva da Fundasp não terão
direito a  se candidatar e ter direi-
to a voto os funcionários  dire-
tamente ligados à Fundasp.

A Comissão Eleitoral realizará
a eleição através da plataforma for-
necida pela AFAPUC, e os funcio-
nários eletivos receberão e-mail
com orientações para a votação.
Mais informações poderão ser
obtidas em www.afapuc.org.br.
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Abaixo reproduzimos
mensagem  do Sinpro-SP
sobre os processos de cor-
reção do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço
em andamento no Supre-
mo Tribunal Federal

O Sindicato dos Profes-
sores de São Paulo, em face
do grande número de pes-
soas que vêm procurando in-
formações sobre eventual
decisão favorável aos reajus-
tes das contas de FGTS, vem
esclarecer que:

O SinproSP, protocolou
uma ação Civil Pública em
nome de todos os profes-
sores da rede particular de
ensino da cidade de São Pau-
lo, no dia 27 de fevereiro de
2014, para que a correção
monetária do Fundo de
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) passe a ser rea-
lizada por índice que me-

Sinpro-SP esclarece sobre processos
 relativos à correção do FGTS

lhor reflita a inflação a par-
tir de janeiro de 1999.

Neste mesmo período a
Defensoria Pública da
União por meio dos seus
defensores federais tam-
bém protocolaram o mes-
mo pedido.

Informamos que a refe-
rida ação coletiva ajuizada
tanto pelo SINPRO quan-
do pela DPU, bem como
todas as ações individuais e
coletivas ajuizadas pelo país
referentes à correção do sal-
do de FGTS por índices
inflacionários, FORAM
SUSPENSAS, em fevereiro
de 2014, pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), em
virtude do Recurso Especial
(REsp) nº 1381683/PE.

Paralelamente ao recur-
so especial interposto no
STJ, uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI

5090) foi ajuizada no Supre-
mo Tribunal Federal com o
mesmo tema.

Diversamente do que
vem sendo veiculado na
mídia, até o presente mo-
mento, não há qualquer de-
cisão em relação a esse res-
peito. Houve a movimen-
tação da ADI 5090 para iní-
cio de julgamento, sem
qualquer prazo para que
isso ocorra.

Nesse sentido, informa-
mos que, por ora, quaisquer
ações individuais ou coleti-
vas ajuizadas tendem a ser
suspensas, sendo necessário
aguardar entendimento dos
Tribunais Superiores;

Por esse motivo, recomen-
damos a todos que continu-
em aguardando as decisões
do STJ/STF, as quais norte-
arão o entendimento de to-
dos os tribunais do país.

Por fim, reforçamos que
O SinproSP continuará de-
sempenhando suas funções
institucionais de forma ple-
na, buscando direitos e me-
didas capazes de melhorar
o bem estar de todos os pro-
fessores, sendo certo que
nossa ação abrange a todos
os Professores da rede par-
ticular de ensino da Cidade
de São Paulo.

Sinpro-SP

EM TEMPO

Ao encerrarmos está edi-
ção recebemos a informação
de que o presidente do STF,
Luiz Fux retirou da pauta a
ASDI 5090, alegando que o
julgamento poderia causar
um impacto bilionário nas
contas públicas. Não foi di-
vulgada uma nova data para
o julgamento.



07/05/20216

O ex-professor Jorge
Claudio, do departamento de
Ciência da Religião, lançou li-
vro onde retrata a vida  de
moradores de rua e vítimas
da violência doméstica. “Das
profundezas, clamo - A ora-
ção de vítimas da violência
doméstica e de moradores em
situação de rua”é fruto de sua
dissertação de Mestrado em
Teologia. Jorge é autor de
grandes obras como “O As-
sassinato do Jornalista Suici-
da”, que foi premiado, em 2º
lugar, no concurso internaci-
onal de literatura de 2019.

Organizações como
Anistia Internacional, Fó-
rum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, Human Rights
Watch Brasil e também in-
tegrantes da Defensoria
Pública do Estado repu-
diaram a ação da Polícia
Civil  na Comunidade do
Jacarezinho.

Entidades e movimen-
tos  soc ia i s  qua l i f i caram
como chacina a  ação da
Polícia do Rio de Janeiro
que invadiu a Comunida-

Organizações e movimentos sociais
repudiam ação policial no Rio de Janeiro

No dia 01/05 foi publi-
cado no Diário Oficial que
a Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente (SIMA)
a aprovação doPlano Dire-
tor do Parque Dr. Fernando
Costa - Parque da Água
Branca, onde fica estabeleci-
da a privatização do parque.

Em março grupos que
frequentam o parque e pro-
fissionais do meio ambien-

A APROPUC, em constante comprometimento com a
luta pela qualidade de trabalho dos professores, não
parou suas atividades e as estendeu para as diversas
formas remotas. Reformulamos totalmente o nosso Site
Oficial (www.apropucsp.org.br). Agora, você pode aces-
sar o Jornal PUC VIVA, atualizado frequentemente, com
todas as notícias mais importantes da comunidade pu-
quiana (www.apropucsp.org.br/jornal-puc-viva-1). E ter
acesso ao nosso acervo do Jornal, desde 1992, e acesso
à Revista PUC VIVA e Cultura Crítica. Incluímos também
páginas que informam sobre o funcionamento da APRO-
PUC-SP, a sua história, podcasts e fotos que marcaram a
nossa trajetória.

A Associação também está ativa em várias redes
sociais. Nosso perfil no Instagram cresce dia após dia
(@apropuc_s) e nossa comunicação fica fácil e prática
mesmo em tempos em que o diálogo está comprometi-
do. Nossa página no Facebook também não ficou de fora
(https://www.facebook.com/apropuc/-@apropuc), por es-
ses meios, você recebe o link do jornal, fica por dentro de
lives, eventos da PUC ou até mesmo encontros de outras
associações que se movem para conquistar melhores
condições de trabalho. Você também pode nos encontrar
no Twitter (https://twitter.com/APROPUC) e no Youtube
(https://www.youtube.com/user/Apropuc).

Associação de Pós-Graduandos
convoca eleições

Governo aprova plano diretor do
Parque da Água Branca

te, se mobilizaram e criaram
uma petição para solicitar o
adiamento do processo do
Plano Diretor. O pedido foi
ignorado.

A SIMA aprovou o pla-
no sem transparência dos
critérios e sem devolutiva
das contribuições que rece-
beram pelo formulário in-
dividual, publicado em mar-
ço, para o texto da minuta.

de do Jacarezinho, sob a
a legação de  perseguição
ao t rá f ico  e  de ixou um
rastro de 25 mortos e vá-
rios feridos.

Cenas dantescas foram
presenciadas pelos moro-
dores da comunidade,
como a exposição  de um
corpo de uma pessoa ne-
gra que  foi colocado
numa cadeira com um dos
dedos na boca para a po-
pulação ver.

A CSP-Conlutas mani-

festa total  sol idariedade
aos moradores do Jacare-
zinho e reafirma a neces-
sidade da luta de organi-
zar os de baixo para der-
rubar o de cima. “Só assim
viveremos sem sermos as-
sassinados pelo Estado”

A APROPUC e a AFA-
PUC manifestam também
o seu repúdio a mais esta
barbárie que cobre de luto
um país já marcado pelas
perdas cotidianas de um
desgoverno genocida.

 No dia 03/05, aconte-
ceu a assembleia geral da
Associação dos Pós
Graduandos (APG) da
PUC -SP, onde foi aprova-
do o regime eleitoral para
eleição da nova diretoria. A
inscrição das chapas será re-
alizada pelo email comissao
meleitoral@apgpucsp.org.
br, até às 23h59 do dia 17
de maio. Todo aluno pós
graduando poderá partici-
par. A chapa irá se compor
por 7 membros, para o se-
guintes cargos: Presiden-
te(a), 1º Vice-presidente(a),
2ºVice-presidente(a), tesou-
reiros(a)-geral, Tesoureiro(a)-

adjunto(a), Secretário(a)-geral
e Secretário(a)-adjunto(a)

O primeiro turno acon-
tecerá na semana do dia
24/05 a 28/05 e o segun-
do turno na semana do dia
31/05 a 04/06, caso neces-
sário. A apuração será rea-
lizada após a conclusão da
votação.

Na assembleia, também
foram aprovadas alterações
ao estatuto social da APG
visando democratizar a en-
tidade e garantir maior par-
ticipação dos estudantes.

O regimento eleitoral
está disponível nas redes
sociais da APG PUC-SP.

Ex-professor da PUC-SP
lança novo livro


