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Em assembleia realiza-
da na segunda-feira, 30/5,
os funcionários adminis-
trativos da PUC-SP refe-
rendaram o texto de seu
novo Acordo Interno,
aprovado em reunião com
a Fundasp na sexta-feira,
27/5. O Acordo abrange os
funcionários dos campi de
São Paulo e da Faculdade
de Ciências Médicas e da
Saúde, de Sorocaba, fican-
do para ser discutido pro-
ximamente o acordo dos
funcionários do Hospital
Santa Lucinda.

A presidente da AFA-
PUC Maria Helena Gon-
çalves Soares Borges infor-
mou as principais altera-
ções do novo texto, que a
partir de agora, vai vigorar
entre 1º maio e 30 de abril,
sem que a data base da ca-
tegoria seja alterada.

PRINCIPAIS

MODIFICAÇÕES

O adiantamento salarial
teve um reajuste passando
para  R$ 1.560, o auxílio fu-
neral foi atualizado para R$
5.085, a cesta básica foi re-
ajustada para R$ 220, o au-
xílio escola foi modificado
para R$ 840 podendo estar
dentro desse valor o trans-
porte escolar,  o adicional
por tempo de serviço foi
incorporado ao texto do
acordo, mas a atual redação
não interfere em quem está
empregado hoje. O valor da

ASSEMBLEIA DOS FUNCIONÁRIOS

REFERENDA NOVO ACORDO INTERNO
refeição padrão passa a ser
escalonado: quem ganha
até 3 vezes o salário míni-
mo paulista terá desconto
de 80%, quem ganha de 3 a
5 vezes o salário mínimo,
desconto de 60% e os de-
mais 50%.

Nas bolsas de estudo
agora o funcionário pode-
rá  usar duas gratuidades
tanto na graduação como na
pós, anteriormente o fun-
cionário só podia ter direi-
to a uma bolsa em cada
modalidade.

Quando o funcionário
estiver usando bolsa e for
dispensado ele pode con-

t inuar  com o benef íc io
desde que tenha concluí-
do a carga horária de 70%
das disc ipl inas e  não da
carga horária total do cur-
so  como rezava o acordo
anterior.

As faltas abonadas pas-
sam a ser quatro quando
anteriormente eram 5, no
início da negociação a Fun-
dasp se recusava a incluir
as abonadas no texto. A li-
cença por luto passou para
7 dias úteis (ao invés de 9
corridos). Na rescisão con-
tratual o aviso prévio tinha
um valor adicional para os
funcionários com 45 anos,

a Fundasp propôs 48, mas
a AFAPUC introduziu no
texto uma regra de transi-
ção para os funcionários
que estiverem na data de as-
sinatura do acordo a seis
meses de completar 48
anos. A estabilidade da di-
retoria da AFAPUC, que  a
Fundasp pretendia  só para
o presidente da entidade,
terá validade para toda a
diretoria executiva. No caso
do banco de horas a DRH
deverá proximamente ela-
borar uma normatização.

continua na próxima página
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TAXA ASSOCIATIVA

Em março a Fundasp
infor mou que não ir ia
mais recolher a taxa asso-
ciativa descontada em fo-
lha e nem os convênios da
AFAPUC. Durante as ne-
gociações a Fundasp pro-
pôs incluir no Acordo In-
terno o desconto em fo-
lha (sem o repasse dos
convênios) ,  subordinado
à anuência dos funcioná-
rios por escrito,  com fir-
ma reconhecida, renovável
a cada ano.

A diretoria apresentou as
despesas da entidade e mos-
trou a necessidade de os fun-
cionários participarem ativa-
mente deste novo momen-

to da AFAPUC, quando ata-
ques estão sendo desferidos
contra a livre organização
dos trabalhadores.

A AFAPUC deverá pro-
videnciar para que o cartó-
rio venha aos campi para
recolher as assinaturas, fi-
cando as custas a cargo da
associação.

Quanto aos convênios a
associação apresentou algu-
mas possibilidades para
substituir a atual sistemáti-
ca de pagamento e a assem-
bleia optou por manter os
convênios como estão hoje
com o pagamento via bole-
to, inclusive a Unidonto.

A AFAPUC irá conver-
sar com os parceiros por-
que isto implica em uma
alteração contratual e será
necessário que o associado
também dê a sua anuência
à AFAPUC. A Assembleia

realizada em Sorocaba de-
liberou que o pagamento
dos convênios da Unidon-
to será por boleto e com os
demais parceiros será nego-
ciado um desconto.

A diretoria informou
que a convenção coletiva
ainda não foi assinada, o
índice de reajuste salarial
proposto pelo sindicato
patronal  está em 4% mais
2% em 2023, que não foi
aceito pelos representantes
sindicais da categoria. As
negociações continuam.

ACORDO INTERNO

DOS DOCENTES

A APROPUC prosse-
gue em sua negociação
com a Fundasp para reno-
vação do Acordo Interno
dos Docentes. Nesta sema-
na foram enviadas  por es-
crito (conforme solicita-
ção da Fundasp) as altera-
ções aprovadas pela as-
sembleia dos professores
na minuta apresentada an-
teriormente.

Horarário de funcionamento
da APROPUC

A Associação dos Pro-
fessores da PUC-SP,   in-
forma que funciona pre-
sencialmente das 9 às 13h
e das 14 às 18 h. O telefo-

ne da entidade é 3872-
2685, que também recebe
mensagens por whathsA-
pp   e o email para contato
é apropuc@uol.com.br

continuação da página anterior
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Nas últimas semanas o
aumento de casos de Covid
19 no Estado de São Paulo
foi significativo: a média
móvel de novas internações
subiu 74% em relação às se-
manas anteriores. Embora a
letalidade da doença tenha
regredido, a contaminação
traz grande preocupação à
população. Na PUC-SP
também foi registrado um
avanço considerável no nú-
mero de infectados entre os
estudantes, professores e
funcionários.

Algumas classes regis-
tram vários casos simultâ-
neos de contaminação, com
alunos afastados da aula
presencial apresentando
atestados médicos e pedi-
dos dos coordenadores para
que seus professores enten-
dam a situação dos estudan-
tes, programando para eles
atividades especiais.

Alguns cursos como o de
Jornalismo têm registrado
significativo número de ca-
sos, o que não é de se estra-
nhar uma vez que os labo-
ratórios de alguns setores,
como áudio e vídeo, apre-
sentam dificuldades estru-
turais de ventilação para
abrigar aulas em períodos
como os que hoje vivemos.
Porém o mesmo vem ocor-
rendo em cursos de outras
faculdades, como a FEA.

A Reitoria informa que
vem acompanhando os ca-
sos e  seguindo as recomen-
dações dos protocolos de-
finidos pela equipe do
Hospital Sírio Libanês. Mas
não há um protocolo defi-
nido quanto às classes com
alunos e professores infec-
tados e afastados por licen-
ça médica.

A APROPUC e a AFA-
PUC, que desde o começo
da pandemia mostraram
suas preocupações com as

Aumento de casos de Covid enfatiza
necessidade de medidas mais eficientes

condições sanitárias da uni-
versidade, entendem que a
atual situação é de alerta  e
continuam exigindo medi-
das eficazes no acompanha-
mento da evolução de casos
na comunidade. As associ-
ações têm recebido algumas
sugestões, por exemplo, en-
tre os alunos de classes com
registro de infecção deveria
ser feita uma testagem pre-
ventiva com os demais es-
tudantes para averiguar o
real estado de classes con-
taminadas. Em algumas ins-
tituições de ensino está sen-
do adotado o chamado "ga-
tilho", que interrompe a
aula presencial nas classes
com um número significa-
tivo de infectados. Outra
medida seria a introdução
de um acompanhamento de
testagem ambulatorial da
instituição mais efetivo para
diagnosticar e acompanhar
aqueles que forem contami-
nados pela doença, quer se-
jam estudantes, professores
ou funcionários.

No caso de professores
contaminados, a APRO-
PUC sugere que as reposi-
ções de aulas, nesse final de
semestre, possam ser feitas
de maneira virtual, através
da plataforma TEAMS.
Outra medida deveria ser a
demarcação de espaços e lo-
tação máxima dentro dos ele-
vadores, pela limitação de
espaço e falta de circulação
de ar. Alertamos não haver
sequer medidor de tempera-
tura para aqueles que tomam
elevadores  no nível da gara-
gem na instituição.

A AFAPUC solicitou
reunião com a Reitoria, rea-
lizada no dia 02/06, para
discutir a questão do au-
mento de casos e o sistema
de rodízio  para os funcio-
nários administrativos da
universidade dos setores a
ela ligados. A Reitora infor-
mou estar atenta e acompa-
nhando de perto a situação,
e que não terá nenhuma
dúvida em retroagir o siste-
ma de rodízio adotado, que

atualmente mantém ativi-
dade normal nos setores
essenciais, caso se faça ne-
cessário. Ponderou que em-
bora tenha ocorrido um au-
mento do número de casos
entre os funcionários ne-
nhum caso grave foi detec-
tado, bem como, informou
que pelos números atuais
apurados não é possível
afirmar que esteja ocorren-
do transmissão comunitá-
ria, o que seria mais grave e
exigiria medidas de conten-
ção imediata.

A gravidade do momen-
to pode ser demonstrada
pelo fato da Secretaria da
Saúde da Prefeitura de São
Paulo ter alertado a popula-
ção no dia 1º de junho, para
o aumento significativo de
internações ocorrido no mês
de maio, da ordem de 129%
apenas na capital. E volta a
recomendar o uso geral obri-
gatório de máscara e distan-
ciamento social em escolas,
restaurantes, bares e todos
locais públicos.
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Lançamento de livro
traz Lula à PUC-SP

Na terça-feira, 31/5,
aconteceu no Teatro da
Universidade Católica,
TUCA  o  lançamento do
livro Querido Lula: cartas
a um presidente na prisão,
que  reúne 46 textos, envia-

dos a Lula na prisão.
Nas fotos acima o ex-

presidente, à esquerda aci-
ma, à direita a plateia que
lotou o teatro e abaixo os
artistas que leram as cartas
contidas no livro.

Evento comemora o
dia do Assistente Social

 Na sexta-feira, 27/05,
Luiza Erundina participou
da roda de conversa em co-
memoração ao dia do Assis-
tente Social, em evento pro-
movido pelo Curso de Ser-
viço Social.

Com a plateia repleta de
alunos, foram debatidos te-
mas como a educação, go-
verno, a categoria, escola
sem partido.. Nas fotos aci-
ma alguns momentos do
evento.
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