Pඉකඉඔඑඛඉධත!
Professores da PUC-SP mobilizam-se
contra o corte de salários!
Mais uma vez os professores da PUC-SP sofrem com os desmandos da Fundasp:
a Mantenedora cortou, neste mês de agosto, 10% dos salários docentes sob o pretexto de adequar os vencimentos ao regime de 4,5 semanas, ao invés das 5 semanas, conquistadas arduamente em 1987 pela APROPUC, em acordo feito com a reitoria e a mantenedora, que tinha à sua
frente a figura memorável de D. Paulo Evaristo Arns.
Essas atitudes arbitrárias, que desde 2006, pela intervenção da FUNDASP na universidade, vêm
sufocando as entidades e trabalhadores da PUC-SP, geraram um enorme descontentamento entre
os docentes que compareceram maciçamente em suas assembleias, obrigando a APROPUC a
reforçar oacesso de docentes às plataformas de assembleia da entidade.
A inconstitucionalidade da medida é flagrante, como já foi mostrado em artigos publicados no
PUCviva, o que obrigou a Fundasp a divulgar fake news, afirmando que a APROPUC
é que havia concordado com o desconto, ou tirando os holerites
do ar e depois recolocando-os com configuração diferente.
É nesse sentido que a APROPUC chamou uma paralisação dos docentes, e que já ganhou o
apoio dos discentes manifestado nas assembleias de professores, para mostrar à comunidade
que o corte de salários não é só uma ameaça econômica aos professores,
mas afeta toda a qualidade de ensino da universidade e seu projeto educacional.
Na assembleia de sexta-feira, que teve uma participação ainda mais expresiva, os professores
confirmaram a decisão de paralisação e aprovaram a prainha como o local da mobilização. Além
disso já está agendada novaassembleia virtual para 14/9, quarta-feira, às 15h.
É inconcebível manter-se uma imagem progressista para a sociedade, se internamente cada vez
mais a universidade se alinha com o mercantilismoe sua política de exploração do trabalhador.
É hora de dar um basta nesta exploração e autoritarismo e
defender os nossos salários e condições de ensino!

Professor, informe os discentes dessa arbitrariedade, paralise a sua aula e
venha até à Prainha nesta 3ª feira, 13/9 para um ATO contra essa medida
arbitrária e ilegal! Convidamos à toda Comunidade para estar conosco

Manhã 9 h. - Tarde 13h30 - Noite 19h.
Assembleia virtual Quarta-feira – 14/9 – 15hs
PADRE RODOLPHO
TIRE AS MÃOS DO NOSSO SALÁRIO!!!

