APqC pede participação ativa de seus associados para ganhar força nas ações
judiciais e de comunicação
Assembleia Geral desta terça-feira teve como tema central o valor da pesquisa
científica e a importância do apoio dos PqC’s em momento delicado da pesquisa no
País

Na última terça-feira, 18 de setembro, cerca de 80 PqC’s estiveram presentes na
Assembleia Geral Ordiná ria da Associaçã o dos Pesquisadores Científicos do Estado
de Sã o Paulo, que se estendeu das 14h as 18h, no Instituto Bioló gico, em Sã o
Paulo/SP.
Com o intuito de incentivar os pesquisadores associados a participarem ativamente
das atividades propostas pela associação, a fim de lutar por benefícios para a
categoria, a reunião contemplou diversos assuntos como as ações judiciais coletivas,
informes sobre a Frente Parlamentar em Defesa das Fundações e IPs pú blicos de São

Paulo, a atuação da nova Assessoria de Comunicação recentemente contratada, além
de reajustes salariais e uma apresentação do PqC Afonso Peche, com o tema “O valor
da pesquisa para a comunidade”, na abertura da tarde.
De acordo com Peche, é preciso superar o caráter elitizante da profissão de
pesquisador e escrever de forma acessível a toda a população, com o desafio de sair
da condição fechada e hermética construída pela academia.

Entre as ações judiciais coletivas propostas pelo escritório Goldman Advogados,
foram destacadas a Aposentadoria no nível da ativa (cargo x nível); Revisão anual;
Dano moral decorrente do atraso no deferimento da aposentadoria; Recálculo da
sexta-parte e quinquênio; Aposentadoria especial com integralidade e paridade +
abono de permanência; Cessação dos descontos efetuados pelo IAMSPE; Verbas
indenizatória X remuneratória; e Mandado de segurança.
A advogada responsável pelas ações da APqC, Dra Helena Goldman, ressaltou,
durante a reunião, a importância da participação dos pesquisadores para mostrar
força dos institutos de pesquisa.
Com relação ao plano de comunicação desenvolvido pela Komunica, foram
sugeridas algumas ações como “Um dia de reflexão”, promovido dentro de cada
Instituto de Pesquisa para o levantamento de pautas que podem ser divulgadas à
imprensa. De acordo com a jornalista responsável, Luciana Barros, é de extrema
importância abordar o caráter positivo e os benefícios dos estudos realizados nos
IP’s, bem como o impacto e os prejuízos quando eles são interrompidos. Após
levantadas as pautas, é preciso definir um pesquisador como porta-voz para
entrevistas e enviar as sugestões à diretoria da APqC, para que sejam produzidos os
releases.
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