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Centrais sindicais, mo-
vimentos sociais e organi-
zações estudantis  marca-
ram o dia  19 de junho
como mais  uma data de
protestos por todo o país
com diversas pautas: con-
tra a política genocida do
desgoverno Bolsonaro/
Mourão e  por vacina para
todos,  com quebra das
patentes; auxílio emergen-
cia l  que garanta as reais
necess idades dos traba-
lhadores ;  defesa do em-
prego, dos salários e dos
dire i tos socia is  e  traba-
lhistas com o fim da ter-
ceir ização e do trabalho
intermitente; salário igual
para trabalho igual;  con-
tra a as privatizações e a
refor ma administrat iva e
apoio f inanceiro aos pe-
quenos comerciantes.

O sucesso das manifes-
tações de 29/5, somadas
aos desgates sofridos pelo
governo neofasc is ta  de
Jair Bolsonaro com o le-
vantamento dos atos de
verdadeiro genocídio co-
metidos durante a pande-
mia pela Comissão Parla-
mentar  de Inquér i to,  le-
vam a crer que a próxima
manifestação deverá reu-
nir um número maior de
participantes.

Para isso os organiza-
dores sugerem que se
criem comitês nos bairros,
nas fábricas, nos locais de
trabalho, e se convoque o
ato pelas redes sociais.

MANIFESTAÇÃO EM 19/6

CONTINUA A LUTA CONTRA BOLSONARO, O
DESEMPREGO E POR DIREITOS TRABALHISTAS

NA PUC-SP

A APROPUC, a AFA-
PUC e o movimento es-
tudantil da PUC-SP já es-
tão marcando uma con-

centração na Av. Paulista
na a l tura do Conjunto
Nacional ,  esquina com a
rua Augusta, às 16 hs do
dia 19/6. A presença de
todos é  fundamental ,

guardando todos os pro-
tocolos sanitários como o
uso de máscara, portar ál-
cool em gel, e manter dis-
tanciamento de pelo me-
nos 1,5 m.
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Publicação daAssociação dos Professores da PUC-SP e da Associação dos Funcionários da PUC-SP

Centrais de trabalhado-
res, sindicatos e associa-
ções de classe, reunidos na
Frente Ampla em Defesa
da Saúde dos Trabalhado-
res, denunciaram em nota,
no início do mês, os ata-
ques a direitos fundamen-
tais dos trabalhadores pra-
ticados pelo governo fede-
ral através da MP 1046, de
27 de abril de 2021.

Para as entidades, sob
o pretexto de combater a
pandemia a MP ataca fron-
talmente direitos adquiri-
dos pelos trabalhadores,
atingindo mesmo o direi-
to inalienável à saúde. A
MP contradiz a própria
Consolidação das Leis do
Trabalho, delegando aos
patrões decisões que só
poderiam ser tomadas em
comum acordo com os
empregados.

TELETRABALHO

No tocante ao Teletraba-
lho, por exemplo, a MP fala
em retorno às atividades
presenciais por vontade uni-
lateral do empregador,
quando a CLT em seu  art.
75C, § 1º estipula nesses
casos a necessidade de que
haja mútuo acordo entre as
partes e (§ 2o) garante "pra-
zo de transição mínimo de
quinze dias".

A Medida Provisória
estabelece ainda  a possi-
bilidade de antecipação das
férias durante o período de

Movimentos sociais denunciam
ataques ao trabalhador da MP 1046

crise sanitária em que evi-
dentemente é impedido o
efetivo lazer e o descanso.
Essa modificação pode
acarretar em períodos mui-
to longos de trabalho, que
superariam os 12 meses,
trazendo danos à saúde do
trabalhador.  Por outro
lado o 1/3 sobre as férias
pode ser pago em outra
data o que viola o concei-
to da CLT de que este va-
lor está indissociavelmen-
te  l igado ao pagamento
das férias. Da mesma for-
ma os feriados poderão ter
suas datas mudadas ao bel
prazer do empregador.

FUNDO DE GARANTIA

POR TEMPO DE SERVIÇO

Um grande dano aos
proventos dos trabalhado-
res é a possibilidade de pos-

tergação do pagamento do
Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, que, no
caso dos aposentados que
ainda trabalham constitui
uma fonte de renda. Segun-
do a nota da Frente "O re-
colhimento do FGTS tam-
bém constitui direito fun-
damental (Art. 7o, III), ra-
zão pela qual a suspensão
de exigibilidade de recolhi-
mento (Art. 20) fere a nor-
ma de direito fundamental,
pois equivale a negar-lhe
vigência". A PUC-SP já ado-
tou no ano passado essa prá-
tica e está repetindo a dose
neste semestre.

A MP altera ainda con-
ceitos estabelecidos pela le-
gislação como banco de
horas, suspende exigências
administrativas em seguran-
ça e saúde no trabalho, pror-
roga de maneira inconstitu-

cional a  jornada nos esta-
belecimentos de saúde.

Por tudo isto a Frente
conclui que "a aprovação
desses textos pelo Congres-
so Nacional fará com que o
parlamento brasileiro entre
para a história como agente
fundamental de uma polí-
tica escravista e genocida,
que promove empobreci-
mento e eliminação das pes-
soas que vivem do trabalho,
destrói qualquer projeto de
nação e compromete, talvez
de modo irreversível, nossa
economia interna".

A íntegra da nota da
Frente Ampla em Defesa da
Saúde dos Trabalhadores,
está em https://www.
frenteamplast.com/post/
n o t a - t % C 3 % A 9 c n i c a -
sobre-a-medida-provis%
C3%B3ria-n%C2%BA-1-
046-de-27-de-abril-de-2021
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A União da Juventude
Comunista da PUC-SP en-
viou nota de solidariedade ao
CA 22 de Agosto , frente aos
ataques que a gestão vem so-
frendo por parte de um gru-
po de alunos e ex-alunos que
repudiaram a decisão da ges-
tão de realizar um evento so-
bre a situação da Palestina.

A UJC posicionou-se

CA 22 de Agosto sofre ataques por

defender evento sobre a situação palestina
UJC repudiando "com vee-
mência as insinuações de que
a ausência de espaço para vo-
zes em defesa do sionismo
seria uma postura conivente
com antissemitismo, tal qual
proposto no comunicado de
alunos e ex-alunos".  Ainda
segundo o manifesto "a de-
fesa intransigente da sobera-
nia nacional Palestina é uma

bandeira fundamental para
qualquer movimento que se
pretende opositor à opressão
nacional e racial".

A APROPUC também
repudia veementemente os
ataques à liberdade de ma-
nifestação e organização, co-
locando-se ao lado do povo
palestino em sua luta pela
autodeterminação.

Na terça-feira, 15/6,
toma posse a nova direto-
ria da Associação dos Pós
Graduandos da PUC-SP,
para o biênio 2021/2.

 A posse acontece às
17hs, de forma vir tual e
poderá ser assistida através
do link HTTPS//tinyurl.
com/x5kruh6 (link na bio).

Nova diretoria da

APG toma posse

dia 15/6

O Comitê Pró-Hait i ,
em nota, apoia a livre Ma-
nifestação dos Refugiados
Turcos no Brasil.

Hoje o Brasil recebe um
número signif icativo de
solicitações de refugiados
Turcos para o país.  Há 4
anos existe uma grande
demanda de solicitações à
espera de decisão do CO-
NARE (Comitê Nacional
para os Refugiados - vin-
culado ao Ministério da

No dia 4 de julho acon-
teceu o 3º Encontro Inter-
nacional pela Quebra de
Patentes das Vacinas Anti-
covid. Transmitido e orga-
nizado pela Tutaméia TV o
debate teve a participação
do Professor Francisco
Humberto González Para-
da (Universidad Central de
Venezuela); Professor Ser-
gio Gustavo Astorga (Uni-
versidad Nacional de La
Pampa, Argentina); Cristian
Palma (psicologo dA Uni-
versidad Nacional da Co-
lombia) e Dr. José Carlos
Cacau Lopes (coordenador
do Departamento de Saú-
de Coletiva da Faculdade
de Ciências Médicas de Sao

Encontro debate a quebra de

patentes das Vacinas Anticovid
Na terça-feira, 8 /6, traba-

lhadores da limpeza urbana
de São Paulo entraram em
greve por 24 horas, onde rei-
vindicam a inclusão da cate-
goria no plano de vacinação .

Um dos serviços mais
precarizados do país é o da
limpeza, com salários baixos,
descaso e péssimas condições
de trabalho. A limpeza foi o
serviço que não parou duran-
te a pandemia, por ser essen-
cial,  mas os  sindicatos se-
quer foram procurados pelas
autoridades.

Sendo os trabalhadores
que mais se expõem, a cate-
goria vai discutir outras ma-
neiras para insistir com o pe-
dido de imunização.

Comitê Pró-Haiti apoia
refugiados turcos

Garis de São Paulo
paralisam atividades

por 24 horas
José do Rio Preto). A ini-
ciativa nasceu de debates
de frentes da saúde para a
vacinação pública nos três
continentes.

O papel da ciência e da
tecnologia para o bem es-
tar do cidadão é essencial,
a produção cientifica e  tec-
nológica tem como objeti-
vo servir a sociedade inde-
pendente da área. Mas gran-
des empresas monopoli-
zam esses tecnologias em
favor do seu beneficio pró-
prio. Quando a ciência e a
produção tecnológica pas-
sam a ser controladas pe-
las grandes empresas, per-
dem seu caráter inicial que
é servir a sociedade e não

perder o sentido da sua
existência.

Com governos que pos-
suem características neo-
fascistas e autoritárias, pa-
íses da America do Sul se
encontram no auge da pan-
demia onde números de in-
fectados e mortos batem
recordes a todo momento.
O agravamento econômico
também é um fator que
traz condições desiguais
para que países adquiram  a
vacina.

A luta pela ruptura das
patentes das vacinas com-
preende que a ciência e  a
produção tecnológica de-
vem estar à serviço da vida,
da solidariedade e da paz.

Justiça e Segurança Públi-
ca). Com suporte do Ins-
tituto pelo Dialogo Inter-
cultural ,  os refugiados
buscam solidariedade dos
brasi leiros com a causa
pois ela  pode resultar em
uma decisão  positiva do
CONARE.

No dia 8 de junho
aconteceu uma manifesta-
ção em favor dos refudia-
dos turcos no vão livre do
MASP.

Após a divulgação pela
Comissão Eleitoral da Pró-
Reitoria Comunitária da lis-
ta de candidatos,  as elei-
ções gerais da PUC-SP
para os cargos de chefia de-
partamental, coordenação
de pós e graduação, direção
de faculdade e representan-
tes docentes nos órgãos co-
legiados, deverão acontecer
virtualmente entre nos dias
14 a 16/6.

Eleições gerais da PUC-SP

acontecem entre 14 e 16/6
A relação completa de

nomes pode ser encontra-
da em https://www.
pucsp.br/consulta2021.

Os candidatos já estão
em campanha eleitoral e
a apuração dos votos
ocorrera  até o dia 18/6
às 18h.

Os eleitores habilita-
dos devem acessar o ende-
reço eletrônico http//
votacaointernet.pucsp.br

3



11/06/20214

Até o fechamento desta
edição não havia informa-
ção sobre a assinatura do
acordo salarial e convenção
do ensino superior, tanto
para professores como para
funcionários administrati-
vos. Em assembleias reali-
zadas no dia 31/5 os pro-
fessores e funcionários
aprovaram uma proposta,
discutida com as mantene-
doras, mas até o momento
não houve a assinatura for-
mal do documento.

A APROPUC e a AFA-
PUC aguardam a formaliza-

APROPUC e AFAPUC aguardam assinatura
de acordo do ensino superior

ção do acordo para então
discutirem com a Fundasp
a redação dos acordos inter-
nos dos trabalhadores da
PUC-SP.

REUNIÃO COM OS

DEPARTAMENTOS

Seguindo o programa de
ação da nova diretoria da
APROPUC foram agenda-
das duas reuniões com os
departamentos para o le-
vantamento de problemas
de cada unidade a serem
encaminhados pela asso-

ciação para discussão com
os gestores.

Assim ficaram acertadas
para o dia 14/6 reuniões
com os departamentos de
Artes e Psicologia Social da
PUC-SP.

Por outro lado, a reu-
nião agendada pela reito-
ria por sol icitação da
APROPUC foi cancelada
por falta de agenda da rei-
tora e não foi confirmada
nova data com a associa-
ção dos professores. A reu-
nião tem por objetivo dis-
cutir assuntos de grande

importância para a catego-
ria como carreira docente,
desrepresamento, a políti-
ca da universidade para
professores com 75 anos
que queiram se desligar da
PUC SP,  critérios para in-
gresso e ascensão na car-
reira, acompanhamento na
Universidade em relação a
Covid.

A APROPUC aguarda a
comunicação de uma nova
data para a realização da
reunião ainda neste semes-
tre mediante a urgência das
pautas.


