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Seguimos na campanha contra o retorno
das atividades presenciais, em defesa da vida
dos funcionários! A situação da pandemia
segue grave, com um elevado número de
contágios e mortes!

Abaixo duas denúncias que recebemos
sobre a situação na Química e na SAS.
Pedimos que encaminhem novas denúncias,
os dirigentes e chefes que convocarem seus
funcionários serão também responsáveis pelos
contágios e mortes que ocorram!

Contaminação por Covid-19 no Instituto de Química
O Plano de retorno da reitoria fala em
autoregulação. Na live da reitoria, foi falado
que o plano contava com o bom senso dos
diretores, chefes e docentes. Será que
podemos contar com o “bom-senso” dos
professores do IQ? Em um laboratório, ficamos
sabendo que um professor e seus 3 pósgraduandos estão contaminados com a
COVID. Em outro laboratório, apareceram mais
2 alunos contaminados. Quais providências
foram tomadas? Foi feito o mapeamento de
todos os locais e pessoas que tiveram contato
com esses alunos e com o professor?

Além disso, os locais de alimentação
estão com aglomeração! Como é possível o
diretor permitir o acesso de tanta gente na
unidade?
Os mesmos que participam de abaixoassinado contra a PL-529, que ataca a ciência,
demonstram o descaso com os ensinamentos
que a ciência comprova para conter esta
pandemia. Mais uma vez, isso demonstra que
não é momento de retorno das atividades! O
diretor da Química vai se responsabilizar
por eventuais adoecimentos e mortes de
seus funcionários, estudantes e docentes?

SAS manda vários trabalhadores para o risco de contágio!
Recebemos a denúncia de que a SAS,
responsável pelos restaurantes universitários,
convocou alguns funcionários, locados em
restaurantes mantidos pela universidade, para
atuar no restaurante da Química, que é
terceirizado,
no
controle
de
acesso.
Consideramos um absurdo, por uma questão
de defesa da vida! A situação da pandemia não
permite que haja o retorno das atividades
presenciais de forma segura, ainda mais com
abertura de locais de grande aglomeração
como é o caso dos restaurantes!
Além disso, o próprio plano da reitoria diz
que, neste momento, os restaurantes

permaneceriam
fechados,
apenas
com
distribuição de marmitas. Portanto, mesmo nos
critérios do plano, não há justificativa para
convocação de mais trabalhadores!
Encaminhamos solicitação de reunião
com a superintendência da SAS, que até agora
nos respondeu que o pedido está sendo
analisado. Exigimos que a reunião seja
marcada em caráter de urgência! O Professor
Gerson, superintendente da SAS, vai se
responsabilizar por eventual adoecimento ou
morte dos funcionários?

Acordo Coletivo

HU faz uso equivocado do banco de horas,
prejudicando seus funcionários em plena pandemia!
Os trabalhadores do HU estão na linha de
frente, neste momento de pandemia, do
atendimento à população. Embora não seja um
hospital referência de Covid, atendeu vários
casos da doença, além de receber as
demandas das outras unidades que tiveram
suas estruturas voltadas para Covid.
Fruto de toda a luta que travamos desde o
início da pandemia para garantir a liberação de
funcionários em grupo de risco, com filhos
menores de 10 anos, lactantes e afins,
conseguimos que alguns trabalhadores fossem
liberados, e que alguns setores, especialmente
administrativos, funcionassem em escala
mínima, com escalas de revezamento. Para
esses casos, entendemos que se aplicam as
orientações que a Codage indicou para o
restante dos trabalhadores da universidade, de
que aqueles que estivessem em trabalho
remoto, ou em casa à disposição, ou ainda que
realizassem
atividades
presenciais
eventualmente, não poderiam ter horas tiradas
ou acrescidas no banco de horas. No entanto,
as chefias do HU, por ordem da

superintendência, estão abatendo horas
positivas do banco de horas desses
trabalhadores, em dias da escala mínima! Ou
pior, estão convocando trabalhadores que
estavam em trabalho remoto e forçando a que
tirem essas horas!
Consideramos isso um absurdo! É um
desrespeito justamente com quem está na
linha de frente neste momento!
Além disso, estamos em negociação com
a Copert acerca de um aditivo para estender o
prazo para saudar as horas do atual banco de
horas! Da mesma maneira que as direções não
podem convocar os trabalhadores que
possuem horas negativas a retornarem ao
trabalho presencial para compensar essas
horas, também não podem fazê-lo com quem
tem horas positivas! A própria reitoria alegou,
quando se negou a abonar as horas negativas,
que não poderia ser dado um tratamento
diferenciado para quem tinha horas negativas e
positivas. Então por que Margarido, mais uma
vez, desrespeita os funcionários do Hospital?

HU organiza eleição na surdina para o
Conselho Deliberativo! Exigimos o cancelamento da eleição e abertura de novo edital!
Fomos surpreendidos com a informação
de que nesta quarta-feira, 02/09, ocorreria a
eleição de um representante dos funcionários
para o Conselho Deliberativo do HU. Quase
ninguém sabia do edital de eleição, isso não foi
informado nem mesmo nas reuniões do próprio
Conselho.
Cabe destacar que o critério de eleição já
é bastante restrito. Só podem se candidatar e
votar os representantes de congregações das
unidades da USP. Além de ser um escopo
restrito, ainda não tem relação direta com o
hospital. O correto é que houvesse

representantes dos trabalhadores do próprio
hospital eleitos por seus pares. E talvez até
representantes gerais, mas eleitos com voto
universal dos funcionários da universidade.De
qualquer modo, mesmo restrito, nesse caso
nem
mesmo
os
representantes
de
congregação, na sua totalidade, receberam o
edital de abertura do processo, conforme
atesta vários relatos que recebemos no
sindicato. Também ninguém recebeu a lista dos
candidatos inscritos, e pelo que averiguamos,
tal lista não foi afixada no mural do

departamento pessoal do hospital, tal qual
constava no edital.
E, pra tornar o processo ainda mais
questionável, vimos que o edital apontava que
a data da eleição seria dia 28/08. Tal eleição
não ocorreu na data prevista, e apenas no dia

01/09 saiu outra publicação no diário oficial
remarcando a eleição para o dia seguinte, dia
02/09! Um show de horrores!
Diante disso, exigimos a anulação do
processo e abertura de novo edital, com ampla
divulgação!

Reforçar a Luta contra
o PL 529 do Doria!
Frente Paulista de entidades aprova calendário de lutas!

A Frente Paulista de entidades em Defesa do Serviço Público se reuniu na última segunda, e
aponta um calendário de mobilização contra o PL 529 do Doria! Abaixo apresentamos o
calendário indicado:
- 8/9, às 10h: Próxima reunião da Frente
- 9/9, a partir das 13h: Dia de Luta e pressão na entrada dos deputados, portão da garagem
da Alesp com faixas, cartazes e som. Viabilizar transmissão ao vivo aos que não puderam
comparecer;
- 9/9, das 14h às 16h: 3º Tuitaço - Usar as Hashtags #EmDefesaDosServiçosPúblicos
#NãoAoPL529
- 12/9, às 14h: Participar da plenária estadual organizada pelo Fórum dos Trabalhadores do
Setor Público;
- 15/9: Indicativo de Dia de Luta Estadual em Defesa dos Serviços Públicos e Contra o PL
529/20. Organizar carreata, buzinaço e tuitaço. Está pendente reunião da Apeoesp no dia
03/09, para confirmação da ação unificada;
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Vidas Negras Importam!

Basta!!!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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