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O Ministério Público do Trabalho
(MPT) notificou ontem o HU recomendando
a liberação dos trabalhadores do Hospital
Universitário pertencentes aos grupos de risco
para COVID-19 e que as medidas sejam
informadas no prazo de 3 dias, ou seja, até
quinta-feira desta semana (02/04/2020).
Nossas reivindicações são urgentes e esta
cobrança do MPT reforça a posição da
categoria, indignada com o descaso da USP e do
HU com as condições de trabalho no hospital
durante a pandemia.
O SINTUSP participará da audiência no dia
02/04 às 10:30 para o acompanhamento dessa
denúncia do Ministério Público do Trabalho.

AÇÃO JUDICI AL E CONT RATAÇÕES

Além de acompanhar a denúncia em
andamento pelo MPT, o Sintusp também está
ingressando com ação judicial de urgência para
garantir o direito à quarentena para os
trabalhadores do HU que são de grupos de risco
para COVID-19, buscando a preservação da vida
e da saúde. Ao mesmo tempo mantemos a luta
pelas contratações emergenciais, como o
momento exige para todos serviços de saúde e
a própria legislação de calamidade pública
permite. Se não houve contratações nem
dispensa de grupos de risco até agora é por
pura falta de vontade política da reitoria e da
superintendência do HU, e seguimos lutando
incansavelmente pela vida dos trabalhadores e
pela recuperação da capacidade total de
atendimento do HU!

Salários e benefícios durante a pandemia
Há certa preocupação na categoria com relação
ao pagamento dos salários e benefícios durante
o período de quarentena na USP. Esclarecemos
que os comunicados oficiais da reitoria e todas
ações dos governos tem sido no sentido de
manter a integralidade dos pagamentos.
Entretanto existem projetos de lei que
propõem cortes dos salários dos servidores
públicos como medida de contingência diante
da pandemia de coronavírus, propostas essas

que tem nosso total repúdio. A crise não pode
ser paga pelos trabalhadores. Defendemos a
manutenção de todos empregos, salários e
benefícios do país, sejam eles públicos ou
privados, e que o estado busque todas as
formas de subsidiar a classe nesse período, mas
não recorrendo ao corte na nossa carne e sim
aos lucros das grandes empresas e bancos e aos
bilhões pagos em juros da dívida pública.

Mudanças no VA
A USP está mudando a empresa do nosso
cartão de Vale Alimentação, o VA. Segundo
comunicados, os cartões estão nas unidades
para entrega pessoal aos funcionários.
Conforme consta, o benefício será pago no
novo cartão a partir de maio deste ano.
Entretanto, é um absurdo que em meio à
pandemia e a quarentena imposta em todo o
Estado de São Paulo a USP vá obrigar toda
nossa categoria a comparecer ao local de
trabalho apenas para retirada dos cartões, bem

como para fornecê-los aos docentes, que
também precisariam vir.
Por isso estamos reivindicando à reitoria o
adiamento da troca da empresa, mantendo o
pagamento do VA pela SODEXO enquanto durar
a pandemia, evitando assim deslocamentos e
aglomerações desnecessários para este período
e reduzindo os riscos de contaminação pelo
coronavírus. A demanda foi encaminhada à
reitoria, e aguardamos resposta o quanto antes.

O momento é de solidariedade!
A pandemia nos afeta enquanto
sociedade, mas sem dúvida tem
impactos mais graves para os setores
mais empobrecidos da nossa classe
trabalhadora, como trabalhadores
informais, terceirizados, autônomos e
desempregados.

Contra a pandemia, SOLIDARIEDADE!

Há grande preocupação também
sobre os efeitos da possível expansão
dos casos nas favelas do Brasil, locais
com grandes aglomerações de casas,
com pouca infraestrutura e todas as
dificuldades já bem conhecidas do
nosso povo.
Mas felizmente a solidariedade entre
nós existe e agora se faz presente.
Divulgamos aqui a campanha de
arrecadação
organizada
pela
Comunidade São Remo, vizinha à
Cidade Universitária, e pedimos todo
apoio à nossa categoria. Apoiemos
também outras ações que possam dar
esperança
e
manter
vivos,
alimentados, abrigados e saudáveis os
que sempre estão esquecidos pelo
estado brasileiro.
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