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O Brasil e o mundo vivem um grave
momento com a pandemia de Covid-19. No
caso brasileiro, as próximas semanas tendem
a ser dramáticas, com o aumento
exponencial do número de infectados, o que
pode provocar um colapso no sistema de
saúde.
Sabemos que diante disso é muito
importante o pleno funcionamento de todos
os equipamentos de saúde. Mas isso não
pode se dar às custas das vidas e do
sacrifício dos profissionais da área. Os
trabalhadores da saúde são guerreiros neste
momento, mas não são heróis. Devem ter as
condições adequadas, máscaras e todos os
EPIs. Os profissionais pertencentes aos
grupos de risco devem ter sua vida
preservadas sendo liberados do trabalho. As
jornadas devem ser reduzidas e contratações
devem ser feitas. Só assim é possível o
atendimento necessário para salvar as vidas
da população.
Os governos, e no caso da USP também a
reitoria, que durante anos sucatearam o SUS

e a saúde em geral, agora querem jogar toda
a
responsabilidade
nas
costas
dos
profissionais de saúde. Não podemos aceitar!
Desde o início da pandemia, tentamos
inúmeras vezes, por diversos métodos, abrir
um diálogo efetivo com a superintendência
do HU para tratarmos da situação dos
trabalhadores do hospital nessa nova
situação. Só conseguimos uma reunião após
a mediação do ministério público do trabalho.
E, ainda assim, pouca coisa foi atendida!
Após isso, já enviamos uma série de e-mails,
realizamos duas manifestações na porta do
hospital, e a superintendência e a reitoria
seguem nos ignorando.
Basta! É preciso fazer com que nossa
voz
seja
ouvida!
Propomos
aos
trabalhadores do HU que paralisem suas
atividades por 24h, dia 6/5, mantendo a
escala mínima, para forçamos uma
negociação com a administração. Chega
de descaso com aqueles que colocam sua
vida em risco para salvar outras vidas!

Pautas principais:
1) Garantia de EPIs – máscaras, luvas, álcool em gel para todos os setores do
hospital!
2) Afastamento imediato dos profissionais do grupo de risco, bem como de
gestantes e lactantes!
3) Contratação emergencial imediata!

ASSEMBLEIAS DOS TRABALHADORES DO HU
HOJE, 30/04, às 7h30 e às 15h
PAUTA :

Indicativo de Paralisação dia 6/5

Orientações:seguir distanciamento mínimo, uso de máscaras e realização em área externa

1º de maio independente e classista!
Fora Bolsonaro e Mourão!!!

Reforçamos o chamado para que todos acompanhem a live, que ocorrerá a partir das
11h, do ato independente e classista do dia internacional do trabalhador, convocado
pela CSP-Conlutas e pela Intersindical. Essa manifestação, que pelas condições atuais
da pandemia será virtual, é uma importante atividade para impulsionar uma saída dos
trabalhadores para a crise em que vivemos, defendendo a necessidade de derrubada
desse governo assassino e antitrabalhador de Bolsonaro e Mourão.
Acessar a live através da página da CSP-Conlutas no facebook ou no instagram.
Pesquise por @CSPconlutas

Orientação sobre a
nova empresa do VA
Vários companheiros estão preocupados
com a troca da empresa do Vale Alimentação
(VA), pois, de acordo com muitos colegas, o
novo cartão não é aceito no mesmo número
de
lugares
da
empresa
anterior,
especialmente em comércios menores e de
bairro. Ou ainda: outros já nos disseram que
há vários estabelecimentos que constam no
site da empresa como parte da rede
conveniada, mas que na verdade não
aceitam o cartão. Infelizmente esse tipo de
problema é parte da natureza de benefícios
que são salários indiretos, mas que não
podemos dispor deles como quisermos. O
correto
seria
esses
valores
serem
incorporados aos salários, mas sem a

incidência de impostos.
Mas, de imediato, orientamos os
funcionários a averiguarem no site da nova
empresa, a Verocard, a rede conveniada que
consta lá e que recebe o Vale Alimentação,
pelo link: https://www.verocard.com.br/paravoce/rede-credenciada
Pedimos que documentem e nos enviem,
para o e-mail sintusp@sintusp.org.br, os
locais que constam no site mas que não
recebem efetivamente o cartão. Se houver
muitas inconsistências entre a rede
conveniada declarada pela empresa e a
aceitação real do novo cartão, avaliaremos
as medidas judiciais cabíveis.

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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