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Ação no HU homenageia trabalhadores da
saúde vitimados pela Covid-19 e fortalece
a luta por condições para salvar Vidas!

Foi realizada um bela homenagem a
todos os profissionais da saúde que
morreram vitimados pela Covi-19, bem
como cobrado condições adequadas para
seguir salvando vidas. Trabalhadores de
diversas áreas do hospital saíram de seus
postos pontualmente às 13:15, vestiram
coletes brancos com cruzes atrás, e
portando balões pretos e brancos fizeram
uma rápida volta no estacionamento do HU,
foi realizado um minuto de silêncio e os
balões foram soltos, voando pelo céu.

Uma bela ação, que além de homenagear
os colegas de todo o país e do mundo
mortos pelo Covid-19, certamente fortalece
a luta que estamos levando no HU pela
liberação dos trabalhadores pertencentes
ao grupo de risco, gestantes e lactantes,
garantia de EPIs para todos os setores do
hospital,
contratação
emergencial
e
condições igualitárias para os temporários e
terceirizados. No ato de ontem, levamos
mais uma vez nossas faixas com nossas
pautas de luta.

Nossas Vidas Importam – Ações em todo o país
expressam a luta dos profissionais da saúde!
Em todo o pais foram realizadas ações
semelhantes. A situação da maioria dos
profissionais de saúde é muito difícil.
Faltam EPIs, as jornadas estão cada dia
mais extenuantes, aqueles que são do
grupo de risco seguem trabalhando. De
acordo com dados do Cofen (Conselho
Federal de enfermagem), até o dia 12/05, já
temos 14.105 casos confirmados e 108
óbitos, apenas da enfermagem. Isso
considerando os dados oficiais, tendo em
vista a falta de testes, os números devem
ser maiores. De todo modo, só esse dado
já coloca o Brasil como um dos países com

maior
número
de
mortos
desses
profissionais (mais que Espanha e Itália
juntos, pra termos uma ideia).
Isso reforça que os profissionais da
saúde, embora atuem heroicamente, não
são super-heróis, mas sim trabalhadores da
linha de frente de combate ao vírus que
precisam de condições adequadas para
salvar vidas, como garantia de EPIs,
redução das jornadas sem redução salarial,
contratações massivas para toda a área de
saúde, bem como estatização de toda a
rede privada e testes regulares para todos
os profissionais.

Novo VA – Reforçamos a orientação
Conforme publicamos há alguns boletins anteriores, orientamos a todos aqueles que
tiverem problemas de inconsistência em relação a algum estabelecimento que conste na
rede credenciada da nova empresa do VA, e que não aceite efetivamente o cartão, para
nos enviar, no e-mail: sintusp@sintusp.org.br os dados do estabelecimento, para que
possamos avaliar, posteriormente, se cabe algum tipo de ação de impugnação do edital
de contratação da empresa. O site para fazer a busca dos estabelecimentos conveniados
pode ser acessado nesse link: https://www.verocard.com.br/para-voce/rede-credenciada .
Além disso, também nos informem caso tenham ocorrido problemas no envio ou retirada
do cartão. Cobramos a reitoria para ter uma solução unificada para esse problema, mas a
Codage ignorou nossa solicitação. Então se houve problemas em alguma unidade, iremos
cobrar da direção da unidade ou instituto.

Notas de Pesar
Na semana passada faleceu (não foi de
Covid-19) a companheira Lilia Feldberg,
trabalhadora do CSEB, sempre presente nas
paralisações, greves e atos. Expressamos
nossos sentimentos à família e amigos, e
reproduzimos a homenagem de sua colega de
trabalho e também grande lutadora, a
companheira Nilma:
“MINHA CAMARADA RUSSA:
E assim que eu vou me lembrar de você:
como um mulher generosa, humilde guerreira,
lutadora que não se conformava diante das
injustiças, juntas travamos muitas lutas você foi
muito combativa sempre pronta para a luta e
sempre com um sorriso lindo no rosto.
Companheira com certeza você travou um
bom combate mas agora é hora de descansar.
Descanse em paz companheira querida, pois
aqui estamos mesmo só de passagem e segue
a sua viagem em paz"
Companheira Lilia abaixo, no centro

Lilia Feldberg, Presente!

Geraldinho, Presente!
Ontem, dia 12/5, fomos informados do
falecimento de Geraldo José da Cunha, mais
conhecido como Geraldinho ou Fininho,
funcionário do STI (antigo CCE), um militante
que participou de várias lutas da nossa
categoria.
O companheiro enfrentava há vários dias
uma pneumonia (ainda estamos averiguando
se foi por Covid-19), mas infelizmente não
resistiu.
Expressamos nossos sentimentos aos
familiares e amigos:
Lilia Feld ber g, Pr esent e!
Ger al dinh o, Pr esent e!
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