
Sindicato dos Trabalhadores da USP 
Boletim nº 37 - 12/05/2020 - Gestão: Sempre na Luta! Lutadores e Piqueteiros - 2020/2022 

 

 
 

O 12 de maio é o dia internacional 
da(o) enfermeira(o), que inaugura a 
semana da enfermagem. Neste momento, 
em que os trabalhadores da área da saúde 
são a categoria profissional mais afetada 
pela pandemia de Covid-19, contabilizando 
milhares de casos de contágio e várias 
mortes em todo o mundo, esta data ganha 
ainda mais importância como um dia de luta 
por condições adequadas para estes 
trabalhadores seguirem salvando vidas. 

No HU da USP, estamos denunciando, 
desde o início da pandemia, a situação 
difícil dos trabalhadores do hospital, que 
não contam com todos os EPIs 
necessários. Além disso, solicitamos a 
liberação imediata dos profissionais que 
fazem parte do grupo de risco, gestantes e 
lactantes, pois manter essas pessoas 
trabalhando em um local com alto risco de 
contágio é conferir-lhes uma sentença de 
adoecimento grave. 

Reivindicamos também a contratação 
emergencial imediata para que o hospital 

possa atender em sua capacidade plena, 
bem como queremos os mesmos direitos 
que os trabalhadores efetivos possuem 
para para os temporários e terceirizados.  

Já realizamos dois atos públicos 
cobrando nossas demandas, mas até o 
momento a superintendência do hospital e 
a reitoria não se pronunciaram. Neste dia 
12/5, a partir das 13h15, como parte das 
ações que ocorrerão em várias partes do 
país neste dia de luta, faremos uma ação 
na entrada do HU-USP, em homenagem 
aos trabalhadores da saúde mortos pelo 
Covid-19 e reforçando nossas 
reivindicações em defesa das condições de 
trabalho e da vida dos profissionais do HU 
e da área da saúde de todo o país. 

Soltaremos balões pretos e brancos e 
faremos um minuto de silêncio em 
homenagem aos trabalhadores de 
saúde vítimas de Covid-19, além 
disso, levaremos faixas com nossas 
reivindicações. 

 

Reforçar a luta por condições 
de trabalho para salvar vidas! 
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