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Sintusp solicita reunião com o reitor
sobre o retorno das atividades presenciais!
Conforme já informamos em outros
boletins, algumas unidades e órgãos da
administração estão avançando nas iniciativas
de fazer os funcionários retornarem às
atividades presenciais, o que revela o enorme
desprezo que a burocracia da universidade tem
pela vida dos trabalhadores. A reitoria criou um
plano de retorno sem debater com ninguém,

tentamos discutir o assunto na Copert e foi dito
que aquela comissão não decidia sobre o
assunto. Diante disso, solicitamos uma reunião
diretamente com o reitor. Veja abaixo o ofício
que encaminhamos por e-mail para a Chefia
de Gabinete. Exigimos uma resposta
urgente:

Prezado Reitor Prof. Dr. Vahan Agopyan
Vimos solicitar o agendamento de uma reunião entre o Reitor e a diretoria
colegiada do Sintusp para discutirmos as medidas necessárias para a
preservação da vida dos funcionários da Universidade em face da permanência
da pandemia de Covid-19. A reitoria formulou um plano de retorno das atividades
presenciais sem realizar nenhuma consulta às entidades representativas de
estudantes, docentes e funcionários. A diretoria do Sintusp tentou discutir o
assunto nas reuniões da Copert, e na ocasião foi informado que não cabia àquela
Comissão a discussão sobre o tema. No mesmo sentido, foi solicitado ao Cruesp
que tal discussão fosse realizada naquele âmbito, e a resposta do presidente do
Cruesp foi de que cada universidade estabeleceria os mecanismos de discussão
acerca do tema. Percebe-se, portanto, que na USP não houve nenhum fórum,
nenhuma instância instituída na qual as entidades legítimas dos estudantes,
docentes e funcionários pudessem expressar suas posições. Neste sentido, e
tendo em vista que os funcionários administrativos são os mais afetados pelo
plano de retorno, solicitamos uma reunião diretamente com o excelentíssimo
Reitor para tratarmos do assunto.
Certos de sua consideração, desde já agradecemos e aguardamos resposta
com a urgência que o assunto merece.
São Paulo, 8 de outubro de 2020
Atenciosamente

Diretoria Colegiada do Sintusp

Pesquisa Sobre Retorno ao Trabalho Presencial
Estamos realizando uma pesquisa para termos um quadro geral da situação das(os) funcionárias(os) da
USP neste momento. Pedimos que todas(os) respondam este formulário, para podermos traçar as melhores
medidas de enfrentamento às iniciativas da reitoria que tenta retomar as atividades presenciais.

O link para a pesquisa é: https://forms.gle/FQ6mRSw57FEXSsFh9

Mesmo liberando 500 milhões para deputados,
Doria tem dificuldade em aprovar o PL 529!
Foi veiculado na imprensa, no painel da
Folha de São Paulo, que Doria liberaria cerca
de 500 milhões em emendas para “convencer”
os deputados a aprovar, a toque de caixa, o
famigerado PL 529, que ataca duramente os
serviços públicos do estado. Apesar dessas
negociatas, que todos nós sabemos que é o
que mais existe nessa casa de negócios
espúrios que é o parlamento, tanto a nível
estadual quanto federal, até o momento o
governo não conseguiu colocar o projeto em
votação.
Para que o projeto entre em votação, é
necessário um quórum mínimo de 48
deputados, e mesmo com todas as pressões,
depois de várias tentativas o governo ainda
não conseguiu atingir esse número, até o
fechamento desta edição (para ontem, dia 08,
estavam previstas duas novas sessões).

Essa dificuldade é expressão, em primeiro
lugar, da maldade que o projeto representa.
Por ser um projeto muito amplo, que ataca
diversos órgãos públicos, e ainda vários outros
direitos, como a isenção de IPVA para pessoas
com deficiência, por exemplo, isso acaba
levando a que muitos setores critiquem ao
menos um ou outro ponto do projeto. Em
segundo lugar, ainda que limitados pelas
condições da pandemia, e pela política
vacilante das grandes entidades, como a
Apeosp, as mobilizações presenciais e virtuais
que estão ocorrendo, potencializadas pela
conjuntura eleitoral, também surtiram efeitos.
Nesse sentido, é muito importante
seguirmos na denúncia desse projeto nefasto e
pressionando os deputados para que derrotem
esse pacote de maldades de Doria!

Reclamações e denúncias HU-USP
Para agilizar e concentrar as denúncias relativas ao HU-USP, criamos
um e-mail específico para receber denúncias e reclamações de
funcionárias e funcionários do hospital: sintusphu@gmail.com
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