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Mesmo com a previsão de retorno das
aulas para o começo de 2021, a reitoria
apresenta
um
plano
de
RETORNO
COMPULSÓRIO dos funcionários.
No início da pandemia, os funcionários da
USP foram os últimos a serem liberados para a
quarentena. Agora apenas os funcionários são

convocados para o retorno, ou seja, muito
antes do previsto para o início das aulas
presenciais .
Mais uma vez, a grande maioria dos
docentes e estudantes estarão preservados,
enquanto os funcionários são empurrados para
o risco de contaminação e morte.

O Plano define um novo conceito de grupo de risco!
Se o plano como um todo é absurdo, o
cúmulo deste absurdo é que os seis docentes
que o elaboraram (incluindo um MÉDICO da
Faculdade de Medicina) criam um novo
conceito de grupo de risco, que contraria tudo
que está comprovado pela Medicina e pelas
estatísticas sobre o COVID 19.
 Pessoas com mais de 60 anos não são
consideradas grupo de risco.
 Doentes com comorbidades: somente
os
casos
muito
graves
são
considerados grupo de risco
 Gestantes: Só com gravidez de risco
E mesmo estes acima poderão ser
obrigados a trabalhar:

funcionários efetivos e 5 terceirizados, que
temos
confirmação*
(sem
contar
os
funcionários
aposentados).
Quanto
a
estudante, tivemos notícia de uma morte,
publicada no jornal do Campus. E docente,
nenhuma morte!
São dados que demonstram de forma
inquestionável o resultado da diferenciação de
tratamento da Reitoria com os três segmentos
da Universidade.
Observação:
a
Reitoria
continua
negando-se a fornecer os dados completos
sobre a morte de funcionários por COVID-19.

Se forem da área de saúde;
Quando o trabalho não puder ser
realizado remotamente;
Quando for uma tarefa inadiável que não
possa ser atendida por outro servidor.

Perguntamos: por que essa pressa
inconsequente da reitoria, quando o próprio
governador do Estado afirma que o Estado de
São Paulo terá 40 milhões de vacinas em
breve, provavelmente até dezembro, e que
toda a população do estado será vacinada nos
primeiros meses de 2021?

Já morreram, dentre os funcionários
ativos da USP, ao menos 7 companheiros

* Ver quadro de funcionários vítimas da
Covid-19 neste boletim





A segunda onda de Covid-19 é resultado da flexibilização da quarentena
O retorno de várias atividades da Europa,
em destaque a educação, é apontado pelos
especialistas como responsável pela segunda
onda de COVID-19, com crescimento da
contaminação e do número de mortes.

A diretora de saúde da OEA (Organização
dos Estados Americanos) declarou ontem,
21/10, que uma segunda onda em países da
América Latina, dentre os quais o Brasil, será
muito mais grave do que a que ocorre na
Europa.

Organizar a Luta contra o Retorno Compulsório!!!
Se antes, a reitoria deixava a critério dos
dirigentes a adoção ou não da reabertura,
dizendo que tudo que pudesse permanecer em
teletrabalho deveria assim ficar, agora ela
obriga o retorno de praticamente todos os
funcionários, ainda que em escala, além da
obrigação de manter atendimentos presenciais.
Se antes já era imprescindível organizar
uma luta unificada da categoria para barrar
esse ataque, agora é a única maneira possível

de preservar nossas vidas e de nossas
famílias!
Diante disso, a Diretoria do Sintusp se
reuniu e coloca a discussão para a categoria
da necessidade de construir uma Greve
Sanitária com o objetivo de barrar o retorno.
Como parte de um plano de lutas com essa
perspectiva, aprovamos algumas propostas
iniciais:

1) Assembleia Geral Virtual, terça, dia 27/10, às 14h, via plataforma Zoom
Em breve divulgaremos o link de inscrição para a assembleia
2) Paralisação na quinta-feira, dia 29/10, com realização de Carreata no campus da capital
Essa proposta é indicativa para a assembleia de terça, mas é importante já construirmos nas
unidades
3) Realização de uma reunião extraordinária virtual do CDB nesta sexta, dia 23/10
A reunião é aberta, e é importante que unidades que não tenham cedebistas indiquem alguém
para participar
Além dessas medidas, o Sintusp e a
Adusp encaminharão, conjuntamente, um
pedido de audiência com o reitor para discutir
essa questão. Até agora a reitoria, de forma
autoritária, não recebeu as entidades para
tratar do assunto. Destacamos que o Fórum

das Seis também já solicitou várias vezes
reunião com o Cruesp para tratar do tema, mas
a resposta que obtivemos é que cada reitoria
deveria discutir com as entidades de sua
universidade. Ora, Vahan, vai seguir ignorando
as entidades de trabalhadores?

Em memória dos nossos mortos:
Funcionários que foram a óbito por Covid
Fizemos um levantamento prévio de trabalhadores (efetivos e terceirizados) ativos na
USP, a partir dos informes que recebemos, já que a reitoria não tem esses dados!
Se você sabe de algum funcionário, efetivo ou terceirizado, que faleceu por Covid-19,
encaminhe o nome e unidade para nós pelo e-mail sintusp@sintusp.org.br para podermos
construir um memorial de vítimas da Covid-19 na USP
- Carlos Sérgio de Castro Silva (Viola) - SAS
- Edila Aparecida da Silva - IP
- Edison Geraldo de Araújo (Mineirinho) - FM
- Geraldo José da Cunha (Geraldinho) - STI
- Gilson Francisco de Oliveira - PCO
- Jair Alves de Souza - vigilante da empresa Albatroz do MAC;
- Jeton Neves - HRAC
- José Alípio R. Dos Santos - trabalhador da Albatroz no ICB
- Manoel Nunes de Souza - vigilante da Albatroz do MAC Ibirapuera;
- Marcello Bittencourt - Rádio USP
- Mauricio - Vigilante da Albatroz, que trabalhou muito tempo no CESEB-USP
- Odair Reis de Castro - trabalhador da Albatroz no ICB

LINK PARA INSCRIÇÃO NA PLENÁRIA:
https://zoom.us/meeting/register/tJckdOitqD8qE9OCTjFJ0WWxjwO51yFdcUdC
Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com as informações
sobre como entrar na reunião.
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