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Hoje, Carreata no Campus
Butantã e Paralisação!!!
Concentração às 10h em frente à Educação Física
Hoje, 29/10, teremos um importante dia de Luta
da nossa categoria, em defesa das nossas vidas e de
nossas famílias, contra o Plano da Reitoria de Retorno
das Atividades Presenciais!

Bolsonaro, pela revogação do PL 529 do Dória e a
defesa do emprego!

Faremos uma carreata, que é uma forma segura
de ação presencial, sem aglomeração, incorporando
também as bandeiras mais gerais da luta da classe
trabalhadora, com a denúncia da situação da
pandemia, em defesa do HU, a defesa dos serviços
públicos, contra a reforma administrativa de

Além da carreata, também aprovamos que hoje
será um dia de paralisação, tanto das atividades
presenciais não essenciais quanto do teletrabalho!
Participe!

É muito importante a ampla participação da
categoria nesta ação!

Formar Comando de Mobilização com representantes eleitos nas Unidades
A Assembleia de quarta-feira aprovou formar
um Comando de Mobilização, com representantes
eleitos nas reuniões de unidade, para avaliarmos as
condições mais gerais da luta e construirmos novas
ações, a partir de um fórum mais amplo que a

diretoria do sindicato e que o próprio CDB. Portanto,
pedimos que as reuniões de unidade votem
representantes para o Comando, que terá uma
primeira reunião, a princípio, no dia 4/11, com horário
a definir.

Esses são os nomes dos que elaboraram o Plano de Retorno
Este plano absurdo e irracional poderá levar ao
contágio de vários colegas nossos, e eventualmente
até a mortes. Pois é importante que esses senhores e
senhoras que, unilateralmente, elaboraram este plano,

saibam que vão ter seus nomes para sempre
lembrados se algum dos nossos cair por conta dessa
irresponsabilidade. Os nomes são:

Fonte: Site da USP
Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, ViceReitor e Coordenador do GT

Fonte: Tribuna Ribeirão
Prof. Dr. André Lucirton Costa – FEA-RP

Prof. Dr. Edson Cezar Wendland – EESC

- IP
fonte: http://www5.each.usp.br/diretora/
Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda – EACH

Fonte: https://bit.ly/3jyKp7f
Prof. Dr. Gerson Aparecido Yukio Tomanari

Fonte: https://bit.ly/31TtHJP
Prof. Dr. Tarcisio Eloy Pessoa de Barros Filho – FM

Fonte: https://eesc.usp.br/institucional/diretoria.php

No dia do Funcionário
Público, nada a
comemorar, muito a Lutar!
Ontem, dia 28 de outubro, foi o dia do
funcionário público. Na véspera, mais um
ataque, Bolsonaro edita um decreto avançando
na privatização do SUS, ampliando as
possibilidades de estabelecimento de parcerias
público-privadas na saúde. Isso não surpreende,
a política de Bolsonaro e de seu ministro
Guedes é de desmantelamento dos serviços
públicos essenciais para a população. Para não
dizer explicitamente que quer destruir os
serviços públicos, o governo constrói uma falsa
argumentação de que no país o serviço público
é inchado, e com isso promove uma verdadeira
cruzada contra os funcionários públicos, como

se nós fossemos os responsáveis pela enorme
crise social e econômica que assola o país,
como se fossemos os privilegiados! Com isso,
protege os verdadeiros privilegiados, que são os
bilionários, membros da alta burguesia, que
detém a maior parte da riqueza produzida neste
país pelo suor de milhões de trabalhadores!
Escondem que temos menos servidores públicos
que o necessário, e que a maioria ganha baixos
salários e passam anos sem nenhuma
valorização de carreira, e muitas vezes sem ao
menos o direito do reajuste da inflação.
Nessa cruzada contra os serviços públicos,
Bolsonaro não está sozinho. Também a mídia, o

congresso nacional e os governadores adotam o
mesmo discurso e a mesma prática. Em São
Paulo, Doria aprovou o PL 529, que apesar dos
recuos impostos pela luta dos trabalhadores,
ainda assim extingue autarquias e implica em
várias
demissões.
No
mesmo
sentido,
Bolsonaro, em conluio com Rodrigo Maia,
presidente da Câmara, quer aprovar a
famigerada
reforma
administrativa,
que
pretende,
na
prática,
acabar
com
o
funcionalismo público concursado, abrindo
caminho pros favorecimentos políticos, paras
famosas “rachadinhas” tão conhecidas pelo
presidente e seus filhos. Mas, claro, essa
reforma, na proposta do governo, vai poupar
justamente os setores com maiores salários do
funcionalismo. Um escândalo!
Por tudo isso, no dia do funcionário público,
mais do que motivos pra comemorar, temos
muitos motivos pra lutar! Vai ser necessário
estarmos preparados para fazer grandes
mobilizações contra a Reforma Administrativa e
todos os ataques que os governos querem nos
impor!

Hoje, às 18h, ocorrerá uma manifestação contra
o decreto de Bolsonaro que avança na
privatização do SUS. Pela situação da
pandemia, orientamos que as pessoas que
pertençam aos grupos de risco não compareçam
ao ato, bem como que os outros, e que se
sentirem à vontade pra ir, tomem todas as
precauções sanitárias necessárias.

Eleição de Representante dos Funcionários no Co!
EM
6/11/2020
Vote Certo!

Vote na
candidata
escolhida pela
Assembleia Geral

A candidata indicada pela Assembleia Geral é:
Vania Ferreira Gomes Dias - Escola de Enfermagem (EE-USP)
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