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Carreata passando pela Av. Vital Brasil
Na quinta-feira, 29/10, pela manhã, dezenas de
companheiros de diversas unidades da USP fizeram uma
forte carreata na região do Butantã, que terminou na frente
da Reitoria! Denunciamos para os trabalhadores da região e
da universidade todo o autoritarismo da Reitoria da USP,
que está tentando impor um regime de retorno ao trabalho
presencial absolutamente negligente com a saúde e a vida
dos seus funcionários, aqueles que sempre mantiveram a
universidade funcionando, e continuam mantendo mesmo
com a pandemia e o isolamento social!

Carreata dentro da USP, próxima ao HU
Denunciamos que assim como os governos e os
patrões, o reitor da USP quer jogar todo o ônus da pandemia
e da crise nas costas dos trabalhadores. Para atender aos

caprichos
de
uma
minoria
encastelada
de
gestores,
os
trabalhadores terão que aumentar o
risco de adoecimento e morte, sem
nenhuma necessidade justificável,
mesmo sem retorno presencial das
aulas, alunos e professores.
Os números da pandemia
parecem melhorar e querem nos
convencer de que já passou, mas ela
está longe de acabar e temos visto
isso com o crescente aumento do
número de casos e de óbitos em
estados onde os números já tinham
caído. Na Europa, depois de um
período de redução, os números de
novos casos e mortes voltou a
crescer rapidamente. Por isso,
alertamos que a pandemia não
acabou e que não é hora de relaxar.
Nas faixas e falas defendemos
que a luta dos trabalhadores da
USP, é a mesma luta de toda a
classe trabalhadora. Em defesa do
HU e do SUS! Contra a Reforma
Administrativa de Bolsonaro! Em
defesa do emprego!

Fora Bolsonaro e Mourão!

Assembleia Geral Virtual
5/11, 14h, pelo Zoom
Pauta: Greve Sanitária a partir de 9/11
No último dia 27, aprovamos o indicativo de
Greve Sanitária a partir do dia 9/11, para ser
discutido nas reuniões de unidade e votado em
definitivo em nova Assembleia no dia 5/11,
quinta-feira, às 14h, via plataforma Zoom.

Importante lembrar que na Assembleia
passada definimos também o caráter da greve
sanitária que estamos indicando, que é o não
comparecimento às atividades presenciais não
essenciais, mantendo as atividades remotas que
estão sendo realizadas.

Link de inscrição para a Assembleia: https://forms.gle/yqviogdZ7AVWwpZs6

Realizar Reuniões de Unidade para discutir a
Greve e eleger representantes para o Comando
Neste momento, é fundamental realizarmos
o máximo de possível de reuniões nas unidades
para discutir o indicativo de greve sanitária, bem
como outras medidas contra o plano de retorno
da Reitoria.

compulsória. Mas temos que lembrar os
dirigentes que quem se omite e lava as mãos
também é cúmplice! Vamos pra cima dos
diretores, queremos saber se concordam com o
plano da reitoria!

É muito importante aprovar medidas que
pressionem também os dirigentes das unidades
e os colegiados como CTA e Congregação.
Muitos dirigentes estão tranquilos porque agora
a responsabilidade saiu de suas costas e a
reitoria assumiu o ônus da convocação

Além disso, é muito importante que as
reuniões de unidade elejam representantes para
o Comando de Mobilização, cuja primeira
reunião ocorrerá, a princípio, no dia 4/11, no final
da tarde (horário a confirmar).

Primeiras Congregações manifestam-se
contra o Plano da Reitoria
De acordo com as informações que
obtivemos, algumas Congregações que tiveram
reuniões nos últimos dias começam a se
manifestar contra o absurdo Plano de Retorno
da Reitoria. Ainda na semana passada, antes da
divulgação do plano oficial, a Congregação da
Faculdade de Saúde Pública encaminhou um
documento para a reitoria com várias críticas à
versão preliminar do Plano. Embora o
documento esteja circulando nas redes sociais,
encaminhamos um pedido à direção da
Faculdade de Saúde Pública para divulgarmos a

versão oficial do documento. O diretor
respondeu que consultará o restante do
Colegiado.
Já nesta semana, também houve reunião
da Congregação do Instituto de Psicologia, que
aprovou posicionamento contrário ao Plano. A
nota pública está em redação, e logo será
divulgada, em conjunto com uma carta aberta
dos funcionários. No mesmo sentido, a reunião
da Congregação da Faculdade de Educação
aprovou a elaboração de uma nota pública

contra o Plano de Retorno, bem como a
realização de um ato virtual discutindo a
situação mais geral da pandemia e a
necessidade de manutenção de políticas de
isolamento social, discutindo também a situação
do retorno às aulas na rede pública. E foi
discutido de que não serão convocados os
funcionários de 60 anos ou mais, usando a
prerrogativa da versão final do Plano. Assim que
as respectivas congregações divulgarem as
notas, republicamos nos meios de comunicação
do sindicato.

Na FFLCH, houve reunião extraordinária
com outra pauta, mas a discussão apareceu e
foi aprovada uma nota Contra o Plano de
Retorno, que pode ser vista no link:
https://bit.ly/34IF8pK
É importante forçamos ao máximo que os
colegiados discutam o tema, e que aprovem
resoluções críticas ao Plano da Reitoria! Caso
as direções se neguem, ficará claro o seu
alinhamento com a reitoria, e serão igualmente
responsáveis pelas consequências deste plano
desastroso.

DIÁLOGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL.
O SINTUSP, convida para um diálogo sobre a realidade das Infâncias na
educação Infantil pública e a valorização das professoras da primeira infância,
candidatos e candidatas a cargos executivos e legislativos de São Paulo de
diferentes partidos políticos.

O encontro virtual se dará no dia
04/11/2020, às 10 horas da manhã .
Contamos com a presença das seguintes convidadas e convidados:
* Lucas Simabukulo - candidato à prefeitura de São Paulo (PSTU)
*Luiza Erundina de Sousa - candidata à vice prefeitura de São Paulo (PSOL)
*Sâmia Bomfim - deputada federal (PSOL)
*Diana Assunção - candidata à vereadora de SP (MRT/ PSOL)
*Leci Brandão - deputada Estadual SP.(PCdoB)
*Carlos Alberto Giannazi - Deputado Estadual SP (PSOL)
*Flavia Bischain Rosa - candidata a vereadora (PSTU).
*Nani Lira – Professora de E.I. na Creche Pré Escola Central da USP
*Simone Lima - Professora na CEI Mágico de Oz Vinhedo
Mediadora:
*Ana Cristina Alves – Professora na Creche Pré Escola Central da USP

Atenção: A transmissão desse encontro virtual estará
disponível em nosso canal do youtube: https://bit.ly/3kK8nho

Vahan e os que elaboraram o Plano terão seus
nomes manchados, se um dos nossos cair!
O reitor Vahan é o principal responsável
por qualquer coisa que ocorra com os
funcionários da USP após a aplicação deste
plano absurdo e irracional, que irá expor ao risco
os milhares de trabalhadores da USP por mero

capricho de seus dirigentes. Mas além do reitor,
os seis dirigentes, entre eles o vice-reitor, que
assinam a elaboração do Plano, serão
igualmente lembrados, e não deixaremos seus
nomes passar despercebidos.

São eles:







Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, Vice-Reitor e Coordenador do GT
Prof. Dr. André Lucirton Costa – FEARP
Prof. Dr. Edson Cezar Wendland – EESC
Prof. Dr. Gerson Aparecido Yukio Tomanari - IP
Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda – EACH
Prof. Dr. Tarcisio Eloy Pessoa de Barros Filho – FM

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)
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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