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Inscrição para participar da Assembleia
Para podermos organizar melhor a Assembleia, mais uma vez definimos a
necessidade de inscrição prévia. O link pra inscrição é o seguinte:

https://forms.gle/CebU2PduiaHNQHha7

Informações sobre a plataforma:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização desta Assembleia Geral.
Para participação plena, tendo acesso às enquetes de votação, é importante
instalar o aplicativo, mesmo para quem utilizará o computador ou notebook.

O download do aplicativo pode
ser feito nos links abaixo:
- Zoom para computador: Clicar no link e escolher a opção
Cliente Zoom para Reuniões: https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

O comando de Greve aprovou a realização de
uma ato no HU, mantendo todos os cuidados
sanitários, para denunciar o descaso da
superintendência, na figura do Paulo Margarido,
quanto da reitoria, que são diretamente
responsáveis pela morte do companheiro José
Manoel Sápia, falecido em 14/11, vítima de Covid,
que seguiu trabalhando mesmo sendo do grupo de
risco. A superintendência descumpriu até mesmo a
liminar que exigia o afastamento das pessoas do
grupo de risco do trabalho presencial! A morte do
companheiro não será esquecida, e não será em
vão!

Neste ato, vamos redobrar a exigência para
que os trabalhadores do HU pertencentes aos
grupos de risco sejam afastados do trabalho
presencial. Também é fundamental que sejam
realizadas contratações emergenciais para suprir a
demanda, bem como que sejam garantidas todas
as condições de trabalho para o conjunto dos
funcionários!
Não podemos perder nenhuma outra vida! Se
a reitoria e superintendência consideram nossas
vidas descartáveis, teremos que tomar essa luta em
nossas mãos!

Em memória dos nossos mortos:
Funcionários que foram a óbito por Covid-19
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 Covid19 na USP

01) Carlos Sérgio de Castro Silva (Viola) - EACH
02) Edila Aparecida da Silva – IP
03) Edison Geraldo de Araújo (Mineirinho) – FM
04) Eurípedes Honofre da Silva - FCFRP
05) Geraldo José da Cunha (Geraldinho) – STI
06) Gilson Francisco de Oliveira – PCO
07) Jair Alves de Souza - vigilante da empresa Albatroz do MAC;
08) Jeton Neves – HRAC
09) José Alípio R. Dos Santos - trabalhador da Albatroz no ICB
10) José Manoel Sápia - HU-USP
11) Manoel Nunes de Souza - vigilante da Albatroz do MAC Ibirapuera;
12) Marcello Bittencourt - Rádio USP
13) Mauricio - Vigilante da Albatroz, que trabalhou muito tempo no CESEB-USP
14) Odair Reis de Castro - trabalhador da Albatroz no ICB
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