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Pauta: Indicativo de Greve Sanitária a partir de 9/11
A situação da pandemia segue grave, não
apenas no Brasil mas em todo mundo. Na
Europa e EUA já há uma segunda onda, com
aumento de número de casos e mortes. Tudo
indica que com as medidas de total
flexibilização de qualquer tipo de isolamento
social que estão em curso no Brasil, logo mais
veremos as consequências.
Neste quadro, o plano de retorno das
atividades presenciais da reitoria é totalmente
irresponsável. A reitoria não discutiu com
ninguém, meia dúzia de burocratas elaboraram
um plano que vai colocar em risco a vida dos
funcionários da USP, sem que haja qualquer

necessidade real neste momento, já que as
aulas só retornam no próximo ano e boa parte
das atividades estão mantidas desde o início
da pandemia, seja através do trabalho remoto,
seja em eventuais atividades presenciais.
Diante do autoritarismo da reitoria, só
temos a nossa mobilização como saída! Por
isso a Assembleia aprovou um indicativo de
Greve Sanitária a partir de segunda-feira, 9 de
novembro. Essa greve sanitária que estamos
indicando significa o não comparecimento às
atividades
presenciais
não
essenciais,
mantendo as atividades remotas que estão
sendo realizadas.

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/yqviogdZ7AVWwpZs6

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

Comando de Mobilização hoje, 4/11, às 17h
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.
É muito importante que as reuniões de unidade elejam representantes para o
Comando de Mobilização, cuja primeira reunião ocorrerá hoje, 4/11, às 17h, via google
meet. Divulgaremos o link no grupo de whatsapp do CDB, e quem quiser participar da
reunião e que não está nesse grupo, pode solicitar o link pelo e-mail:
sintusp@sintusp.org.br

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

Youtube: https://bit.ly/3kK8nho
Facebook: https://bit.ly/3jX8uVs
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