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Ontem, segunda-feira, teve início nossa
Greve Sanitária! Conforme definido em
Assembleia, mantivemos o funcionamento de
diversas atividades, através do trabalho
remoto, bem como as atividades essenciais.
Portanto, não nos recusamos a trabalhar, mas
não seremos cobaias de um plano
irresponsável da reitoria, que vai expor as vidas

de milhares de funcionários por mero capricho
do Vahan e meia dúzia de dirigentes!
Nesta terça, 10/11, é momento de
consolidar e expandir nossa Greve! Esse é um
movimento diferente: estamos lutando para
preservar nossas vidas e de nossas famílias!
Precisamos fortalecer nossa luta coletiva para
resistir a este ataque da reitoria!

Mas e o ponto? Vai depender da nossa força!
Sobre o ponto, nossa orientação
aprovada em Assembleia é que coloquemos a
mesma justificativa que colocamos nos outros
dias, isto é, teletrabalho ou permanência em
domicílio, a depender do caso. Agora, a
consolidação disso vai depender da gente lutar
junto, para forçar que em cada unidade as
chefias aceitem essa marcação!
Embora existam riscos, a chance de

conseguirmos uma vitória nesta luta são
maiores se a adesão ao movimento for maior!
Temos que pesar agora, se vamos
fortalecer a luta coletiva da categoria, ainda
que envolva algum risco, ou se vamos aceitar o
outro risco, que é ainda maior, de ficarmos
expostos, e ainda expormos nossas famílias à
possibilidade de contágio e eventuais mortes
pela doença! Não é hora de vacilarmos!

Governo do Estado não divulga dados da Covid há 5 dias
A última atualização dos dados de Covid19 no Estado de São Paulo foi feita no último
dia 5. Já ali, chamava a atenção o aumento do
número de mortes e de internações. No dia 4,
houve 185 mortes, e no dia 5, houve 168

mortes registradas no estado. O dobro da
média móvel, que está em 85 diárias.
Qual será a motivação dessa demora
na divulgação dos dados? O que estão
tentando esconder, ou camuflar?

Realizar reuniões em todas as unidades e
eleger representantes para o Comand o!
Neste momento, para consolidar a Greve
Sanitária em todas as unidades, tirar dúvidas e
fortalecer a organização a partir de cada local

de trabalho, vai ser fundamental realizarmos
reuniões em todas as unidades da USP!

É fundamental que todas as reuniões de
unidade elejam representantes para o
Comando de Greve. Neste momento de luta, é
o Comando, assim como as Assembleias, que
organizam e definem as diretrizes do nosso
movimento.

ocorrerá na quarta, dia 11/11, às 14h.

Comando de Greve na quarta, dia 11, às 14h

A primeira reunião do Comando de Greve

Pedimos que enviem para o e-mail
sintusp@sintusp.org.br os nomes dos
representantes eleitos em cada reunião de
unidade, bem como os contatos para que
enviemos o link da reunião.

Calendário da Greve
- Hoje, 10/11, durante todo o dia: Reuniões nas unidades
- Quarta, 11/11, às 14h: Comando de Greve

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 Covid-19 na USP

- Carlos Sérgio de Castro Silva (Viola) SAS
- Edila Aparecida da Silva – IP
- Edison Geraldo de Araújo (Mineirinho) – FM
- Eurípedes Honofre da Silva - FCFRP
- 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

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

Agradecimento pela Eleição do CO
Agradecemos
a
todas
as
trabalhadoras e trabalhadores pela
votação expressiva obtida pela
candidata a representante dos
funcionários junto ao CO, a
companheira
Vânia
Ferreira
Gomes, da Escola de Enfermagem.
Vânia é diretora do Sintusp e foi
indicada candidata pela Assembleia
Geral das(os) Trabalhadoras(es) da
USP. Sua eleição vai reforçar nossa
atuação naquele colegiado, que é
extremamente
limitado
e
antidemocrático.

Vânia Ferreira Gomes

Resultado Final:

Vânia Fer r e ir a G ome s ( EE) : 10 34
Alexandr e Dua r te (IO ): 3 95
Alexandr e Venturi ni ( AU SPIN ): 26 5
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