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Entramos na segunda semana da nossa
Greve Sanitária em Defesa da Vida! É uma
semana decisiva, na qual podemos fazer a
reitoria recuar na sua perspectiva de expor
milhares de trabalhadores ao risco de contágios
e mortes, apenas para satisfazer os caprichos
de meia dúzia de dirigentes e do próprio reitor!
A nossa campanha de denúncia dos
absurdos presentes no plano da reitoria já tem
surtido efeito, com manifestações de colegiados
em contraposição ao plano, bem como um
amplo rechaço também entre os docentes, que

percebem a injustiça da determinação da
administração da universidade.
É hora de fortalecer a Greve em cada
unidade, fazendo o máximo possível de
reuniões, conversando com todos os colegas
sobre a importância de preservar a vida!
Lembrando que nossa Greve tem um caráter
diferente, não estamos nos recusando a
trabalhar, mas sim de vir presencialmente!
Portanto, vamos manter o teletrabalho, nos
casos em que ele seja possível, bem como as
atividades presenciais essenciais.

Hoje, 17/11, 14h – Reunião do Comando de Greve
É importante que as reuniões de unidade elejam delegados para o Comando
de Greve
O link será encaminhado nas listas de whatsapp do CDB. Quem não está no
grupo, solicitar o link pelo e-mail: sintusp@sintusp.org.br

Evento de Barcos e Iates para ricaços, que vai
gerar aglomeração, está a todo vapor na USP!
O evento Boat Show, exposição de barcos,
lanchas e iates, está a pleno vapor na USP.
Previsto pra começar dia 19/11, há a previsão de
circulação de cerca de 30 mil pessoas no
campus! Uma vergonha!
Já seria absurdo um evento privado desse
porte numa universidade pública: uma exposição
de embarcações para ricos, utilizando o espaço
da universidade, com cobrança de ingressos.

Neste momento de pandemia, sobretudo
quando a pandemia avança em todo o estado,
deixa de ser um absurdo pra se tornar um
atentado contra a vida, especialmente dos
funcionários que tiverem que trabalhar nesses
dias!
Se você for funcionário da USP e for
escalado para trabalhar em algo relacionado
ao evento, denuncie para o sindicato! Mande
e-mail para sintusp@sintusp.org.br

Mais um dos nossos levado pela Covid!

Nota de Pesar
O companheiro José Manoel Sápia,
trabalhador do HU, faleceu no último
sábado, 14/11, vítima de Covid-19. O
companheiro pertencia ao grupo de
risco, mas ainda assim teve que seguir
trabalhando presencialmente!
Registramos nosso repúdio à
Reitoria e à superintendência do HU pela
total irresponsabilidade, desrespeitando
até mesmo a liminar que conquistamos
que determinava o afastamento das
pessoas dos grupos de risco do trabalho
presencial no hospital.
Manifestamos nossa solidariedade
aos colegas de trabalho, aos amigos e
familiares do companheiro!

José Manoel Sápia, Presente!

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

01) Carlos Sérgio de Castro Silva (Viola) SAS
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

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, dentre 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
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