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Feliz 2021, só com Vacina!
E até lá, quarentena geral para os serviços não essenciais com
estabilidade no emprego e auxílio emergencial digno!
Iniciamos 2021 sem ainda grandes
motivos para comemorações. A pandemia se
agrava em todo mundo, e encontra no Brasil do
desgoverno Bolsonaro terreno fértil para se
alastrar com mais força!
Os números de novos contágios e
mortes já são semelhantes aos do momento mais
dramático da pandemia, lá em junho/julho.
Novamente temos uma média de mortes de mais
de 1.000 por dia. Somente no estado de São
Paulo, a média móvel de mortes está em 213 por

dia! O número de contágios também disparou!
Isso tudo sem considerarmos a enorme
subnotificação!
Mas tudo isso é obra do acaso? É
simplesmente uma fatalidade? Longe disso! A
situação é mais grave pela política genocida de
Bolsonaro, em primeiro lugar, mas também dos
governadores e prefeitos, que optaram por
preservar os lucros dos bilionários em
detrimento da vida da população! Em 2021,
teremos que lutar pra dar um basta!

Brasil à beira do abismo, e Bolsonaro tira férias e diz que não pode
fazer nada!
Estamos diante de uma catástrofe de
grandes proporções! Mais de 200 mil pessoas já
faleceram no país vítimas da Covid! Neste
momento, já temos uma situação caótica em
estados como Amazonas e Rio de Janeiro, onde
faltam leitos de UTI para internar os doentes.
Essa situação tende a se espalhar para os outros
estados.
Em breve tenderemos a assistir cenas
dramáticas que vimos pela TV ocorrendo em
outros países no início da pandemia, com

pessoas morrendo em casa ou mesmo nas ruas
por falta de atendimento!
Diante de um cenário tão dramático, o
que faz o presidente? Tira férias, incentiva
aglomerações e ainda caçoa do povo brasileiro
ao dizer que o país está quebrado, e que ele não
pode fazer nada! Ora, não deveria fazer mais
nada mesmo!

Basta desse governo genocida!
Fora Bolsonaro e Mourão, Já!

Vacina para todos Já! Por um plano urgente de vacinação!
Apesar das más notícias, também
tivemos algumas boas em 2021! Até o momento
já há algumas vacinas aprovadas, e outras em
vias de aprovação, como a Coronavac,
produzida pelo Instituto Butantã em parceria
com a Sinovac, empresa chinesa. No entanto, até
o momento não temos um plano nacional de

vacinação! Aliás, para espanto de todos, não
existe nem mesmo seringas suficientes para
aplicação da vacina! Seria cômico, se não fosse
trágico!
Em São Paulo, Dória, em sua briga
particular com Bolsonaro, tenta sair na frente
com a Coronavac e anunciou um plano inicial de

vacinação para profissionais da saúde, indígenas
e idosos. Embora importante, é um plano ainda
tímido, tendo em vista a urgência da questão!
É urgente que tenhamos um plano de
vacinação em massa já! Ao mesmo tempo, é

necessário combater a onda de fake news sobre
as vacinas, que tentam criar uma espécie de
movimento anti-vacina, o que neste momento é
equivalente a um movimento pró-Covid!

Quarentena Geral para todos os serviços não essenciais, com
garantia de emprego e renda!
Até que tenhamos uma imunização em
massa com um plano efetivo de vacinação, não
podemos aceitar sermos levados ao matadouro,
como está ocorrendo neste momento no Brasil!
A mídia faz campanha contra as aglomerações
nas praias e festas familiares, mas não fala uma
palavra dos transportes lotados, das lojas
abarrotadas, das fábricas funcionando, enfim, de
toda a exposição cotidiana que o conjunto da
classe trabalhadora é submetida para poder
sobreviver! O desgoverno de Bolsonaro, em
primeiro lugar, e depois também os
governadores e prefeitos venderam a ideia de
que estávamos diante da escolha entre preservar
a vida ou salvar a economia. Nada mais falso!
Não é verdade que temos que escolher
entre salvar as vidas ou salvas a “economia”!
Não é verdade que temos que escolher entre
morrer de fome ou do vírus! Esse dilema quem

nos impõe é o governo genocida de Bolsonaro e
dos governadores, como Dória, que governam
para preservar os lucros dos grandes
empresários, enquanto os trabalhadores e os
pequenos comerciantes passam fome ou fecham
as portas.
Enquanto não ocorre a vacinação em
massa, é urgente que tenhamos uma quarentena
rígida geral, a nível nacional! E é preciso tirar
dos lucros dos patrões, mantendo a estabilidade
de todos nos empregos, bem como estabelecer
um auxílio emergencial digno para informais e
desempregados, não os míseros 600 reais que
Bolsonaro não queria e agora tirou de vez!
Somente assim poderemos frear a onda de
contágios e mortes, e preservar nossas vidas e de
nossas famílias! Não podemos aceitar irmos
para a morte enquanto os bilionários ficam cada
vez mais ricos às nossas custas!

E a reitora da USP, não vai se pronunciar sobre o
agravamento da pandemia?!
Enquanto temos esse cenário tenebroso
no estado de São Paulo e no Brasil, a reitoria da
USP parece estar em berço esplêndido! Até o
momento, nem mesmo a atualização das fases
do famigerado plano USP, que deveria ter
voltado para a fase vermelha depois que Dória
regrediu o estado para esta fase no final do ano,
a reitoria teve a iniciativa de divulgar!
Lembramos que no ano passado, tanto em
março, no início da pandemia, quanto
posteriormente em novembro, a reitoria tentou
forçar
o
conjunto
dos
trabalhadores
administrativos a trabalhar presencialmente e se
expor ao vírus! Até o momento, não temos
nenhuma sinalização da reitoria em rever o
Plano USP de retorno!

Neste início de ano, chamou atenção
que a Fuvest tenha realizado o vestibular em
pleno caos atual da situação da pandemia! Isso
sinaliza que a reitoria ainda não abandonou por
completo sua perspectiva de expor as pessoas ao
risco por motivações meramente políticas!
Neste momento, com o agravamento
da pandemia, é ainda mais urgente que a
reitoria revogue o Plano USP de retorno das
atividades
presenciais,
e
adote
os
procedimentos de máxima restrição de
circulação! Não podemos arriscar perder
mais vidas por capricho ou por questões
políticas!
Retorno Presencial, só com vacina!

Notas de Pesar!

A diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento do companheiro José
Wilson Ribeiro, eletricista do HC de Ribeirão
Preto, mais uma vítima da Covid!
Expressamos nossa solidariedade em
primeiro lugar aos seus familiares, e estendemos
também aos seus amigos e colegas de trabalho!
Não deixaremos os nomes dos nossos
trabalhadores que tombarem nesta pandemia ser
esquecidos!

Companheiro José Wilson Ribeiro,
Presente!

A diretoria do Sintusp também
manifesta seu pesar pelo falecimento do
companheiro João Carlos Esteves, motorista do
Instituto de Física, que infelizmente também
faleceu vitimado pela Covid-19!
Externamos nossa solidariedade a toda a
sua família, bem como aos seus amigos e
colegas de trabalho!
Já que a reitoria não lembra dos nossos,
não deixaremos cair no esquecimento os nomes
dos nossos colegas vitimados nesta pandemia!

Companheiro João Carlos Esteves,
Presente!

Em breve, lançaremos novo site!
Acompanhe o Sintusp nas redes sociais!
Já estamos na fase final de reelaboração do nosso novo site, que terá um novo layout e será mais
funcional!
Também iniciamos em 2020 uma nova forma de boletim, os boletins em áudio! Até o momento
gravamos 12 boletins em áudio, e nossa intenção é torná-los mais sistemáticos e regulares.
Para este ano, também pretendemos criar um cadastro de whatsapp para facilitar nossa
comunicação com a categoria!
Vejam abaixo os links para nos acompanharmos nas redes sociais. Curtam e
compartilhem!

- Facebook : http://bit.ly/37oh0tB
- Soundcloud (para ouvir os boletins em áudio) http://bit.ly/388OCLn
- Instagram - https://www.instagram.com/sintusp/
- Canal do Youtube - http://bit.ly/3kK8nho
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