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Forte Paralisação no HU, em Defesa da
Vida!
Vacina para todos que trabalham no HU, Já!

Foto da paralisação no dia 01/02/21 – Imprensa do Sintusp

Nesta segunda tivemos o primeiro dia de
paralisação no HU, que tem como pauta principal a
garantia de vacinação para todos que trabalham no
Hospital!
Já denunciamos nos boletins anteriores que,
até o momento, foram encaminhadas inicialmente
200 doses, sendo que a lista completa de
funcionários efetivos, temporários, terceirizados e
residentes contém 1.998 nomes. Após o início da
nossa mobilização, a superintendência do HU

anunciou que chegariam mais 500 doses. Ainda
assim, trata-se de um número absolutamente
insuficiente!
Desde cedo, cerca de 6:30 da manhã, as
trabalhadoras e trabalhadores do HU se
concentraram em frente a entrada do Hospital, após
organizarem a escala mínima para manter o
atendimento, portando faixas e cartazes que
denunciam o descaso da superintendência do HU e
da reitoria desde o início da pandemia!

Durante a Paralisação, Prestamos Homenagem aos Nossos Mortos
Durante o dia de paralisação, teve destaque
a homenagem feita aos trabalhadores e trabalhadoras
da USP que perderam a vida vitimados pela Covid19.
Através de cruzes fincadas no chão do
gramado em frente ao PS do HU, representamos os,
até agora, 20 mortos que tivemos conhecimento,
sendo 2 deles do HU.
Além dos 20 funcionários da USP,
importante lembrar também da enfermeira chefe do
projeto ELSA, que tinha no HU um dos seus locais
de atuação.

Superintendente Foge Pelos Fundos
Após o início da paralisação, foi organizada
uma comissão de trabalhadores para ir até a
superintendência tentar uma reunião com o Paulo
Margarido, que é o superintendente do HU, tendo
em vista que até aquele momento a superintendência
não havia se manifestado sobre as pautas da
paralisação. Essa comissão não foi recebida, sob a
alegação de que o superintendente estava em
reunião. Um tempo depois, recebemos a informação
de alguém que viu o Margarido saindo de fininho,

aproveitando um momento em que não havia
trabalhadores por perto, e “fugiu” sem falar com os
funcionários paralisados! Uma vergonha!
Vale lembrar que uma das pautas da
paralisação é justamente a cobrança de transparência
nos critérios e nas informações sobre a vacinação,
bem como que a superintendência receba os
funcionários, já que na semana anterior já havia se
recusado uma outra comissão de trabalhadores!

Basta de autoritarismo, merecemos respeito!

Paralisação Continua Nesta Terça, dia 2

Foto de faixas na Paralisação do dia 01/02 – Imprensa Sintusp

Tendo em vista a intransigência
superintendência,
que
sequer
recebeu

da
os

funcionários paralisados, e a falta de respostas
efetivas em relação à reivindicação principal de
vacinação para todos que atuam no Hospital, a
paralisação continua nesta terça-feira. Iniciaremos a
partir das 7h, e seguiremos ao longo do dia.
Quem puder passar pelo HU em algum
momento do dia para prestar sua solidariedade,
será muito importante! Claro, seguindo todos os
protocolos de segurança, como uso de máscara.
Bem como orientamos que quem é do grupo de
risco, não compareça!

Vacina para todos que atuam no HU, Já!

Notas de Pesar!

A diretoria do Sintusp manifesta seu pesar
pelo falecimento do companheiro José Carlos
Serrano, técnico do Departamento de Biologia da
FFLC de Ribeirão Preto, mais uma vítima da Covid!
Expressamos nossa solidariedade aos seus
familiares, amigos e colegas de trabalho!
Não deixaremos os nomes dos nossos
trabalhadores que tombarem nesta pandemia ser
esquecidos!
Companheiro José Carlos Serrano, Presente!

A diretoria do Sintusp também manifesta
seu pesar pelo falecimento do companheiro José
Antônio de Lima, do Serviço de Manutenção do
ICB, também vítima da Covid-19! De acordo com
informações preliminares que obtivemos, o
companheiro
estava
realizando
atividades
presenciais uma vez por semana na unidade!
Externamos nossa solidariedade a toda a
sua família, bem como aos seus amigos e colegas de
trabalho!
Companheiro José Antônio de Lima, Presente!

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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