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Nesta terça, 02/02, foi o segundo dia de
paralisação do HU! A mobilização seguiu forte
ao longo de todo o dia!
Contamos com os apoios da CSPConlutas, representada pelo companheiro do
sindicato
dos
metroviários Altino.
Os
metroviários estiveram representados ainda
pela companheira Fernanda, também diretora
do sindicato da categoria. E tivemos ainda a
presença de entidades estudantis, como o
CAELL e o CAPPF.

Além da paralisação, com a organização
de uma escala mínima para o atendimento, um
grupo de trabalhadoras(es) subiu até a sala da
superintendência para tentar ser recebido pelo
superintendente do HU, Paulo Margarido.
Mais uma vez, Margarido escondeu-se
em sua sala, aproveitando o momento de maior
dispersão dos funcionários, para sair mais uma
vez de fininho, sem receber a comissão. É uma
vergonha que um superintendente do Hospital
se recuse a falar com seus próprios
trabalhadores!

Por tudo isso, a Paralisação Continua!

Amanhã, 5ªfeira, às 12h30: Grande Ato em
apoio à Luta do HU pela Vacina para Todos!
A paralisação dos funcionários do HU continua, ainda mais considerando a intransigência de
Paulo Margarido e a falta de informações e a garantia de novas doses de vacina que contemple
todas(os) que atuam no Hospital.
Nesta quinta, realizaremos um grande Ato Público, em frente ao Hospital, a partir das 12h30!
Chamamos todos os funcionários da Universidade, entidades, parlamentares e quem mais puder
para participar dessa manifestação e expressar seu apoio a essa importante e exemplar luta!

Margarido veta entrada de vereadora do PSOL no hospital!
A vereadora do PSOL, Luana Alves, foi até o HU para prestar solidariedade à luta dos
trabalhadores e tentar intermediar o contato com a superintendência. Paulo Margarido, além de
não receber os trabalhadores, barrou a entrada da vereadora no Hospital! Nem mesmo uma
parlamentar ele respeita! Um show de autoritarismo!

Vahan precisa responder sobre as Vacinas para o
HU e para as outras unidades de saúde da USP!
Não apenas o Paulo Margarido, superintendente do HU, tem que responder sobre as
vacinas. O reitor da USP, Vahan, também tem a obrigação de pronunciar-se e garantir a vacina
para todos que trabalham nas unidades de saúde da USP!
Na Medicina, por exemplo, recebemos a denúncia que os trabalhadores do SVOC (Serviço
de Verificação de Óbitos), ligado à estrutura da FM e do HC, não receberam a vacinação, mesmo
tendo contato com cadáveres de pessoas que tiveram Covid!
Enviaremos nessa quarta um ofício para a reitoria exigindo que sejamos recebidos pelo
reitor para tratar deste assunto urgente, bem como das outras pautas que temos pendentes!
Também já solicitamos uma audiência com o Governador, João Doria, que até o momento
não nos respondeu

Em memória dos nossos mor tos:
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) - EACH
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) João Carlos Esteves - IF - USP
10) José Alípio R. Dos Santos - trabalhador da Albatroz no ICB
11) José Antônio de Lima - ICB
12) José Carlos Serrano - FFLC-RP
13) José Manoel Sápia - HU-USP
14) José Wilson Ribeiro - HC-RP
15) Manoel Nunes de Souza - vigilante da Albatroz do MAC Ibirapuera;
16) Marcello Bittencourt - Rádio USP
17) Mauricio - Vigilante da Albatroz, que trabalhou muito tempo no CESEB-USP
18) Odair Reis de Castro - trabalhador da Albatroz no ICB
19) Selma Ignácio Simões - HU
20) Sueli Pereira da Fonseca - IME
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