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Paralisação vitoriosa é suspensa, mas a luta
continua até o último trabalhador ser imunizado!
Depois de dias de paralisação, que
garantiram a vacina a todos os funcionários
efetivos do HU, e do ótimo ato realizado nesta
quinta-feira, 4/2, as terceirizadas e residentes
finalmente também começaram a ser
chamadas para a vacinação!
A Assembleia realizada às 20h, em 4/2,
decidiu por suspender a paralisação, mas
seguir a luta até a vacinação de todos os
trabalhadores
efetivos,
terceirizados
e
estagiários que fazem o hospital funcionar, e
contra qualquer ameaça de punição aos
grevistas!
Depois de confundir os trabalhadores com
informações
conflitantes,
ordenar
as
prioridades de vacinação sem nenhuma
transparência e com critérios duvidosos,
ignorar os inúmeros pedidos de reunião pelo
SINTUSP e até sair às escondidas para não
ser questionado pelos trabalhadores em greve,
há chefias que começaram a fazer

levantamento de nomes dos grevistas.
Os
grevistas
buscaram
a
Superintendência para tratar do assunto, mas
Paulo Margarido mentiu que estaria em reunião
fora do hospital, fechando qualquer canal de
recebimento dos trabalhadores mais uma vez!
Mesmo
em
greve,
os
trabalhadores
organizaram escalas mínimas para as
emergências e permaneceram de prontidão na
porta do hospital, caso houvesse qualquer
demanda maior de urgência. A paralisação
parcial das atividades foi importante para que
os trabalhadores do hospital estejam sendo
finalmente vacinados, e não podem ser
punidos por isso!!!
Se com a luta conquistamos a
vacinação até aqui, é com a luta também
que defenderemos até o último trabalhador
desse hospital! Se os gestores não se
importam conosco e com nossos colegas,
nós nos importamos!

- VACINAÇÃO DAS TERCEIRIZADAS E ESTAGIÁRIAS DO HU, JÁ!
- NENHUMA PUNIÇÃO AOS GREVISTAS!
- NINGUÉM FICA PARA TRÁS!

ACESSE E ASSINE O ABAIXO ASSINADO CONTRA A PUNIÇÃO AOS
QUE LUTARAM PELA VACINA: http://chng.it/bK8cwppq6C

Ato em defesa da vacina para todos tem forte adesão de
trabalhadores do hospital, apoiadores e parlamentares!
Participaram da manifestação trabalhadores da USP, estudantes, os vereadores Luana
Alves e Celso Giannazi, e o Deputado Carlos Giannazi. Para assistir a fala dos parlamentares
https://fb.watch/3s9BidqWy8/

Greve encurrala burocracia da USP e expõe hipocrisia de Doria!
A greve escancarou e o desrespeito dos
gestores da USP com os funcionários, e
repercutiu até o governo do Estado. O absurdo
pelo que passaram os trabalhadores do HU foi
tanto, que a greve chamou a atenção de três
grandes emissoras de televisão, o que ajudou
a desmascarar a hipocrisia de Dória sobre o

pioneirismo na vacinação dos trabalhadores da
saúde!
Que a luta no HU da USP sirva de
exemplo para todos os trabalhadores dos
hospitais e equipamentos de saúde para
conquistarem a imediata vacinação através da
luta e da organização!

Governo estadual receberá
o Sintusp em audiência!

O Sintusp encaminhou pedido de audiência junto ao governo do Estado, assim como ao
Reitor Vahan. Como sempre, o reitor não respondeu, mas com relação ao governo do Estado,
recebemos a seguinte resposta:
"Prezados Senhores,
Acusamos o recebimento da mensagem e informamos que vosso pedido de audiência foi
encaminhado à Secretária Patrícia Ellen, da Secretaria Estadual do Desenvolvimento
Econômico para recebê-los, em nome do Senhor Governador, em razão da pauta que
desejam tratar.
Atenciosamente.
Wilson Pedroso
Secretário Particular do Governador"
O objetivo da audiência é discutir a questão das vacinas para os trabalhadores efetivos,
terceirizados e residentes das áreas da saúde e do HU, mas é também sobre a vacinação em
massa de toda a população, reafirmando a nossa reivindicação aprovada em assembleia:
"retorno

às aulas presenciais somente após a vacinação!"

É importante lembrar nesta reunião que o incompetente e insano Superintendente do HU,
Professor Paulo Margarido, não recebe o sindicato, nem diante de uma greve dos trabalhadores
pelo direito à vida, por este motivo, o Sindicato tem que negociar questões do hospital com o
governo do Estado.
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