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Doria proíbe vírus de circular
entre 23h e 5h da manhã!
Combinando um plano efetivo de
vacinação e medidas restritivas de circulação
de pessoas, vários países do mundo começam
a controlar a pandemia e a registrar uma queda
consistente de novas contaminações e mortes
por Covid. O Brasil, no entanto, vai na
contramão, e vivemos o pior momento da
pandemia desde o seu início há quase um ano!
Temos uma média nos últimos 7 dias de 1.124
mortes, sendo que somente na quarta, dia 24,
tivemos mais de 1.400 óbitos registrados! Os
sistemas de saúde do Amazonas, de Roraima,
do Rio de Janeiro, do Pará, dentre outros,
estão em colapso! Vários outros estados estão
à beira de colapsar. Para termos uma ideia, de
março a dezembro de 2020, ou seja, em 9
meses, tivemos 200 mil mortes no país por
Covid. Em menos de 2 meses de 2021, já
atingimos mais 50 mil mortes! Isso demonstra
que a pandemia está em situação de
descontrole, ao mesmo tempo em que a
vacinação segue em ritmo lento!
Infelizmente a situação no Estado de
São Paulo, apesar do discurso do governador
Doria, não é muito diferente! De acordo com
notícias da imprensa, o sistema de saúde do
estado está prestes a colapsar. A ocupação
geral dos leitos de UTI está em cerca de 70%,
mas algumas regiões do estado, como
Araraquara e Campinas já estão com 100%
dos leitos ocupados. As mortes também estão
em alta, com 329 mortes registradas na última
quarta-feira!
Diante
desse
cenário,
vários
especialistas passaram a
defender
a
necessidade um lockdown, com paralisação
total das atividades não essenciais. Ao
contrário disso, o governador Doria anunciou

nesta quarta medidas “para inglês ver”,
restringindo a circulação das pessoas no
horário das 23h até as 5 da manhã. Até parece
que o vírus tem hábitos noturnos e só circula
de madrugada. Seria uma piada, se não fosse
trágico! É um desrespeito com a vida das
pessoas! Ao mesmo tempo em que anuncia
essa medida que não muda nada, Doria e o
secretário de educação, Rossieli, mantêm o
retorno das aulas presenciais nas escolas da
rede pública, o que já levou a, pelo menos, 700
novos casos registrados neste ano (como não
há uma política efetiva de testagem, o número
real deve ser muito maior), e a pelo menos 1
morte de uma professora da rede! Trata-se da
mesma
política
genocida do
governo
Bolsonaro, só que com direito a perfume e
cabelo penteado!
Para combatermos efetivamente a
disseminação desenfreada do vírus é
urgente que tenhamos um plano efetivo de
vacinação em massa, inclusive com quebra
das patentes das grandes farmacêuticas!
Em conjunto com isso, é necessária uma
quarentena rígida e efetiva, com o
funcionamento
apenas
dos
serviços
essenciais, acompanhado de estabilidade
no emprego para quem estiver empregado e
um auxílio emergencial digno para os
trabalhadores informais e desempregados,
bem como ajuda para os pequenos
comerciantes. Qualquer coisa fora isso é
tapar o sol com a peneira, e a continuar
assim em breve poderemos viver também
no estado mais rico do país as mesmas
cenas dramáticas que vemos em Manaus e
outros locais!
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Hoje, 6ªfeira, 26/2, reunião aberta do CDB
Pauta: Conjuntura Nacional!
Para essa importante reunião, na qual debateremos as perspectivas da luta contra os
ataques e contra o governo Bolsonaro, convidamos todas e todos, independente de serem
cedebistas, para participar. Quem quiser o link, converse com algum diretor do sindicato
ou cedebista, ou envie um e-mail para sintusp@sintusp.org.br.

Enquanto o vírus mata de um lado, Bolsonaro
avança contra os trabalhadores pelo outro!!!
Não bastasse a política genocida que o
governo Bolsonaro aplica desde o início da
pandemia, o que já levou, conforme já
destacamos no texto anterior, a 250 mil mortes
por Covid, o governo não se cansa de avançar
sobre os direitos dos trabalhadores!
Depois do acordão entre Bolsonaro e o
centrão, celebrado com bilhões de reais
liberados pelo governo aos deputados, que
rendeu a eleição de presidentes da câmara e
do senado alinhados com o presidente, o
governo aproveita pra “passar a boiada” e
adiantar uma série de medidas pra destruir
ainda mais nossas condições de vida e de
trabalho.
Fazendo chantagem com a miséria do
povo, o governo condiciona a aprovação de um
novo auxílio emergencial a uma série de
ataques, como redução de verbas pra saúde e

educação, e a aprovação da famigerada
reforma administrativa, que vai destruir ainda
mais os serviços públicos!
Já não bastasse isso, o governo também
aproveita o momento pra avançar na sua
agenda de privatizações, preparando a entrega
a preço de banana dos Correios e do Banco do
Brasil, afora outras estatais como a Eletrobrás.
Enquanto vende o patrimônio nacional e
retira direitos dos trabalhadores, o governo
segue favorecendo os grandes bilionários
deste país, que viram suas fortunas crescerem
enquanto a maioria do povo vive na miséria!
Mais do que nunca é preciso unificarmos
as lutas em torno do objetivo de derrubar esse
governo assassino!

Fora Bolsonaro e Mourão, Já!

Vem aí o 8 de março, dia Internacional
de Luta da Mulher Trabalhadora!

Para prepararmos a nossa participação nas atividades deste importante dia de luta,
convidamos todas as funcionárias da USP para a Reunião da Secretaria de Mulheres do
Sintusp!

- Reunião da Secretaria de Mulheres do Sintusp – terça, dia 02/03, às 14h Solicite o link pelo e-mail sintusp@sintusp.org.br

Chamado para a convocação de Reuniões de Unidade!
A última Assembleia Geral da categoria orientou os diretores e cedebistas a
organizarem as reuniões de unidade a partir da próxima semana. Se na sua unidade não
houver cedebistas ou diretores, procure o sindicato para que possamos organizar a
reunião. As reuniões de unidade são partes fundamentais de organização de nossa
categoria, compareçam e convoquem os colegas para a participação!
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Notas de Pesar
Registramos nosso pedido de desculpas
pela demora em publicar as notas abaixo. Os
companheiros faleceram ao longo deste mês
de fevereiro.

seus familiares, amigos e colegas de trabalho.


A Diretoria do Sintusp manifesta
seu pesar pelo falecimento do companheiro
Rosiel Alves do Nascimento, trabalhador da
Guarda Universitária da USP, mais uma vítima
da Covid-19!
Já denunciamos que a superintendência
de segurança da USP mantém os funcionários
da guarda trabalhando integralmente, inclusive
aqueles com comorbidades ou acima de 60
anos!
Expressamos aqui nossa solidariedade
aos familiares, amigos e colegas de trabalho.
Rubens Salomão Campos, Presente!

A Diretoria do Sintusp manifesta
seu pesar pelo falecimento do companheiro
Rubens Matias Rodrigues, trabalhador do
HRAC de Bauru, vítima da Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade com
seus familiares, amigos e colegas de trabalho!

Rosiel Alves do Nascimento, Presente!

A Diretoria do Sintusp manifesta
seu pesar pelo falecimento do companheiro
Rubens Salomão Campos, conhecido como
“seu Rubinho”, trabalhador da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (Departamento de
Ciências da Saúde), mais uma vítima da Covid19.
Manifestamos nossa solidariedade aos

Rubens Matias Rodrigues, Presente!

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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