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Na
última
reunião
do
Conselho
Deliberativo do HU, realizada no final da
semana passada, foi informado que o Hospital
Universitário vai promover contratações de
médicos e fisioterapeutas terceirizados para os
setores do Gripário e Hospital Dia, setores
criados para atender os casos de Covid. De
acordo ainda com o informe, só não haverá
terceirização da enfermagem por dificuldades
em conseguir firmar esse contrato com a
empresa que prestará os serviços, imaginamos
que em face da situação alarmante da crise
sanitária.
Essa medida é absurda, trata-se de mais
um passo na precarização do atendimento e
das condições de trabalho dentro do Hospital.
Atualmente já temos a precariedade gerada
pelos contratos temporários. Mas estes, pelo
menos, são firmados pela própria USP, e com
equivalência de salários com a carreira da
Universidade. A terceirização agora proposta
vai gerar uma outra modalidade de
contratação, ainda mais precária que a atual.
Pode-se argumentar que é algo urgente,
em função da crise sanitária gerada pela
pandemia. Mas sabemos que não é essa a

justificativa. Há tempos o HU sofre com uma
política de desmonte. A pandemia já dura mais
de um ano, e em todo esse período os
trabalhadores, em conjunto com estudantes,
docentes e a comunidade da região fizemos
várias manifestações exigindo contratação, via
USP, para recuperar a capacidade de
atendimento perdida com os anos de descaso
da reitoria, que sempre contou com a
cumplicidade da superintendência do hospital.
Conforme
já
denunciamos
em vários
momentos,
o
superintendente,
Paulo
Margarido, e também a reitoria ignoraram boa
parte das nossas reivindicações, isso quando
aceitaram nos receber para negociação.
Mesmo com a gravidade da situação da
pandemia e com as dificuldades vivenciadas
pelos profissionais de saúde do HU, não
podemos aceitar a terceirização! Repudiamos a
iniciativa da superintendência e da reitoria,
chancelada pelo Conselho Deliberativo, de
avançar nessa forma de contratação precária!
Exigimos contratação imediata de todos os
profissionais necessários, com contratos
permanentes e via USP!

Funcionários do Depto. de Enfermagem exigem reunião com Chefia
Também na última reunião do Conselho
Deliberativo foi levada a reivindicação dos
funcionários do departamento de enfermagem
do HU de realização de uma reunião geral com
a chefe do departamento, já que desde que a

nova diretora assumiu, ainda não houve
reunião. Há uma série de demandas que os
trabalhadores querem discutir com a chefia. É
urgente que essa reunião ocorra!
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Fora Paulo Margarido!
Mais uma vez reforçamos que a atual
superintendência do HU não tem condições de
seguir à frente do Hospital! Trata-se de uma

gestão autoritária e incapaz de dar resposta às
demandas dos trabalhadores do Hospital e da
comunidade que utiliza os serviços do HU.

Por isso reforçamos, é Fora Margarido!

Assembleia Virtual de Sócios de 13/04/2021 referenda
Representante Legal e elege Conselho de Ética do sindicatos
Em assembleia virtual de sócios realizada na última terça, 13/4, houve dois pontos de
pauta. No primeiro, ocorreu o referendo da indicação feita pela Diretoria do sindicato do
Representante Legal da Entidade. Pela quase totalidade dos presentes, com apenas um
voto contrário e 4 abstenções, foi indicada a companheira Solange Conceição Lopes para
essa função.
No segundo ponto, elegemos o Conselho de Ética do Sindicato, nos termos dos
artigos 67 a 69 do estatuto do sindicato. O Conselho de Ética é responsável por definir os
critérios para que o sindicato avalie casos de conflito entre sócios, não tendo caráter
deliberativo.

Os sete nomes eleitos para o Conselho de Ética, na ordem de
votação, foram os seguintes:
1 – Neli Maria Paschoareli Wada - HRAC
2 – Vânia Ferreira Gomes Dias - EE
3 – Gustavo Carneiro da Silva - IP
4- Luiz Fernando Dias Prado - SCS
5 – Zelma Fernandes Marinho – demitida/aposentada do ICB
6 – Ricardo Pimentel Nogueira - HRAC
7 – Robson de Paula Araujo – Ribeirão Preto

Mobilização dos Professores contra o retorno
presencial une-se à Greve dos entregadores de APP!
Nesta, sexta-feira (16/04) acontecerá a Greve dos entregadores de APP! Os aplicativos de
entrega cada vez mais exploram os trabalhadores, sem garatir qualquer direito trabalhista ou
mesmo condições sanitárias básicas em meio à pandemia.
No mesmo dia, professores, estudantes e familiares das redes pública e privada de ensino,
contrários ao retorno presencial das aulas, unem forças aos entregadores e chamam uma
concentração para carreata no mesmo local do ato chamado pelo movimento grevista dos
entregadores. A concentração será às 12 horas no Pacaembu.

O Sintusp declara todo o apoio a essas mobilizações por direitos
básicos como saúde, educação, alimentação e trabalho digno!
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Todo Apoio à Greve das Trabalhadoras da LG,
Sun Tech, Blue Tech e 3C!
O Sintusp declara o apoio à greve das trabalhadoras da Sun Tech, Blue Tech, 3C e
LG, situadas na base dos Sindicatos dos Metalúrgicos de São José dos Campos e de
Taubaté, em defesa dos empregos e contra a decisão que acaba com o sustento de
centenas de mães e pais de família.
A greve, que começou nas empresas que fornecem peças para a fabricação dos
celulares da LG, agora ganha mais força com a entrada em luta das trabalhadoras/es da
própria LG, contra a decisão desta empresa de encerrar a produção de celulares no
país.
Manifestamos nosso apoio a essa importante luta, que precisa ser cercada de toda
solidariedade. Neste grave momento de crise sanitária, econômica e social em que
vivemos, com índices alarmantes de desemprego, é urgente levantarmos um movimento
nacional contra demissões, levantando um programa de luta pra unificar os
trabalhadores empregados e desempregados em defesa dos empregos e salários. Que
essa luta possa ser um passo nessa direção!

Nenhuma demissão!
Todo apoio à luta em defesa dos empregos!

Lançamos o novo site!
Entre e acompanhe nossas publicações!
Lançamos nesta semana o novo formato do site do
sindicato! Ainda estamos atualizando e ajustando
algumas informações, mas já iniciamos uma nova
dinâmica de publicações!
Aproveite e solicite sua filiação através do site, que
entramos em contato para envio da ficha!
O endereço é o mesmo, acesse e confira:
https://www.sintusp.org.br/
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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