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Todas e Todos às Ruas neste 24J!

Nesta sábado, 24/7, teremos mais um dia
nacional de luta contra esse governo genocida
de Bolsonaro e Mourão, responsável pelas
mais de 560 mil mortes já ocorridas no país em
decorrência da pandemia.
Desde o início da pandemia, estamos
denunciando que a política criminosa de
Bolsonaro, que se aliou com o vírus e boicotou
todas as medidas de controle da disseminação
da doença, levaria a uma catástrofe sem
precedentes, o que efetivamente ocorreu.
Agora, com o avanço das investigações na CPI
da Covid, vemos que não se tratava apenas de
negacionismo, mas sim de corrupção nua e
crua, com esquemas bilionários de propina.
Bolsonaro deixou de ser o pequeno corrupto
das rachadinhas na época de deputado, pra se
converter no grande corrupto das propinas
bilionárias na compra de vacinas! E tudo isso
às custas da vida do povo!

Diante desse quadro, é ainda mais
urgente intensificarmos a luta para botar pra
fora, imediatamente, esse governo genocida e
corrupto de Bolsonaro e Mourão! Em conjunto
com isso, levantarmos um programa para
enfrentarmos a crise sanitária que o país
atravessa, com a defesa de uma quarentena
geral de pelo menos 30 dias, com garantia de
estabilidade no emprego e auxílio emergencial
digno, vacinação em massa já com quebra das
patentes, defesa dos serviços públicos e contra
a Reforma Administrativa, dentre outros pontos.
Também é fundamental, neste processo
de luta, exigirmos das grandes centrais que
convoquem uma paralisação nacional, rumo a
uma Greve Geral, para aprofundarmos a crise
desse governo! Se os atos de rua são
importantes, é inegável que uma greve geral
colocaria esse governo definitivamente nas
cordas.

Bolsonaro é mais perigoso do que o Vírus!
Em que pese a situação da pandemia, ir
às ruas tornou-se fundamental, já que a
permanência desse governo é mais perigosa
que o próprio vírus. Claro que com a situação
excepcional de pandemia, orientamos que
quem for aos atos, use máscara PFF2, evite

aglomerações, leve álcool em gel e evite tirar a
máscara ou levar as mãos aos olhos, nariz e
boca. Quem tiver com sintomas gripais, ainda
que leves, também evitar ir. Mas, quem estiver
em condições e se sentir à vontade, é muito
importante
fortalecer
as
mobilizações!

Veja os locais dos atos em algumas cidades:
- São Paulo Capital – MASP, a partir das 15h
- Bauru – Passeata Praça Rui Barbosa | 9h
- Lorena – Praça Arnolfo Azevedo | 9h
- São Carlos – Mercadão | 10h
- Ribeirão Preto – Esplanada Teatro Pedro II | 9h
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Assembleia aprova Indicativo de Greve
para ser discutido nas unidades!
A Assembleia Geral da categoria ocorrida
na última terça, dia 20/7, aprovou por ampla
maioria a proposta do Fórum das Seis de
Indicativo de Greve em face do ZERO de
reajuste estabelecido pelos reitores. Agora,
realizaremos ao longo das próximas semanas
reuniões nas unidades para discutirmos esse
indicativo de greve, bem como outras
propostas de mobilização.
Todas as intervenções na Assembleia
destacaram a indignação com a postura
absurda dos reitores, que rasgaram a
autonomia universitária para justificar a
manutenção da política de arrocho salarial.

Além
do
tema
salarial,
também
consideramos importante discutirmos nas
unidades a necessidade de resistirmos às
iniciativas de retorno presencial compulsório
que algumas unidades estão impondo.
Reafirmamos,
na
Assembleia,
nossas
propostas já aprovadas anteriormente, de que
o retorno somente ocorra após a Vacinação em
Massa da população em geral, que estabeleça
um controle da pandemia. Não é possível que
justamente na Universidade a reitoria adote a
vacinação como uma política de imunização
individual, e não coletiva. Afinal, uma pessoa
estar vacinada não garante que ela não possa
se contaminar e, sobretudo, transmitir o vírus.

Assembleia aprova Pauta Específica a ser levada à reitoria
A Assembleia também aprovou os itens
da Pauta Específica que protocolaremos em
breve junto à reitoria da USP. Temas como o
reajuste dos Vales Alimentação e Refeição,
bem como atendimento no HU, necessidade de
contratação de funcionários, contra o desmonte

da universidade, a luta contra o retorno
presencial, entre outros, entrarão na pauta.
Estamos finalizando a redação final do
conjunto da pauta, e em breve divulgaremos na
íntegra.

Comando Unificado de Funcionários, Docentes e Estudantes elabora
Plano Sanitário e Educacional para discussão com a reitoria!
Desde o início da pandemia, em março de 2020, as entidades representativas de
estudantes, funcionários e docentes solicitaram inúmeras reuniões com a reitoria para
discutirmos, democraticamente, a política da Universidade diante da situação. Até o momento,
não conseguimos estabelecer, efetivamente, o mínimo de diálogo democrático. As decisões
sobre a pandemia, que afetam, literalmente, a vida de milhares de pessoas, são tomadas por
um grupo restrito de 6 dirigentes, coordenado pelo Vice-Reitor, Hernandes.
Diante disso, a partir de uma Plenária dos 3 setores, constituímos um comando unificado
de mobilização, que elaborou um importante documento, com pontos fundamentais de um
Plano Sanitário e Educacional, que parte justamente de reforçar a necessidade da manutenção
do isolamento social e da quarentena, mas também apresenta uma série de outros pontos
fundamentais neste momento.

Veja o documento na íntegra no nosso site, no link: https://bit.ly/3eEBJMX

Ações Contra o INSS - Aviso a todos os associados:
O SINTUSP convoca a todos aqueles que já se afastaram pelo INSS, por auxílio doença,
que procure nosso DEPARTAMENTO JURIDICO, para orientações e possível entrada com ação
judicial, pois pode ser que tenha direitos pendentes.
Mesmo aqueles que nunca se afastaram, mas que estão sofrendo de alguma doença
ocupacional, também nos procure para que possamos orientar e ajudar. Pode ser que você tenha
direitos a usufruir e não saiba. Entrar em contato pelo email juridico@sintusp.org.br
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!

Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP,
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