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Convocamos funcionários, professores e estudantes, com todos os cuidados sanitários,
para um Ato em solidariedade aos trabalhadores do bandejão central: paralisados pela
defesa da saúde de quem trabalha e utiliza o restaurante!
O Ato será realizado em frente à reitoria HOJE, 26/ 1, às 12 horas

Nesta Assembleia Geral, que será realizada 5ª feira, 27/1, votaremos o Indicativo de Greve
Sanitária, deliberado na Assembleia de 20/1! Estamos aguardando a resposta da reitoria acerca das
reivindicações apresentadas (ver documento abaixo) para deliberar sobre a Greve ou não. Esperamos
que o novo reitor receba o sindicato para tratar de nossas reivindicações!

TODAS E TODOS ÀS REUNIÕES DE UNIDADE
PARA DISCUTIRMOS A GREVE SANITÁRIA!
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Documento aprovado pela Assembleia
Geral de 20/1 e enviado à reitoria!
“Nós funcionários da Universidade de São Paulo, reunidos em Assembleia Geral da
categoria, debatemos a situação de calamidade provocada pelo recrudescimento da pandemia,
agora com a nova variante Ômicron, o que levou os trabalhadores(as) do Restaurante Central a
paralisarem o trabalho, tendo em vista que dos 47 funcionários, 16 foram diagnosticados com
Covid-19 e outros com sintomas aguardando resultados de testes e outros sem testar.
Situações análogas ocorrem em outras unidades da USP, o que deverá se agravar,
levando-se em conta as estimativas dos infectologistas e dos pesquisadores da própria
universidade, sobre o crescimento da pandemia, cujo pico desta nova onda é previsto para o final
de fevereiro.
Neste momento em que não há aulas presenciais na USP e que quem de fato tem
trabalhado presencialmente são principalmente os funcionários que se contaminam nos
transportes coletivos ou nos locais de trabalho, o que não faz sentido, além de ser discriminatório,
a ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS, aprovou por unanimidade reivindicar, a
suspensão do trabalho presencial, não essencial, com a manutenção do teletrabalho e
quarentena, até o início das aulas.
A Assembleia também aprovou o indicativo da Greve Sanitária de todos os
trabalhadores(as) não essenciais, e a exigência de que a Reitoria receba o sindicato até a
próxima Assembleia, que será realizada no dia 27/1, às 14 horas, de maneira virtual, para
apresentar as reivindicações dos funcionários neste momento (descritas abaixo), caso fracassem
as negociações com a reitoria.
A Assembleia optou em não decretar a Paralisação de imediato e aguardar até o dia 27/1,
quando realizaremos nova Assembleia, às 14 horas, aguardando negociações, para deliberar
sobre a Greve ou não, dependendo da resposta da reitoria. Aguardaremos uma reunião entre o
novo reitor e sindicato para tratar da questão.
Os pontos aprovados pela Assembleia Geral foram:

1) Suspensão do trabalho presencial dos serviços não essenciais condicionada à data de retorno das
aulas.
2) Por um plano de testagem para os trabalhadores dos serviços essenciais, que a USP utilize os testes
existentes no ICB e na FCF e em outras unidades que os possuam, para toda a comunidade uspiana,
fazendo os investimentos necessários.
3) Contratações imediatas e efetivas para o HU.
4) Por um novo plano sanitário discutido em conjunto com as entidades representativas.
5) Nenhuma punição a quem paralisou os trabalhos como medidas de proteção contra a covid-19 e a
Influenza.
6) Divulgação dos números da pandemia dentro da USP (número de óbitos, afastamentos, contaminados,
etc.).
7) Proteção a toda comunidade USP sem diferenciação! Que professores, alunos e funcionários (efetivos
e terceirizados) tenham tratamento igualitário quanto a proteção contra o vírus!
8) Abono das horas negativas referentes ao ano de 2019!
Esperando que o novo reitor mantenha o diálogo com o sindicato e atenda as reivindicações da
categoria, desde já agradecemos e reiteramos considerações, com disposições ao dialogo.
Atenciosamente,

Assembleia Geral dos Funcionários da USP
Diretoria Colegiada do Sintusp”
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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