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Nesta Assembleia Geral, que será realizada HOJE, 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 para deliberar sobre a Greve ou não. Esperamos que o novo reitor receba
o sindicato para tratar de nossas reivindicações!
Outra situação urgente que a Assembleia Geral discutirá é a CAMPANHA
SALARIAL, pois enquanto os cofres das universidades estão gordos, a defasagem
salarial torna nossas vidas cada vez mais difíceis! Estamos de olho e na Assembleia de
hoje haverá a primeira discussão de nossa campanha salarial com toda categoria.

TODAS E TODOS ÀS REUNIÕES DE UNIDADE
PARA DISCUTIRMOS A GREVE SANITÁRIA
E NOSSA CAMPANHA SALARIAL!!!
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Depois de dias sem sinais de vida da Reitoria de Vahan e os demais dirigentes da
Universidade, para marcar o primeiro dia da nova gestão, estudantes e funcionários fizeram mais
um ato em solidariedade à paralisação dos trabalhadores do bandejão central e por uma reunião
com o sindicato para tratar do aumento de casos de covid-19 em toda a Universidade. O ato
também contou com o apoio de parlamentares e companheiros de outros sindicatos. Podemos dizer
que, assim como em todo país, acontece um surto de infecções em grande parte das unidades da
USP. Devido à urgência da situação, o ato exigiu uma resposta a essa questão. A taxa de
transmissão da Covid-19 no Brasil atingiu o pior patamar desde, pelo menos, julho de 2020. Nesta
semana, o número chegou a 1,78, o que quer dizer que a cada 100 pessoas com a doença
contaminam outras 178. O sistema de saúde já entrou em colapso e os governos estaduais e
federal fingem que nada veem!
Mesmo sendo janeiro, um mês que tradicionalmente grande parte dos funcionários está em
férias, e uma boa parte encontra-se em quarentena, foi uma grande demonstração de que a
comunidade da USP não está disposta a se expor à nova variante do vírus e contribuir para a
sobrecarga do sistema de saúde!
Continuamos aguardando antes de nossa Assembleia uma resposta da nova Reitoria às
reivindicações da categoria, pois a situação é urgente e não podemos esperar!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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