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Assembleia Geral Virtual
3ªFeira, 11/08, às 14h, pela plataforma Zoom

Pauta:
1) Termo aditivo ao atual acordo coletivo sobre as horas
negativas/positivas
2) Pontos para negociação do novo acordo coletivo

Como fazer para participar da Assembleia?
Para que possamos
ter
uma
dimensão do número de participantes,
e assim podermos nos organizarmos
para
o
uso
das
ferramentas
necessárias, definimos que para
receber o link de participação na
Assembleia será necessário fazer
uma inscrição prévia.
A inscrição para assembleia é
feita no link: https://bit.ly/33t7CDp
Atenção: É fundamental preencher
um e-mail e /ou telefone de whatsapp

Qual programa será usado?
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização da Assembleia. Para
aqueles que participarão através de computador ou notebook, não é
necessário instalar o aplicativo, o acesso pode ser feita através do
navegador de internet.
Para os que irão participar através do celular, do smartphone ou
iphone, é necessário instalar o aplicativo, nos links:

 Zoom para Android (smartphones): https://bit.ly/3fvGNkD
 Zoom para Iphone: https://apple.co/2XuWlid

Prestadora de serviço da USP receita
Hidroxicloroquina e Ivermectina mesmo
sem diagnóstico confirmado de Covid-19
No dia 4/8/2020, a esposa de um
funcionário da USP de Ribeirão Preto, com
sintomas de Covid 19, procurou o pronto
atendimento do Grupo de saúde São
Francisco, que é contratado pela USP para
atendimento de especialidades e urgências
na cidade.
O médico que a atendeu pediu um
exame para comprovar as suspeitas.
Apesar da gravidade da doença, conhecida
por todos, a paciente foi então informada de
que para conseguir o exame teria que
enviar um e-mail para a UBAS da USP,
aguardar a liberação e ainda pegar o
encaminhamento em um outro local,
geograficamente distante de onde é
realizado o exame. Portanto foi liberada do
atendimento sem a coleta para o exame.
O pior é que o médico, mesmo sem
confirmação da doença e contrariando as
evidências
científicas,
amplamente
alardeadas pela maioria dos pesquisadores
da USP e da OMS, emitiu uma receita que

incluía, entre outros,
Hidroxicloroquina.

Ivermectina

e

O absurdo procedimento chegou ao
conhecimento
do
SINTUSP
que
imediatamente enviou e-mail para Paulo
Margarido, Superintendente do HU e
encarregado de assuntos ligados à Covid19, com cópia para o Reitor e Vice-Reitor.
Na mensagem solicitamos, em relação ao
atendimento contratado pela USP junto ao
grupo São Francisco:
1) Que seja eliminada imediatamente a
necessidade de qualquer tipo de guia ou
embaraço burocrático para a realização do
exame de detecção para Covide 19.
2) Que a USP oriente seu prestador de
serviços a não prescrever Ivermectina e
Hidroxicloroquina aos trabalhadores e seus
dependentes, principalmente sem o devido
exame comprobatório da doença.
Apesar da gravidade da denúncia, até
o fechamento desta edição, não recebemos
qualquer resposta da REItoria ou do HU.

Boletins do Sintusp
Quer receber nossos boletins, demais documentos e informes em seu e-mail?
Basta enviar um e-mail para sintusp@sintusp.org.br, colocando no "assunto" do mesmo
"cadastro de boletim", se for parte da comunidade USP é necessário informar sua unidade.
O CDB do Sintusp aprovou colocarmos no final dos boletins, em
demonstração de apoio à luta contra o racismo, a bandeira que o
movimento negro levanta em todo o mundo neste momento:

Vidas Negras Importam!

Basta!!!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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