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Eleição de Representante
dos Funcionários no Co!
EM
6/11/2020

Vote na
candidata
escolhida pela

Vote Certo!

Assembleia Geral

No dia 06/11, vote na candidata
indicada pela Assembleia Geral:
CANDIDATO(A)

UNIDADE

1)

NONONO

NONONO

2)

NONONO

NONONO

3)

Vânia Ferreira Gomes Dias

EE

Por que sou candidata a Representante no CO?
Colegas, servidoras e servidores da USP meu nome é Vânia Ferreira Gomes
Dias, trabalho na Escola de Enfermagem, e apresento minha candidatura ao
Conselho Universitário, indicada pela Assembleia Geral dos Trabalhadores da USP.
Junto ao Reinaldo e Bárbara, nossos representantes eleitos anteriormente,
mantenho o compromisso de seguir as deliberações coletivas definidas pela
categoria nas suas reuniões de unidade, assembleias, congressos e afins.

Ciente de que somente a organização e mobilização coletiva das trabalhadoras
e trabalhadores podem barrar o processo de deterioração das nossas condições de
trabalho, me comprometo a ser mais uma voz da nossa categoria e denunciar a
manutenção da política de desmonte da universidade pelo atual reitor Vahan, bem
como suas consequências nas condições de trabalho e na vida das trabalhadoras e
trabalhadores da USP.
Neste momento de pandemia, por exemplo, um dos papéis de um representante
no CO é denunciar a política discriminatória da reitoria, que pretende expor os
milhares de funcionários ao risco de contágio, enquanto preserva docentes e
estudantes. Denunciar a postura autoritária da reitoria, que não abre qualquer
diálogo sobre o tema. E ter uma postura intransigente na defesa da vida dos
funcionários!
A burocracia que ocupa o CO precisa ser confrontada com as consequências
de suas deliberações, tais como suspensão das contratações, arrocho salarial,
desmonte das creches, tentativa de desvinculação do HRAC e desmonte do HU,
terceirização dos restaurantes.
Estaremos lá pra defender nossas reivindicações em defesa da vida; pela
recomposição dos nossos salários; por contratações nas áreas que ficaram mais
defasadas com as demissões e aposentadorias; por recomposição da nossa
carreira; por uma rede de atenção à Saúde do Trabalhador e contra o assedio moral
e sexual.
Buscaremos atuar em conjunto com os estudantes e representantes de
professores engajados nas lutas, pelo funcionamento pleno do HU, das creches,
Escola de Aplicação, restaurantes e do Cepeusp.
Como representante apoiada pelo SINTUSP e indicada pela Assembleia de
Trabalhadores, peço seu voto, para fortalecer nossa organização no interior e na
capital.
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