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05/03 - ELEIÇÕES PARA O
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Reinaldo Santos de Souza - (FE)

Bárbara Della Torre (Babi) - (HU)

Nº 2

Nº 3

VOTE NOS 2 (DOIS)
Para fortalecer a luta em defesa do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
e dos trabalhadores do INTERIOR e da CAPITAL
A assembleia de trabalhadores indicou dois nomes para concorrer à eleição do Conselho
Universitário, Barbara (Babi) Della Torre, do Hospital Universitário e integrante da
Secretaria de Mulheres e Reinaldo Souza de Santos, da Faculdade de Educação e diretor
do Sintusp.
São candidaturas que assumem o compromisso de respeitar e defender os interesses dos
trabalhadores, manifesto nos seus fóruns de deliberação. Reinaldo é um jovem
trabalhador que esteve sempre na luta, como a da Escola de Aplicação. Com a Babi
podemos eleger a primeira trabalhadora do HU para o CO. Ambos representam uma nova
geração de lutadores com o apoio da tradição e experiência dos lutadores que fundaram o
sindicato.

Em defesa do HU e do HRAC lutamos juntos
aos trabalhadores, estudantes e a comunidade
* Pela manutenção da verba extra de 20 milhões no orçamento anual da USP
destinada a contratações de funcionários para o hospital
* Pela contratação permanente dos médicos, enfermagem e técnicos que estão
com contrato temporário
* Pela abertura de concurso para o HU e HRAC. E efetivação dos terceirizados
pelas OSs.
* Pela reabertura do pronto-socorro adulto e infantil do HU.
* Pelo fim do referenciamento.
* Para que a Secretaria Estadual de Saúde destine a verba diretamente ao HU e ao
HRAC a não para as fundações e OSs.

Pela unidade da categoria
na capital e no interior
A nossa categoria é muito diversificada e com várias necessidades específicas.
Durante a negociação do Acordo Coletivo ficou evidente que não era possível para a
reitoria impor uma única condição. Temos trabalhadores que acompanham pesquisas
embarcados por dias. Temos motoristas que levam professores à reuniões, excursões de
estudantes em diferentes cidades e estados, às vezes por um dia ou vários. Temos
também técnicos que dão suporte à experimentos e precisam fazer horários especiais. Os
trabalhadores da saúde que se revezam numa jornada ininterrupta dentro dos hospitais.
Nosso sindicato tem diretores de base em todos os campi e em praticamente todas
as unidades e sabemos dessas diferenças. É com essa preocupação que os temas da
categoria são amplamente discutidos nas reuniões de unidade e assembleias para chegar
na melhor decisão, inclusive lutando para que a reitoria reconheça essa diferença, o que
muitas vezes ela tenta negar e tratar a universidade como uma coisa só.
Mas, embora tenhamos uma diversidade de situações na Universidade, os desafios
centrais da categoria são os mesmos, como a luta por contratações, por recuperação das
perdas salariais, por um acordo coletivo que atenda nossas necessidades e a luta contra o
desmonte e privatização da USP. Por isso é fundamental mantermos a unidade entre a
capital e o interior, pois todos somos trabalhadores dessa universidade!

Na capital e no interior,
Vote Reinaldo e Barbara!
Vote nos dois!
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