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28/08, 17H, GRANDE ATO POR
CONTRATAÇÕES PARA O HU
O reitor e o superintendente admitiram
estar recebendo a verba extra de R$ 40
milhões para contratações e custeio
para o hospital universitário. Estava
agendada para o dia 21/08 uma reunião
do Conselho Deliberativo do HU onde
seria
apresentado
o
plano
de
recuperação do quadro de funcionários
para
reabertura
de
leitos
e
atendimentos. Entretanto, mais uma vez
foi adiada por um mês, para o dia 18/09,
seguindo o corpo mole que a
superintendência vem fazendo desde
dezembro de 2018, quando o Ministério
Público
exigiu
esse
plano
de
recuperação e foi então criado um Grupo
de Trabalho. Já estamos em agosto de
2019!!! Até quando a superintendência
vai
enrolar
para
começar
as
contratações???

trabalho em que estamos, nem os estudantes com
estágios precários e muito menos a população sem
atendimento.
É por isso que chamamos todos a estarem no ato
dia 28/08, às 17h, em frente ao Instituto Butantã
para mostrar que não vamos aceitar essa enrolação!

A reitoria e a superintendência fizeram
várias consultas jurídicas para tentar um
meio de usar essa verba de contratação
para terceirizar e não conseguiram.
Agora vão, de mês em mês, adiando a
reunião para nunca abrir as contratações
de funcionários USP, porque para eles
não importa nem as condições de

 Não vamos esperar 1mês pelo Conselho Deliberativo do HU, por uma
reunião ainda nesta semana!
 Imediata abertura de contratações via USP com a verba de 40 milhões!
 Reabertura do PSA e PSI para a população do Butantã!
 Pela manutenção do princípio da regionalização do SUS
 Pelo pleno atendimento à comunidade USP e seus dependentes!
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