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Nesse aniversário de 55 anos de
existência, que o HRAC está “comemorando”, em24
de junho de 2022, os funcionários e pacientes não
têm nada a comemorar.
Temos que parabenizar apenas os
funcionários, pacientes
e
familiares que
consolidaram este novo complexo hospitalar e
foram a mola propulsora deste Patrimônio da
Humanidade, que transformou a vida de milhares
de pacientes.
Temos que repudiar aqueles que
traíram a filosofia humanística do Centrinho,
“negociando” ele em troca de um poder podre,
insensível e desrespeitoso com os seus
funcionários, pacientes e população que sustentam
a USP, deixando de atender centenas de pacientes
que não terão o direito de ter uma reabilitação
neste hospital, caso não residam em Bauru e/ou
poucas cidades do Estado de São Paulo. Os
mercadores da saúde desrespeitaram os

funcionários, escondendo as veias profundas das
negociatas, para colocarem este gigante, que
sempre foi o HRAC, para fora da Universidade,
doando um patrimônio público para a iniciativa
privada – uma Organização Social (OS).
A Superintendência deu para cada
funcionário uma camiseta azul (bonita por sinal),
mas deveria ter dado uma camiseta preta, pois
nesta data estamos de luto, vendo o Centrinho
agonizar, junto com a petulância, autoritarismo e
assédio moral coletivo praticado por falsos
administradores, contra o Serviço Social do
hospital. Fazem o sucateamento do Centrinho,
colocando-se como grandes idealizadores deste
complexo hospitalar, mas na verdade são apenas
“mercadores da saúde”.
Os funcionários continuarão fazendo
deste hospital “a perola da coroa”, não para o reitor
e para os traidores do Centrinho, mas sim para os
pacientes e a reabilitação destes.

A LUTA CONTINUA!!!
Parabenizamos os funcionários que se
levantaram contra esta negociata e ainda esperam
muitas explicações.
No dia 21/06, com 30 assinaturas de
Conselheiros do CO da USP, o companheiro Reinaldo,
Representante dos Funcionários no Conselho
Universitário,
protocolou
um
requerimento,
solicitando que o reitor paute a discussão sobre o
HRAC na próxima reunião do CO. Estes 30
Conselheiros estavam representando todos os

pacientes, familiares, funcionários e a população de
Bauru.
Esperamos que o reitor não ignore a
solicitação, desrespeitando o Regimento Interno do
CO, pautando o HRAC (Centrinho) novamente no
CO, sem artifícios burocráticos: instrumentos que
os bons gestores públicos não devem utilizar.
Obrigado aos 30 Conselheiros do Co que
realmente ouviram o clamor de funcionários,
estudantes, professores, pacientes e a população!

VIVA OS TRABALHADORES, OS PACIENTES E A LUTA!!!
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