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Hoje, 3ª feira, é dia de Paralisação das(os) funcionárias(os) do HRAC!
Nesta terça-feira, 13/9, as(os) funcionárias(os) do
HRAC, mais conhecido como Centrinho de Bauru,
paralisarão suas atividades para exigir respeito da
superintendência e da reitoria! Essa proposta foi
aprovada por consenso na histórica assembleia realizada
na semana passada, na qual participaram quase 300
trabalhadores do Centrinho, após a definição de um
prazo curto para assinatura ou não do termo de anuência,
através do qual a reitoria quer ceder os funcionários para
que trabalhem subordinados à FAEPA, fundação privada
que irá gerir o HC de Bauru.
Essa paralisação é um passo muito importante na
dura luta que estamos travando desde 2014 contra a
desvinculação do HRAC. A reitoria dizia que nada
aconteceria aos funcionários, mas agora estamos vendo
que isso não é verdade. A situação dos trabalhadores do
Centrinho é de muita incerteza e insegurança quanto ao
futuro do Hospital e das suas atividades, pois a

superintendência e a reitoria, em nítida demonstração de
desrespeito e autoritarismo, querem passar tudo goela
abaixo e a toque de caixa, sem abrir nenhuma negociação
com os trabalhadores. Sequer se propuseram a discutir
democraticamente os termos da transição.
Por tudo isso, os funcionários irão paralisar suas
atividades nesta terça, exigindo da superintendência e da
reitoria que recebam os trabalhadores e que estabeleçam
uma comissão paritária, com representantes escolhidos
pelos funcionários em assembleia, para discussão das
garantias e dos detalhes da transição. Isso é o mínimo que
exigimos!
Essa luta seguirá também em conjunto com
pacientes e a população para salvarmos o Centrinho,
revertendo sua incorporação ao HC de Bauru e
consequentemente sua entrega a uma Fundação Privada!

O Centrinho é da USP! Não à desvinculação!

Carlotti defende a democracia para os
outros, mas aqui nega-se a pautar o HRAC!!!
Conforme já denunciamos em outros boletins, a
atual reitoria faz um discurso público em defesa da
democracia, realizou inclusive um evento para pensar o
Brasil e tudo mais. No entanto, para dentro, pouca coisa
mudou quanto ao tratamento oferecido aos funcionários.
Na Copert, até hoje, pouco conseguimos avançar nas
nossas demandas. A reitoria sequer recebeu o sindicato
para negociar diretamente nossa pauta específica ou
qualquer outra questão, sempre delegou para a Copert,
para a Codage ou para a chefia de gabinete.
Um outro nítido exemplo de falta de diálogo
democrático é a situação do HRAC. Desde o início do ano,
contando com manifestações da população em geral,
parlamentares, entidades sindicais e familiares de

pacientes, tentamos pautar a rediscussão sobre a
desvinculação do Centrinho junto ao Conselho
Universitário. O reitor declarou que se negava a pautar.
Colhemos mais de 30 assinaturas de membros do
Conselho para pautar o tema, mas ainda assim a reitoria
escudou-se em suposto argumento burocrático para
ignorar a solicitação. Com isso, a reitoria seguiu a toque
de caixa o projeto inicialmente traçado de entregar o
Centrinho para uma fundação privada. Curiosamente, a
fundação que ganhou o chamamento público para gerir o
HC de Bauru e o HRAC foi justamente a FAEPA, que é a
Fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão, unidade
da qual saíram o Zago, que aprovou a desvinculação em
2014, e também o Carlotti, que agora a sacramenta!
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Sindicato dos Trabalhadores da USP
ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada Plena do SINTUSP – Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São
Paulo, de acordo com o artigo 90 e seguintes do Estatuto Social do Sindicato, pelo presente
Edital, faz saber que nos dias 29 e 30 de novembro de 2022, no horário das 7:00 horas (sete
horas) às 20:00 horas (vinte horas), no Hospital Universitário do Campus USP/São Paulo e Hospital
de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais no Campus USP/Bauru e no horário das 8:00 horas
(oito horas) às 20:00 horas (vinte horas) nas unidades de ensino e demais órgãos da USP, será
realizada neste SINDICATO a eleição para renovação da Diretoria Colegiada Plena, nos termos do
artigo 90 e ss. do Estatuto Social. A votação será realizada em urnas instaladas na Sede do
Sindicato e nas unidades dos diversos Campi da USP que vierem a ser estabelecidos pela
Comissão Eleitoral como local de votação. A inscrição das CHAPAS concorrentes ao pleito, nos
termos do artigo 94 do Estatuto, ocorrerá no período de 30 (trinta) dias após a publicação do
presente Edital, ou seja, até o dia 13 de outubro de 2022 (quinta feira), na Sede do SINTUSP,
localizada na Avenida Prof. Almeida Prado, nº. 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/SP.
O requerimento de registro da CHAPA deverá conter: nome da Chapa, nome completo de cada um
dos integrantes, seus respectivos números funcionais, RG, CPF, PIS/PASEP, endereço completo,
profissão, estado civil, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento e identificação do Campus
e unidades em que estão lotados, obedecendo ainda o disposto nos artigos 90, 91, 92 e 93 do
Estatuto do Sindicato. A Secretaria Eleitoral funcionará na sede do SINTUSP no período das 8:00
horas (oito horas) às 18:00 horas (dezoito horas), de segunda a sexta-feira, e receberá, mediante
protocolo de requerimento, as inscrições das chapas, que deverão ser entregues em 2 (duas) vias.
Nos termos dos artigos 90, 91, 92, 93, 94 e 95 do ESTATUTO SOCIAL, a Eleição Majoritária
obedecerá ao critério da maioria dos votos válidos entre as chapas concorrentes, garantindo-se à
Chapa que obtiver a maioria desses votos, o direito à posse para gestão trienal referente ao período
2023/2025. A Diretoria eleita tomará posse no dia 02 de janeiro de 2023 (segunda-feira). Ainda fica
convocada, através do presente EDITAL, a ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS, nos termos
do artigo 96 do ESTATUTO, com finalidade específica de ELEGER 03 (três) MEMBROS DA
COMISSÃO ELEITORAL, para o dia 28 de setembro de 2022 (quarta-feira), às 12:30 horas
(doze horas e trinta minutos), a realizar-se na sede do SINTUSP.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

DIRETORIA COLEGIADA PLENA DO SINTUSP

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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