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A negociata da venda do Centrinho continua.
Infelizmente a luta dos funcionários, pacientes e
familiares, população bauruense não moveu
corações e mentes da USP e do Governo Estadual
para não venderem um Patrimônio da Humanidade
para a iniciativa privada (Organização Social) com
muitos conflitos de interesses. Continuará tudo
calmo, até as eleições passarem. Mas ainda teremos
lutas e resistência pelo caminho.
A reitoria descumprindo o Regimento do
Conselho Universitário da USP não pautou a
desvinculação do HRAC na última reunião,
desconsiderando a solicitação dos representantes de
funcionários naquele Conselho, publicando no dia 25
de agosto de 2022, a Portaria GR7784, que “dispõe
sobre o desempenho de atividades no Hospital das
Clínicas de Bauru, por parte dos servidores técnicos
administrativos da USP lotados no Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais”. É o início
da transição para que as atividades do HRAC sejam

desenvolvidas junto ao Hospital das Clínicas de
Bauru (HCB), ou seja, até agora não mandaram
ninguém trabalhar no prédio do HCB, mas como as
formas e métodos desta transição ainda são
“secretas”, será bom nos prepararmos para
enfrentar o trem que vem para cima.
O parágrafo Único do Artigo 1º da Portaria
GR7784 menciona que o reitor designará
representantes da USP, para comporem a Comissão
de Transição. Não fica claro quais os termos dessa
transição e nem a composição da comissão.
Entretanto, a reivindicação dos Funcionários em
Assembleia é de que seja constituída uma comissão
paritária, com funcionários do HRAC, escolhidos por
seus pares em assembleia, para que sejam discutidos
os termos dessa transição e as garantias para os
funcionários que optarem por trabalhar junto ao HC,
bem como aos que não optarem. Afinal estamos em
uma “gestão democrática” do Professor Carlotti.

A falta de transparência na desvinculação do HRAC da USP continua!
Desde o início desta gestão, o sindicato busca
esclarecimentos de informações, para repassar aos
funcionários, que vem de conta gotas, através de
matérias de Jornais USP ou do JC de Bauru, mas nada
até agora de informações concretas, inclusive de
Termos que não são conceituados e como se dará na
prática.
Na última reunião da COPERT, dia 19/08/2022,
depois de muita insistência “Dr. Omar informa
quanto ao Hospital das Clínicas de Bauru, que em
breve serão divulgadas novas orientações sobre a
transição e que a cessão dos servidores deverá
conter três anuências: do servidor, da USP e do
HCB, caso falte alguma dessas anuências a cessão

fica prejudicada, e informa que em breve os novos
desdobramentos sobre a transição serão
divulgados”.
No dia da divulgação da Portaria GR 7784 de
25/08/2022, aparece o Termo de Anuência, que
uma vez assinado nos submeterá ao “regulamento
interno do HCB, cabendo-lhe cumprir as diretrizes,
normas gerenciais e hierarquias funcionais da
FAEPA.”
Como podemos assinar este Termo, se não
sabemos qual o conteúdo do Regimento Interno do
HCB e quais são as diretrizes, normas gerenciais e
hierarquias funcionais. Lembrem-se que falaram
para nós que nada mudaria na nossa vida funcional.

Como deliberação de Assembleia dos
Funcionários do HRAC, os funcionários NÃO DEVEM
ASSINAR ainda este Termo, enquanto não tivermos
explicações claras relacionadas a nossa ida ou não
para o HCB, bem como as implicações funcionais e
jurídicas sobre a nova vida funcional de quem não
quiser assinar o Termo de Anuência. Estamos em
busca de inúmeras explicações junto ao DRH. Uma
das explicações é se o Acordo Coletivo de Trabalho

continuará valendo para todos os funcionários da
USP, inclusive aqueles que irão trabalhar no HCB.
Uma outra certeza é de que os funcionários
pesquisadores, permanecerão junto à área de
pesquisa que pertencerá à Faculdade de Medicina.
Haverá outras informações na Assembleia Geral
dos Funcionários do HRAC, no dia 14/9, 13h30 no
Quiosque.

CONVÊNIOS DE PESQUISAS DO HRAC
Na última reunião do Conselho Deliberativo foram estranhos os comunicados e a aprovação de
inúmeros Convênios, inclusive internacionais que envolverão servidores do HRAC, com destaque de que
todas as pesquisas serão de responsabilidade da USP. Sabemos que o hospital tem inúmeros
pesquisadores (funcionários) que inevitavelmente permaneceram na Faculdade de Medicina (USP).

Mas fica a pergunta: Como ficarão os servidores que auxiliarão esses pesquisadores?

TRANSFERÊNCIAS
Muitos companheiros já manifestaram a vontade de serem transferidos para outras unidades, inclusive
para outras cidades. Orientamos aos companheiros(as) que querem transferência, solicitarem através de
requerimentos protocolados no Recursos Humanos Compartilhado de Bauru. A transferência está prevista e
certamente deverá seguir os ritos do Banco OPORTUNI. Além do requerimento, aqueles que optarem pela
transferência deverão inscrever-se no Banco OPORTUNI.
O sindicato irá batalhar politicamente e juridicamente (se necessário) para que o direito do trabalhador
seja respeitado, pois quem “proporcionou” este direito foi o Estado e a USP, quando nos “vendeu” para a FAEPA.

FILIE-SE AO SEU SINDICATO!
Você irá necessitar muito dele neste momento, assim como ele necessita de você!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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