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Atenção: O Sintusp orienta que ninguém assine o Termo de Anuência até
31/10/2022, conforme deliberado na Assembleia Geral do HRAC em 27/9
- 27/10, 12 h, no Quiosque - Nova Assembleia Geral dos Funcionários do HRAC
Contra o Assédio Moral e a pressão em cima dos funcionários para assinarem
o Termo de Anuência, inclusive com ameaça de transferência e demissão!
Após as “Rodas de Conversas” da FAEPA com
chefias do hospital, muitos esclarecimentos foram
obtidos, mas sem nenhuma satisfação aos
funcionários.
O Termo de Anuência da reitoria melhorou
pouco o conteúdo, mas ainda fica uma incógnita sobre
uma citação que menciona “sujeito à observância do
regulamento interno do HCB, cabendo-lhe cumprir as
diretrizes, normas gerenciais e hierarquias funcionais
emanadas da entidade gestora do equipamento de
saúde”. Como podemos assinar um documento que
nos compromete à observância de conteúdos de
desconhecemos totalmente, inclusive de um que a
Secretaria de Saúde do Estado não elaborou e não irá

elaborar tão cedo, devido à situação política que
estamos vivenciando. Provavelmente o governo do
estado virá a ser mudado para pior (se o bolsonarismo
ganhar as eleições) e nos comprometerá com
regulamentos escritos por homens e mulheres que
odeiam as universidades e achincalham seus
professores e funcionários nas redes sociais.
Aqueles que dizem amar o Centrinho o
destruíram! Imaginem aqueles que se calaram diante
do desmonte do hospital e viraram as costas à luta dos
trabalhadores, como a senhora Prefeita de Bauru!
Serão essas pessoas que traçarão o nosso futuro, na
Secretaria de Saúde do Estado.

NENHUM VOTO DE CONFIANÇA NA FAEPA!
A FAEPA realizou “Rodas de Conversas” com
chefias de setores do HRAC, convocadas pela
Superintendência do HRAC, com objetivo de,
concretizarem a Transição do HRAC para o HCB. A
representação do SINTUSP esteve em uma destas
reuniões e sentiu de perto a rispidez e a inquietude do
Diretor da FAEPA, ao qual foram feitas perguntas.
O objetivo das “Conversas com as chefias” é
reestruturar os fluxos de serviços de todas as áreas do
HRAC, para possibilitar aos funcionários atuarem nos
dois prédios (HRAC e HCB), inclusive com informações
de que não haveria nem muro e rua separando os dois
hospitais, tudo seria uma coisa só.

Com relação ao nosso Acordo Coletivo de
Trabalho, entre SINTUSP e USP, foi mencionado que
cumpriria a Legislação, de uma forma que desconhecia
totalmente este Acordo (será que o DRH chegou a falar
de nosso ACT com a FAEPA??) Em determinadas
reuniões foi mencionado que as pontes e o recesso de
final de ano acabariam, ou seja, um desrespeito a
nosso Acordo Coletivo de Trabalho.
A FAEPA irá contratar apenas 40 funcionários até
dezembro de 2023, deixando claro que pretende lotar
o prédio do HCB com pacientes. No mesmo dia, foi
anunciado no Jornal da Cidade que o HCB poderá ter
uma Clínica Civil (atendimento privado, com consultas
com preços elevados para a classe trabalhadora) onde
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deverá atuar os futuros professores da Faculdade de
Medicina, o que é um absurdo, pois nem foi
implantado o HCB, já pensam na privatização do
atendimento, como já ocorre no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Reinará a
sobrecarga de trabalho e significará o definhamento do
Centrinho.
Poderão ser extintos serviços como a assistência
básica de odontologia aos pacientes, permanecendo
apenas cirurgias, com a continuidade do atendimento
aos pacientes já matriculados, entretanto, portas
fechadas para os que já esperam vagas através do
CROSS.
Foi pedido às chefias que exijam dos funcionários
a assinatura do Termo de Anuência, que é um Cavalo
de Troia. Alertamos que neste Cavalo de Troia vem um
“presente grego” que poderá trazer muito assédio

moral aos funcionários, afetando a saúde mental,
principalmente das trabalhadoras, que é a segunda
causa de afastamento de funcionários do trabalho
(levantamento do DRH/São Paulo) e a origem de
inúmeros suicídios na universidade.
Também ficou claro, que a FAEPA desconhece o
que é REABILITAR ANOMALIAS CRANIOFACIAIS!

Não aceitem pressão para assinarem o
Termo de Anuência! Tudo tem seu tempo!
Aguardemos, pois muita água irá correr
debaixo dessa ponte!
Unidos seremos mais fortes para resistir e
lutar!

Reunião do Conselho Estadual de Saúde
Ao Conselho Estadual de Saúde de São Paulo
Em reunião realizada no dia 5 de Outubro de 2022, da Comissão Gestão Trabalho e Funcionamento dos
Serviços de Saúde e que, também, contou com a participação de inúmeros convidados, tais como: representantes
da Universidade de São Paulo (Superintendente da Saúde da USP, Superintendente do HRAC, Assessora da
Superintendência do HRAC e responsável pelo Setor de Agendamento e Recepção do HRAC), da Direção da
FAEPA- Gestora do Hospital das Clinicas de Bauru) e representantes do Sindicato dos Trabalhadores da USPSINTUSP.

Deliberações:
1) Solicitação do encaminhamento do Regimento Interno do Hospital das Clínicas de Bauru, que deverá
abrigar o HRAC/Bauru – Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais, mencionado em Termo de
Anuência, exigido a ser assinado por todos os funcionários da USP, até o dia 31/10/2022. O Regimento Interno
do HCB é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo;
2) Solicitação à FAEPA – Fundação de Ensino do seu Regimento Interno, Normas e Diretrizes, ainda não
divulgados aos funcionários do HRAC e mencionados no Termo de Audiência;
3) Suspensão da Assinatura do Termo de Anuência proposto pela USP para ciência dos Conselheiros e
melhor entendimento dos trabalhadores, diante da ausência de informações e esclarecimentos da USP, da FAEPA
e Secretaria de Saúde, sobre Regimentos, Normas e Diretrizes do HCB – Hospital das Clínicas de Bauru, bem como,
sobre a falta de Representação Paritária na Comissão de Transição, proposta dos funcionários, em Assembleia
Geral dos Funcionários.
4) Uma visita dos membros deste Conselho ao HRAC e HCB e representantes;
5) A gravação desta reunião, para todos os participantes.
Diante destas solicitações é fundamental que se suspensa o prazo imposto pela USP, para assinatura do
referido Termo, para que o Conselho Estadual de Saúde tome ciência de toda a documentação, conforme
aprovada nesta reunião. Na impossibilidade da suspensão seja prorrogado este prazo, de 31/10/2022.
Queremos deixar registrado o nosso estranhamento quanto à ausência do reitor, previamente convidado
e a saída da Superintendência e Assessores do HRAC, que se apresentaram, não permanecendo para explicações
e respostas às perguntas dos membros deste Conselho.

São Paulo, 5 de outubro de 2022.
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