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Metrópole Saúde
Rio libera mosquitos
para combater
a dengue. Pág. A26

Portal. Veja fotos
de prédios à venda
e obras paradas

Luiz Fernando Toledo
Victor Vieira

Após quase quatro meses de
greve de professores e funcio-
nários, a Universidade de São
Paulo (USP) segue em crise.
Em mais uma tentativa de ali-
viar as contas, o reitor Marco
Antonio Zago colocará imó-
veis à venda. A negociação en-
volve um terreno e salas co-
merciais, adquiridos na ges-
tão anterior e considerados
desnecessários pela atual ad-
ministração. A estimativa é
arrecadar cerca de R$ 50 mi-
lhões. O ex-reitor João Gran-
dino Rodas acusa a medida
de Zago de ‘desmonte’.

O valor, porém, não cobre o
déficit da USP, que gasta R$ 90
milhões mensais além do que
recebe do Estado.

A medida ainda precisa do
aval do Conselho Universitá-
rio, órgão máximo da institui-
ção, e será votada nos próximos
meses. Para conter a crise, Zago
sugeriu um plano de demissão
voluntária de servidores, já
aprovado no conselho, e a trans-
ferência do Hospital Universitá-
rio e do Hospital de Reabilita-
ção de Anomalias Craniofa-
ciais, de Bauru, ao Estado. O go-
vernador Geraldo Alckmin
(PSDB), contudo, disse que não
assume as unidades.

A compra dos imóveis, feita
em 2011 por Rodas, foi contesta-
da dentro e fora da USP. Segun-
do o ex-reitor, a ideia era trans-
ferir para locais estratégicos
parte dos órgãos administrati-
vos, concentrados no câmpus
Butantã, na zona oeste. As críti-
cas eram de desperdício e des-
vio de função no uso de verbas.

O pacote englobará um terre-
no de quase 2,4 mil metros qua-
drados na Rua da Consolação,
no centro, e um bloco de escritó-
rios no Centro Empresarial de
São Paulo (Cenesp), em Santo
Amaro, zona sul. O primeiro, se-

gundo consultores imobiliários
ouvidos pelo Estado, vale cerca
de R$ 19,7 milhões e o segundo
imóvel, por volta de R$ 32, 4 mi-
lhões. A reitoria avalia interna-
mente se vende um andar de
um prédio na Avenida Paulista,
também no centro e adquirido
em 2011, de aproximadamente
R$ 9,5 milhões.

À venda. Entre os imóveis
comprados pela gestão Rodas,

o mais polêmico é o terreno da
Consolação. A previsão era
construir um prédio de 16 anda-
res até 2013, que abrigaria a pro-
curadoria jurídica e outros ór-
gãos, mas a obra atrasou. Neste
ano, Zago parou o projeto.

Mais do que arrecadar, a reito-
ria quer evitar novas despesas.
Inicialmente orçada em R$ 11
milhões, somados custos do ter-
reno e da construção, a obra já
consumiu R$ 25 milhões. Para
concluir, a previsão é gastar ou-
tros R$ 75 milhões, segundo
apurou o Estado. “Discorda-
mos que a universidade precise
desse prédio”, afirmou Zago,
em audiência pública na Assem-
bleia Legislativa na semana pas-
sada. Ainda será necessário pa-
gar multas para romper o con-
trato com a construtora.

As salas do Cenesp abrigaram
125 funcionários da administra-
ção central, mas hoje estão deso-
cupadas. O negócio também en-
volve 28 vagas de garagem. Para
o imóvel na Paulista, em vez de
vendê-lo, uma alternativa seria
usar as salas para abrigar reu-
niões ou escritórios externos. A
USP ainda tem terreno ao lado
do câmpus Butantã, perto do
Parque Tecnológico do Jagua-
ré, que não deve ser vendido.

A USP possui cerca de 200
imóveis de heranças sem testa-
mento, segundo a última conta-
gem citada em fevereiro no Con-
selho Universitário, mas a ver-
ba obtida com esse patrimônio
só pode ser usada em assistên-
cia estudantil. No caso dos ou-
tros imóveis, os recursos têm
uso livre. A assessoria de im-
prensa da USP informou que só
se manifestará quando a pro-
posta estiver fechada.

Entrega. Rodas desaprovou a
ideia. “Os atos da atual gestão
denotam um desmonte, um en-
treguismo”, disse ao Estado. Se-
gundo ele, a aquisição foi apro-
vada por órgãos colegiados e se-
gue o entendimento de que o
câmpus deve reunir ensino e
pesquisa e não todos os setores
administrativos. Procurado, Za-
go não comentou as críticas.

USP vai vender
imóveis para
arrecadar R$ 50 mi
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Mesmo que o Conselho Univer-
sitário (CO) aprove a transfe-
rência do Hospital Universitá-
rio (HU) à Secretaria Estadual
da Saúde, a maior parte dos gas-
tos seria descontada dos cofres
da USP. O pagamento de salá-
rios dos servidores ativos e ina-
tivos da unidade, que corres-
pondeu a R$ 270,9 milhões em
2013 (85% do custo total), conti-
nuaria sob responsabilidade da
universidade e apenas novas
contratações deixariam de ser
custeadas.

A economia real que a desvin-
culação do Hospital Universitá-
rio daria à universidade em cur-
to prazo é de R$ 47,6 milhões,

que equivale a tudo que é gasto
peloequipamento além do paga-
mento dos servidores, como
compra de materiais. Em 2013,
o Hospital Universitário consu-
miu R$ 318,5 milhões, ou 6,16%
do total gasto pela universida-
de. Todos os dados foram retira-
dos da tabela de execução orça-
mentária divulgada pela insti-
tuição na internet.

O cálculo também pode ser
feito em relação ao Hospital de
Reabilitação de Anomalias Cra-
niofaciais (HRAC), que já teve a
desvinculação aprovada pelo
CO. Neste caso, o pagamento

de pessoal é menor: custou R$
R$ 70,3 milhões à USP no ano
passado, valor que não foi repas-
sado ao Estado. A desvincula-
ção do HRAC renderia cerca de
R$ 9,3 milhões, que correspon-
de a 11,7% do que custou para a
USP em 2013.

A expectativa é de que a mu-
dança reduza os gastos da uni-
versidade a longo prazo, na me-
dida em que os servidores se
aposentem e os novos funcioná-
rios sejam contratados já pela
Secretaria de Saúde. Deixar de
custear as demandas de infraes-
trutura também seria um alívio
às contas. A USP não forneceu
detalhes sobre o processo, que
ainda está sendo debatido. Reu-
nião do CO para definir a trans-
ferência do hospital ocorrerá
nos próximos dias.

A desvinculação é uma das
propostas feitas pelo reitor Mar-
co Antonio Zago como medida
para conter a crise financeira da
universidade. A alternativa, no
entanto, não foi bem recebida
pelo governador Geraldo Alck-
min, que afirmou que o Estado
“não tem interesse” em assu-
mir o hospital. / L.F.T.

Desvincular HU não acaba
com os gastos com pessoal

● Duas obras da Cidade Universi-
tária estão com a construção in-
terrompida por motivos financei-
ros. O reitor Marco Antonio Zago
afirmou que o conjunto de pré-
dios que abrigaria dois museus
da universidade – o Museu de
Zoologia (Mzusp) e o de Arqueo-
logia e Etnologia (Mae) – terá a
obra paralisada por falta de re-
cursos. “Nós gostaríamos de ter-
minar aqui. Não se trata de julga-
mento de que é uma obra inade-
quada. Ela é necessária, é útil
para a sociedade, mas não há
recursos”, disse na semana pas-
sada, em audiência na Assem-
bleia Legislativa.

Outro imóvel afetado, segundo
Zago, será o conjunto do que se-
ria o Centro de Difusão Interna-
cional. Dois blocos de quatro an-
dares e um anfiteatro estavam
previstos para abrigar o órgão,
mas apenas metade da obra será
concluída – um dos blocos só
precisa receber os móveis para
começar a funcionar. O anfiteatro
também deverá ser inaugurado.
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Obra de 2 museus e
centro internacional
é interrompida

Negociação envolve bens adquiridos na gestão anterior e considerados desnecessários pela atual administração; pacote engloba terreno
de quase 2,4 mil m² na Consolação e escritórios no Centro Empresarial, em Santo Amaro. Ex-reitor fala em ‘desmonte’ da universidade

● Superintendente sai
A superintendente do HU, Sandra
Josefina Ferraz Ellero Grisi, re-
nunciou ontem. Em comunicado
interno, Sandra afirmou que “foi
motivada por questões pes-
soais”, sem entrar em detalhes.

Pagamento de
servidores, 85% do
custo total do hospital,
ainda continuaria a
cargo da universidade

● Com venda de unidades, USP pretende ajudar a equilibrar contas
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IMÓVEL

Terreno (acima),
Rua da Consolação, 
268, centro

Centro Empresarial 
Paulista, 8º andar e 
28 vagas internas de 
garagem; Avenida Maria 
Coelho Aguiar, 215

Edifício Louis 
Pasteur***, Avenida 
Paulista, 352, 17º andar, 
conjuntos 141 a 147

CARACTERÍSTICAS VALOR PAGO VALOR CORRIGIDO* VALOR DE MERCADO**

Área de 
2.394,89 m²

Andar tem 
área de 
2.844 m²

Cada conjunto 
tem, em 
média, de 
80 a 120 m²

R$ 3,6
milhões
(DATA DA COMPRA: 
MARÇO DE 2011)

R$ 10,7
milhões
(DATA DA COMPRA: 
MARÇO DE 2011)

R$ 7,4
milhões
(DATA DA COMPRA: 
MARÇO DE 2011)

R$ 4,3
milhões

R$ 12,8
milhões

R$ 8,8
milhões

R$ 9,5
milhões

R$ 32,4
milhões

R$ 19,7
milhões

R$ 90
milhões

DÉFICIT MENSAL

é o valor que a USP gasta 
a mais do que recebe 
do governo do Estado

* Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para agosto de 2014          ** Estimativa          ***Reitoria ainda discute se será vendido


