
%HermesFileInfo:A-26:20140912:

A26 SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2014 O ESTADO DE S. PAULO

Metrópole Morumbi
Sem-teto fazem ato
contra moradores de
prédio de luxo. Pág. A28

Portal. Veja linha
do tempo da greve
na USP

● Corte de salário
No dia 1º, a Justiça do Trabalho
mandou a reitoria pagar os salá-
rios descontados dos grevistas.
A USP recorreu no Supremo,
sem sucesso.

● Abono
Em audiência entre USP e grevis-
tas no dia 4, a Justiça manteve o
reajuste de 5,2% proposto pelos
reitores e ainda sugeriu abono de
28,6%, acumulado desde maio.

● Isolamento
Unicamp e Unesp ofereceram
ontem abono de 28,6%. USP
adiou decisão da proposta para
a próxima semana, à espera do
Conselho Universitário.

Luiz Fernando Toledo
Ricardo Chapola

Depois de ficar isolada no de-
bate sobre o encerramento
da greve – as Universidades
Estaduais Paulista (Unesp) e
de Campinas (Unicamp) já
aprovaram o abono de 28,6%
aos servidores –, a Universida-
de de São Paulo (USP) sofreu
mais um revés na tentativa de
pôr fim à crise financeira. On-
tem, o governador Geraldo
Alckmin (PSDB) afirmou que
o Estado “não tem interesse”
em administrar o Hospital
Universitário (HU), localiza-
do no câmpus da capital.

A transferência do equipa-
mento para a Secretaria Esta-
dual da Saúde era uma das pro-
postas da reitoria para diminuir
os gastos da instituição – hoje
mais de 100% da receita estão
comprometidos com a folha de
pagamento. Outro complexo
de saúde – o Hospital de Reabili-
tação de Anomalias Craniofa-
ciais, o Centrinho de Bauru – já
teve sua desvinculação aprova-
da no mês passado pelo Conse-
lho Universitário, órgão máxi-
mo da universidade.

Alckmin se comprometeu a
entrar em contato com o reitor
da USP, Marco Antonio Zago,
para que ele suspenda as vota-
ções pela desvinculação dos
hospitais universitários feitas
pelo conselho. A reunião que
aprovaria a medida está marca-
da para o início de outubro.

O tucano fez a promessa du-
rante um protesto de funcioná-
rios do HU em visita ontem ao
antigo Hospital Pan-America-
no, na zona oeste da capital pau-
lista. “A Universidade de São
Paulo, não nós, foi quem levan-
tou a hipótese de passar o hospi-
tal para a Secretaria da Saúde”,
disse o governador, após ouvir
as queixas dos funcionários du-
rante entrevista coletiva.

“Nós não temos nenhuma po-
sição favorável a isso. A iniciati-
va foi do reitor. Nós não temos

nenhum interesse que passem
o Hospital Universitário para
nós (Estado)”, disse Alckmin.
Ao se comprometer com os fun-
cionários, o governador foi
aplaudido.

Com a negativa do governo
estadual, a USP ainda pode ten-
tar dialogar com o Município, o
governo federal ou ainda com a
iniciativa privada.

Procurada, a reitoria preferiu
não se manifestar sobre a res-
posta do governador, mas infor-
mou que mantém a comissão in-
terna que discute a desvincula-
ção do HU.

O Ministério da Saúde decla-
rou que “não tem gestão” sobre
o hospital e espera que a situa-
ção seja resolvida “sem que haja
prejuízo à atenção da saúde da
população”. Não mencionou,
porém, a possibilidade de fede-
ralizar o equipamento. A Secre-
taria Municipal da Saúde afir-
mou que aguardará decisão da
USP sobre o HU e disse que
“acompanha a situação”.

Repercussão. A afirmação do
governador foi comemorada pe-
lo Sindicato dos Trabalhadores
da USP (Sintusp), que tem trata-

do das desvinculações dos hos-
pitais nas manifestações ocorri-
das durante a greve dos servido-
res, que já passa dos 100 dias.

“Pelo que estamos vendo,
não há nenhum respaldo do go-
verno nem da comunidade
USP”, disse o coordenador do
Sintusp, Magno Carvalho. Se-
gundo ele, um abaixo-assinado
contra a desvinculação do HU
já tem 37 mil assinaturas de pro-
fessores, funcionários e estu-
dantes da universidade e deve-
rá ser entregue em breve ao Palá-
cio dos Bandeirantes, sede do
governo estadual.

Para professora e coordena-
dora da GV Saúde, Ana Maria
Malik, o HU perderia a caracte-
rística de ser um equipamento
da USP. “Eu não sei se ele acres-
centaria muito para o sistema
de saúde do Estado”, disse. Se-
gundo ela, o hospital tem res-
pondido à sociedade como o es-
perado. “Ele tem funcionado de
maneira bastante adequada nas
duas coisas que se esperava de-
le: a formação de profissionais e
a boa referência para as pessoas
que moram na região oeste.” /

COLABORARAM VICTOR VIEIRA E

FABIANA CAMBRICOLI

José Pinhata Otoch *

NãoHá muitos motivos en-
volvidos e a afirmação
do governador foi uma

surpresa grata. O problema maior é
que, como a desvinculação estava sen-
do proposta pelo reitor, pegou todos
nós de surpresa – não teve uma discus-
são ampla, explicando quais seriam os
benefícios ou não dessa desvinculação.
Esperamos que tudo seja discutido de
uma forma ampla e não haja imposi-
ções. A priori não gostaríamos que hou-
vesse a transferência, já que hoje existe
uma estrutura dentro da USP que per-
mite repensar o hospital dentro do
SUS de uma forma autônoma. A USP
tem um papel fundamental em discutir
a estruturação de um hospital secundá-
rio dentro do SUS.

✽

É DIRETOR DO DEPARTAMENTO MÉDICO DO HU

Em meio à crise financeira da USP,
Alckmin descarta administrar hospital

José Sebastião dos Santos*

SimO hospital deveria ter
porosidade grande com
a administração públi-

ca. É preciso que haja vínculo ao gestor
estadual. A gestão do dia a dia deve con-
tinuar com a USP, mas não com a única
visão da USP – a universidade não pode
achar que é um Estado, ela é um equipa-
mento do Estado. Os estudantes e fun-
cionários vão ter de atender, além das
necessidades da USP, as necessidades
do SUS. Só assim para formar um alu-
no que precisa interagir com a socieda-
de. Esses hospitais estão fora do con-
texto. Como você pode pesquisar e en-
sinar em um hospital que custa duas
vezes mais o valor de hospitais que ser-
vem com o mesmo objetivo?

✽

É PROFESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA

DE RIBEIRÃO PRETO

estadao.com.br/e/cronousp

POR DENTRO DO HU

Docentes da USP devem
ficar parados até dia 22

Victor Vieira

Após 112 dias parados, os servi-
dores da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp)
decidiram ontem encerrar a
maior paralisação da história da
instituição. O grupo aceitou a
proposta feita pela reitoria, de
aumento de 5,2% nos salários e
abono de 28,6% para recompor
as perdas inflacionárias desde

maio, quando começou a nego-
ciação do dissídio.

A decisão foi tomada ontem
em assembleia com 600 grevis-
tas, que iniciaram o movimento

contra o congelamento salarial
proposto pelos reitores. Os be-
nefícios serão pagos uma sema-
na após o retorno às atividades.
Outra promessa da reitoria é le-
var à frente a equiparação dos
pisos salariais entre carreiras se-
melhantes na Unicamp e na Uni-
versidade de São Paulo (USP).

Já os docentes, que suspende-
ram a greve há 42 dias, aceita-
ram um abono de 7,6% – em
complemento ao benefício que
já havia sido pago pela reitoria
em agosto. À época, a Unicamp
também propôs abono aos fun-
cionários, que rejeitaram.

Unesp. Na Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp), há greve

dos professores em oito câm-
pus – de 24. Cinco aceitaram a
proposta feita pela reitoria, que
inclui reajuste e abono nos mes-
mos valores da Unicamp, além
de aumento de 41,6% no vale-ali-
mentação, em duas parcelas.

Dos 16 câmpus onde os fun-
cionários ainda estão de braços
cruzados, 5 já fizeram assem-
bleias e só 1 recusou. Servidores
e docentes da Unesp ainda vão
esperar assembleias gerais na
próxima semana para dar fim à
greve. Outro pleito dos funcio-
nários é antecipar a equipara-
ção dos pisos salariais com os
pagos na USP.

Servidores da Unicamp aprovam
abono e greve de 112 dias acaba

O Hospital Universitário da
USP (HU) iniciou as atividades
em 6 de agosto de 1981*

✽

DEBATE

PONTOS-CHAVE

NA WEB

MARCO AMBRÓSIO / ESTADÃO CONTEÚDO

Você é a favor
de transferir o HU
para o Estado?

Professores da Universidade de
São Paulo (USP), parados há
109 dias, decidiram na noite de
ontem manter a greve da catego-
ria. Após a proposta de reajuste
de 5,2% feita pelos reitores, do-
centes e funcionários aguar-
dam a definição sobre o paga-
mento do abono de 28,6%. A rei-
toria só vai se posicionar sobre
o tema no Conselho Universitá-
rio (CO), na terça-feira.

O abono foi proposto pela
Justiça do Trabalho para cobrir
as perdas salariais desde maio,
quando começou a negociação
do dissídio.

Os professores também pla-
nejam fazer um ato na frente do
prédio onde ocorrerá o encon-
tro do CO para pressionar a rei-

toria. De acordo com o comuni-
cado da Associação dos Docen-
tes da USP (Adusp), a categoria
deve manter a paralisação até
pelo menos o dia 22, segunda-
feira seguinte à reunião. Na pró-
xima quarta-feira, também está
marcada nova audiência de con-
ciliação no Tribunal Regional
do Trabalho (TRT).

A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) e a Universidade
E s t a d u a l d e C a m p i n a s
(Unicamp) já aprovaram o abo-
no no dia seguinte ao encontro.
Na última audiência, o desem-
bargador Davi Furtado Meirel-
les considerou que a decisão de
adiar a resposta sobre a com-
pensação para a próxima sema-
na foi um “desgaste”. / L.F.T. e V.V.

● Reposição.
Estudo interno
feito pela USP
indica que o
HU precisa
contratar 87
servidores
para manter o
funcionamento
atual.

Reitoria
acumula série
de derrotas

800 pacientes/dia
no Pronto-Socorro

600 consultas
ambulatoriais/dia

295 médicos

2500 estudantes de
graduação e pós-graduação

Especialidades: Clínica
Médica, Clínica Cirúrgica, Pe-
diatria, Ginecologia e Obstetrí-
cia e Ortopedia

5.159 cirurgias no Centro
Cirúrgico

417 mil consultas (ambulató-
rio e Pronto-Socorro)

79,7% dos gastos do HU
são com a folha de salários

Impasse. Depois de ficar isolada no debate com grevistas – Unesp e Unicamp já aceitaram pagar abono –, instituição viu proposta de
reduzir déficit ser negada pelo governador: ‘Não temos nenhum interesse’; reitoria não comenta e mantém proposta de desvinculação

Em protesto. Governador diz que iniciativa de desvinculação foi do reitor e afirma não ter posição favorável

● Volta às aulasProfessores haviam
aceitado reajuste há mais
de um mês; na
Unesp, paralisação
também perde força

88,4 mil
é o total de alunos da Unicamp e
da Unesp, em greve há quase
quatro meses. Na Unicamp, o
início do segundo semestre foi
adiado em um mês e o ano letivo
se estenderá até janeiro de 2015.
Já na Unesp cada faculdade deci-
dirá sobre a reposição de clas-
ses após o fim da paralisação.


