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Senhora(e)s Conselheira(o)s do Conselho Deliberativo do HU (CD-HU),
O Grupo de Trabalho (GT-HU), em reunião virtual realizada em 04 de maio de 2021
além dos informes gerais, discutiu os seguintes pontos: lista tríplice para a
Superintendência do HU, novo regimento do HU, plano de vacinação do HU e
contratos. Presentes à reunião: Profa. Dra. Michele Schults Ramos (representante
da ADUSP), Sr. Lester Amaral Junior (representante do Coletivo Butantan na
Luta), Sra Rosane Meire Vieira dos Santos (representante do SINTUSP), Sr.
Augusto Ribeiro da Silva (representante do Sindicato dos Médicos), profa. Dra.
Primavera Borelli, coordenadora do GT indicada pelo CD-HU. Participaram como
convidados: Sr. Gilberto Frachetta e Sra. Zelma Fernandes Marinho.
A Seguir relatamos as sugestões do GT para discussão e deliberação
do Conselho Deliberativo do HU:
I.

LISTA TRÍPLICE
O GT apresenta proposta visando enriquecer o processo de escolha de nomes
para compor a lista tríplice, a ser apresentada ao reitor, para a indicação do
Superintendente do HU.
Entendemos que para a composição de nomes para a lista tríplice deva-se levar
em consideração o perfil mínimo dos candidatos e que os(as) candidatos (as)
apresentem um projeto para o HU.
Perfil: além das exigências constantes no atual Regimento do HU, os (as)
candidatos (as) devam ter capacidade de diálogo, comprometimento com o HU
sendo desejável que conheçam a realidade atual do HU.
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Projeto: os (as) candidatos (as) à Superintendência devem apresentar projeto
que contemple, prioritariamente e, minimamente:
a) a caracterização do HU como um Hospital Escola com finalidade
assistencial, de ensino, pesquisa e de extensão;
b) a caracterização do HU como um hospital de atendimento secundário;
c) a interação do HU com a rede de atenção primária da região do
Butantan;
d) fortaleça o caráter regional do HU assim como o papel do mesmo no que
tange ao pronto atendimento;
e) o controle social no âmbito do SUS com a preconização da instituição
dos conselhos e ainda, com a missão de formação de recursos humanos;
f) a recuperação da capacidade do HU, considerando a legislação atual, em
termos de leitos efetivos e dos respectivos recursos humanos
multidisciplinares, para tanto,
g) a contratação dos funcionários por concurso público com contratos
permanentes e um plano de carreira;
h) o comprometimento com a permanência do HU na estrutura da USP,
contrário a terceirização e privatização do mesmo.
i) Sugere-se, ainda, que os candidatos apresentem, previamente, seu
projeto e que haja uma ampla consulta aos funcionários do HU e que o
resultado dessa consulta seja considerado para a composição da Lista
Tríplice.

II.VACINAÇÃO
Sugerimos que a Superintendência apresente ao CD-HU um quadro geral e atual
sobre a vacinação contra o Sars.Cov-2, explicitando, inclusive, a situação dos
estudantes e estagiários.
Considerando que os professores Dr. Tarcísio e Paulo Margarido são membros
de Comissões responsáveis pelo estabelecimento de ações relativas à pandemia
pelo coronavírus, solicita-se há informação sobre a existência de tratativas da
parte da Reitoria junto à Secretaria Estadual de Saúde e Secretária Municipal
de Saúde sobre a vacinação da comunidade uspiana (professores, funcionários,
pesquisadores e estudantes).
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III. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O GT, novamente, solicita que a Superintendência apresente ao CD e ao GT,
quadro geral, detalhado, sobre a execução orçamentária do HU nos anos de
2018, 2019 e 2020 bem como o planejamento orçamentário para 2021.

IV. PLANO DE CONTINGÊNCIA
O GT considera que houve avanços no âmbito da divulgação das ações do Centro
de Contingencia, contudo, sugere que seja apresentado quais ações estão sendo
previstas para o caso da recrudescência da pandemia (“terceira onda”).

V. REGIMENTO DO HU
O GT propõe que os estudos sobre o novo Regimento do HU sejam realizados
usando, como base, a proposta de Regimento elaborada em 2018-2019 a pedido
do então Conselho Deliberativo, pelas professoras Maria Amélia e Primavera.
Também propõe que aquela proposta de Regimento seja encaminhada aos
membros do CD-HU o que agilizará a análise e discussão do tema.

VI. CONTRATOS EMERGENCIAIS
Informações controversas chegaram a membros desse GT acerca de contrato
emergencial realizado com a empresa Higienix, contrato esse que definiria a
redução do quadro de funcionários dessa empresa que atendem ao HU, o que,
frente a situação atual da pandemia e dos cuidados exigidos, nos parece
inadequado. Frente a isso, solicitamos que ao Superintendência esclareça as
tratativas em relação a esse assunto.
Informamos que este GT não recebeu o contrato realizado com a
empresa Winter. Assim, solicitamos que seja enviado e informado a situação
atual dessas contratações emergenciais e temporárias
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OBS.:O GT manifesta a preocupação, já externada inclusive por membros do
Conselho Deliberativo, que a abertura de novos leitos deva ser acompanhada da
existência de recursos humanos multidisciplinares que permitam o efetiva
atendimento assistencial e de ensino.

Sendo o que havia para o momento, despedimo-nos,
Cordialmente,

Sr. Augusto Ribeiro da Silva
Sra Rosane Meire Vieira dos Santos
Sr. Lester Amaral Junior
Profa. Dra. Michele Schultz Ramos
Profa. Dra. Primavera Borelli
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