Federação de Sindicato de Trabalhadores nas Universidades
Brasileiras - Fundada em 19 de dezembro de 1978

Reunião com a Deputada Solange Almeida, Deputada Federal pelo PMDB-RJ,
RJ, presidente da
Frente Parlamentar em defesa dos Hospitais Universitários, 04/05/2010
Participantes pela FASUBRA: Léia de Souza, Rosângela, Noelma, Luiz Macena, João Paulo e
Marco Borges.
A reunião iniciou com a apresentação da DN da FASUBRA, relatando o apoio desta entidade a
constituição da Frente Parlamentar em Defesa dos HU´s. A FASUBRA esteve presente desde o
Lançamento desta frente em 08/2009, e atua em toda luta travada contra a Fundação Estatal
de Direito Privada.
Após a construção coletiva do projeto dos HU´s a Federação vai disponibilizar o mesmo para
todos os setores organizados que atuam na área de saúde. A FASUBRA avalia que a
problemática dos HU´s não é apenas de Gestão.
Concordo com a indicação
ação contida no REHUF, que de os HU´s devem ser 100% SUS. Dentre as
recomendações contidas no Acórdão do TCU
TCU- Tribunal de Contas da União encontra
encontra-se
desenhado um novo modelo de Gestão, além de sugerir carreira própria para o pessoal de
HU´s. Estas recomendações,
endações, na opinião da FASUBRA exorbitam a função do TCU que é a de
fiscalização. O TCU vai além, apresentando modelo de funcionamento para os HU´s, passando
pela gestão até relações de trabalho.
A FASUBRA solicitou a Deputada Solange, Presidente da Frente
Frente Parlamentar em Defesa dos
HU´s, parceria nesta Luta. Disponibiliza para a mesma, a análise feita sobre acórdão do TCU e
sugere que sejam construídas ações de debate coordenada pela Frente, para colocar na ordem
do dia no CN, a questão relativa ao diagnóstico
d
e modelo dos HU´s.
A Deputada Solange Almeida, coloca que a capacitação de gestores, á distância através da
ABRAHUE, já representa novo modelo de gestão, inclusive transformando em cargos políticos
os cargos de gestão que deveriam ser compatíveis
compatí
com a área de atuação.
A FASUBRA cita que não existem recursos humanos para substituir trabalhadores técnico
técnicoadministrativos com doenças ocupacionais, licença maternidade, licença médica,
aposentadoria, férias e outros afastamentos, ocasionando alto índice de déficit de pessoal e
conseqüente dano a Saúde dos profissionais.

A deputada Solange Almeida fala que a contratualização melhorou um pouco, a situação dos
HU´s. Informa ainda que a frente defende Hospitais Federais e Estaduais. A FASUBRA coloca
como exemplo algumas situações referentes aos Hospitais do Rio de Janeiro como, por
exemplo, o do Fundão da UFRJ, que adotou um modelo baseado na Fundação Estatal de
Direito Privado.
A Deputada informou que este Projeto não irá mais para votação. Acrescenta que “o PLP92/2007 abortado”.
A FASUBRA destaca alguns pontos do REHUF relativo ao prazo de 120 dias para apresentação
do Projeto de Reestruturação dos HU´s. O governo, neste Decreto, deu o prazo até o final de
Maio para os Conselhos universitários enviarem seus projetos.
Apresenta pontos positivos como: Financiamento paritário 50% investido pelo MEC- Ministério
da educação e 50% pelo MS- Ministério da Saúde, exigindo que os HU´s sejam 100% SUS.
A FASUBRA concorda que deve existir uma rede entre os 46 hospitais universitários federais. A
FASUBRA propõe à frente realização de Audiência Pública em maio para tratar do Acórdão do
TCU, o REHUF e o Projeto de HU´s proposto pela FASUBRA. Além disso, destaca que este
debate teria como estratégia a prorrogação de prazos para discussão nos conselhos
universitários do Plano de Reestruturação.
A Deputada concordou com a sugestão de realização da Audiência Pública: TCU, MEC,
FASUBRA, ANDIFES e DENEM da primeira (provavelmente em Maio), e da segunda ABRAUEH,
MP, CNS, MPOG e MS (provavelmente em junho). O tema será “O HU que temos e o HU que
queremos”.
A FASUBRA deverá encaminhar os nomes representando as entidades acima, posteriormente.
Segundo a Deputada Solange Almeida, a aprovação do PL – 2295 (30horas semanais para
Enfermagem) será muito difícil de acontecer. Segundo ela o Ministro Temporão acredita que a
aprovação desmontaria o serviço do SUS.
Faz ainda uma crítica ao ponto eletrônico, dizendo que isto não garante serviço de boa
qualidade, e que esse elemento remete ao “chão de fábrica da revolução industrial”. Que a
qualidade se dá por conta dos servidores que tem comprometimento com o serviço público
que são em sua maioria os efetivos.
Encaminhamentos:
A FASUBRA ficou de encaminhar para Frente Parlamentar em Defesa dos HU´s:
- Projeto de HU’S da FASUBRA;
- O projeto de Universidade Cidadã;
- Avaliação do REHUF.
- A Lei da Carreira dos Téc. Administrativos das IFE´s – PCCTAE;
- A assessoria da Deputada Solange Almeida deverá informar a data, local e hora da audiência
pública.
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