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Frente de Luta
Pra nao perder o HC

A EBSERH não é a
solução!

Não queremos a privatização!
HC 100% público e 100% SUS!
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Rua XV de novembro, 1299
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PRIVATIZAÇÃO NÃO É A SOLUÇÃO!
DIGA NÃO À EBSERH!
A presidenta Dilma Rousseff (PT)
foi eleita, em 2010, criticando as privatizações da era FHC (PSDB), que
arruinaram o país. Dilma prometeu
que não iria privatizar, que iria valorizar os serviços e os servidores
públicos, com mais investimentos e
abertura de concursos públicos.
Passados quatro anos, o que
aconteceu? Dilma governou para
os bancos, multinacionais, empreiteiras e para o agronegócio. Privatizou portos, aeroportos, rodovias
e o petróleo do Pré-sal. E pra piorar, Dilma sucateou ainda mais os
serviços públicos. É por isso que a
educação e a saúde estão cada vez
piores. Os professores recebem sa-

lários de miséria, as escolas públicas estão caindo aos pedaços, os
pacientes morrem nas filas por falta
de atendimento, os profissionais da
saúde são mal remunerados. Falta
tudo nos hospitais públicos! Na prática, os governos do PT seguiram a
mesma lógica neoliberal do PSDB:
sucatear e depois entregar pra iniciativa privada.
A EBSERH (Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares) é o coroamento dessa política. Foi concebida
para dar um xeque-mate no Sistema
Único de Saúde (SUS), privatizando os Hospitais Universitários. As
grandes empresas da área da saúde querem abocanhar o patrimônio

material, científico e humano construído há meio século no Hospital
de Clínicas. Para isso, precisam desvincular o HC da UFPR e assumir o
controle, através dessa empresa.
As consequências sociais da adesão à EBSERH serão gravíssimas. A
privatização é uma catástrofe para
a população mais pobre e também
para os trabalhadores do HC. Se a
adesão à EBSERH for consumada,
os trabalhadores da FUNPAR (vínculo CLT) serão demitidos, cedo ou
tarde, e os trabalhadores concursados (vínculo RJU) serão colocados à
disposição, e a categoria será transformada numa “carreira em extinção”.

O Hospital de Clínicas é um hospital-escola. Há 50 anos ele forma
excelentes profissionais e presta
atendimento gratuito para a população. Essa função social do HC é
incompatível com interesses particulares.
Num hospital privado, o que importa é o lucro. Já vimos as consequências disso. Na UTI do Hospital
Evangélico, sob o comando da “Dra.
Virgínia”, ocorria até “comercialização de leitos”. As internações mais
“rentáveis” eram mantidas. Os pacientes mais pobres, do SUS, eram
“desligados”. Isso é o que acontece
quando saúde é tratada como mercadoria: o lucro vem antes da vida.

BARRAR A
PRIVATIZAÇÃO!
O HOSPITAL
DE CLÍNICAS
PERTENCE AO
POVO!
Os trabalhadores e estudantes da UFPR estão lutando
há anos contra a privatização
do HC. Em 2012, graças à forte greve realizada pela comunidade universitária, conseguimos aprovar no Conselho
Universitário (COUN) uma resolução contrária à EBSERH: a
Resolução 23/2012, que continua vigente.
Desde então, o governo federal vem estrangulando o or-

É FÁCIL RESOLVER OS PROBLEMAS DO HC!
Parar de bloquear os recrusos que o HC possui!

O HC necessita da aplicação dos seus recursos e de mais profissionais, apenas
isso! O governo federal pode escolher entre destinar os recursos do país para a
saúde pública ou desviá-los para o pagamento infindável da dívida pública, que
consome metade do Orçamento da União. É uma questão de escolha e prioridades.

Abrir concurso público, já!

O problema da falta de pessoal também é fácil de resolver. Basta que a presidente
Dilma cumpra sua promessa eleitoral e abra concurso público! A simples
convocação das pessoas aprovadas em concursos já realizados resolveria grande
parte do problema! Se tem dinheiro para contratar via EBSERH, tem dinheiro
para contratar por concurso público, através do Regime Jurídico Único!

çamento do hospital em benefício do setor privado. Ao
mesmo tempo, a imprensa
retrata de forma tendenciosa o sucateamento, apresentando a privatização como
“única alternativa” para o
HC. Para piorar, no Paraná,
infelizmente, parte do judiciário também está a favor da
privatização. Apoiado nesses
“aliados”, o Reitor da UFPR,
Zaki Akel Sobrinho, e seus
amigos privatistas “mudaram
de ideia” e agora querem
aprovar a EBSERH no COUN,
contrariando a resolução que
eles mesmos aprovaram em
2012!
Para realizar essa insanidade, promoveram duas re-

uniões ilegais do COUN, nos
dias 4 e 9 de junho, sem a devida convocação, fora da universidade e protegidos por
forte aparato policial (segurança privada, Polícia Militar
e Polícia Federal).
A comunidade reagiu e
realizou dois grandes protestos, barrando a privatização. A reunião do dia 9
de junho, ocorrida na sede
dos Correios, foi cancelada
pela Justiça Federal, porque
a convocatória descumpria
o regimento do Conselho. O
Reitor queria reunir apenas
os partidários da privatização, por isso não divulgou o
local com a devida antecedência.

O HC é do Povo, quem deve
decidir sobre seu destino
é o Povo!
Nós da Frente de Luta Pra
Não Perder o HC entendemos
que a decisão sobre a privatização do HC não pode ser tomada
por “meia dúzia de senhores”
(63 conselheiros), que sequer
usam o hospital ou o SUS. Uma
decisão como essa só pode ser
tomada de forma democrática consultando a comunidade
(pacientes, usuários, trabalhadores e estudantes) através
de assembleias comunitárias e
plebiscitos com todos aqueles
que dependem do Hospital de
Clínicas. Por isso, defendemos
que a UFPR realize um plebiscito em todo o estado do Paraná,
para ouvir a população!
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fique de olho
Para enfraquecer a mobilização, o reitor Zaki Akel
pode mudar a qualquer momento a data da reunião
do Conselho. Fique atento aos chamados pelo rádio
e às páginas na internet das entidades que estão
convocando a mobilização. Veja no box ao lado se
houve alteração da data da manifestação.

28 de agosto - quinta-feira!
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HC da UFPR
Concentração no pátio da Reitoria a
partir das 8h da manhã. PARTICIPE!
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