
A COMISSÃO DE FESTAS APEF E A CRECHE CENTRAL – 

SAS / USP – CONVIDAM PARA O BLOCO: 
OH, ABRE VAGAS! 

QUE EU QUERO ENTRAR! 

DATA: 
11/02/2015 

HORÁRIO:  
DAS 17H ÀS 18H30 

LOCAL:  
CONCENTRAÇÃO NO 

ESTACIONAMENTO DA CRECHE 

CENTRAL 

 

COM INTERVENÇÕES NA AV. DA 

UNIVERSIDADE NO TRECHO EM 

FRENTE À CRECHE 

VENHAM FANTASIADOS! 
CONTAMOS COM A 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS! 

 

 

 

 

EI, VOCÊ AÍ, ME DÁ UMA VAGA AÍ! 
 
No dia 27 de janeiro de 2015, funcionários e famílias das 
Creches da Universidade de São Paulo foram surpreendidos 
com um comunicado da SAS (Superintendência de 
Assistência Social), órgão ao qual esta rede está vinculada, 
informando que em decorrência do Programa de Incentivo à 
Demissão Voluntária (PiDV), lançado em dezembro de 2014, 
e à suspensão de novas contratações desde fevereiro do 
mesmo ano, o ingresso de novas crianças nas Creches USP 
está suspenso. 

Embora a reitoria, ao lançar o PiDV, tenha assegurado que 
sua implementação não traria prejuízos aos serviços 
prestados pela Universidade, essa ação intempestiva  
prejudica diretamente crianças, alunos e servidores 
atendidos pelas Creches da USP, fato agravado ainda pelo 
informe repentino da suspensão às vésperas do início das 
atividades. 

Valendo-nos do Carnaval que se aproxima e como uma de 
nossas ações para ter acesso ao processo de seleção de 
vagas, garantia da matrícula e ingresso das novas crianças, de 
várias idades, à Creche / Pré-escola Central da USP, optamos 
por brincar e pular muito, parodiando a marchinha de 
Chiquinha Gonzaga, botando o BLOCO NA RUA e cantando: 

 

OH, ABRE VAGAS! 

QUE EU QUERO ENTRAR... 

 

Convidamos a comunidade da Creche para participar deste 
divertido e importante evento na próxima quarta-feira, 
11/02/2015, a partir das 17h até às 18h30, com 
concentração no estacionamento. Criem seus personagens e 
venham fantasiados! 

Obs.: Precisamos das camisetas amarelas das crianças até 
terça-feira, 10/02/2015 (Podem ser as do ano passado). 

 

 

 

 

BLOCO DE RUA 

CRECHE CENTRAL: 

 
OH, ABRE VAGAS! 

QUE EU QUERO 

ENTRAR! 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/161249
1602304192/?pnref=story 

 

 


