
As  Creches/Pré-Escolas  da  USP
recebem aproximadamente 400 crianças
de 4 meses a 6 anos de idade,  e  são
fruto  de  grandes  lutas  de  alunos,
professores e funcionários. Nesses mais
de  30  anos  de  existência,  elas  se
tornaram  serviços  de  excelência  e
referência nacional e internacional, tanto
no que se refere ao cuidar/educar, como
no  campo  de  estágios  e  pesquisas,
fazendo  parte  dos  três  dos  grandes
pilares da Universidade de São Paulo, o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Desde o início  do  ano de 2015,  essas
excelentes instituições de ensino sofrem
um  grande  retrocesso  e  têm  o  seu
funcionamento  ameaçado.  A  SAS  e  a
Reitoria  da  USP  não  permitiram  a
entrada  de  novas  crianças,  apesar  de
terem realizado o processo de seleção.
Segundo eles, o Programa de Incentivo a
Demissão  Voluntária  (PIDV)  causa
problemas no quadro de funcionários e
impede esse atendimento. Essa decisão
foi  tomada  sem consulta  aos  Gestores

das Creches/Pré-Escolas  e  sem a  real1

análise  do  impacto  do  PIDV.  Ao serem
informados dessa decisão,  os  Gestores
de  cada  Creche/Pré-Escola  fizeram
propostas  de  atendimento  para  receber
as novas crianças, mas essas propostas
não  foram  consideradas  em  suas
especificidades  pela  SAS,  negando-as
em conjunto.

Portanto, precisamos nos mobilizar pelo
direito das crianças em poder usufruir de
um  ambiente  como  as  Creches/Pré-
Escolas  da  USP.  Além  disso,  a  não
abertura de vagas é um ataque direto à
permanência estudantil  de mães e pais
que  necessitam  desse  suporte  para
continuar  a  estudar  e  trabalhar.
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PROGRAMAÇÃO UNIFICADA

12H00 – Mesa na prainha da ECA

16h00 – Ato-debate no vão da 
FFLCH

17h00 – Mesa na Odontologia
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/
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