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Prezados Senhores,

Em várias reuniõçs realizadas com membros das AssociaçÕes

subscritas e com a presença de representantes do SINTUSP, educadoras,

pais (alunos e funcionários), esta Superintendência se manifeston por

diversas vezes esclarecendo que a demanda de recursos humanos para a

Divisão de Creches/Educação Infantil e demais divisões da SAS não

foram contempladas desde o 2" semestre de 2O13 e 2O 14, agravando-se o

quadro com o Programa de Incentivo à Demissão Voluntária - PIDV,

instituído para o início de 2O15.

Considerando a imperiosa necessidade de recursos humanos

qualificados e er§onomicamente distribuídos. equitativamente

na relação de atençáo às crianças, desde o berçário às"ações diárias;

Considerando que proporcionalmente em termos reais foram as

creches que apresentaram maior índice de demissões voluntárias, o que

veio a agravar a relaçáo ideal crianças/educadoras/serviços de apoio;

Considerando que a situação requer do gestor responsabiiidades,

no equacionamento da relaçáo de atenção/educação, além da questão

relação servidores/crianças, visando principalmente a humanizaçâo da

educação do bem mais precioso da nação, nossas crianças;

Considerando que as propostas apresentadas "viáveis" de

funcionamento que possibilitem ttm*^+te.ndimento eventualmente

"reduzído', ào longo do período pode acarretar a perda da qualidade e

excelência no atendimento às crianças, que a SAS através de'sua Divisão

de Creches sempre propugnou. Tal hipótese visa atender uma questão

momentânea e transitória que prejudicaria uma readequaçáo para o
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próximo ano;

consid.erando que a - fragmentaçáo de hÔrários pode acuuTetar

possíveis prejuízos, náo só à criança, como à famÍiia e possivelmente aos

servidores, procedimento esse ihcompatível com a Íi1osoÍia que norteia os

30 anos d.e responsabilidade com a manutenção de excelência das

creches/SAS;

Consid.erando que a atual fase requer dos gestores, em qualquer

instância, a busca de soluções que náo agravem, a curto ou médio

prazo,a situação atual da excelência de qualidade das creches;

No momento esta superintendência náo tem cond'ições de aceitar o

ingresso de novas crianças em suas Creches'

As questÕes técnico-ad.ministrativas apresentadas e discutidas

passam por soluções em instâncias superiores, cujo fórum de discussáo

está a cargo da comissão de Negociação da Reitoria, a quem cabe a

decisão e orientaçáo Íinal.

Atenciosamente,

lgrge
te

Assistência Social

As
Associações de Pais e Funcionârios das creches central e oeste

Universidade de São Paulo
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