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01 – Informações sobre as Creches/Pré-Escolas 

 As Creches/Pré-Escolas da USP recebem atualmente 402 crianças de 4 meses a 

6 anos de idade, filhos de docentes, funcionários e alunos da Universidade, em cinco 

unidades (três na capital, uma em Ribeirão Preto e uma em São Carlos). No início desse 

ano a Universidade de São Paulo cortou 141 vagas que totalizariam o atendimento a 

543 crianças. Diferentemente do afirmado pela Reitoria da USP o PIDV (Programa de 

Incentivo a Demissão Voluntária) teve um impacto pequeno nas Creches/Pré-Escolas, 

com a demissão de 17 funcionários. O maior impacto foi na Creche Oeste, onde se teve 

a saída de um lactarista e um técnico de enfermagem. Com a reposição apenas desses 

dois funcionários as Creches poderiam atender, imediatamente, 522 crianças.  

 As Creche/Pré-Escolas da USP tem uma produção acadêmica extremamente 

significativa nos seus mais de 30 anos de existência. Fazendo um levantamento apenas 

dos últimos cinco anos, 2009 a 2014, foram 99 teses, dissertações e iniciações 

científicas vinculadas a essa instituição, 182 trabalhos apresentados pelas  equipes que 

trabalham nas Creches e 681 estagiários para os mais diversos cursos, como 

Pedagogia, Fonoaudiologia, Enfermagem, etc. Elas também tem um papel exemplar na 

extensão universitária, pois em cinco anos receberam visitas de mais de 6600 pessoas 

vindas de todo o Brasil e do exterior.  

 

 

    



ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DAS CRECHES/PRÉ-ESCOLAS DA USP 

PERÍODO DE 2009 A 2014 

(apenas inclui atividades oficializadas junto às Creches) 

PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Creche/Pré-Escola 
(Unidade) 

PESQUISA1 
TRABALHOS 

APRESENTADOS2 
VISITAS 

MONITORADAS3 
ESTAGIÁRIOS4 

Carochinha - RP 12 15 4302 255 

Central 49 50 1066 165 

Oeste 15  55 1165 123 

São Carlos 3 52 77 15 

Saúde 20 10 22 123 

TOTAL 99 182 6632 681 

1 – Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado 

2 – Trabalhos apresentados pelas equipes das Creches em congressos, seminários, oficinas, etc 

3 – Número de pessoas de cursos de graduação e pós, redes municipais, visitantes internacionais que estiveram nas Creches.  

4 – Pedagogia, Escola de Comunicação e Artes, Fonoaudiologia, Enfermagem, Odontologia, etc. 

RP: Ribeirão Preto  

 



SITUAÇÃO DE VAGAS NAS CRECHES/PRÉ-ESCOLAS DA USP EM ABRIL/2015 

 

 

VAGAS 

Creche/Pré-Escola 
(Unidade) 

FREQUENTANDO 
AS CRECHES1 

VAGAS 
DISPONIVEIS 
PARA 20152 

ADESÃO AO 
PIDV DOS 

FUNCIONÁRIOS3 

ATENDIMENTO 
IMEDIATO 

PROPOSTO4 

CAPACIDADE 
TOTAL DE 

ATENDIMENTO 
20156 

Carochinha - RP 98 21 7 11 109 

Central 130 46 4 41 171 

Oeste 70 36 2 31** 70 (101)** 

São Carlos 64 22 2 22 86 

Saúde 40 15 2 15 55 

TOTAL 402 141 17 89 (120)5 522 

1 – Crianças que já estavam na Creche em 2014, sem contar as vagas disponíveis. 

2 – Vagas disponíveis no final de 2014 antes do PIDV (Programa de Incentivo a Demissão Voluntária).  

3 – Adesão dos funcionários ao PIDV. 

4 – Proposta de atendimento feita pelas Direções de cada unidade das Creches para a Superintendência de Assistência Social. 

**Com a contratação de 1 lactarista e 1 técnico de enfermagem na Creche Oeste 

5 – 89 crianças sem contratar nenhum funcionário ou 120 com a contratação de 1 lactarista e 1 técnico de enfermagem na Creche Oeste 

6 – Somando  as crianças que já frequentam as creches com as vagas proposta para atendimento imediato.  

RP: Ribeirão Preto  
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crechecentraluspcom
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orçamento

Dados demonstram que creches da USP são
laboratório, não assistência social

10 DE ABRIL DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
O reitor Marco Antonio Zago acredita que as Creches/Pré‑escolas da USP são assistência social
e que, por isso, não são atividade‑fim. Essa é a principal justificativa apresentada para o
desmonte desse projeto de 33 anos. Mas basta consultar os números gerais da USP para
verificar que, pela escala, as Creches são laboratório para o desenvolvimento de pesquisa,
ensino e extensão.

As 543 vagas que haveria neste ano nas cinco creches – na verdade, 141 foram cortadas sem
aviso‑prévio à comunidade, à gestão das unidades e após a divulgação de parte dos
selecionados para preenchê‑las – são uma gota d’água no oceano de famílias que
potencialmente poderiam usar a educação infantil da USP. A universidade tem 87,8 mil alunos,
6 mil docentes e 17,5 mil técnicos.

Juntos, os três públicos representam 111,3 mil pessoas aptas a concorrer a uma vaga na creche.
Ou seja, há 205 pessoas da comunidade USP para cada vaga em creche. Aliado ao fato de que
muita pesquisa acadêmica é realizada nas creches e por suas equipes – foram 84 teses,
dissertações e Iniciações Científicas entre 2009 e 2014, só nas unidades da capital –, o dado
demonstra que o reitor erra o alvo ao mirar sua faca de cortes contra esse programa. Da mesma
forma que ocorre com o Hospital Universitário (HU) e o Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC), de Bauru.

BLOG NO WORDPRESS.COM.  O TEMA PENSCRATCH.

Ocasionalmente, alguns dos seus visitantes podem ver um anúncio aqui.

Conte mais (http://wordpress.com/about-these-ads/) | Ignorar esta mensagem

Sobre estes anúncios (http://wordpress.com/about-these-ads/)
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02 – Ações da Comissão de Mobilização e das 

Associações de Pais e Funcionários (APEF) 

    A não entrada das 141 crianças no início do ano de 2015, representa um 

grande um grande retrocesso para as Creches/Pré-Escolas, que com isso têm o seu 

funcionamento ameaçado. A Superintendência de Assistência Social (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 real 

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 

Superintendência, negando-as em conjunto. 

    Diante desse quadro, pais e funcionários das cinco creches se reuniram e 

formaram uma Comissão de Mobilização de Pais e Funcionários das Creches da USP 

(CCM), que juntamente com as Associações de Pais e Funcionários de cada Creche, 

está lutando para reverter esse quadro, permitindo a atendimento para as novas 

crianças e também a continuidade da Instituição como um todo.  

 A CCM redigiu um abaixo assinado que já conta com mais de 2000 

assinaturas, virtuais ou físicas, e está tentando buscar apoio da sociedade para manter 

as creches funcionando na sua capacidade máxima.  

As APEFs fizeram um pedido a SAS para liberação da lista de selecionados em 

2015, mas a resposta foi negativa.     



Comissão de Mobilização de Pais e 

Funcionários das Creches da USP e das 

APEFs 
04/02/15: Carta à SAS solicitando as listas das crianças selecionadas através da APEF-

Creche Central 

05/02/15: Reunião com Superintendente de Assistência Social, Prof. Waldyr Jorge – Carta 

da APEF-CCentral solicitando as vagas 

10/02/15: Abraço coletivo na Creche Carochinha em Ribeirão Preto  

11/02/15: Bloco de Carnaval “Oh Abre Vagas” na Creche Central 

21/02/15: Encontro das famílias da demanda no Parque da Água Branca 

23/02/15: Carta  SAS solicitando as listas das crianças selecionadas através da APEF-

Creche Oeste 

25/02/15: Ato na Reitoria: “Creche dos sem-creche” e Reunião com uperintendente de 

Assistência Social, Prof. Waldyr Jorge, Reunião da Comissão de Educação e Cultura da 

ALESP 

28/02/15: Criação de Duas Páginas no Facebook: Creche Central USP – Comissões e 

Creche USP 2015 – @s Prejudicados 

02/03/15: Reunião com Superintendente de Assistência Social, Prof. Waldyr Jorge na qual 

ele não compareceu. Um ofício foi protocolado solicitando a abertura das vagas. 

03/03/15: Ato no Conselho Universitário - 

https://www.facebook.com/events/434681460013508 

03/03/15: Resposta do Superintendente de Assistência Social, Prof. Waldyr Jorge 

05/03/15: Vereador de São Carlos Lineu Navarro pede reabertura das vagas 

(http://www.saocarlosdiaenoite.com.br/lmno/cidade/item/43874-lineu-pede-manutenção-de-

vagas-em-creche-da-usp-são-carlos ) 

05/03/15: Criação do Abaixo-Assinado da Creche Carochinha de São Carlos 

https://secure.avaaz.org/po/petition/Reitor_da_Universidade_de_Sao_Paulo_e_Prefeito_do

_Campus_de_Ribeirao_Preto_Mantenha_a_creche_em_funcionemento/edit/ 

12/03/15: Comissão de Mobilização fala para os Docentes da USP em Assembleia da 

ADUSP. Apoio da ADUSP a abertura das vagas e não fechamento das Creches.  

16/03/15: Criação do Abaixo-Assinado em favor da admissão imediata de 89 crianças em 

nas Creches. 

17/03/15: Dia de Luta pelas Creches da USP: 

https://www.facebook.com/events/1383506638635918/ 

25/03/15: Reunião na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

07/04/15: Distribuição de Panfletos para a Comunidade da USP 

08/04/15: Reunião na Diretoria de Educação do Butantã. 

14/04/15: Evento para comemorar 30 anos da Creche/Pré-escola Carochinha.  

14/04/15: Dia de Luta Em Defesa das Creches da USP 

14/04/15: Almoço na Creche Central  

14/04/15: Café da Manhã Na Creche Oeste 

14/04/15: Apoio do Deputado Carlos Giannazi 

16/04/15: Marcada Audiência Pública Em Defesa das Creches da USP na ALESP  

https://www.facebook.com/events/585119028258512/  



EM DEFESA DAS CRECHES DA USP 

ABAIXO-ASSINADO 

As Creches/Pré-Escolas da USP recebem aproximadamente 400 crianças de 4 

meses a 6 anos de idade, filhos de docentes, funcionários e alunos da Universidade, em 

cinco unidades (três na capital, uma em Ribeirão Preto e uma em São Carlos). Fruto de 

grandes lutas e em prol de uma educação infantil de qualidade, as Creches/Pré-Escolas 

da USP foram uma conquista da comunidade universitária. 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. Elas 

são nacionalmente consideradas instituições modelo, 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 Superintendência de 

Assistência Social (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 real 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 Superintendência, negando-as em conjunto.  

 

             Lembramos que cabe ao Reitor e às autoridades do Governo do Estado de São 

Paulo a responsabilidade primeira de zelar pela história, pelas conquistas e pela 

excelência da Universidade de São Paulo, assim como pelo bem mais precioso da nação, 

as nossas crianças, que um dia podem vir a serem alunos dessa Universidade. 

Infelizmente, somos obrigados a apontar os dirigentes da universidade como grandes 

responsáveis por este momento delicado que estamos vivendo nas Creches/ Pré-Escolas 

da USP que coloca todo o trabalho de excelência realizado até agora em risco, 

principalmente pela falta de transparência ao tratar com a comunidade.  

 Nós, abaixo-assinados, exigimos a autorização imediata, pela SAS, da entrada 

das 89 crianças nas creches que manifestaram condição de acolhê-las; reposição com 

urgência, pela USP, dos 17 funcionários necessários para o pleno reestabelecimento do 

sistema, sendo 6 técnicos de apoio educativo, 2 auxiliares de enfermagem, 2 lactaristas, 2 

auxiliar de serviços gerais, 2 cozinheiros, 2 técnicos administrativos, 1 supervisor técnico 

de serviços; aprovação pela USP do Estatuto da Educação Infantil, que leva ao 

cumprimento da Lei Complementar Estadual nº 1.202, de 24 de junho de 2013, que 

adequa a nomenclatura de Técnicos de Apoio Educativo para Professores de Educação 

Infantil; e, por fim, tratamento transparente das questões relativas ao futuro da educação 

infantil na estrutura da Universidade de São Paulo. 

Assinatura:  

Comissão de Mobilização de Pais e Funcionários das Creches da USP  

Informações: www.crechecentraluspcom.wordpress.com 
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Apef solicita a admissão de novos alunos

6 DE FEVEREIRO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
Nesta quinta‑feira, dia 5 de fevereiro, integrantes da Apef (Associação de Pais e Funcionários) e
da comissão de mobilização da Creche Central da USP entregaram uma carta à
Superintendência de Assistência Social com demandas relativas à decisão unilateral da SAS de
suspender a admissão de novos alunos.

O texto foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia anterior nas
dependências da creche.

Abaixo a íntegra da carta. Estamos aguardando as respostas.

 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2015

 À Superintendência de Assistência Social – USP

A/C Prof. Waldyr Antônio Jorge – Superintendente da SAS‑USP

A/C Rosana Campanhã Silva – Chefe Técnica da Divisão de Promoção Social

Caros gestores,

Considerando o recente e abrupto comunicado desta Superintendência a respeito da
interrupção do processo seletivo para o preenchimento das vagas abertas nas creches da USP
para o ano corrente, esta Associação de Pais e Funcionários da Creche Pré‑Escola Central vem
demonstrar sua profunda preocupação com o futuro desta instituição.

Viemos nesta comunicação expressar nosso desconforto com a falta de transparência no
diálogo com a Superintendência, que toma tal decisão de maneira unilateral sem fazer um
processo mínimo de planejamento e readequação de funcionamento junto às creches. Desta
maneira, não lida com as diferenças nos quadros de funcionários de cada uma delas por conta
do PiDV. De acordo com Assembléia Extraordinária desta APEF realizada em 04 de fevereiro,

http://en.gravatar.com/danizenta
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os funcionários e a gestão da Creche Pré‑Escola Central certificou publicamente que nossa
unidade tem condição de atendimento das vagas abertas, com pequenos ajustes a serem
apresentados.

Sem saber quais são as diretrizes da Reitoria para a continuidade dos serviços das creches na
USP, nós, pais, mães, funcionários e crianças ficamos à mercê de um cotidiano incerto. De
forma ainda mais grave, a SAS desrespeita as famílias que participaram de um processo
seletivo que chegou a termo e teve inclusive comunicação de resultados nas creches de
Ribeirão Preto e São Carlos.

Desta maneira viemos aqui solicitar:

1.  A lista de famílias selecionadas para as vagas nas creches em 2015 e sua convocação
imediata mediante re‑avaliação conjunta aos funcionários das condições de atendimento de
cada creche.

2.  A abertura de diálogo transparente com as APEFs durante este ano para a articulação do
cenário futuro das creches da USP.

Agradecemos a atenção e aguardamos resposta por escrito aos nossos questionamentos.

Att.

Associação de Pais e Funcionários da Creche / Pré‑Escola Central da USP
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São Paulo, 02 de março de 2015 
 
 
 
À Superintendência de Assistência Social – USP 
A/C  Prof. Waldyr Antônio Jorge – Superintendente da SAS-USP 
 
 

Caro gestor,  
 

Nós, das Associações de Pais e Funcionários (APEFs) das creches da USP, 

acompanhamos com apreensão a forma como as questões referentes à assistência social 

e à educação básica têm sido administradas em nossa Universidade. Vivemos a longa 

greve do ano passado. Comemoramos a aprovação, fruto de longa luta, de lei 

complementar junto à ALESP para que nossas educadoras fossem de fato consideradas 

pelo que são, Professoras de Ensino Infantil e assistimos a inesperada não efetivação da 

referida lei por parte da administração central. Incrédulos, vimos o Programa Interno de 

Demissão Voluntária (PIDV) ser proposto e aprovado sem adequada discussão acerca de 

seus efeitos e posteriormente executado de forma indistinta, desconsiderando as 

demandas por funcionários específicas de cada setor. Por fim, no que diz respeito à 

dinâmica de nossas creches – referências nacionais em educação infantil – e ao assunto 

objetivo desta carta, ficamos extremamente surpresos ao recebermos o comunicado de 

que a lista de famílias contempladas no processo seletivo 2015 não fora divulgada e que, 

portanto, não receberíamos nas creches nossas novas crianças. 

Nesse sentido, durante fevereiro, nós nos manifestamos: fizemos passeatas, participamos 

de debates, demos entrevistas para a mídia e abraçamos nossas creches. Deixamos clara 

a nossa indignação com a decisão de não incluir novas crianças às creches em 2015, 

decisão essa que desrespeita tanto as famílias que participaram do processo de seleção 

assim como os funcionários das creches que planejaram as atividades sem serem 

consultados e nem sequer informados acerca do não ingresso. 

Reunimo-nos com a SAS em 05/02/2015 e fomos informados de que o processo seletivo 

2015 foi concluído, mas, por conta do PIDV proposto pela administração central da 

Universidade, as creches supostamente não teriam condições de acolher as famílias 

escolhidas. 

Desta forma as creches, apesar de obviamente não serem responsáveis pela contratação 

de funcionários e já há algum tempo terem requisitado reposições de vagas de 



funcionários importantes para seu pleno funcionamento, conseguiram, depois de intensa 

discussão e trabalho, adequar horários, ajustar grupos de crianças e finalmente 

apresentar à SAS propostas viáveis de funcionamento que possibilitem um atendimento 

eventualmente reduzido mas que mantenham a habitual qualidade e excelência do 

serviço prestado. 

O ano letivo se inicia, já se passou um mês desde que nos reunimos com a SAS, as 

propostas de funcionamento das creches foram apresentadas e as educadoras já estão 

de fato aguardando as novas crianças. E, no entanto, ainda não recebemos nenhuma 

resposta para nossas colocações. 

Assim sendo, conforme foi agendado pela SAS no dia 25 de Fevereiro, vimos por meio 

desta carta protocolar que comparecemos nesta Superintendência das 14hs às ______ do 

dia de hoje para ouvir tal resposta. Devido à ausência de respostas às nossas demandas, 

entendemos que devemos tomar as ações legais cabíveis. 

 

Atenciosamente,  

 

APEF da Creche / Pré-Escola Central - apef1416@gmail.com 

APEF da Creche / Pré-Escola Oeste - apefcrecheoeste@gmail.com 

APEF da Creche / Pré-Escola Saúde  

APEF da Creche / Pré-Escola São Carlos 

APEF da Creche / Pré-Escola Carochinha 
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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 
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12 DE FEVEREIRO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
Pais, funcionários, crianças e bebês da Creche Central Pré‑Escola da Universidade de São Paulo
promoveram nesta quarta‑feira, dia 11, o Bloco Carnavalesco “Ó, abre vagas que eu quero
entrar”. O objetivo foi chamar a atenção da comunidade sobre a suspensão de quase 200 novas
vagas nas cinco creches da USP em 2015.

A decisão unilateral da SAS, anunciada às gestões das creches somente em meados de janeiro,
desconsidera que as creches têm condições de atender os novos alunos, em especial a Creche
Central, segundo informa sua própria gestão.

Referência em atendimento a crianças em idade pré‑escolar em todo o Brasil, a Creche Central,
localizada no campus Butantã, disponibilizou 56 vagas para o ano letivo de 2015. Sete crianças
tiveram suas entradas garantidas por serem irmãos de outros alunos. As demais 49 vagas estão
OCIOSAS.

A suspensão causa incerteza e angústia principalmente nas famílias mais vulneráveis, como
funcionários e alunos, mas também nos próprios funcionários das creches, que temem que esse
seja o início do desmonte desse importante projeto pedagógico de mais de três décadas.

As creches da USP têm sido uma espécie de laboratório não apenas para a Faculdade de
Educação, mas para diversos outros cursos como os de Fonaudiologia, Nutrição etc, além de
ser um modelo para pré‑escolas do Brasil e do Exterior. O fechamento delas causaria impactos
incomensuráveis especialmente para o andamento de pesquisas produzidas pela própria
universidade.

Ao mesmo tempo em que isso ocorre, os professores das creches lutam para serem
reconhecidos como professores de ensino básico. Apesar de tal reconhecimento ter sido
sancionado pelo governador do Estado e publicado em Diário Oficial em junho de 2013, a
Universidade de São Paulo ainda os mantém como técnicos de apoio educativo. Isso impacta
tanto em salários como na autoestima dos funcionários.
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            Ofício APEF – Creche/Pré- Escola Oeste – SAS – USP 01/2015 
 
 
São Paulo, 23 de fevereiro de 2015 
 
 
 
À Superintendência de Assistência Social – USP 
A/C  Prof. Waldyr Antônio Jorge – Superintendente da SAS-USP 
 
Objeto: Pedido de divulgação da lista 2015 de selecionados para a Creche/ Pré-escola 
Oeste e Pedido de reposição dos técnicos de enfermagem e cozinheiro/ lactarista. 
 
 
Caros gestores,  
 
 
 Considerando a interrupção temporária do processo seletivo para preenchimento 

das vagas disponíveis na Creche/ Pré-Escola Oeste em 2015 e a reunião com esta 

superintendência na quinta-feira (05/02/2015), esclarecemos alguns detalhes do 

atendimento que a Creche/ Pré-Escola Oeste propõe em conjunto com sua Associação de 

Pais e Funcionários. 

 Em função da adesão de dois funcionários ao PIDV, a Creche Oeste ficará sem 

técnicas de enfermagem e lactarista. Tendo em vista tal fato, foi realizada uma reunião 

que tratou do problema em Assembleia Extraordinária desta APEF em 04/02/2015. Nessa 

reunião, foram expostos os resultados de sucessivas reuniões internas entre os 

funcionários da creche visando as reorganizações necessárias para atender 

adequadamente as crianças. As propostas foram debatidas com toda a comunidade, que 

reconheceu a necessidade do preenchimento das vagas tanto de novos alunos como de 

funcionários. A creche tem capacidade de atender a totalidade das vagas disponibilizadas 

no processo seletivo, desde que sejam preenchidas, via transferência ou outro meio, as 

vagas de pelo menos 1 técnico de enfermagem e 1 cozinheiro/ lactarista. 

 Após todas as informações disponibilizadas na reunião com o Prof. Dr. Waldyr 

Antonio Jorge em 05/02/2015 esta APEF se reuniu novamente em Assembleia 

Extraordinária no dia 10/02/2015 e deliberou pela confecção deste ofício, solicitando: 



1- Até o dia 28/02/2015 a liberação da lista de contemplados no processo seletivo 2015 

para a Creche/ Pré-Escola Oeste; 

2- A liberação da entrada de todas as famílias em suas respectivas vagas, com o 

preenchimento das vagas de 1 técnico de enfermagem e 1 cozinheiro/ lactarista. 

3- O esforço desta Superintendência para suprir, via transferência ou outro meio, a 

defasagem de funcionários no quadro de pessoal da Creche/ Pré-escola Oeste, que vem 

de antes da implementação do PIDV e que no momento é de: 2 vagas de técnico de 

enfermagem; 1 vaga de cozinheiro/ lactarista; 1 vaga de educadora. 

Lembramos que, de acordo com o compromisso verbal firmado pelo 

superintendente desta unidade no dia 05/02/2015, toda e qualquer reunião que inclua em 

sua pauta as creches da USP deve contar com a presença de um representante de cada 

Associação de Pais e Funcionários. Informamos que o convite para a APEF da Creche 

Oeste deve ser encaminhado ao endereço eletrônico apefcrecheoeste@gmail.com. 

Solicitamos, o mais breve possível, o agendamento de uma reunião com a 

Superintendência da SAS para a atualização das informações sobre as nossas 

demandas. 

Diante do compromisso de continuidade de atendimento com ajustes manifestado 

pelas cinco creches geridas pela SAS contamos com o olhar cuidadoso desta 

superintendência para com as creches e reiteramos nosso apreço pelo espaço de diálogo 

aberto pela SAS. Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.  

 

 

Cordialmente, 

 

Associação de Pais e Funcionários da Creche / Pré-Escola Oeste da USP 
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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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Protesto na reitoria resulta em nova reunião

27 DE FEVEREIRO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
Indignados com a falta de respostas sobre a questão da suspensão das vagas nas creches da
USP, pais e mães levaram seus filhos para protestar em frente à Reitoria na última quarta‑feira,
dia 25.

O protesto resultou em uma reunião na Superintendência de Assistência Social (SAS), em que
foi explicado que a suspensão das novas vagas foi uma “decisão técnica”. Esta foi a segunda
reunião em menos de um mês em que nenhuma solução foi oferecida aos pais e mães que
buscam atendimento para seus filhos no ano letivo de 2015.

O superintendente da SAS, Waldyr Jorge, propôs uma nova reunião na segunda‑feira, dia 2 de
março. O horário ainda não foi informado.

Desde janeiro, quando foi anunciado o fechamento de quase 200 vagas nas cinco creches da
maior universidade da América Latina, tanto a Reitoria quanto a SAS se recusam a explicar o
porquê do cancelamento do atendimento a novas crianças para órgãos de imprensa e a própria
comunidade. A decisão causou espanto, em especial para a gestão da Creche Central, que
confirma que não há nenhum impedimento para receber novas crianças em 2015.

O serviço de creches na universidade é oferecido há mais de três décadas e beneficia não
apenas os filhos de funcionários, professores e alunos, mas também é campo de pesquisa para
diversas faculdades. As creches da USP são consideradas modelo e por isso recebem constantes
visitas de profissionais de educação do Brasil e do exterior.

Veja o que foi publicado na Palavra Operária sobre a manifestação:

http://www.palavraoperaria.org/Maes‑e‑criancas‑ocupam‑Reitoria‑da‑USP‑pela‑abertura‑de‑
vagas‑nas‑creches (http://www.palavraoperaria.org/Maes‑e‑criancas‑ocupam‑Reitoria‑da‑USP‑
pela‑abertura‑de‑vagas‑nas‑creches)

Ocasionalmente, alguns dos seus visitantes podem ver um anúncio aqui.

Conte mais (http://wordpress.com/about-these-ads/) | Ignorar esta mensagem

Sobre estes anúncios (http://wordpress.com/about-these-ads/)

http://www.palavraoperaria.org/Maes-e-criancas-ocupam-Reitoria-da-USP-pela-abertura-de-vagas-nas-creches
http://wordpress.com/about-these-ads/
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28 DE FEVEREIRO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
Duas páginas criadas no Facebook estão concentrando as ações de pais, mães (tanto de alunos
quanto de solicitantes) e funcionários.

A primeira delas, Creche Central USP – Comissões, foi criada com o objetivo de chamar a
atenção da comunidade que já é atendida pelas creches USP para  a tentativa de
desmantelamento do serviço oferecido pela universidade há mais de três décadas. A página é
aberta a todos da comunidade USP.

O grupo que a criou foi formado no ano passado durante a greve de docentes e funcionários e
tem como objetivo acompanhar futuras negociações entre funcionários e reitoria.

O link é: https://www.facebook.com/groups/crechecentraluspcom/
(https://www.facebook.com/groups/crechecentraluspcom/)

A outra página Creche USP 2015 – @s Prejudicados  foi criada por màes e pais que deixaram de
ser atendidos este ano letivo. Em janeiro deste ano, a Superintendência de Assistência Social da
USP suspendeu todas as vagas disponíveis para novos ingressantes.

O link é https://www.facebook.com/groups/crecheUSP2015/

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM.  O TEMA
PENSCRATCH.

Ocasionalmente, alguns dos seus visitantes podem ver um anúncio aqui.

Conte mais (http://wordpress.com/about-these-ads/) | Ignorar esta mensagem

Sobre estes anúncios (http://wordpress.com/about-these-ads/)

http://wordpress.com/about-these-ads/
http://wordpress.com/about-these-ads/
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/author/isasomma/
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/
https://wordpress.com/themes/penscratch/
https://pt-br.wordpress.com/?ref=footer_website
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/2015/02/28/facebook-concentra-as-novas-acoes/
https://www.facebook.com/groups/crechecentraluspcom/
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26 DE MARÇO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo esclareceu nesta quarta‑feira (25/3) que não
existe nenhuma negociação em andamento com a USP envolvendo a rede de Creches/Pré‑
escolas da universidade. Também informou que nunca faz acordos em que um interessado
cede terrenos, prédios ou profissionais em troca de uma reserva de vagas na rede municipal ou
em uma creche municipal específica. Ou seja, se a Reitoria pretende levar adiante o desmonte
das Creches/Pré‑escolas da USP, não poderá contar com a municipalização das creches que
possui hoje –no máximo poderá ceder a estrutura, sem nenhum compromisso de vaga por
parte da Prefeitura.

Se a USP ficar sem creche, não há nenhum plano B possível envolvendo a Prefeitura de SP para
alunxs, funcionárixs e docentes que hoje têm seus filhos matriculados ou para novos
interessados. Também não haveria possibilidade de manter os atuais educadores –a quem a
USP nega o reconhecimento da condição de professor– trabalhando em instalações mantidas
pela Prefeitura paulistana.

Segundo Joane Vilela Pinto, assessora do secretário Gabriel Chalita que se reuniu com
integrantes da Comissão de Mobilização das Creches nesta quarta‑feira, existe uma fila para
atendimento da demanda por educação infantil no município e ela sempre é respeitada. Se
houvesse a doação de um prédio ou terreno da USP, a Secretaria jamais garantiria vagas para
os públicos da universidade –prática que seria o equivalente a “furar a fila”.

Se não há negociação em andamento, não foi por falta de disposição inicial da Reitoria da USP.
Em encontro recente para discutir outros assuntos com o secretário Gabriel Chalita, o pró‑reitor
Antonio Carlos Hernandes (Graduação) cogitou doar um terreno da universidade para
construção de creche municipal, mas indagou se a universidade poderia reservar vagas para o
público USP. Diante da negativa dos representantes da Prefeitura de SP, a USP não levou a
conversa adiante, aparentando desinteresse. Há informações de que o terreno que seria
negociado é contíguo à Cidade Universitária, atrás do HU (Hospital Universitário).
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Joane Vilela Pinto se comprometeu, em nome da Secretaria Municipal da Educação, a informar
à comunidade da USP sobre qualquer nova proposta feita pela universidade e a incluir a
Comissão de Mobilização das Creches em qualquer eventual negociação que envolva a
educação infantil.

As informações da Prefeitura de São Paulo revelam que a Reitoria age de maneira sorrateira e
desinformada na questão das creches. A Reitoria fechou 141 vagas neste início de ano — o
equivalente a um quarto do total de crianças atendidas nas cinco unidades da universidade.
Não houve informação prévia nem à gestão de cada unidade e chegou a ser feita seleção
normal das crianças que iriam ingressar — no interior, a lista dos selecionados foi divulgada e
as matrículas foram feitas. O boato que sempre correu os corredores da SAS (Superintendência
de Assistência Social) era de que seu superintendente , Waldyr Jorge, contava com a
municipalização das creches para cortar gastos a pedido do reitor Zago. Agora fica claro que,
além da falta de transparência, o plano para as creches se caracteriza pela desinformação.

A situação das creches tem paralelo com a vivida pelo HU e pelo HRAC, de Bauru. No ano
passado, o reitor Zago tentou passar a gestão dos dois hospitais para o Estado, mas a operação
foi barrada pelo próprio governador Geraldo Alckimin, que o colocou no cargo. Agora, os
hospitais estão sendo progressivamente desmontados. Hospitais e creches são vistos pelo atual
reitor como assistência social, que não é atividade‑fim da universidade e merece sofrer corte de
gastos. Na verdade, todos desenvolvem atividades de pesquisa, ensino e extensão, além de
representarem direito dos funcionários e apoio à permanência estudantil na universidade.
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26 DE MARÇO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
Reconhecendo o papel destacado das creches da USP para a produção de conhecimento, a
assessora da Secretaria Municipal da Educação, Joane Vilela Pinto, propôs intensificar o
compartilhamento das experiências desenvolvidas na universidade para o pessoal da rede
municipal e conveniada.

Em reunião com a comissão de mobilização das creches na última quarta‑feira, dia 25, na sede
da Secretaria, Joane afirmou que é possível fazer estágios para capacitação de profissionais da
Prefeitura nas creches da USP ou realizar visitas regulares de profissionais e grupos.

O formato seria definido em conversas com as Apefs (Associação de Pais e Funcionários das
creches). A iniciativa vai consolidar o papel de centros de referência em educação infantil que
as creches já possuem.
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9 DE ABRIL DE 201517 DE ABRIL DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
Se a Reitoria da USP levar adiante o processo de desmonte das Creches/Pré‑Escolas da USP,
iniciado neste começo de ano com o fechamento de 141 vagas, vai contribuir para agravar o
déficit de vagas na região sudoeste de São Paulo. Hoje há nada menos do que 4.500 crianças
esperando uma vaga de educação infantil na Diretoria Regional de Educação do Butantã,
responsável pela área que engloba a região em que se encontra o campus Butantã e o
Quadrilátero da Saúde Pública.

A Reitoria pode aumentar esse déficit em cerca de 10% — entre vagas ocupadas e vagas
cortadas, as três creches da capital teriam hoje perto de 350 crianças. A informação sobre a
demanda foi fornecida pelo diretor regional André Luiz Bafume, em reunião na tarde desta
quarta‑feira , dia 8 de abril, com integrantes da Comissão de Mobilização das Creches da USP.

O chefe da Diretoria Regional da Prefeitura de São Paulo esclareceu que, se as creches da USP
forem fechadas, pais interessados em uma vaga na rede pública terão de entrar no final da fila
do sistema de cadastro único. A Prefeitura trabalha para zerar o déficit, mas desde o início da
gestão de Fernando Haddad, eleito em 2012, conseguiu atender 45 mil das 150 mil crianças sem
creche na cidade.

O pró‑reitor da universidade Antonio Carlos Hernandes (Graduação) está negociando com a
Prefeitura a cessão em sistema de comodato de um terreno de 10 mil metros quadrados ao lado
da Comunidade São Remo para receber um Centro de Educação Infantil (para crianças de 0 a 3
anos) e uma Escola Municipal de Educação Infantil (4 e 5 anos). A USP questionou se poderia
reservar parte das vagas dessas escolas para seu público, mas foi informada que a Prefeitura
não faz esse tipo de acerto, inclusive por impedimentos legais.

Segundo Bafume, não existe a possibilidade de transferência das Creches da USP para o
município, por diversos fatores administrativos e também pelo fato da autonomia
universitária. Não seria possível, por exemplo, a USP transferir um “pacote” de funcionários e
alunos para a prefeitura.
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É com muito orgulho que apresentamos aqui esta outra forma 
de comunicação com as comunidades das creches da USP! 
Nossa organização está cada vez maior, buscando maneiras de 
nos unir neste momento difícil da história das creches. Desde o 
final da greve do ano passado temos dado muitos passos em 
direção ao fortalecimento interno. Contra a corrente, as cre-
ches passaram a reivindicar autonomia de organização. Reaf-
irmando a defesa de uma universidade pública, gratuita e de 
qualidade, buscamos construir um espaço de formação de indi-
víduos emancipados, processo presente em nosso compromisso 
com a educação infantil. Neste cenário, como construir coleti-
vamente esta renovação?
Iniciamos o ano com a decisão unilateral da SAS (Superintendên-
cia de Assitência Social) de corte de 141 vagas nas cinco cre-
ches da USP, cerca de ¼ da capacidade de atendimento do 
sistema. Desde o ano passado já sofríamos com a suspensão de 
contratações, e este ano sofremos com a decisão irresponsável 
da Universidade com o PIDV. Criando estratégias perante as di-
ficuldades, as creches se planejaram internamente com propos-
tas alternativas de atendimento, demonstrando um compromisso com o projeto de educação defendido. 
Grandes decepções foram a falta de transparência, o descaso e o autoritarismo da gestão da Universidade 
como resposta. Nesta conjuntura, mostramos nossa força respondendo à falta de diálogo com a mobili-
zação da comunidade uspiana, da sociedade e do poder público. 
Já temos um número enorme de reportagens sobre nossa luta. Com a visibilidade que construímos, hoje 
temos apoiadores de organizações externas. Fomos à Assembléia Legislativa onde expusemos as irregulari-
dades que a USP tem realizado frente à legislação. Fomos ao Ministério Público Estadual procurar apoio do 
judiciário. Fomos à Secretaria Municipal de Educação procurar saber das negociações da nossa instituição 
(!) e pedir apoio a esse centro de referência que efetivamente somos. Hoje, não estamos sozinhos.
Dentro da USP realizamos uma série de reuniões com o Prof. Waldyr Jorge e pudemos falar com o Reitor em 
algumas ocasiões de pauta diversa. Diante da resposta tecnocrata da SAS e do desprezo da reitoria pelo que 
ela considera “atividade meio”, fizemos uma série de atos: Carnaval do Bloco “Abre Vagas”, panfletagem 
e intervenção no Conselho Universitário (CO), manifestação na recepção da reitoria, mesas de debates e 
atos realizados por outros coletivos da Universidade em apoio à nossa causa, como o Dia de Luta organiza-
do pela Frente Feminista. Mobilizamos várias Congregações, que responderam com moções de apoio, além 
dos órgãos de classe - Diretório Central dos Estudantes (DCE), Associação dos Docentes (Adusp) e  Sindicato 
dos Trabalhadores (Sintusp) – e diversos grupos organizados. Precisamos construir junto a estes apoiadores a 

defesa do sistema de creches como atividade fim na USP, que faz 
parte do que defendemos ser sua função social: a construção de 
uma sociedade emancipada pelo conhecimento. Neste sentido, 
trabalhamos intensamente para quantificar atividades de en-
sino, pesquisa e extensão realizadas nas creches, o que nos indi-
cou que apenas nos últimos cinco anos foram feitos 64 trabalhos 
acadêmicos, 105 trabalhos foram apresentados em congressos 
e, apenas no Butantã, foram realizadas 2231 visitas monitoradas. 
Estas ações, informações e apoios nos fortalecem em defesa da 
ampliação do sistema de creches como atividade fim em 
todos campi da USP, na contramão de sua extinção.

Por que vale a pena defender as creches?

Informe da Comissão de Mobilização das Creches
Central, Oeste, Saúde, Carochinha e São Carlos juntas pelas creches da USP



Nossa meta agora é conquistar o máximo de apoio da comunidade uspiana e de seus colegiados para 
construir uma correlação de forças a nosso favor no próximo CO. Ainda assim, sabemos que a estrutura de 
poder vigente na USP é desigual e anti-democrática, portanto, autoritária, e que lamentavelmente pode 
“canetar” ações contra a vontade e apesar dos posicionamentos de sua comunidade; explicita-se, assim, 
a necessidade de mantermos a resistência. Para isso é fundamental nos unirmos à luta maior dentro da Uni-
versidade, que inclui o HU, o HRAC e os bandejões, na mesma situação que a nossa - setores que estão na 
vanguarda da desestruturação da USP, colocada em prática com o fim das contratações e com o PIDV. 
Neste caminho de fortalecimento interno e externo, não podemos nos sentir pequenos. Todos estamos com 
medo. Mas é necessário, nesse momento, coragem! Embora nos assombre a possibilidade de extinção das 
creches, devemos continuar nossa luta pela regulamentação do PROFEI na USP. O apoio 
recebido pela comunidade uspiana às creches é um reconhecimento da qualidade da educação que 
promovemos. Este movimento conjunto é a potencialização das nossas forças: em coro podemos conseguir 
o que de direito já é nosso!   
Combinemos a luta histórica do PROFEI com a luta contra a desestruturação da assistência social e do ensino 
básico na USP. Para isso, devemos nos posicionar em combate às conseqüências do PIDV, exigindo 
a contratação dos funcionários necessários e impedindo uma segunda fase do programa. 
A lógica da demissão voluntária é fulminante: desarticula os laços de apoio coletivos, culpabiliza e joga a 
decisão para o indivíduo. Depois da primeira leva, vem a insegurança especulativa: “Não vou ficar sozinho, 
se me derem qualquer coisa eu saio”. Daí nós terminamos de acabar com o que eles começaram...
Fica a pergunta: como construir um sentido comum suficientemente forte internamente que dê conta de 
superar coletivamente nossos medos? Sabemos que nossa realidade atual não é esta – estamos fragmenta-
dos e enfraquecidos tanto no individual quanto no coletivo. No entanto, temos algo que está se instalando 
entre nós desde a greve do ano passado, de maneira tão coerente e sólida que temos dificuldade de 
acreditar: a necessidade urgente de uma gestão democrática, de autonomia no ambiente de trabalho, 
nas organizações representativas, na instituição que fazemos parte. Parece muito, e, ao mesmo tempo, 
cada vez com mais sentido: construir um Conselho de Escola, na perspectiva de uma gestão 
democrática, tal como previsto por lei. 
Por que não temos a lista de crianças ingressantes? Por que as vagas são fechadas sem debate e plane-
jamento interno? Por que eles têm o direito de não nos ouvir? Por que somos tratados desta maneira? Sim-
plesmente porque estamos diante de uma estrutura de poder autoritária e, pior, com um funcionamento 
naturalizado. É inaceitável essa configuração institucional retrógrada após 30 anos de democracia no país. 
A entrada das novas crianças não é só uma questão humanitária: ela deflagra esta situação inadmissível. 
Por isso devemos insistir: reabertura das vagas previstas/planejadas e entrada imediata das novas 
crianças nas creches da USP!

E agora???

ACOMPANHE NOSSAS AÇÕES PELO BLOG 
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• Entrada imediata das novas crianças
• Implementação do PROFEI/USP
• Contratação de funcionários
• Contra mais um PIDV
• Construção do Conselho de Escola
• Ampliação das creches para outros campi



EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
30 ANOS DE CRECHE CAROCHINHA  

No ano em que a Creche e Pré-escola Carochinha completa 30 anos de 

funcionamento, o Curso de Pedagogia da USP/Ribeirão Preto realiza este evento com o 
objetivo de destacar as suas contribuições para a educação infantil no Brasil, bem como 
para o ensino, a pesquisa e a extensão na Universidade de São Paulo. 

PROGRAMAÇÃO  

• 19h – Exposição de trabalhos e projetos 

realizados na Creche e Pré-escola Carochinha 

• 19h 30 – A Creche Carochinha e o Curso de 

Pedagogia da USP/Ribeirão Preto 

        Regina Telles (Diretora da Creche e Pré-escola                   

Carochinha/ SAS / USP) 

         Bianca Correa (Coordenadora do Curso de 

Pedagogia da           USP/Ribeirão Preto) 

• 20h – História e contribuições da Creche 

Carochinha para o ensino, a pesquisa e a 

extensão 

       Maria Clotilde Rossetti-Ferreira (Professora 

Emérita do Departamento de   Psicologia da 

FFCLRP/USP) 

      Ana Maria Mello (Supervisora da Escola de 

Aplicação da FE/USP e ex-diretora da Creche 

Carochinha) 

      Kátia Amorin (Professora Livre Docente do 

Departamento de Psicologia da FFCLRP/USP) 

• 21h30 – A organização do trabalho pedagógico 

com bebês na Creche Carochinha 

       Professores da Creche e Pré-escola Carochinha 

/ SAS / USP 

• 22h – Tribuna livre 

        Debate 

  
Data: 14/04/2015 

Local: Anfiteatro Lucien Lison (Bloco 

Didático da FFCLRP/USP) 
Horário: 19h – 22h30  

GRATUITO 

Informações: 3315-0233 / 3315-3796 

Organização: Curso de Pedagogia e Centro 

Estudantil de Pedagogia / FFCLRP / USP / RP 

Desenhos produzidos por  Rafael 
Casillo Jardim Maran, Miguel 
Tannure Nascimento, Gabriel 
Aguiar Rosa da Silva, Mateus Pelis 
Pimenta, Cecília Fiorini Pereira 
(Creche Carochinha) 

Será emitido certificado de participação 
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Almoço especial marca dia de luta na
Creche Central

15 DE ABRIL DE 2015  ~  COMISSÃO  ~

(https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2015/04/mesa‑crianc3a7as.jpg)

Um almoço especial foi servido na manhã de ontem, dia 14, na Creche Central. A refeição foi
feita por mães de alunos e servida em frente da unidade. Houve cantorias das crianças e
brincadeiras.

O almoço foi uma forma de chamar a atenção da comunidade a tentativa de desmantelamento
do projeto de creches praticada pelo atual reitor.
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Um Café da Manhã Coletivo foi organizado na manhã de ontem, dia 14, pela Associação de
Pais e Funcionários da Creche/Pré‑Escola Oeste no estacionamento da Creche.

O café foi feito com contribuições de famílias e funcionários com o intuito de proporcionar um
maior diálogo sobre o momento que estamos vivendo nessa comunidade.

A bem‑sucedida organização criou um espaço de discussão entre os presentes, que era o
principal objetivo do evento. O formato foi aprovado por todos e provavelmente será repetido
no futuro.

Fotos: Vera Cecília
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O deputado Carlos Giannazi foi ao almoço organizado por famílias e funcionários das Creches
do campus Butantã nesta terça‑feira, dia 14. Após se informar sobre o desmonte do projeto
promovido pela Reitoria, ele se prontificou a patrocinar nossa causa.

Giannazi já tem se empenhado em obter explicações da USP para a falta de cumprimento da
Lei Complementar 1.202/2013, que reconhece a condição de professoras do ensino infantil às
educadoras das creches e tem sido deixada de lado pelo reitor Marco Antonio Zago.

Giannazi se comprometeu a atuar em quatro frentes:

– estreitar o contato com o grupo de trabalho responsável pela discussão da LC 1.202 e analisar
as providências que cabe tomar neste ponto para levar a USP a cumprir a lei;
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– entrar em contato com o Ministério Público para saber qual o destino dado às reclamações
individuais de mães que participaram da seleção, mas ficaram sem creche e sem informação;

– requisitar à Reitoria imediata e formalmente, em nome da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, a lista dos selecionados para as creches da Capital;

– agendar uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o desmonte das
Creches/Pré‑escolas da USP.

Para a comunidade, este último ponto é que vai permitir maior aproximação entre famílias que
têm vagas, famílias da demanda, funcionários e integrantes da gestão. Vamos organizar um
grande evento quando a data da audiência pública for confirmada. Vale a pena anotar na
agenda a data provisória: 27 de abril, uma segunda‑feira, às 14 h.

Vamos todos à Alesp defender as nossas creches!

Confira as fotos de Giannazi em visita à Creche Central no site do deputado:
www.carlosgiannazi.com.br (http://www.carlosgiannazi.com.br)
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03 – Apoio interno e externo    

  A Comissão de Mobilização junto como as APEFs estão buscando apoio dentro 

e fora da USP para a manutenção das Creches como instituição de ensino, pesquisa e 

extensão, como os dados mostram que elas são. 

Dentro da Universidade de São Paulo já manifestaram seu apoio:  

 -Faculdade de Educação 

-Instituto de Psicologia, 

-Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

-Escola de Comunicação e Artes,  

-Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

-Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto através do Centro de Investigações sobre o Desenvolvimento Humano e 

Educação Infantil. 

-Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo 

-Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo 

-Instituto de Biociências  

  

Para fora dos limites da USP: 

 

-Delegados do 34º. Congresso Nacional dos Docentes de Nível Superior (34º. 

Congresso Andes) 

-Dep. Carlos Giannazzi  

-André Luiz Bafume, Diretor Regional de Educação da Região do Butantã 

 

 

 



 









 

 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE MOÇÃO 

 

Proponente(s)___Delegados do 34° Congresso Nacional dos Docentes de Nível 

Superior (34° Congresso Andes) 

Seção Sindical: ADUSP 

Destinatário(s) Governador de São Paulo Geraldo Alckmin, Reitor da USP Marco 

Antonio Zago e Waldyr Antônio Jorge (Superintendente de Assistencia Social – 

USP 

 

Endereço(s) do(s) destinatário(s) Geraldo Alckmin: Avenida Morumbi, 4500 - Portão 2 - 

Morumbi - São Paulo - SP  

Cep.:  

e-mail imprensa@usp.br 

 

Endereço(s) do(s) destinatário(s) Marco Antonio Zago: Endereço: Rua da Reitoria, 

374. Cidade Universitária. 

Cidade: São Paulo  

Cep.: 05508-010 

e-mail imprensa@usp.br 

 

Endereço(s) do(s) destinatário(s) Waldyr Antonio Jorge:  Rua do Anfiteatro, 295 - 

Cidade Universitária –  

Cidade: São Paulo  

Cep.: 05508-060 

e-mail dps@usp.br 

Fato motivador da Moção: 

Moção de Repúdio a Interrupção da entrada das crianças para vagas já 

disponibilizadas formulada pelos Delegados da Adusp no 34° Congresso Nacional 

dos Sindicatos de Professores de Nível Superior (34° Congresso Andes)  

 

TEXTO DA MOÇÃO 

Os delegados presentes ao 34º CONGRESSO do ANDES-SN, realizado em 

Brasília/DF, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2015, manifestam a Moção de 

Repúdio a Interrupção da entrada das crianças para vagas já disponibilizadas em 

2015.  

http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/dps@usp.br


 

Após amplo debate sobre a situação das creches no país, a delegação da Adusp 

na Plenária do 34° Congresso Andes, Brasília denunciou a medida autoritária e 

unilateral tomada pelo Superintendente da Assistência Social, Waldyr Jorge, sobre a 

interrupção da entrada das crianças para vagas já disponibilizadas na USP. Um dos 

principais motivos alegados para esta medida injusta seria a grande adesão de 

funcionários ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PiDV), lançado em 

2014, gerando a impossibilidade de garantir a razão adulto-criança adequada para a 

continuidade da boa qualidade do atendimento.  

Esta determinação unilateral, reafirmada pelo próprio Superintendente da 

Assistência Social, Waldyr Jorge preocupa famílias de estudantes, funcionários, 

docentes e trabalhadores das unidades, uma vez que fragiliza direitos arduamente 

conquistados, sobretudo, o direito das crianças à Educação Infantil e cria um clima de 

incertezas em relação à continuidade de um trabalho de excelência dedicado à primeira 

infância há mais de 30 anos. 

Nas creches, a situação é bastante delicada. Sabemos que a indicação da não 

entrada de crianças, mesmo nos locais em que há condições ajustadas para recebê-las, 

provoca a “seca da nascente”, fazendo minguar a composição das novas turmas para o 

ano presente bem como para os subsequentes. Se essa decisão da SAS permanecer, o 

“efeito dominó” fará com que, em pouco tempo, o desmonte seja completo e o 

atendimento à Educação Infantil na USP deixe de existir! 

Frente à determinação, cada unidade reuniu-se com suas equipes e também com 

as Associações de Pais e Funcionários para desenvolverem e apresentarem propostas 

possíveis de atendimento, de acordo com suas realidades. Estas reorganizações foram 

encaminhadas, no entanto, estão sujeitas à aprovação do Superintendente da SAS para 

que entrem em vigor e as crianças sejam recebidas. 

A reposição de funcionários também continua sendo necessária e não pode ser 

esquecida, tanto que continua presente nos encaminhamentos feitos pelas equipes de 

cada unidade à SAS, bem como nas pautas de reivindicações dos movimentos 

trabalhistas da USP. 

Ressaltamos que a existência e a permanência das creches na USP, expressam 

muito mais do que o simples cumprimento de um dever legal por parte da Universidade 

em relação aos trabalhadores. Para além do direito trabalhista, o reconhecimento da 

excelência no atendimento à infância desenvolvido pelas creches e pré-escolas significa: 

(1) o direito das crianças ao acesso à Educação Infantil de qualidade; (2) parte do 



 

programa de permanência estudantil; (3) campo de formação de alunos da graduação e 

da pós-graduação da USP; (4) lócus de pesquisas, visitação, socialização de práticas e 

troca de saberes entre profissionais e instituições; (5) modelo de creche pública para 

outros profissionais da área da Educação; (6) fonte de pesquisa e matérias para 

programas renomados e de abrangência nacional, cujas temáticas versam sobre a 

Educação Infantil; (7) compromisso com a transformação da sociedade, entre outros 

aspectos importantes. 

A partir dessas considerações os Delegados do 34° Congresso Andes conclamam 

que haja a revogação imediata da interrupção da entrada das crianças já selecionadas 

para 2015 pois se houver a continuidade desta medida autoritária e unilateral, 

indagamos: Qual será o futuro real para as Creches e Pré-Escolas na USP?  

 

Atenciosamente, 

 

Delegados do 34° Congresso Andes 2015, Brasília 

 



25/03/2015 Moção do Instituto de Psicologia pela revogação do cancelamento das matrículas das crianças ingressantes em 2015 |  3/3/2015

http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5090%3Asss&catid=441%3Acomunicados-da-diretoria&Itemid=315&lang=pt 1/2

pesquisar... OK

Moção do Instituto de Psicologia pela revogação do cancelamento das matrículas das

crianças ingressantes em 2015 | 3/3/2015

Institucional - Comunicados da Diretoria

a

Em 2 de março de 2015, em reunião aberta no

Instituto de Psicologia, com expressiva

participação de funcionários técnico-

administrativos, estudantes de graduação e de

pós-graduação, e docentes, discutiu-se sobre a

grave situação que afeta o funcionamento

das creches vinculadas à Superintendência de

Assistência Social da USP, tendo em vista o

cancelamento das matrículas das crianças

selecionadas para o ingresso em 2015. Tal fato

pegou a todos de surpresa. O motivo alegado foi a adesão de funcionários ao Plano de Incentivo

à Demissão Voluntária (PIDV), mas o que mais chama a atenção é o modo unilateral com que

essa decisão foi tomada, estendendo-se às cinco unidades (Creche Central, Oeste, Saúde

Pública, São Carlos e Ribeirão Preto), ainda que todas tenham criado estratégias para o

atendimento, contornando as defasagens de pessoal.

O trabalho de excelência desenvolvido pelas creches tem amplo reconhecimento e repercussão

em todo o território nacional, o que fica evidenciado pelo projeto de visitações ao longo de todo

o ano, por décadas, de inúmeras redes de educação pública, que trazem seus coordenadores e

professores para conhecer e aprender com a experiência das nossas creches. Este é um

trabalho de extensão universitária, consistente e de longo prazo, que vem contribuindo

significativamente para o avanço da qualidade da Educação Infantil em nosso país. Vale

destacar a importância da Educação Infantil em relação à diminuição dos índices de evasão no

Ensino Fundamental, já enfatizada no Plano Nacional de Educação de 2000. Lembremos que o

compromisso com a melhoria da Educação Básica foi assumido pela USP desde a sua fundação.

As creches da USP são pioneiras na consideração da subjetividade nos processos educacionais,

e por esse motivo mantêm, desde a sua fundação, psicólogos em seu quadro funcional, em cada

unidade e na equipe de supervisão. Esses profissionais sempre atuaram a partir de uma visão

sobre a constituição do sujeito e da subjetividade, levando em conta o ambiente cultural e

social, e evitando a atuação clínica ou psicologizante.

Desde a sua fundação as creches da USP tem compromisso com a pesquisa científica e com os

estágios de graduação em várias áreas. São lugares que abrem as portas e recebem estagiários

e pesquisadores com prioridade e reconhecimento da importância do trabalho que realizam.

Dezenas de dissertações e teses tiveram as creches como campo.

Não podemos permitir que a lógica econômica associada ao PIDV prevaleça como elemento

decisivo em relação à vida das creches da Universidade de São Paulo. É nesse sentido que nos

somamos nesse momento às muitas vozes que clamam pela imediata revogação do

cancelamento das matrículas das crianças ingressantes em 2015. Que as creches tenham

autonomia para decidir sobre a condição de funcionamento próprio a cada uma, pois essa é uma

prática já adotada nos vários momentos de crise enfrentados anteriormente. E que a

Universidade priorize a contratação dos funcionários necessários à manutenção do trabalho de

excelência que as creches desenvolvem e do qual muito nos orgulhamos!
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FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – MONTE ALEGRE – FONE: 3602-3791 
CEP: 14048-900-RIBEIRÃO PRETO - SP 

 
 
Prezados, 
 

Nós, membros do Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano 
e Educação Infantil (CINDEDI), do Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, vimos mui respeitosamente 
manifestar nossa preocupação com as medidas que estão envolvendo o sistema 
de creches da Universidade de São Paulo, neste início de ano de 2015. 

Nossa preocupação vem da informação de que a Universidade suspendeu, 
sem qualquer aviso prévio, o ingresso de novas crianças em suas creches. As 
matrículas foram canceladas no final de janeiro, após adesão de um conjunto de 
funcionários ao Plano de Demissão Voluntária (PIDV), em pauta desde o final do 
ano de 2014, na USP. 

As creches da USP - cinco no total, sendo três no campus de São Paulo e 
duas no interior -, atendem anualmente a quase 600 crianças, filhos de 
professores, funcionários e alunos (graduação e pós-graduação). Com essa 
proposta de atendimento, a Universidade valoriza e viabiliza essa etapa de 
formação das crianças, considerada como direito da família e obrigação do 
Estado, desde a Constituição Federal de 1988. A existência das creches 
representa, ainda, uma das formas mais significativas no sentido de contribuir para 
a permanência estudantil de alunos/alunas junto à universidade, quando estes se 
encontram em situação de constituição de famílias, muitas vezes monoparentais e 
sem suporte alternativo. 

Para além disso, o sistema de educação infantil implantado na Universidade 
de São Paulo tem se mostrado como contexto significativo para a formação de seu 
próprio alunado. Nesse sentido, pode-se citar a Creche Carochinha, do campus de 
Ribeirão Preto, que tem ajudado a construir uma nova Pedagogia sobretudo para 
as crianças de zero a três anos, fundamentada em uma série de pesquisas, 
contribuindo para preparar um ambiente que favoreça a interação, a exploração e 
a autonomia das crianças. Suas contribuições nessa área foram e são 
socializadas não apenas através de artigos, livros e vídeos, como também através 
da recepção de alunos em estágios curriculares do curso, além de promover 
oficinas e receber grupos de visitantes de todo o país em visitas guiadas. 

Sua parceria com o sistema de graduação / pós-graduação vai além da 
Pedagogia, entrelaçando-se a vários outros cursos do campus, colaborando para  



                                                                                     
inúmeras pesquisas e estágios das várias unidades (Psicologia, Educação, 
Medicina, Enfermagem, Odontologia...). Suas educadoras e técnicas têm também 
contribuído para a formação de outras unidades educacionais, assim como têm 
participado de vários projetos junto à Coordenação de Educação Infantil (COEDI) 
do MEC. 

Ressalta-se, portanto, a importância das creches não apenas como 
prestadora de serviços às crianças e famílias atendidas, mas também como 
campo de aplicação para a formação de profissionais que irão atender a essa 
faixa etária, sendo colaboradora de projetos de pesquisa. Mostra-se assim 
necessário destacar o papel histórico e formador no decorrer destes 30 anos de 
atividade, em que essas creches e, particularmente, a Carochinha alcançou 
reconhecimento, no Brasil e no exterior, como pioneira na educação de crianças 
pequenas em ambientes coletivos. 

Com tudo isso, mostra-se altamente preocupante o cancelamento das 
matrículas, sendo que cerca de 25% das vagas foram suspensas, atingindo 
particularmente as crianças mais novas a frequentar a creche. Não só essa 
medida imporá limitações na organização das famílias participantes da 
Universidade (podendo trazer prejuízos inclusive à permanência delas junto à 
instituição), como afetará a formação de alunos e pesquisadores das várias 
unidades através da suspensão de atividades destas unidades de Educação 
Infantil. 

Dessa forma, o CINDEDI vem expressar profunda preocupação com as 
medidas de suspensão de matrículas e solicitar que seja encaminhada à reitoria a 
posição de revisão do encerramento de algumas de suas atividades. Há, ainda, a 
necessidade de contratação de pessoal, apesar da situação crítica da 
universidade, em função da relevância e situação especial relativa às creches. É 
fundamental que seja feito um investimento na reabertura das vagas, de modo a 
que se continue a conduzir os muitos trabalhos de excelência que essas 
instituições de educação infantil têm desenvolvido dentro da universidade e para 
além dela. 

Atenciosamente, 
 
Profa. Dra. Katia de Souza Amorim 

 
 

Profa. Emérita Maria Clotilde Rossetti-Ferreira 
 
 

Profa. Dra. Zilma Moraes R. Oliveira 
 
 

Ribeirão Preto, 09 de março de 2015 
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  13 Mar 2015    13 Mar 2015

Deliberações da Assembleia Geral de
12/03/2015

HRAC (/index.php/component/tags/tag/29-hrac)   creches (/index.php/component/tags/tag/71-creches)  

campanha salarial 2015 (/index.php/component/tags/tag/97-campanha-salarial-2015)  

1 – Campanha de data base 2015:

quanto à reivindicação salarial foi aprovada, como indicativa para o Fórum das Seis, a proposta

de reposição salarial na data-base para docentes e servidores técnico-administrativos das três

universidades e do Centro Paula Souza, correspondente à inflação do período maio/2014 a

abril/2015, de acordo com o ICV do Dieese. Nova negociação em setembro/outubro 2015.

2 – HRAC/HU

Ingressar com representações no Ministério Público Estadual (MPE) em São Paulo e em Bauru,

diante do fato de a Reitoria não ter levado para apreciação do Conselho Universitário (Co) a

petição de nulidade da decisão de desvinculação do HRAC (reunião do Co de 26/08/2014) e dos

ataques contra órgãos complementares da USP que estão conduzindo a sua desagregação;

Realizar em Bauru novas atividades públicas de mobilização em defesa do HRAC. 

3 – Creches:

Aprovada por unanimidade a seguinte manifestação:

A Assembleia Geral da Adusp, ocorrida no anfiteatro da História em 12/3/2015, manifesta veemente

repúdio às iniciativas da Reitoria referentes às Creches da USP, que revelam descaso para com o

trabalho de educação infantil e de ensino, pesquisa e extensão em educação infantil nelas

realizado, colocando em risco a manutenção dessas unidades. Nestes termos, declara irrestrito

apoio à luta de pais, funcionários técnico-administrativos e professores das Creches para que suas

reivindicações sejam atendidas.

Aprovou dar divulgação ao abaixo assinado “Em defesa das creches da USP”

(/files/creches/ab_creche.pdf)(divulgar na página junto com a manifestação anterior e colocar um

link para o abaixo assinado em www.crechecentraluspcom.wordpress.com

(http://www.crechecentraluspcom.wordpress.com/); com o e-mail para adesões:

procrecheusp@gmail.com (mailto:procrecheusp@gmail.com))
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 

Moção da Congregação - Aprovada em 25/03/2015 

 

  A Congregação da Escola de Comunicações e Artes tomou conhecimento 

da interrupção da entrada de novas crianças nas creches da USP por meio da 

mídia e das associações de Pais e Funcionários destes estabelecimentos de 

ensino. 

A decisão foi comunicada em 26 de janeiro por meio de um email às 

famílias que participaram do processo seletivo para as Creches e Pré-Escolas 

(localizadas nos campi de São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos). Um dos 

principais motivos alegados seria a grande adesão de funcionários ao Programa 

de Incentivo à Demissão Voluntária (PiDV), lançado em 2014, gerando a 

impossibilidade de garantir a razão adulto-criança adequada para a continuidade 

da boa qualidade do atendimento. 

A reposição de funcionários é de fato necessária, porém cada unidade 

apresentou proposta adequando o atendimento à sua realidade atual, o que torna 

a manutenção da decisão da SAS-USP inconsistente e irresponsável. No 

momento, segundo documentos que tivemos acesso, as creches da capital teriam 

capacidade para o ingresso imediato de ao menos 50 crianças, número esse que 

com pequenos ajustes e contratações pode chegar a quase 100 crianças. 

Diante desta proposta de atendimento o ofício de resposta da SAS-USP às 

APEFs, do dia 3 de março de 2015 nos parece incosistente e demonstra o 

fechamento da atual administração ao diálogo com sua comunidade. 

Ressaltamos que a existência e a permanência das creches na USP 

expressam mais do que o simples cumprimento de um dever legal por parte da 

Universidade em relação aos trabalhadores. Para além do direito trabalhista, o 

reconhecimento da excelência no atendimento à infância desenvolvido pelas 

creches e pré-escolas significa: (1) o direito das crianças ao acesso à Educação 

Infantil de qualidade; (2) parte do programa de permanência estudantil; (3) campo 

de formação de alunos da graduação e da pós-graduação da USP; (4) lócus de 

pesquisas, visitação, socialização de práticas e troca de saberes entre 

profissionais e instituições; (5) modelo de creche pública para outros profissionais 

da área da Educação; (6) fonte de pesquisa e matérias para programas 

renomados e de abrangência nacional, cujas temáticas versam sobre a Educação 

Infantil; (7) compromisso com a transformação da sociedade, entre outros 

aspectos importantes. 

A Universidade pública, com seus pilares de ensino, pesquisa e extensão, 

tem a missão de promover avanços para a sociedade e criar modelos de 

excelência e qualidade. Por isso, esperamos uma verdadeira política de 

valorização dos projetos de Educação Básica e do atendimento à primeira infância 

que vem se consolidando há mais de 30 anos como referência de qualidade na 

área. 
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crechecentraluspcom

Informativo das comissões de mobilização e
orçamento

Deputado Giannazi se compromete a
patrocinar luta contra desmonte das
Creches/PréEscolas da USP

15 DE ABRIL DE 201516 DE ABRIL DE 2015  ~  COMISSÃO  ~

(https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2015/04/giannazi.jpg)

O deputado Carlos Giannazi foi ao almoço organizado por famílias e funcionários das Creches
do campus Butantã nesta terça‑feira, dia 14. Após se informar sobre o desmonte do projeto
promovido pela Reitoria, ele se prontificou a patrocinar nossa causa.

Giannazi já tem se empenhado em obter explicações da USP para a falta de cumprimento da
Lei Complementar 1.202/2013, que reconhece a condição de professoras do ensino infantil às
educadoras das creches e tem sido deixada de lado pelo reitor Marco Antonio Zago.

Giannazi se comprometeu a atuar em quatro frentes:

– estreitar o contato com o grupo de trabalho responsável pela discussão da LC 1.202 e analisar
as providências que cabe tomar neste ponto para levar a USP a cumprir a lei;

https://crechecentraluspcom.wordpress.com/2015/04/15/deputado-giannazi-se-compromete-a-patrocinar-luta-contra-desmonte-de-creches-usp/
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/author/isasomma/
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– entrar em contato com o Ministério Público para saber qual o destino dado às reclamações
individuais de mães que participaram da seleção, mas ficaram sem creche e sem informação;

– requisitar à Reitoria imediata e formalmente, em nome da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, a lista dos selecionados para as creches da Capital;

– agendar uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o desmonte das
Creches/Pré‑escolas da USP.

Para a comunidade, este último ponto é que vai permitir maior aproximação entre famílias que
têm vagas, famílias da demanda, funcionários e integrantes da gestão. Vamos organizar um
grande evento quando a data da audiência pública for confirmada. Vale a pena anotar na
agenda a data provisória: 27 de abril, uma segunda‑feira, às 14 h.

Vamos todos à Alesp defender as nossas creches!

Confira as fotos de Giannazi em visita à Creche Central no site do deputado:
www.carlosgiannazi.com.br (http://www.carlosgiannazi.com.br)

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM.  O TEMA
PENSCRATCH.

Ocasionalmente, alguns dos seus visitantes podem ver um anúncio aqui.

Conte mais (http://wordpress.com/about-these-ads/) | Ignorar esta mensagem

Sobre estes anúncios (http://wordpress.com/about-these-ads/)
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crechecentraluspcom

Informativo das comissões de mobilização e
orçamento

Docente da Linguística atesta a importância
das creches para pesquisa na USP

16 DE ABRIL DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
A Professora Doutora Elaine Grolla, responsável pelo Laboratório de Estudos em Aquisição de
Linguagem do Departamento de Linguística da FFLCH‑USP, é uma das docentes da
universidade que constantemente conduz pesquisas nas Creches‑Pré‑Escolas da USP.

Leia abaixo seu depoimento, em que defende‑as como sendo “um local de formação e um
espaço de pesquisa e produção de conhecimento muito importante”.

“O objetivo central de minha pesquisa é investigar como crianças em idade pré‑escolar progridem na
tarefa extremamente complexa que é adquirir uma língua. Para realizar a pesquisa, é imprescindível
entrevistar crianças para observar como elas se comportam em diferentes tarefas linguísticas.

“Desde meu ingresso na USP em 2007, conduzo minhas pesquisas entrevistando crianças alunas das
creches central e oeste da universidade. Toda a minha produção acadêmica se deu em função dessas
entrevistas realizadas nas creches da USP. Por conta disso, vejo as creches como nossos ‘laboratórios’,
onde dados são coletados para posterior análise. Meus orientandos também conduzem suas entrevistas na
creche, cujos coordenadores e psicólogos estão sempre dispostos a ajudar, sendo receptivos e hospitaleiros.
Tal receptividade não é facilmente encontrada em outros estabelecimentos de ensino da região.

Por conta desses fatos, afirmo que as atividades de nosso Laboratório de Estudos em Aquisição de
Linguagem dependem crucialmente das creches da USP. Elas são um local de formação e um espaço de
pesquisa e produção de conhecimento muito importante. O seu fechamento afetaria diretamente
pesquisadores como eu, que usufruem de sua estrutura para condução de pesquisas.“

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM.  O TEMA
PENSCRATCH.

Ocasionalmente, alguns dos seus visitantes podem ver um anúncio aqui.

Conte mais (http://wordpress.com/about-these-ads/) | Ignorar esta mensagem

Sobre estes anúncios (http://wordpress.com/about-these-ads/)
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04 – Ações na Justiça para entrada das crianças em 
2015  

 
   Nas Creches/PréEscolas de Ribeirão Preto e São Carlos as listas de crianças 

selecionadas foram a ser liberadas antes do corte das vagas, o que não aconteceu em 

São Paulo. Com isso algumas famílias com crianças a serem matriculadas no interior do 

Estado, conseguiram liminares para a entrada na Creche.  

 Na capital a luta está sendo para a liberação da lista de famílias selecionadas 

para ocupar as vagas disponíveis. Foi feito uma denúncia individual no Ministério 

Publico contra a não liberação da lista, processo número 37.0739.0002992/20150.  
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Informativo das comissões de mobilização e
orçamento

Lei de Acesso à Informação não é respeitada
pela SAS

2 DE MARÇO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
Pais e mães que solicitaram a lista das crianças selecionadas para frequenter as três creches dos
campi da USP na capital em 2015 ainda não receberam resposta. A solicitação foi feita através
do site do Sistema Integrado de Informação ao Cidadão do Governo de São Paulo
(http://www.sic.sp.gov.br (http://www.sic.sp.gov.br)).

Esta é mais uma violação da Lei de Acesso à Informação pela Superintendência de Assistência
Social (SAS) da maior universidade da América Latina, que se recusa a divulgar a lista.

Quem já fez a solicitação  pelo SIC.SP recebe, após 20 dias corridos, um e‑mail informando que
o prazo venceu e a SAS não respondeu. A orientação do próprio e‑mail é entrar com um
recurso. Para isso, basta entrar no site, clicar em “Acompanhe seu pedido”, digitar o número
do protocolo e clicar no link do recurso. No formulário selecionar o item V que se refere ao
descumprimento da lei pelo superintende da SAS, Waldyr Jorge. O novo prazo para resposta é
de 5 dias. O solicitante tem somente 10 dias a partir do recebimento do primeiro e‑mail para
fazer isso.

A Lei de Acesso à Informação garante nosso direito de conhecer essa lista, independente de
qualquer decisão tomada posteriormente pela Administração.

Quem ainda não fez a solicitação da lista, pode fazê‑lo pela internet, tanto pessoa física ou
jurídica, via Sistema Integrado de Informação ao Cidadão do Governo de São Paulo no
seguinte link: http://www.sic.sp.gov.br/ (http://www.sic.sp.gov.br/). É necessário informar
dados pessoais, selecionar a entidade (Universidade de São Paulo) e preencher o campo
“pergunta” e escrever: solicito a lista de selecionados para as vagas de 2015 das creches geridas
pela Superintendência de Assistência Social – SAS.

O prazo de resposta é de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa. Caso o pedido
seja negado, cabe recurso à Controladoria‑Geral da União, que deve responder em 5 dias.

https://crechecentraluspcom.wordpress.com/2015/03/02/lei-de-acesso-a-informacao-nao-e-respeitada-pela-sas/
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/author/isasomma/
http://www.sic.sp.gov.br/
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/
http://en.gravatar.com/marciasilvani
http://www.sic.sp.gov.br/
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Famílias de São Carlos obtêm liminar que
garante vagas para 6 crianças

9 DE ABRIL DE 20159 DE ABRIL DE 2015  ~  COMISSÃO
Seis famílias de São Carlos obtiveram liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que garante a entrada de seus filhos na Creche/Pré‑Escola do campus de São Carlos da
Universidade de São Paulo.

Ao lado de G., de Ribeirão Preto, sete crianças obtiveram na Justiça o direito à educação
negado pela USP este ano a 141 crianças nos cinco estabelecimentos de ensino infantil ligados à
universidade.

O juiz acolheu o argumento de que a universidade tem uma “obrigação a cumprir” na medida
em que realizou seleção, publicou lista de aprovados e matriculou‑os. Apesar de todo esse
processo, a Superintendência de Assistência Social da USP informou as famílias que essas
matrículas estavam suspensas e, mais tarde, fechou todas as vagas abertas para o ano letivo de
2015.

Segundo a liminar, a entrada das crianças deve ocorrer em até dez dias após sua publicação,
sob pena de multa. A ação corre em segredo de justiça.

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM.  O TEMA
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Justiça dá liminar e
obriga USP a matricular 20 crianças na creche

 20 novos alunos – dentre eles 13
bebês – tiveram suas matrículas barradas na Creche USP. (Foto:Luiz Felipe Cordeiro)

Uma liminar assinada pelo juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Carlos, Cláudio do Prado Amaral, obriga a
Universidade de São Paulo (USP) a matricular vinte crianças na creche do Campus da USP na cidade, que, no final de
janeiro, tiveram as suas matrículas canceladas pela Superintendência de Assistência Social da universidade (SAS), em
São Paulo. A decisão afetou as creches de todos os campi da USP no Estado.  

“Tendo em vista a documentação fundamentada que instrui a inicial, em caráter sumário e provisório, a fim de evitar dano
irreparável aos menores e efetivar e dar concretude ao direito constitucional e considerada a prioridade absoluta nos
serviços prestados às crianças e adolescente, antecipo a tutela e determino que a requerida [Universidade de São Paulo]
proceda a matrícula das crianças, tal como postulado, no prazo de dez (10) dias e daí por diante, sob pena de multa diária
de R$100,00”, afirma o despacho do juiz.

Em fevereiro, o Primeira Página publicou reportagens mostrando como a crise financeira que afeta a Universidade de São
Paulo estava impactando a Creche e Préescola do campus em São Carlos, responsável por atender 90 crianças, filhos
de funcionários, docentes e alunos da USP. A dimensão do prejuízo ganhou novos contornos no dia 27 de janeiro,
quando os pais de 20 novos alunos – dentre eles 13 bebês – receberam um comunicado da SAS informando que estaria
temporariamente suspenso o ingresso de novas crianças na Creche USP.

Vivian Davies, técnica de apoio educativo da Creche há 14 anos, afirmou à época que a notícia foi dada poucos dias
antes do início das aulas, que começaram em 2 de fevereiro: “Em novembro tivemos a seleção das crianças para o ano de
2015,e foram divulgados os nomes das famílias que foram contempladas com as vagas. Menos de uma semana antes do
ingresso dessas crianças na creche, as famílias receberam esse comunicado”.

A situação provocou indignação nos pais e funcionários, o que motivou uma ação dos pais na justiça, que acatou o
pedido dos requerentes.      

Ontem, à reportagem, Vivian disse que pais e funcionários tentaram, desde fevereiro, lutar por todas as frentes possíveis,
mas que nada surtiu efeito: “Tentamos apoio dos diretores das unidades, fizemos plano alternativo para atendimento,
procuramos a Câmara dos Vereadores, e conseguimos uma moção de apoio; nos outros campi também foram feitas
ações como essa. Tentamos ter as mesmas medidas em cada campus”, conta.

Ela afirma que, apesar de todo esforço, chegou um ponto em que as famílias tiveram que fazer valer seus direitos na
justiça, já que não houve abertura para negociação: “Oficialmente não nos chegou nada da reitoria”, disse. 
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Enviar

A reportagem questionou o posicionamento da reitoria, em São Paulo, na tarde de ontem. Mas até o fechamento desta
edição, a reitoria não havia se pronunciado. 
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Atenção

• Os comentários devem ser respeitosos e relacionados estritamente ao assunto do post e são de inteira
responsabilidade de seus autores.

• Não representam necessariamente a opinião deste jornal.

 Nome (obrigatório)

 Email (obrigatório)

Jornal 1ª Primeira Página. Todos os direitos reservados.



05 – Ações na Justiça pela Lei Estadual 1202/2013  
  
 
   Em 24 de junho de 2013, a Assembleia Legislativa de São Paulo do Estado de 

São Paulo aprovou a Lei Complementar 1202. Essa Lei cria dentro da USP os cargos de 

Professor de Educação Infantil (PROFEI/USP) e Professor de Ensino Fundamental 

(PROFEM/USP), porém essa lei não foi implementada até o momento. Com isso os 

professores das Creches/Pré-Escolas da USP ainda são Técnicos de Apoio Educativo. 

Para a Reitoria da USP essa não aplicação da Lei dentro da Universidade permite, no 

momento em que as Creches forem fechadas, realocar esses professionais nos mais 

diversos setores da Universidade sem grandes dificuldades para a Reitoria, mas com 

uma enorme perda para todos os profissionais envolvidos.  
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.202, DE 24 DE JUNHO DE 2013

Altera a Lei Complementar nº 1.074, de 11 de dezembro de 2008, que cria empregos na
Universidade de São Paulo–USP, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço  saber  que  a  Assembleia  Legislativa  decreta  e  eu  promulgo  a  seguinte  lei
complementar:
Artigo 1º  Fica acrescido à Lei Complementar nº 1.074, de 11 de dezembro de 2008, o
Anexo IV, para criar, no Subquadro de Empregos Públicos da Universidade de São Paulo,
os  empregos  públicos  de  Professor  de  Educação  Infantil  PROFEI/USP  e  Professor  de
Ensino Fundamental e Ensino Médio  PROFEM/USP.
Artigo 2º  Os empregos a que se refere o artigo 1º desta lei complementar destinamse
ao atendimento:
I  da educação infantil nas Unidades de Educação Infantil;
II  do ensino fundamental e médio na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo.
Artigo 3º  Para o ingresso nos empregos públicos criados por esta lei complementar será
exigida a habilitação específica prevista na Lei  federal  nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Artigo  4º   Os  salários  dos  empregos  constantes  do Anexo  IV  desta  lei  complementar,
corresponderão ao Grupo Superior, Faixa  Inicial 1, Nível  "A", da Escala de Vencimentos
aplicável aos servidores técnicos e administrativos da Universidade de São Paulo – USP.
Artigo 5º  As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta
das dotações próprias consignadas no orçamento da Universidade de São Paulo.
Artigo  6º    Esta  lei  complementar  e  suas  Disposições  Transitórias  entram  em  vigor  na
data de sua publicação.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 1º  Os atuais servidores ocupantes de empregos públicos pertencentes à categoria
profissional  de  Educador,  atualmente  lotados  no  Quadro  de  servidores  da  Escola  de
Aplicação,  em  exercício  das  funções  de  magistério,  terão  a  nomenclatura  do  emprego
alterada para Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio  PROFEM/USP.
Artigo 2º  Os atuais servidores ocupantes de empregos públicos pertencentes à categoria
profissional  de Educador  e  aqueles  pertencentes  à  categoria  profissional  de Técnico  de
Apoio Educativo, que sejam portadores da habilitação exigida pela Lei federal nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, em exercício de funções de magistério, lotados nas Unidades de
Educação  Infantil  da  Universidade  de  São  Paulo,  passarão  a  integrar  a  categoria  de
Professor de Educação Infantil  PROFEI/USP.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Rodrigo Garcia
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Andrea Sandro Calabi

http://www.al.sp.gov.br/
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Secretário da Fazenda
Júlio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Davi Zaia
Secretário de Gestão Pública
Edson Aparecido dos Santos
SecretárioChefe da Casa Civil

Publicada na Assessoria TécnicoLegislativa, aos 24 de junho de 2013.
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 Leis Complementares
 LEI COMPLEMENTAR Nº 1.202, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

Altera a Lei Complementar nº 1.074, de 11 
de dezembro de 2008, que cria empregos na 
Universidade de São Paulo–USP, e dá providências 
correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Fica acrescido à Lei Complementar nº 1.074, de 

11 de dezembro de 2008, o Anexo IV, para criar, no Subquadro 
de Empregos Públicos da Universidade de São Paulo, os empre-
gos públicos de Professor de Educação Infantil- PROFEI/USP e 
Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio - PROFEM/USP.

Artigo 2º - Os empregos a que se refere o artigo lº desta lei 
complementar destinam-se ao atendimento:

I - da educação infantil nas Unidades de Educação Infantil;
II - do ensino fundamental e médio na Escola de Aplicação 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
Artigo 3º - Para o ingresso nos empregos públicos criados 

por esta lei complementar será exigida a habilitação específica 
prevista na Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Artigo 4º - Os salários dos empregos constantes do Anexo 
IV desta lei complementar, corresponderão ao Grupo Superior, 
Faixa Inicial 1, Nível "A", da Escala de Vencimentos aplicável 
aos servidores técnicos e administrativos da Universidade de 
São Paulo – USP.

Artigo 5º - As despesas resultantes da aplicação desta lei 
complementar correrão à conta das dotações próprias consigna-
das no orçamento da Universidade de São Paulo.

Artigo 6º - Esta lei complementar e suas Disposições Transi-
tórias entram em vigor na data de sua publicação.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Os atuais servidores ocupantes de empregos 

públicos pertencentes à categoria profissional de Educador, 
atualmente lotados no Quadro de servidores da Escola de 
Aplicação, em exercício das funções de magistério, terão a 
nomenclatura do emprego alterada para Professor de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio - PROFEM/USP.

Artigo 2º - Os atuais servidores ocupantes de empregos 
públicos pertencentes à categoria profissional de Educador e 
aqueles pertencentes à categoria profissional de Técnico de 
Apoio Educativo, que sejam portadores da habilitação exigida 
pela Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em exercí-
cio de funções de magistério, lotados nas Unidades de Educação 
Infantil da Universidade de São Paulo, passarão a integrar a 
categoria de Professor de Educação Infantil - PROFEI/USP.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Rodrigo Garcia
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tec-

nologia
Andrea Sandro Calabi
Secretário da Fazenda
Júlio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Davi Zaia
Secretário de Gestão Pública
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
ANEXO IV
a que se refere o artigo 1º da Lei complementar nº 1074, de 

11 de dezembro de 2008
categorias profissionais

Professor de Educação Infantil PROFEI/USP
Professor de Ensino Fundamental e Médio PROFEM/USP

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 
junho de 2013.

 Leis
 LEI Nº 15.051, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

(Projeto de lei nº 245/10, da Deputada 
Vanessa Damo - PMDB)

Dá denominação à estação ferroviária que espe-
cifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Passa a denominar-se “Estação Ribeirão Pires – 

Antônio Bespalec” a estação ferroviária da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM no Município de Ribeirão Pires.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Secretário dos Transportes Metropolitanos
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.

 LEI Nº 15.052, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

(Projeto de lei nº 274/12, do Deputado 
Mauro Bragato - PSDB)

Dá denominação ao dispositivo de entroncamento 
que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Passa a denominar-se “Antonio Paulo Gera” o 

dispositivo de entroncamento localizado no km 16 da Rodovia 
de Acesso Waldyr Canevari (SPA 355/330), no Município de 
Nuporanga.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Logística e Transportes
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.

 LEI Nº 15.053, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

(Projeto de lei nº 386/12, do Deputado 
Baleia Rossi - PMDB)

Dá denominação ao viaduto que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Passa a denominar-se “Prefeito Antonio Figuei-

redo de Oliveira” o viaduto de passagem superior localizado no 
km 433,800 da Rodovia Washington Luiz – SP 310, no Município 
de São José do Rio Preto.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Logística e Transportes
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.

 LEI Nº 15.054, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

(Projeto de lei nº 387/12, do Deputado 
Baleia Rossi - PMDB)

Dá denominação à ponte que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Passa a denominar-se “Benedito Teixeira (Biri-

gui)” a ponte localizada no km 434,800 da Rodovia Washington 
Luiz – SP 310, no Município de São José do Rio Preto.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Logística e Transportes
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.

 LEI Nº 15.055, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

(Projeto de lei nº 532/12, do Deputado 
Roberto Morais - PPS)

Dá denominação ao viaduto que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – O artigo 1º da Lei n.º 12.816, de 6 de março de 

2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º – Passa a denominar-se “Fernando de Andrade 

Piai” o viaduto localizado no km 366 da Rodovia Anhanguera – 
SP 300, no Município de Orlândia.” (NR).

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Decretos
 DECRETO Nº 59.318, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

Destina à Secretaria da Segurança Pública, a admi-
nistração do imóvel que especifica, localizado no 
Município de Bom Jesus dos Perdões

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do 
Conselho do Patrimônio Imobiliário,

Decreta:
Artigo 1º - Fica destinada à Secretaria da Segurança Pública, 

a administração do imóvel localizado na Rua Dom Duarte Leo-
poldo, nº 131, Município de Bom Jesus dos Perdões, com área 
de 600,00m2 (seiscentos metros quadrados) e 187,00m2 (cento 
e oitenta e sete metros quadrados) de edificação, cadastrado no 
SGI sob o nº 12103, conforme identificado no processo PMESP-
15383/04-SSP (CC-50173/2013).

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste 
artigo, destinar-se-á à Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
visando à instalação do 1º Grupamento, da 3ª Companhia, do 
34º BPM/I, no município.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013
GERALDO ALCKMIN
Fernando Grella Vieira
Secretário da Segurança Pública
Julio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 24 de junho de 2013.

 Casa Civil
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 24-6-2013
No correio eletrônico SPDR, de 21-6-2013, sobre aprovação 

de convênios: À vista da manifestação da Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento Regional, para os efeitos do art. 1º do 
Dec. 44.721-2000, bem como do art. 1º do Dec. 55.249-2009, e 
tendo em vista o disposto no art. 1º do Dec. 53.325-2008, apro-
vo a indicação dos convenentes constantes do quadro, descritos 
seus objetos e valores na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
Alambari Infraestrutura urbana nas Ruas Canafístola, 

Iepê, Embaúba e Araribá
199.717,12

Anhumas Aquisição de caminhão basculante 170.000,00
Anhumas Aquisição de caminhão basculante 220.000,00
Gália Infraestrutura urbana em diversas ruas do 

município
240.000,00

Guariba Aquisição de caminhão basculante 220.000,00
Itanhaém Infraestrutura urbana Balneário Iemanjá 100.000,00
Itanhaém Obras de infraestrutura na Rua Arapehy 300.000,00
Lindóia Aquisição de caminhão poliguindaste 229.000,00
Miracatu Aquisição de caminhão basculante 220.000,00
Onda Verde Infraestrutura urbana em diversas ruas do 

município
150.000,00

Pedro de Toledo Aquisição de caminhão basculante trucado 220.000,00
Piracaia Aquisição de caminhão basculante 220.000,00
Quintana Infraestrutura urbana em vias do município 200.000,00
Santa Adélia Aquisição de caminhão basculante 220.000,00
Santa Cruz da Espe-
rança

Infraestrutura urbana nas Ruas Manoel 
Batista Silveira e Giberto Rodrigues Xavier

94.603,05

Santa Rosa de Viterbo Aquisição de caminhão basculante 220.000,00
Severínia Aquisição de caminhão basculante 220.000,00
Taiaçu Aquisição de caminhão pipa 200.000,00
Tarabaí Aquisição de caminhão basculante 220.000,00

  FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Termo de Aditamento
Processo 32866/2009 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Monte Mor, por meio do seu Fundo Social 
de Solidariedade - Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao 
Convênio 189/2009 – Projeto de Geração de Renda - Cláusula(s) 
Aditada(s): Cláusula Primeira – O plano de trabalho de que cuida 
a Cláusula Primeira do convênio, fica alterado nos termos dos 
documentos insertos às fls. 296 e 297 dos autos, que passam a 
integrar o ajuste para todos os fins. Cláusula Sétima – O prazo 
de vigência do ajuste, previsto no caput da Cláusula Sétima, 
fica prorrogado até a presente data. Ficam mantidas as demais 
cláusulas e disposições do Convênio original não alteradas pelo 
presente termo. - Data da assinatura: 24-06-2013

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Logística e Transportes
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.

 LEI Nº 15.056, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

(Projeto de lei nº 548/12, da Deputada 
Regina Gonçalves - PV)

Dá denominação ao viaduto que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Passa a denominar-se “Clineu de Mello Almada” 

o viaduto de retorno localizado no km 93,050 da Rodovia Pre-
sidente Castello Branco – SP 280, no Município de Porto Feliz.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Logística e Transportes
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.

 LEI Nº 15.057, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

(Projeto de lei nº 652/12, do Deputado 
Mauro Bragato - PSDB)

Dá denominação à passarela que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Passa a denominar-se “José Alvero Zapata” a 

passarela localizada no km 248,050 da Rodovia Deputado Edu-
ardo Vicente Nasser – SP 350, no Município de Itobi.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Logística e Transportes
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.

 LEI Nº 15.058, 
DE 24 DE JUNHO DE 2013

Cria, no Quadro da Secretaria da Educação, os 
cargos que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Ficam criados, na Tabela III (SQC-III), do Subqua-

dro de Cargos Públicos, do Quadro da Secretaria da Educação, 
enquadrados na Estrutura de Vencimentos I, da Escala de Venci-
mentos - Nível Universitário, a que se refere o inciso III do artigo 
12 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, 
os seguintes cargos:

I - 418 (quatrocentos e dezoito) de Analista Administrativo, 
Padrão “1-A”;

II - 400 (quatrocentos) de Analista de Tecnologia, Padrão 
“1-A”.

Parágrafo único - Para o provimento dos cargos a que se 
refere este artigo exigir-se-ão os requisitos mínimos estabe-
lecidos no artigo 4º da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de 
dezembro de 2008.

Artigo 2º - As despesas resultantes da aplicação desta lei 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orça-
mento vigente da Secretaria da Educação.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Secretário da Educação
Andrea Sandro Calabi
Secretário da Fazenda
Júlio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Davi Zaia
Secretário de Gestão Pública
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de 

junho de 2013.
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Informes da nomenclatura 

 

A reitoria respondeu ao sindicato e ao deputado Carlos 

Giannazi que o nosso Projeto Lei está parado no momento 

por que foi feita uma denuncia no Ministério Publico a cerca 

da constitucionalidade da lei. 

No momento estamos consultando a Dra Eliana e o Dr. 

Alceu do Sintusp para sabermos que passos jurídicos 

devemos tomar, pois uma vez que essa denuncia foi feita e 

o inquérito aberto há a necessidade de se prosseguir com o 

processo esperando o resultado do Promotor e não 

sabemos quanto tempo isso tudo pode demorar. 

Já sabemos que a denuncia no MP foi feita pela ASCEESP 

(associação dos funcionários celetistas estáveis do Estado 

de São Paulo) da Faculdade de Engenharia de São Carlos 

e que o Sintusp está tomando as providências para 

entender por que uma associação entra contra um grupo 

de funcionários. 

Ainda esse mês soubemos da saída da Dra Ana Cruz da 

USP (procuradora que ajudou na elaboração da portaria e 

do estatuto), pois teve seu comissionamento cessado em 

dezembro. A nova procuradora que poderemos acessar 

chama Márcia Walquiria.  

De acordo com essas demandas participaremos de novas 

reuniões e passaremos informes em breve. 

3° de manhã (3/3) com Dr. Alceu ás 10h30 no Sintusp 

4º à tarde (4/3) com Dra Eliana 

Att Claudia, Krisley e Andrea 

























06 – Notícias nos meios de comunicação   
  
 
   As Creches/Pré-Escolas da USP já foram local de diversas reportagens, antes e 

durante esse momento delicado que estamos vivendo. As reportagens mostram o 

excelente trabalho que é feito nessas instituições e desde fevereiro passaram também 

a mostrar a situação complicada que se instaurou com a não entrada das crianças em 

2015. Grandes meios de comunicação como Folha de São Paulo, Estadão, UOL 

Educação, Portal G1, Revista Crescer estão acompanhando essa situação que está 

acontecendo dentro das Creches da USP. 

  

 

 

 

 



Links de Noticias e Informações sobre as 

Creches/Pré-Escolas 

Noticias sobre a excelência das Creches/Pré-Escolas:  

Fantástico: http://g1.globo.com/fantastico/quadros/mundo-secreto-dos-

bebes/noticia/2015/02/serie-mostra-como-pais-devem-agir-quando-

bebes-comecam-falar.html 

Vídeo com história da Creche/Pré-Escola Central: 

https://youtu.be/D00ZljGgefU 

Prêmio para Professora da Creche/Pré-Escola Central: 

https://youtu.be/ek-EVwJSmB0  

Globo Repórter: http://g1.globo.com/globo-

reporter/noticia/2011/05/creche-mistura-alimentos-e-cria-suco-maluco-

para-ampliar-paladar.html  

TV Escola: http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/salto-para-o-futuro-salto-

revista-2013-novas-diretrizes-para-a-educacao-infantil 

25 anos das Creches da USP: https://vimeo.com/36423370  

TV Escola: http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/salto-para-o-futuro-salto-

revista-2013-brinquedos-e-brincadeiras-na-creche-e-na-pre-escola  

Ministro da Educação: 

http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-

cbn/2015/04/15/CONTROLE-SOBRE-AS-FUNDACOES-DEVE-SER-

PERMANENTE.htm  

Revista Crescer: http://revistacrescer.globo.com/Colunistas/Educar-para-

a-Vida/noticia/2015/04/creches-da-usp-modelos-serem-

multiplicados.html  

 

 

 



Noticias sobre o fechamento das vagas e mobilização:  

G1: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/02/maes-

exigem-vagas-em-creche-da-usp-apos-suspensao-de-matriculas.html 

UOL-Educação: http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/02/11/pais-

fazem-bloco-para-protestar-contra-fechamento-de-vagas-na-creche-da-

usp.htm#fotoNav=10 

Estadão: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,usp-suspende-

novas-vagas-em-creche,1633052 

UOL-Educação: http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/0/fechamento-

de-vagas-em-creches-da-usp-gera-indignacao-de-338710-1.asp 

Blog: https://chicosemcreche.wordpress.com/ 

Blog: http://www.palavraoperaria.org/Maes-e-criancas-ocupam-Reitoria-

da-USP-pela-abertura-de-vagas-nas-creches 

UOL-Educação: http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/02/27/alunas-

da-usp-levam-filhos-para-sala-de-aula-por-falta-de-vaga-em-creche.htm 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/02/27/estao-proibindo-as-

maes-de-estudar-diz-aluna-da-usp-sem-vaga-em-creche.htm 

Blog: http://juntos.org.br/2015/02/sou-mae-e-a-usp-esta-me-proibindo-

de-estudar/  

UOL-Educação: http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/03/03/pais-e-

filhos-fazem-ato-contra-falta-de-vagas-em-creche-da-usp.htm 

São Carlos Dia e Noite: 

http://www.saocarlosdiaenoite.com.br/lmno/cidade/item/43874-lineu-

pede-manutenção-de-vagas-em-creche-da-usp-são-carlos  

Band: http://tvuol.uol.com.br/video/usp-corta-vagas-em-creches-para-

alunos-que-tem-filhos-04028C993460C0A15326  

UOL-Educação: http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/03/06/usp-vai-

dispensar-1452-funcionarios-pelo-programa-de-demissao-voluntaria.htm 



ADUSP: http://www.adusp.org.br/index.php/universidade2/2227-reitoria-

corta-141-vaga  

TV Gazeta: http://www.tvgazeta.com.br/?videos=sem-creche-alunas-da-

usp-levam-bebes-aula 

Folha: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/03/1600695-

haddad-pede-ajuda-a-grandes-empresas-para-construir-creches.shtml  

Estadão: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-pede-

ajuda-de-empresarios-para-construir-creches,1647987 

Blog: https://crechecentraluspcom.wordpress.com/2015/03/11/aluna-e-

expulsa-da-sala-de-aula-por-estar-com-o-filho/  

Folha: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/03/1603974-sem-

creche-alunas-da-usp-levam-filhos-para-a-sala-de-aula.shtml  

UOL-Educação: http://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-

estado/2015/03/18/maes-buscarao-prefeitura-de-sp-por-novas-vagas-em-

creche-da-usp.htm  

Blog: https://crechecentraluspcom.wordpress.com/2015/03/19/dia-de-

luta-pelas-creches-tem-varios-eventos-no-campus-butanta/  

G1: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-

franca/noticia/2015/03/defensoria-ajuiza-acao-para-garantir-matriculas-

em-creche-da-usp-ribeirao.html  

Jornal do Campus: 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/03/creches-nao-

abrem-novas-vagas/  

Folha: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/03/1610044-

promessa-de-dilma-programa-de-creches-fica-estagnado-e-sera-

revisto.shtml  

Folha: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/03/1610044-

promessa-de-dilma-programa-de-creches-fica-estagnado-e-sera-

revisto.shtml  



Estadão: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/03/1610044-

promessa-de-dilma-programa-de-creches-fica-estagnado-e-sera-

revisto.shtml 

Jornal Primeira Página: http://www.jornalpp.com.br/cidades/item/92744-

justica-da-liminar-e-obriga-usp-a-matricular-20-criancas-na-creche  

G1: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/04/maes-

voltam-protestar-por-vagas-de-filhos-em-creche-da-usp-em-ribeirao.html  
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Informativo das comissões de mobilização e
orçamento

Dia de luta pelas creches tem vários eventos
no campus Butantã

19 DE MARÇO DE 201519 DE MARÇO DE 2015  ~  COMISSÃO  ~

(https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2015/03/fflch.jpg)

Nessa terça‑feira, dia 17 de março, coletivos e entidades de funcionários e estudantes
organizaram um dia de luta em defesa das creches/pré‑escolas da USP. Essa iniciativa teve
como objetivo chamar a atenção para os ataques que as cinco creches da universidade vêm
sofrendo e que culminou com o fechamento de 141 vagas para ingresso de novas crianças em
2015.

Logo pela manhã, as estudantes de Letras e do Coletivo Feminista Marias Baderna fizeram
uma intervenção durante o horário de aulas. Utilizando tecidos e bonecas para simular slings
com crianças, as estudantes deram foco para as dificuldades que a falta de creches acarreta
para as mães estudantes.

Ao final da manhã aconteceu uma assembléia dos estudantes do curso de Letras e esse foi um
dos temas discutidos pelos estudantes. Ao final da assembleia, todos tiraram uma foto em
apoio à luta em defesa das creches.

Ao meio‑dia, o Centro Acadêmico da ECA Lupe Contrim (CALC), realizou um debate sobre o

https://crechecentraluspcom.wordpress.com/2015/03/19/dia-de-luta-pelas-creches-tem-varios-eventos-no-campus-butanta/
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/author/isasomma/
https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2015/03/fflch.jpg
https://crechecentraluspcom.wordpress.com/
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Ao meio‑dia, o Centro Acadêmico da ECA Lupe Contrim (CALC), realizou um debate sobre o
fechamento das vagas nos campi da capital e do interior. O debate contou com a presença de
estudantes e também de mães e pais que foram prejudicados. Como debatedoras estavam
presentes Anna Letycia, mãe e estudante da Saúde Pública, Letícia Pinho, mãe e estudante da
USP e do Movimento Mulheres em Luta, Giovanna, da Secretaria de Mulheres do Sintusp e
Luka Franca, mãe e jornalista, do setorial de Mulheres do RUA.

ÀS 16h aconteceu no vão do Prédio da História e Geografia um Ato‑Debate em defesa das
creches organizado pela Frente Feminista da USP. No evento foi pontuado que a crise
financeira da universidade está, mais uma vez, sendo jogada na conta de funcionárias,
professoras e estudantes. A não‑abertura de vagas em 2015 é um ataque brutal à permanência
estudantil e aos direitos dos trabalhadores, mas também ao ensino, à pesquisa e à extensão.
Afinal, as creches da USP são referência nacional e internacional no tema da educação infantil e
vêm sendo objeto de produção acadêmica.

A mesa do ato debate contou com a presença da psicóloga Ana Mello, autora de tese de
doutoramento defendida na Faculdade de Educação sobre a creche Carochinha, do campus de
Ribeirão Preto, da Babi, representando a secretaria de mulheres do Sintusp, de Ramiro
Malaquias, educador da creche Oeste e pai da creche Central, e Shirley Anizio, estudante de
Pedagogia e uma das mães que foi prejudicada pelo fechamento das vagas.

Às 17h, na Odontologia, aconteceu o debate sobre “A mulher e a Universidade” organizado
pelo C.A XXV de Janeiro. Com a presença do Coletivo Feminista GENI (Faculdade de Medicina
da USP), Coletivo Feminista da Faculdade de Psicologia da USP, Coletivo Feminista Histéricas
(FEA‑USP), Daniele Santana mãe e estudante que foi prejudicada pelo fechamento das vagas
(FFLCH‑USP) e Patrícia, da Secretaria de Mulheres do Sintusp.

E, no final da noite, houve mais uma assembleia dos estudantes de Letras do período noturno
em que o tema as creches foi abordado. Assim como os estudantes do matutino, foi tirada uma
foto dos estudantes segurando um cartaz contra o fechamento das vagas.

Essas iniciativas foram muito importantes para a conscientização da comunidade sobre a
importância do projeto de educação infantil na universidade. A participação estudantil e dos
funcionários tem sido fundamental para dar mais eco e força a essa luta. Com luta e
mobilização conquistamos as creches 30 anos atrás e com luta e mobilização vamos defendê‑la
agora.

Texto: Letícia Pinho
Fotos: Matheus Marques
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Promessa de Dilma, programa de creches
fica estagnado e será revisto
FLÁVIA FOREQUE
GUSTAVO PATU
DE BRASÍLIA

30/03/2015 02h00

Promessa da primeira campanha da presidente Dilma Rousseff (PT), a construção de
6.000 creches e préescolas em todo o país estagnou e, agora, o programa será revisto.

A execução do projeto será um dos principais desafios a ser enfrentados pelo novo
ministro da Educação, o filósofo e professor da USP Renato Janine Ribeiro, cuja escolha
foi oficializada pelo Planalto na última sextafeira (27).

Para acelerar a entrega das unidades, o governo federal substituiu o modelo de
alvenaria por um prémoldado e fez um edital único para a contratação de fornecedores
em todo o país.

O novo formato tornouse obrigatório para as prefeituras receberem a ajuda do governo
federal para as obras da educação infantil. A exceção ficou restrita a capitais e grandes
cidades, que puderam manter licitações próprias para as creches.

A intenção do Ministério da Educação era liberar os municípios do processo de licitação.
Sem essa etapa, a obra poderia ser concluída num prazo de seis meses, segundo
previsão do MEC. O resultado, no entanto, não saiu como o esperado.

Editoria de Arte/Folhapress

http://www.folha.com.br/
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FALTA DE ESTRUTURA

No ano passado, quando esse formato foi adotado, o desembolso foi de 25,3% dos R$
3,5 bilhões previstos para o programa. Em 2012, ano de melhor execução até aqui, o
percentual chegou a 44,3% dos R$ 2,4 bilhões previstos.

"Todos nós aplaudimos quando a iniciativa foi feita, porque o objetivo era ganhar tempo.
Mas na prática, isso não aconteceu", lamenta Rodolfo da Luz, secretário de Educação
de Florianópolis.

Ele conta que, até o momento, nenhuma das cinco creches do município teve a obra
iniciada. O motivo principal, aponta, é a falta de estrutura dos fornecedores em atender a
demanda em diferentes regiões do país.

"A empresa tem que fazer uma extensão territorial muito grande, às vezes tem até
dificuldade de chegar no local. E na hora de montar tem que ter pessoal especializado."

A dificuldade em encontrar um terreno no tamanho exigido para a construção e deixálo
pronto para a obra também são apontados como fatores para o atraso.

"Eu mudei para esse novo modelo justamente porque o outro estava muito atrasado,
mas infelizmente ficou na mesma", conclui Neyde Aparecida da Silva, secretária de
Educação de Goiânia.

A cidade tem 14 creches e préescolas contratadas para receber a verba federal, mas
até agora apenas três foram iniciadas. Segundo a secretária, o município atende hoje 26
mil crianças na educação infantil, mas tem demanda adicional por 3.500 vagas.

Das empresas contratadas, ouviu dois motivos para a demora na execução das obras: a
dificuldade em encontrar matériaprima para o modelo prémoldado e o aumento do
custo da construção.

RECUO

Diante da enxurrada de reclamações de todo o país, o FNDE (Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da Educação) prometeu rever o modelo até o próximo mês (leia texto
nesta página).

A ideia agora é que as prefeituras voltem a receber dinheiro federal para desenvolver
projetos próprios hoje isso é permitido apenas para capitais e grandes cidades.

O recuo, no entanto, pode significar novo problema: os secretários pedem a atualização
do valor de repasse para a construção das creches, sob pena de a contrapartida dos
municípios ser excessiva.

Segundo a Folha apurou, o FNDE já sinalizou que, diante de um ano de ajuste fiscal,
terá dificuldade em atender o pedido das administrações municipais.

Endereço da página:
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Ministro da Educação destaca importância do
ensino infantil

16 DE ABRIL DE 201516 DE ABRIL DE 2015  ~  COMISSÃO  ~
O novo Ministro da Educação (MEC), Renato Janine Ribeiro, que também é professor titular do
Departamento de Filosofia da FFLCH‑USP, destacou em entrevista à rádio CBN que seu
desafio é universalizar e dar qualidade ao ensino infantil, algo que as Creches/Pré‑Escolas da
USP têm muito a contribuir. A entrevista foi concedida ontem, quarta‑feira, dia 15 de abril.

A partir do minuto 6:40, quando o entrevistador pergunta ao ministro o que ele pretende
deixar como marca principal para o MEC nessa gestão, ele responde:

“Há anos que toda pessoa que assume essa cadeira afirma que o essencial são as crianças. Acho
que nós temos que deixar claro isso. Nós temos que fazer de forma que desde a creche, desde a
pré‑escola as pessoas tenham uma educação de qualidade. São dois pontos muito importantes
e ao mesmo tempo difíceis: universalizar e dar boa qualidade. Não basta ter alguém para olhar
uma criança; é preciso que seja feito um trabalho educacional com as crianças, que desde cedo
elas tenham acesso a conhecimento, a lazer, orientado à qualidade. E que isso tudo seja
extremamente lúdico, extremamente prazeroso, porque ninguém quer enquadrar a criança
numa camisa de força. Ao contrário, a educação para as crianças é para ser praticamente o
modelo para o que a gente quer de uma educação que as pessoas aprendam a gostar de
aprender, que as pessoas aprendam a gostar de ampliar seus horizontes.”

“Segundo, você precisa de recursos, mas primeiro você precisa saber muito bem para onde
você vai destinar esses recursos, e para quais projetos. Não é apenas a construção da creche; é
também que tipo de formação vai se ter e isso tem que ser muito importante e inclusive tem
que se respeitar muito as especificidades regionais.”

Ouça a íntegra da entrevista no link abaixo:

http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal‑da‑cbn/2015/04/15/CONTROLE‑SOBRE‑AS‑
FUNDACOES‑DEVE‑SER‑PERMANENTE.htm
(http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal‑da‑cbn/2015/04/15/CONTROLE‑SOBRE‑
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