
Subject: ENC: Creche na USP
From: "Eduardo Matarazzo Suplicy" <eduardo.suplicy@prefeitura.sp.gov.br>
Date: 15/05/2015 15:46
To: <herman@sp.gov.br>, <wajorge@usp.br>, <gsas@usp.br>, <gr@usp.br>
CC: <cin�adevequi@gmail.com>

Ao Senhor Secretário Estadual de Educação, Herman Jacobus Cornelius Voorwald,
Ao Magnífico Reitor da USP, Marco Antonio Zago,
Ao Senhor Superintendente de Assistência Social da USP, Prof. Dr. Waldyr Antonio Jorge,
 
Encaminho-lhe e-mail que me fora enviado por Cíntia C. Vequi-Suplicy, funcionária da Universidade de São Paulo
– USP, na qual solicita atenção da reitoria e da Superintendência de Assistência Social dessa Universidade para o
momento complicado em  que se encontram as creches da USP, que tiveram no ano de 2015 um corte de 141
vagas, representando um percentual de 25%.
 
Preocupados com a nova realidade imposta, pais e funcionários das creches se reuniram e formaram a Comissão
de Mobilização de Pais e Funcionários das Creches da USP que, em parceria com as Associações de Pais e
Funcionários de cada uma das unidades (São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos), elaboraram um dossiê cujo link
se encontra abaixo. Ressaltam os 30 anos de existência das creches, o quanto elas são importantes para que os
pais das crianças – funcionários, professores e alunos – possam desempenhar bem as suas funções e poderem
deixar suas crianças bem assistidas e bem cuidadas.
 
Além disso, segundo consta do dossiê, para além de sua função imediata, o trabalho das creches da USP têm
sido objeto de análise e de produção acadêmica gerando teses, dissertações e projetos de iniciação científica,
além de disponibilizar estágios.
 
Sendo, assim, peço a gentileza de voltarem especial atenção para o problema exposto, a fim de que a USP possa
manter a qualidade e quantidade de atendimento das creches, instituição escolar que é cada vez mais valorizada
pelo que proporciona no desenvolvimento das crianças e no bem estar das famílias.
 
Cordialmente,
 
Eduardo Matarazzo Suplicy
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
(11) 3397-1402
 
 
 

De: Cintia C. Vequi-Suplicy [mailto:cintiadevequi@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 14 de maio de 2015 12:03

Para: Eduardo Matarazzo Suplicy; eduardo.suplicy@senador.gov.br

Assunto: Creche na USP

 
Prezado Prof. Sr. Eduardo Suplicy,

Meu nome é Cíntia C. Vequi Suplicy, sou funcionária da Universidade de São Paulo e gostaria de expor
um problema bem grave que está acontecendo na USP e afeta as crianças de 0 a 6 anos, filhos de
docentes, funcionários e principalmente dos alunos.

Em 2015 a Reitoria da USP impediu a matricula de 141 crianças de 0 a 6 anos nas cinco unidades de suas
Creche/Pré-Escolas (três na cidade de São Paulo, uma em Ribeirão Preto e uma em São Carlos). O
motivo, segundo a Reitoria foi que 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
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