Manifestação da Congregação da FEUSP em apoio à liberação de todos os funcionários
eleitos para participar do 7º Congresso Estatutário dos Funcionários da USP

O 7º Congresso Estatutário dos funcionários da USP, evento organizado pelo Sintusp,
estava previsto para ocorrer dos dias 22 a 25 de abril de 2019. Trata-se de um evento
que ocorre a cada 3 anos. De acordo com as informações divulgadas pelo sindicato, a
negociação acerca da liberação dos funcionários eleitos nas unidades para participar do
Congresso estava em curso desde o início desse ano. No entanto, na quinta-feira, dia
18/04, véspera de feriado, a Codage encaminhou um ofício para as direções das
unidades restringindo a possibilidade de liberação dos trabalhadores eleitos para
participar do congresso. De acordo com o referido ofício, ficaria a cargo de cada diretor
de unidade a decisão acerca da liberação, e no caso dos funcionários eleitos delegados
que não fazem parte das instâncias de direção do Sintusp, tal liberação só poderia se dar
mediante a compensação das horas. Tal medida acabou por inibir a participação dos
funcionários, o que levou à suspensão do referido evento por parte da comissão
organizadora e posteriormente referendado pela plenária de abertura do congresso.
A Congregação da Faculdade de educação, realizada no dia 25/04/19, manifesta seu
apoio à demanda dos trabalhadores de que haja uma garantia pela reitoria de liberação
integral dos funcionários eleitos nas unidades como delegados para participação no 7º
Congresso estatutários dos Funcionários da USP. Compreendemos que é indispensável
para o funcionamento democrático deste fórum que sejam garantidas as mesmas
condições de participação por todos os membros dessa categoria, sem distinções entre
representantes sindicais e os demais funcionários, e sem distinção entre as diferentes
unidades da USP.
O atual contexto político e social pelo qual passa o país exige da comunidade acadêmica
e das universidades um esforço comum em defesa das liberdades democráticas e do
direito à organização política e sindical dos trabalhadores. Esperamos que a Reitoria e
os órgãos competentes revejam a medida então adotada e que seja viabilizada a
realização do referido congresso.

