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Metrópole Rio Tietê
Trecho considerado
‘morto’ foi reduzido em
70,8%. Pág. A27

Portal. Veja linha
do tempo da greve
na USP

Após 114 dias, reitoria e grevistas fecham
acordo e USP deve voltar às aulas na 2ª

Zago reclama que verba
de ensino vai ‘para fralda’

‘É o reitor mais
difícil que já
conhecemos’

estadao.com.br/e/cronousp

P arece claro que a situação financeira
da USP não estará resolvida com o
fim da greve, muito pelo contrário –

continuará o déficit anual para gastos de
manutenção, incluindo salários, em rela-
ção ao orçamento proveniente do Estado.
As reservas continuarão sendo consumidas
em uma proporção que dependerá do even-
tual crescimento do ICMS e da política de

reajustes salariais das estaduais paulistas.
A universidade está procurando soluções

para equilibrar as finanças, mas isso só de-
ve ocorrer no médio prazo, por meio de pro-
gramas como a mobilidade de funcionários
para evitar contratações para substituição
de pessoal aposentado ou demissionário
em setores onde pode ser reduzido o pes-
soal com a informatização e desburocrati-
zação de processos. Há também o progra-
ma de demissão voluntária que poderá tra-
zer resultados no médio prazo.

Para concluir, é importante observar que
os aumentos salariais praticados e noticia-

dos, na gestão anterior, que ficaram muito
acima da inflação, principalmente para os
funcionários (que até poderiam ter sido jus-
tificadamente, se não legalmente, conside-
rados como adiantamentos de reajustes
salariais), não serviram para atenuar os mo-
vimentos reivindicatórios e grevistas dos
servidores, o que soa mal para a sociedade
paulista, que já parece um pouco cansada
com as sucessivas crises e manifestações
de corporativismo da universidade.
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● A Universidade de São Paulo
(USP) e a Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) anuncia-
ram ontem uma parceria com o
site Coursera, uma das princi-
pais plataformas de cursos onli-
ne do mundo. O objetivo é que as
universidades criem cursos em
língua portuguesa para o site,
que ganhou versão no idioma. O
material estará disponível em
2015. / BÁRBARA FERREIRA SANTOS
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Luiz Fernando Toledo

O reitor da Universidade de São
Paulo (USP), Marco Antonio Za-
go, voltou a defender ontem a
desvinculação do Hospital Uni-
versitário (HU), durante reu-
nião da Comissão de Educação
e Cultura da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp). E res-
saltou que a crise da universida-
de estadual deve ser vista “com
realidade”.

Zago afirmou que a desvincu-
lação do HU não pode ser vista
com “preconceito” pelos críti-
cos. “A gestão de um hospital
por uma universidade é coisa
do passado”, disse, mencionan-
do como exemplo o Hospital da
Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto, vinculado ao Estado.

Os gastos com o HU, que pas-
saria a ser responsabilidade da
Secretaria de Saúde, poderiam
ser usados para investir mais na
instituição, segundo o reitor.

“Eu sou proibido neste momen-
to de contratar docentes para
cursos e pesquisas porque te-
nho de gastar recursos com fral-
da e antibiótico”, declarou.

Propostas como a desvincula-
ção do Hospital Universitário

(HU) e o Plano de Demissão Vo-
luntária, que podem reduzir as
despesas da USP, têm sido criti-
cadas por alunos e funcioná-
rios, que chamam as iniciativas
de “desmonte”. Servidores e
professores fizeram interrup-
ções constantes durante o en-
contro, com vaias ao reitor.

Oportunidade. Para Zago, a cri-
se constitui uma “oportunida-
de” para reparar o déficit de cer-
ca R$ 1 bilhão da universidade
em 2013 e, segundo ele, deve re-
petir-se em 2014. “Obviamente
temos de estancar essa sangria
ou nós não sobreviveremos a
2016”, afirmou.

O dirigente afirma que as
ações visam “a dar estabilidade
para o futuro”. Este foi um dos
motivos pelos quais o Conselho
dos Reitores das três universida-
des paulistas encaminhou, na
semana passada, ofício ao Esta-
do e à Alesp para solicitar um
aumento no repasse às institui-
ções. “Temos, obrigatoriamen-
te, de levar em consideração
sempre o sonho e a realidade”,
disse, referindo-se às medidas
tomadas por ele.

Situação financeira
não está resolvida

Duas estaduais
integram Coursera

Funcionário da USP há quase
40 anos e presidente do sindica-
to dos trabalhadores da univer-
sidade, Magno de Carvalho afir-
mou que essa foi a greve mais
longa e difícil de que já partici-
pou. Ele reclama que a adminis-
tração da USP agiu com intransi-
gência, como no corte de ponto
dos grevistas, e classifica como
“um tiro no pé” a ideia do reitor
Marco Antonio Zago de levar a
paralisação à Justiça do Traba-
lho. Zago diz que, antes de acio-
nar o tribunal, os sindicatos se
recusavam a negociar.

“O Zago saiu derrotado dessa
greve”, disse Carvalho. “É o rei-
tor mais difícil que já conhece-
mos. Já conseguiu superar o Ro-
das (antigo dirigente)”, criticou.
Apesar do fim próximo da gre-
ve, as entidades sindicais de do-
centes e servidores ainda pro-
metem manter forte oposição
às recentes propostas para ali-
viar a crise financeira.

Duas das sugestões mais polê-
micas são o plano de demissão
voluntária (PDV), que prevê
aposentadoria antecipada de
1,7 mil funcionários, e a transfe-
rência do Hospital Universitá-
rio (HU) e do Hospital de Reabi-
litação de Anomalias Craniofa-
ciais (Hrac), em Bauru, para a
Secretaria Estadual de Saúde.

O PDV foi ratificado pelo
Conselho Universitário (CO),
instância máxima da USP, e co-
meçará ainda neste ano. A des-
vinculação do Hrac também já
foi aprovada pelo órgão e o re-
passe do HU deve ser discutido
pelo CO em outubro. O gover-
nador Geraldo Alckmin
(PSDB), porém, afirmou na se-
mana passada que o governo do
Estado não tem interesse em as-
sumir os hospitais. / V.V.

Negociação no TRT. Calendário letivo será definido por faculdade; servidor vai cumprir até uma hora a mais de expediente

Victor Vieira

Após 114 dias de greve, a reito-
ria da Universidade de São
Paulo (USP) e os funcioná-
rios chegaram a um acordo
para encerrar a paralisação.
O impasse foi resolvido on-
tem, em audiência na Justiça
do Trabalho, e o funciona-
mento da instituição deve vol-
tar ao normal na segunda-fei-
ra. Assembleias de docentes e
servidores devem decretar
até amanhã o fim do movi-
mento, um dos mais longos
da história da USP.

Os grevistas, que cruzaram
os braços contra o congelamen-
to de salários, conseguiram rea-
juste de 5,2%, que compensa as
perdas com a inflação do último
ano. As categorias também rece-
berão abono de 28,6 % para co-
brir a defasagem salarial desde
maio. A reitoria, que apontava a
crise financeira como justificati-
va para negar o aumento, só fez
proposta de reajuste neste mês.

A reposição dos dias parados
ainda travava o acordo. A USP
queria que os grevistas compen-
sassem praticamente todas as
horas e os funcionários reivindi-
cavam acabar com o serviço acu-
mulado, sem tempo adicional.
A reunião sobre o tema entre
líderes sindicais e a comissão
montada pela reitoria, feita pe-
la manhã, fracassou.

Na audiência no Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), à tar-

de, o desembargador Davi Fur-
tado Meirelles ameaçou várias
vezes encerrar a mesa de nego-
ciação pela dificuldade de con-
senso. “Se não avançamos, a
questão será julgada pelo tribu-
nal e as duas partes poderão se
arrepender”, advertiu. O aper-
to de mãos só aconteceu depois
de um telefonema ao reitor Mar-
co Antonio Zago, que foi chama-
do para a reunião do TRT, mas
participou de audiência pública
na Assembleia Legislativa (mais
informações nesta página).

Pelo acordo firmado no TRT,
os funcionários deverão com-
pensar o tempo parado até o
fim do ano letivo, em 12 de de-
zembro, com limite de uma ho-
ra além do expediente. O de-

sembargador também reco-
mendou à reitoria pagar o vale-
refeição e o vale-transporte re-
ferente aos dias parados.

No caso dos professores, a re-
posição deve ser de todas as clas-
ses suspensas durante a parali-
sação. O calendário dessas au-
las será definido por faculdade,
após o fim da paralisação. Em
algumas unidades, como a Fa-
culdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH),
praticamente todas as ativida-
des foram canceladas. Já em ou-
tras, como a Escola Politécnica,
a rotina acadêmica é normal.

Outro pedido levado pelos
funcionários à audiência foi o
reajuste do vale-refeição. Co-
mo o item não estava na pauta

inicial de reivindicações da cate-
goria, o magistrado sugeriu que
a revisão do benefício fosse dis-
cutida em outro momento.

Assembleias. Os funcionários
ainda se reúnem amanhã para
discutir o acordo. O presidente
do Sindicato dos Trabalhado-
res da USP (Sintusp), Magno de
Carvalho, porém, disse que é pe-
quena a chance de continuar
com a greve. “É nula quase”, afir-
mou. Os docentes fazem assem-
bleia hoje, mas já haviam indica-
do volta às aulas na segunda-fei-
ra, caso houvesse aprovação do
abono, o que ocorreu anteon-
tem, e avanço no TRT.

“Houve triunfo da negocia-
ção”, declarou ontem a superin-

tendente jurídica da USP, Ma-
ria Paula Dallari Bucci, na saída
da audiência. Ela também desta-
cou a postura da reitoria de le-
var a maioria das discussões so-
bre o reajuste e a greve ao Con-
selho Universitário (CO), ór-
gão máximo da instituição. Ape-
sar da pressão dos grevistas, o
abono só foi aprovado depois
de aval do CO.

Uma das principais críticas
de Zago a seu antecessor, João
Grandino Rodas, foi a falta de
transparência na administra-
ção da USP. Várias das medidas
que levaram ao aumento de gas-
tos não foram, segundo Zago,
analisadas pelo CO. Rodas diz
que nem todas as decisões exi-
giam votação do órgão.

Ensino superior. Professores e funcionários, que cruzaram os braços contra o congelamento de salários, conseguiram reajuste de
5,2%, que compensa as perdas com a inflação. As categorias também receberão abono de 28,6 % para cobrir a defasagem desde maio

● Unesp
Docentes e
servidores já
aprovaram a
proposta de
abono da reito-
ria, mas ainda
não há acordo
final.


