
Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé - São Paulo - SP
CEP: 01109-010 - Telefone (11) 3228-7208 / 2763-7559

CNPJ: 03.658.820/0008-30 IE: Isento
Portal: www.sinasefesp.org.br / E-mail: sinasefesp@sinasefesp.org.br

Moção de Apoio

O SINASEFE, seção São Paulo, um sindicato que também acredita nas lutas conjuntas dos trabalha-
dores e de suas representações sindicais, vem oferecer sua solidariedade de luta no que for preciso 
ao SINTUSP que vem sofrendo absurdos ataques do reitor Zago com ameaça iminente de despejo 
da sua sede sindical, como parte de um projeto de desmonte da Universidade Pública. Assinamos 
como entidade classista o abaixo assinado da página virtual: www.change.org/p/reitoria-da-usp-
-manifesto-contra-o-despejo-do sintusp

“Na linha da onda repressiva aos direitos trabalhistas que assola o país, aproveitando-se do abalo das 
bases democráticas, a direção da USP levou adiante de forma radical seu projeto, declarado no início 
da gestão do atual Reitor, de eliminar o sindicalismo da universidade.

Primeiro, por meio de um Ofício, emitido em 06 de abril deste ano, a direção da USP conferiu um pra-
zo de 30 (trinta) dias para que o Sindicado dos Trabalhadores da USP (SINTUSP) deixasse o cômodo 
que ocupa no campus.

A comunidade uspiana reagiu e, aparentemente, a direção da Universidade havia desistido de cometer 
esse desatino.

No entanto, na sexta-feira passada, dia 09 de dezembro, aproveitando-se mais uma vez do período das 
férias, como já se tornou tradição na USP, para o cometimento de atos arbitrários, a Reitoria obteve 
decisão judicial liminar para a promoção, mesmo por via militar, do despejo do SINTUSP da sede que 
ocupa nas dependências da universidade.

Como já expresso em Manifesto anterior, o SINTUSP ocupa referido local desde a sua fundação na 
década de 60 e o fez de forma consentida por todas as administrações da universidade em todos esses 
anos, inclusive a atual.

Se havia (e não há) alguma irregularidade jurídica na cessão efetivada, para a realização de uma ativi-
dade que é, aliás, essencial à dinâmica da universidade, pois que não há universidade sem trabalhado-
res, antes haver-se-ia que fixar punições de responsabilidade para todos os reitores, inclusive o atual, 
para somente depois se chegar à providência do despejo.

O local, além disso, é muito pequeno e possui instalações bastante precárias, não servindo, pois, cer-
tamente, a nenhuma atividade acadêmica ou administrativa da USP.
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COORDENAÇÃO FUNCIONAL SINASEFE-SP
UM SINDICATO INDEPENDENTE E COMBATIVO

O ato da Reitoria não atende a nenhum fundamento jurídico administrativo, representando, pois, me-
ramente, um ato antissindical.

Para tentar justificar o despejo, a Reitoria alegou existir uma necessidade acadêmica da Escola de 
Comunicações e Artes (ECA), onde o imóvel se encontra, mas a ECA, por intermédio de sua Congre-
gação, em reunião realizada no dia 27/04/16, já deixou claro, em nota, que “não solicitou à Reitoria 
da USP a desocupação da sede do SINTUSP para efeito de reorganização dos espaços acadêmicos da 
Escola”.

Resta evidenciado, portanto, que o ato da Reitoria não passa de uma atitude de represália contra a ação 
sindical do SINTUSP, caracterizando-se, por isso, como um atentado à classe trabalhadora como um 
todo, o que é incompatível com a moralidade administrativa e o respeito à ordem constitucional.
Essa autêntica declaração de guerra da direção da universidade contra todos aqueles que lhe prestam 
serviços é, ao mesmo tempo, uma declaração de guerra contra a comunidade acadêmica.

Assim, os abaixo-assinados repudiam publicamente o ato da Reitoria da USP ao mesmo tempo em que 
recusam a legitimidade do ato, vez que contrário à própria razão de ser de uma universidade como 
fonte produtora e difusora de um saber voltado à elevação da condição humana, ao respeito da ética e 
contra todas as práticas arbitrárias e antidemocráticas.”

Abaixo assinado publicado originalmente em  11 de dezembro de 2016.


