E S P E C I A L FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
|| POR QUE O PREFEITO PAULINHO SERRA NÃO INDICA O
REITOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ?
|| POR QUE O PREFEITO NÃO QUER CONVERSAR COM O SINPRO ABC?
|| O PREFEITO NÃO SE PREOCUPA COM A FSA?

SINDICATO E PROFESSORES/AS
EM DEFESA DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ!

E

ntre outubro e dezembro de 2017 houve consulta à comunidade acadêmica e eleição para
os cargos de reitor e vice no Centro Universitário Fundação Santo André. A FSA é uma fundação pública de direito privado, e os nomes que
participam do processo eleitoral são encaminhados ao prefeito; e o mesmo precisa escolher quem
assumirá a direção da Instituição. Todos os prefeitos, até
agora, sempre respeitaram a decisão da comunidade
acadêmica, indicando aquele que teve o maior número
de votos, pelas regras do processo eleitoral. Devido a um
grave equívoco interno, que não foi alterado por nenhuma reitoria da FSA (nem sugerido por nenhum prefeito),
as eleições ocorrem em outubro, mas o mandato da reitoria termina somente no dia 31 de março.
Os professores e professoras da Fundação Santo
André já pediram ao prefeito Paulinho Serra para indicar,
o mais rápido possível, o novo reitor, pois assim poderia
ocorrer um processo de transição entre o atual e o novo
gestor da Instituição, visando construir caminhos para a
solução dos problemas existentes, entre eles, o atraso no
pagamento de salários. Os docentes da FSA não receberam os salários de novembro e dezembro de 2017 e
janeiro de 2018, nem o décimo terceiro de 2017, sendo
pago somente uma parte do décimo terceiro de 2016.
Além disso, já são três anos sem receber reajuste de sa-

lários. A posição do prefeito, de se calar sobre a FSA,
está gerando tensão, incerteza e insegurança entre os
professores, funcionários e estudantes.
Infelizmente o prefeito Paulinho Serra se recusa a
receber o Sindicato dos Professores do ABC para dialogar sobre a Fundação Santo André. O que o prefeito
pretende fazer? Por que ele não dialoga com o sindicato?
Por que não indicou o novo reitor? Será que a educação
não tem importância para o atual prefeito? Qual é o projeto de Paulinho Serra para a FSA? Ele tem algum projeto? Ele quer construir uma proposta de solução para os
problemas da FSA com participação ativa dos professores, funcionários e estudantes? Ele quer vender/privatizar a FSA? Ele está preparando uma intervenção na FSA?
O Sinpro ABC está na defesa dos salários e direitos
dos docentes, e continua exigindo uma reunião urgente
com o prefeito para dialogar sobre a atual situação da
Fundação. Pedimos o apoio dos vereadores para intermediar essa negociação, e que nos ajudem a conseguir
uma reunião urgente com Paulinho Serra. É inadmissível
um gestor público se recusar receber os munícipes e suas
entidades representativas, diante de um tema que está
relacionado à educação de qualidade em nossa região.
A FSA merece respeito por sua história e importância na
formação de cidadãos críticos e conscientes no Grande
ABC.

ATENÇÃO PROFESSORES E PROFESSORAS DA FSA:

Compareçam no dia 22/02 (quinta-feira) – 16h na Câmara Municipal de Santo André.
Vamos usar a tribuna livre para exigir que o prefeito escolha imediatamente o novo reitor.
Queremos a FSA sob nova direção.
SÓ A ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO VÃO GARANTIR NOSSOS DIREITOS!!!
DIRETORIA DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC

