CRUESP
Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
COMUNICADO CRUESP n° 11/2004
Senhores Docentes
Senhores Funcionários
Reproduzimos a seguir, para conhecimento da comunidade, ofício encaminhado ao sr.
coordenador do Fórum das Seis Entidades no dia 15 de julho de 2004
Ilmo. Sr.
Prof. Dr. Milton Vieira do Prado Júnior
Coordenador do Fórum das Seis Entidades
Sr. Coordenador
Agradecemos a resposta de V. Sa. ao Ofício CRUESP 19/04.
Naquela correspondência, o CRUESP, pela segunda vez, fez um esforço no sentido de que fossem
retomadas as reuniões de negociação com o Fórum das Seis. Para tanto, solicitamos apenas que, no
interesse da boa visibilidade da universidade pública e gratuita, as entidades integrantes do Fórum cessassem
as ações coercitivas que têm sido utilizadas para forçar a adesão ao movimento em curso. Mencionamos
explicitamente os piquetes agressivos e ameaçadores que têm funcionado na Reitoria da USP e em
certas unidades da Unesp.
É convicção do CRUESP que este tipo de atitude compromete a boa imagem do ensino superior
público e gratuito perante o contribuinte, além de ter conteúdo anti-acadêmico e violar a liberdade dos
indivíduos de decidirem por si se desejam ou não aderir a um determinado movimento. O grau de desrespeito
aos valores universitários mais caros que o presente movimento tem atingido é inaceitável. O CRUESP
tem certeza de que a maioria dos professores, funcionários e estudantes de nossas três universidades
discorda de tais práticas.
Acreditamos que o Fórum também considere que as imagens veiculadas pela TV no dia 13/07 e
pelos jornais no dia seguinte, nas quais se viu um grupo de manifestantes invadir aos gritos o plenário da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e ameaçar Deputados, não são representativas do
sentimento, da educação e do apreço à democracia que vigoram na comunidade acadêmica das três
universidades estaduais paulistas. Mais uma vez o Fórum nada fez para evitar ou dissociar-se desse
comportamento inaceitável.
Entretanto o Fórum manifesta, no item 3 de sua correspondência de 13 de Julho, sua incapacidade
para conter ou mesmo para condenar tais atos. Além disso o Fórum não tomou qualquer iniciativa para
coibir ou pelo menos desautorizar os atos a que o CRUESP se referiu nas correspondências mencionadas
acima. Sendo assim, não consideramos viável retomar as reuniões neste momento, como não podemos
confirmar a reunião que havíamos tentativamente sugerido para o dia 16 de Julho. Para que possamos
agendar nova reunião, reiteramos as condições apresentadas nos ofícios CRUESP 17/04 e 19/04.
Acreditamos finalmente que o Fórum consiga retomar o compromisso que há muitos anos tem com
a defesa da universidade pública paulista, manifestando seu repúdio a essas ações recentes que tanto
vêm prejudicando o ensino superior público no Estado de São Paulo.
Atenciosamente.

CRUESP
Campinas, 16 de julho de 2004

