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Senhores Docentes
Senhores Funcionários
Reproduzimos a seguir, para conhecimento da comunidade, ofício encaminhado ao sr.
coordenador do Fórum das Seis Entidades nesta terça-feira.
Ilmo. Sr.
Prof. Dr. Milton Vieira do Prado Júnior
Coordenador do Fórum das Seis Entidades
Sr. Coordenador
Agradecemos o envio do Ofício 16/2004, no qual o Fórum das Seis solicita ao CRUESP agendamento
de reunião de negociação. Consideramos importante restabelecer as negociações com as entidades
sindicais representadas por V. Sa., como importantes também nos parecem as considerações que se
seguem.
Preocupa-nos sobremaneira a má exposição para a instituição universidade pública e gratuita que
vem sendo gerada por sucessivas ações com recurso à violência que tem acontecido neste episódio de
paralisação em função da data-base de 2004. Para lembrar alguns acontecimentos recentes, vimos no dia
18 de Junho a Reitoria e o Conselho Universitário da Unesp serem invadidos enquanto em Campinas
realizávamos uma reunião de negociação entre o Fórum e o CRUESP. Desde o início do movimento a USP
convive com piquetes coercitivos e violentos, não condizentes com as características do mundo acadêmico,
que se baseia no livre debate e na liberdade dos indivíduos para escolher suas ações. Finalmente
presenciamos no último dia 2 de Julho a invasão e depredação da Reitoria e da Sala do Conselho Universitário
da Unicamp, ocorridas na seqüência de uma manifestação convocada pelo Fórum.
Registramos como positivo que neste último caso o Fórum dissociou-se explicitamente das ações
violentas, mesmo que não as tenha repudiado. Em particular, esta última agressão aos valores tão caros
à universidade pública e gratuita gerou enorme exposição negativa para a instituição, através de fotos de
vândalos semidespidos e encapuzados gesticulando freneticamente pelas janelas do prédio. Queremos
crer que o Fórum, mesmo não tendo manifestado isso explicitamente, repudia tal comportamento.
Nosso compromisso com o bom nome e o futuro da universidade pública e gratuita brasileira nos leva
a propor a este Fórum que, sim, poderemos retomar reuniões de negociação, as quais serão agendadas
assim que cessarem as práticas violentas endossadas por certos participantes do movimento. Em particular,
esperamos que sejam levantados os piquetes coercitivos e violentos, sobretudo na Reitoria da USP, mas
também em quaisquer outros locais, restabelecendo-se o direito de professores, alunos e funcionários de
terem acesso a seus locais de trabalho, se e quando o desejarem, sem constrangimento.
Uma vez cessadas estas ações, marcaremos em seguida a reunião solicitada, e a nosso ver
necessária. Temos certeza que este Fórum, comprometido, como sempre tem manifestado, com a defesa
da universidade pública e gratuita, entenderá esta solicitação como positiva, atendendo-a para que possamos
retomar as negociações.
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