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Prezado Prof. Dr. Julio Cezar Durigan,

O Fórum das Seis tomou conhecimento de que a Reitoria da Unesp fez circular dois comunicados

referentes às greves e manifestações reivindicatórias em curso nessa instituição, que trazem apreensão às

comunidades das três universidades e do Centro Paula Souza. 

Os referidos documentos não acenam com possibilidades concretas de diálogo, que podem e

devem levar à solução dos problemas em pauta. Ao contrário, sugerem a leitura de que a opção feita pela

Reitoria da Unesp foi a de adotar ameaças de represália, por exemplo o corte do ponto dos

técnico-administrativos e medidas punitivas aos estudantes que se ausentarem das aulas. Tal postura em

nada contribui para o diálogo efetivo, muito especialmente se as situarmos na conjuntura de amplas

manifestações que ocorrem em todo o país nas últimas semanas.

É preciso ressaltar, também, a inconsistência das alegações utilizadas por esta Reitoria para se

negar a negociar a adoção de tratamento isonômico reivindicado pelos três segmentos da comunidade

unespiana. A alegada falta de recursos para corrigir distorções em relação às outras duas universidades

estaduais – que se verificam no piso dos servidores técnico-administrativos, nos “benefícios”, nas bolsas

estudantis, entre outras – é contraditória com os números divulgados pela própria Unesp. A planilha de

repasse do ICMS de janeiro a abril/2013, emitida pelo Cruesp, por exemplo, mostra que a Unesp é a que

menos está comprometendo recursos no item “% da folha de pagamento bruta acumulada sobre as

liberações financeiras”. Enquanto na Unicamp e na USP este percentual é de, respectivamente, 94,50% e

104,03%, na Unesp é de 92,96%.

Assim, o Fórum das Seis insta a Reitoria da Unesp a negociar com as entidades representativas o

tratamento isonômico para seus técnico-administrativos, estudantes e docentes, bem como a fazer cessar

quaisquer medidas punitivas e repressivas, que em nada contribuem para que a universidade retorne às

suas atividades habituais de ensino, pesquisa e extensão.
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