DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP e Representação Estudantil da Unesp

Ofício nº 06/2016
São Paulo, 7 de abril 2016
Senhores Professores,
Foi com grande apreensão que tomamos conhecimento do ofício CODAGE/194/2016, cujo
teor anuncia a pretensão desta administração de desocupação do espaço há décadas utilizado
pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp). Mais ainda, estabelece o prazo de 30 dias
para a sua consecução e contém uma ameaça de recurso a “medidas judiciais pertinentes”, caso a
intimação não seja atendida.
Parece-nos evidente que não estamos diante de uma questão simples de “regularização
dos espaços públicos situados nos campi da Universidade de São Paulo”. Este ato configura um
ataque violento contra um Sindicato de trabalhadores que tem lutado incansavelmente em defesa
da sua categoria e da Universidade. Pouco ou nenhum apreço foi dado à importância do Sintusp na
história da USP, muito menos o devido respeito foi demonstrado ao conjunto dos servidores, que
têm batalhado para manter a qualidade dos serviços prestados por esta importante instituição à
sociedade e certamente o continuarão fazendo, mesmo após o término da vossa gestão.
O Fórum das Seis conclama a Reitoria da USP a realizar uma reflexão mais aprofundada
sobre este ato administrativo, sem qualquer diálogo antecipado com os diretamente atingidos e
cujo significado e consequências podem estigmatizá-la como gestão autoritária, por não tolerar a
existência de movimentos sociais no exercício de seu direito de se organizarem em sindicatos e
expressarem livremente suas bandeiras de luta, conforme garante a Constituição Federal de 1988.
No aguardo de que prevaleçam o respeito à atividade sindical e o apreço à categoria dos
trabalhadores da USP, devidamente representados pelo Sintusp, apresentamos protestos de
estima e consideração e aguardamos vossa manifestação.
Atenciosamente,
João da Costa Chaves Jr. e Alberto de Souza
p/ Coordenação do Fórum das Seis
Ilustríssimos Senhores
Prof. Dr. Marco Antonio Zago, Reitor da USP.
Prof. Dr. Vahan Agopyan, Vice-reitor da USP.
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