Ofício Cruesp no 08/2020
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Ref.: Ofício Fórum das Seis no 7/2020.
Prezado Senhor,

1.

2.

3.
4.

Em relação à solicitação de nova reunião do Fórum das Seis com o
Cruesp, item 1 do ofício, dada as suas especificidades, cada universidade
irá adotar protocolos próprios para o plano de retorno, buscando
alinhamento com as diretrizes do Governo do Estado. Portanto, essa
discussão está ocorrendo internamente em cada universidade.
Sobre às solicitações do item 2 do ofício, reiteramos que os dados das
universidades são de domínio público e estão disponíveis nos respectivos
balanços patrimoniais da USP, Unicamp e Unesp, publicados no Diário
Oficial do Estado de São Paulo (DOE) e nos sites oficiais das
universidades. Esclarecemos, ainda, que não é possível fazer a
simulação solicitada, pois o superávit financeiro é próprio de um
determinado exercício e não pode ser considerado de forma cumulativa.
Em relação ao “Programa de Demissão Incentivada”, contido no PL
529/20, reforçamos que as universidades não têm interesse nem
disponibilidade orçamentária e financeira para aderir a este programa;
Agradecemos as informações sobre os encontros virtuais organizados
pela Frente Paulista em Defesa do Serviço Público (item 3 do ofício);
Agradecemos o encaminhamento da minuta de manifestação conjunta,
porém, os reitores entendem que o Cruesp e o Fórum das Seis possuem
canais de comunicação distintos, e que poderemos atuar em paralelo e de
forma convergente. Os reitores consideram, ainda, que o texto não é
compatível com a linguagem utilizada pelo Cruesp.
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Em atenção ao ofício em referência, informamos que:

