CARTA ABERTA AOS ALUNOS DO MOVIMENTO DE OCUPAÇÃO DA
UEMS DE PARANAÍBA E DE REPÚDIO AOS SEUS CRÍTICOS
Primeiramente quero mais uma vez manifestar meu total apoio aos alunos da UEMS que
estão ocupando a Unidade Universitária de Paranaíba. Eles sabem que eu não era a favor
dessa alternativa de manifestação, que acreditava que haviam outras opções, mas, que,
em reunião prévia realizada entre o movimento e grupo de professores que eu estava
presente, assumi o compromisso de apoiar o que fosse decidido na Assembleia realizada
em 28/10/2016.
Quero deixar bem claro então que vocês possuem o meu respeito, meu apoio e minha
admiração.
Quero registrar a vocês discentes da UEMS que estão sofrendo duras críticas neste
momento de parte da população de Paranaíba que uma das maiores virtudes do ser
humano é exatamente ter coragem de manifestar uma posição a respeito de algo.
Vocês demonstram enorme virtude quando DEFENDEM NOSSOS DIREITOS, os
direitos até mesmo dessa parte da população que, tomada pelo ódio fascista e pela
desinformação disseminada pela mídia, está, de certa forma, rotulando,
massacrando, ofendendo, injuriando, caluniando e difamando vocês.
CORAGEM - sair de cima do muro exige coragem, e, ficar em cima do muro é escolher
o lado do mais forte, é escolher ficar contra o oprimido, ficar contra o mais fraco e assim,
fica claro que vocês estão do lado certo da história, já que tiveram a coragem de sair da
inércia e enfrentar um turbilhão de medidas restritivas de direitos que estão sendo tomadas
por um congresso que está comprometido em mais de 2/3 por corrupção e denúncias
sérias de corrupção.
IMPORTÂNCIA. Já pararam para pensar no tamanho da importância da luta de
vocês? Vocês estão lutando pela manutenção do Estado Social, pela manutenção da
tão famosa Constituição Cidadã, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 que dentre suas virtudes podemos citar os Objetivos da República elencados no
Artigo 3º da CF/88:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Ora, é evidente, é claro como a luz do dia que a aprovação desta PEC torna impossível a
viabilização de qualquer um dos Objetivos da República, ou seja, trata-se de uma PEC
inconstitucional em sua essência.
Quem critica vocês meus Heróis, e agora meus alunos, me permitam chamá-los de Heróis,
não tem a mínima noção da importância da luta que estão travando. Não sabem que
dependem do sucesso dessa luta de vocês, somada é claro ao crescimento dos movimentos
com os alunos secundaristas, com as demais universidades, as demais Unidades

Universitárias da UEMS, que teremos ou não a manutenção ou o desmonte do Estado
Social no Brasil. A manutenção ou não do Estado Democrático de Direitos no Brasil.
Depende, meus queridos alunos, verdadeiros Heróis, da vitória do vocês para que subsista
no Brasil:
- A Universidade Pública;
- A Saúde Pública;
- A Manutenção de Bolsas do FIES nas Universidades Privadas;
- A Farmácia Popular;
- O Minha Casa Minha Vida;
- O Sistema Único de Saúde;
- O SAMU;
- O Policiamento Militar;
- O Bolsa Família;
- O Investimento em Rodovias;
- O Investimento em Ferrovias;
- A Construção de Creches;
- A Contratação de Professores e demais funcionários Públicos;
- A Construção de Postos de Saúde;
- A Construção de Delegacias;
- A Compra de Viaturas e armamento para a Polícia Militar;
- A Reforma e Construção de Postos de Saúde;
- A realização de Exames Médicos como mamografias, radiografias etc.
- A Manutenção da valorização do salário mínimo;
- A Manutenção do combate à fome no país;
Sabe meus heróis, existem vários estudiosos sérios, como Bresser Pereira, por exemplo,
um reconhecidíssimo economista fundador do PSDB, que é absolutamente contrário a
aprovação desta PEC.
Existem estudiosos que dizem que em 20 anos de congelamento de investimentos sociais
nós teremos o IDH – o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil equiparado ao de
países miseráveis do continente Africano.
ENTÃO MEUS QUERIDOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO
GROSSO DO SUL, POR FAVOR, ME PERMITAM A PARTIR DESSE MOMENTO,
CHAMÁ-LOS DE HERÓIS E EXTERNAR TODO O MEU RESPEITO E
ADMIRAÇÃO PELA LUTA QUE VOCÊS DESENCADEARAM, MESMO QUE A
TENHAM DESENCADEADO UTILIZANDO UM MÉTODO QUE EU MANIFESTEI
QUE NÃO CONCORDAVA. MAS UMA LUTA DEVE SER PROMOVIDA DE

ALGUMA FORMA E, NA MESMA REUNIÃO MANIFESTEI E DEIXEI CLARO,
ASSIM COMO UM GRANDE NÚMERO DE PROFESSORES, QUE APOIARIAMOS
A DECISÃO SOBERANA DE SUA ASSEMBLEIA.
Assim, eu Alessandro Martins Prado, quero externar todo meu respeito, carinho e
admiração para esse grupo de alunos dos Cursos de Ciências Sociais, Direito e Pedagogia,
da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Paranaíba,
por vocês estarem defendendo os nossos direitos, inclusive os direitos de quem hoje estão
lhes criticando, estarem defendendo a manutenção do Estado Social Brasileiro, por
estarem defendendo a manutenção do Estado Democrático brasileiro estabelecido com a
promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Vocês, meus queridos alunos da UEMS que estão neste movimento, assim como todos os
alunos secundaristas do país que estão resistindo em suas escolas estaduais e os demais
estudantes universitários do país que iniciaram sua resistência em defesa do nosso direito,
para mim, são verdadeiros Heróis. É nessa juventude que renovo minhas esperanças
no futuro deste Brasil.
Paranaíba, 30 de outubro de 2016.
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