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A vidA nA cidAde universitáriA: FAntAsiA vs. reAlidAde

Coxinha no bandejão?
Enquanto alunos especiais ou 
de intercâmbio não têm direito 
a almoçar, os convidados 
fardados do reitor-interventor 
têm um lugar de honra à mesa

Os alunos que não são regu-
larmente matriculados (os cha-
mados especiais e os participantes 
dos programas de intercâmbio da 
universidade), não podem, como 
qualquer outro aluno da usP, al-
moçar nos bandejões. como não 
possuem carteirinha da USP, fi-
cam de fora dos bandejões e são 
tratados como uma espécie de es-
tudantes de “segunda classe”.

esses e os visitantes, que an-
tes podiam fazer suas refeições 
pagando um pouco mais do que 
o valor do ticket, estão de fora da 
“modernização” da usP imposta 
por rodas.

Já os policiais militares que 
circulam pela universidade a 
mando da reitoria...

Uma importante vitória contra o reitor-interventor

Juiz concede liminar e reverte 
expulsão de um dos oito 

estudantes eliminados por Rodas

editOriAl

Fora Rodas!
A luta pelo “Fora rodas” 

começou antes mesmo de sua 
posse na reitoria. desde o iní-
cio, sua indicação pelo então 
governador do estado, José 
Serra, no final de 2009, foi vis-
ta como uma provocação con-
tra a comunidade universitária.

em 11 de novembro, sob 
protestos e com a ajuda da po-
lícia, a casta dirigente da usP, 
composta em sua esmagadora 
maioria por professores titu-
lares, elegeu uma lista tríplice 
que foi enviada a José serra 
para que este nomeasse a partir 
daí o novo reitor.

A “votação” desta reduzida 
elite de pessoas “superiores” 
deu vitória para Glaucius Oli-
va, diretor do instituto de Físi-
ca de são carlos. em segundo 
e terceiro lugar, ficaram, res-
pectivamente, João Grandino 
rodas, diretor da Faculdade 
de direito e Armando corbani, 
pró-reitor de Pós-Graduação.

José serra, ignorando a in-
satisfação geral com o regime 
de poder dentro da universida-
de que se mantinha mobiliza-
da com intensa movimentação 
de estudantes e trabalhadores 
desde a ocupação da reitoria 
em 2007 contra seus decretos 
privatizadores, escolheu o se-
gundo colocado da lista: João 
Grandino rodas.

A escolha de serra comple-
tou o quadro grotesco que é o 
regime de poder dentro da usP 
e inaugurou a ofensiva que 
revelou a verdadeira ditadura 
que existe na universidade. Por 
isso ele foi apelidado de reitor-
-interventor.

A rejeição de estudantes e 

funcionários às eleições ex-
pressava uma rejeição geral da 
comunidade universitária ao 
regime de poder e a interven-
ção do Estado. Tal ficou claro 
no primeiro turno das eleições, 
onde o número de votos bran-
cos e nulos superou o dos três 
primeiros candidatos. e também 
no protesto dos estudantes no dia 
da posse de rodas, em janeiro de 
2010, em evento com a presença 
do prefeito Gilberto Kassab e do 
governador serra, quando dois 
estudantes foram presos.

serra passou por cima da 
vontade de toda a universidade 
e até mesmo da pequena buro-
cracia que a domina, escolhen-
do rodas para reitor.

rodas não tem nenhum 
apoio dentro da usP. seu único 
apoio vem do governo do esta-
do, que mantém a universidade 
sob sua tutela, contra a vontade 
da maioria dos seus membros, 
utilizando agora a polícia mili-
tar para sitiar o campus e impor 
sua política.

todos os setores, estudan-
tes, funcionários e professores 
já manifestaram posição contra 
a política de rodas e do PsdB 
na usP. A escalada de violên-
cia e repressão do último pe-
ríodo quando se intensificou a 
luta contra o reitor-interventor 
é a expressão mais clara da fra-
queza e isolamento da direita 
na universidade. Confirmando 
que essa luta ao lado do “Fora 
PM” está na ordem do dia. É 
preciso expulsar rodas e sua 
política repressora e acabar 
com o plano do PsdB de pri-
vatizar a mais importante uni-
versidade do País.

No último dia 29, o juiz Va-
lentino Aparecido de Andrade, 
da 10ª Vara da Fazenda Pública 
concedeu uma liminar suspen-
dendo a pena de expulsão apli-
cada contra um dos alunos ex-
pulsos pela reitoria, acusado de 
participar da ocupação da Mora-
dia retomada (térreo do bloco G 
do crusP).

O juiz considerou que a pena 
aplicada “pode ter eventualmen-
te se revelado desproporcional, 
se cotejada em face das circuns-
tâncias subjacentes, e que confi-
gurariam a infração que lhe foi 
atribuída”. em outras palavras, 
a apreciação do juiz é de que 

as provas apresentadas pela rei-
toria (as declarações de agentes 
de segurança da cOseAs) con-
tra o estudante são insuficientes 
para que esta aplique a pena de 
eliminação definitiva do corpo 
discente.

Antes da sua conclusão, o 
processo foi desmembrado e as 
penas de expulsão aplicadas in-
dividualmente a cada um dos es-
tudantes acusados pela reitoria. 
A decisão judicial se refere ape-
nas ao caso do estudante Marcus 
Padraic dunne, mas pode servir 
de base para a defesa dos demais 
estudantes expulsos.

A decisão abre um preceden-

te importante para a reversão 
das expulsões dos outro sete es-
tudantes acusados pela reitoria 
de invadir as dependências da 
universidade. É mais uma der-
rota do reitor-interventor no ter-
reno jurídico (a primeira ocor-
reu no mesmo dia, quando sob 
a pressão de advogados e estu-
dantes do largo s. Francisco a 
reitoria foi obrigada a liberar a 
entrada do equipamento de som 
necessário para a realização do 
show-protesto da calourada 
Unificada). 

leia a íntegra da decisão na 
página do USp Livre na internet 
(www.usplivre.org.br)

NAS FÉRIAS: estudantes protestaram em frente à reitoria contra a 
decisão de Rodas, que “eliminou” 8 estudantes do CRUSP em dezembro.

A POlíticA dO “MOrde e AssOPrA”

Depois de tentar comprar professores, 
Rodas processa a ADUSP por “difamação”

na mais recente edição 
do boletim da reitoria, o USP 
Destaques (nº 55, 2/3/2012), a 
assessoria de imprensa de ro-
das dirigiu suas baterias con-
tra a AdusP (Associação dos 
docentes da usP).

A reitoria abriu um proces-
so contra o sindicato dos pro-
fessores da usP exigindo pu-
nição no rigor da lei contra o 
suposto crime de “difamação”.

em nota, a entourage de 
Rodas afirma que “a diretora 
da Associação dos docentes da 
usP, Heloísa Borsari, e demais 

nove diretores daquela entida-
de deverão esclarecer as afir-
mações feitas à imprensa sobre 
o ‘desvio de verbas acadêmicas 
para construções’, sob pena de 
ação penal de difamação, em 
resposta à interpelação judicial 
distribuída, no dia 27 de feve-
reiro, à 1ª Vara Criminal - Foro 
regional de Pinheiros”.

na nota, o gabinete do 
reitor-interventor cobra ainda 
explicações da AdusP sobre 
declarações feitas por seus 
diretores à imprensa a respei-
to da superlotação de salas de 

aulas em alguns cursos.
rodas deixa evidente como 

pretende lidar com os pro-
fessores. Menos de um mês 
atrás, a reitoria divulgou que 
premiará os professores “mais 
bem comportados” com equi-
pamentos eletrônicos e via-
gens. Agora, diante da denún-
cia feita pela AdusP (que não 
faz mais do que sua obrigação 
ao denunciar as péssimas con-
dições de ensino), a reitoria 
procura a brecha para atacar 
os professores que “não entra-
rem na linha”.

A foto acima foi divulgada nas redes sociais da Internet em janeiro. Ela 
mostra uma policial militar com uma bandeja na mão dirigindo-se ao seu 
lugar em um dos bandejões da USP. Detalhe: sua pistola .40 continua 
na cintura. Vai que a comida decide protestar...
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rOdAs entreGOu à sPtrAns. QueM Perde É A cOMunidAde usP 

Afinal, de quem são os Circulares da USP?
Ainda sem o novo cartão (o “BUSP”), estudantes são obrigados pelos 
motoristas dos novos circulares a descer dos ônibus na Cidade Universitária

A cena já se repetiu em di-
versos pontos da cidade univer-
sitária e também no terminal de 
ônibus junto à estação Butantã 
do metrô. O estudante da usP 
(principalmente os calouros) 
tenta tomar o novo circular, mas 
ainda não recebeu seu “BusP” 
(o Bilhete Único da usP). O 
resultado é quase sempre o mes-
mo: “ou paga a passagem, ou 
desce”.

As seções de alunos dos di-
ferentes cursos de graduação da 
cidade universitária chegaram a 
orientar os estudantes na primei-
ra semana do ano a apresenta-
rem sua carteirinha da usP nos 
circulares enquanto os novos 
“BusP” ainda não chegam. não 
adianta. como uma parte dos es-
tudantes já recebeu o cartão que 
dá acesso aos novos circulares 
a empresa que agora controla o 
sistema (a mesma sPtrans que 
administra os ônibus que circu-
lam por são Paulo) se julga no 
direito de exigi-los de todos.

no Facebook, uma estudan-
te relatou a seguinte 
situação ocorrida na 
última quarta-feira: 
“meu bilhete do novo 
circular, assim como 
de muita gente, ainda 
não chegou. Fui acon-
selhada pela seção de 
alunos a utilizar a ‘tão 
privilegiada carteiri-
nha amarela’ enquan-
to isso. no entanto, 
ontem voltando do 
roldão, o motorista 
se recusou a me levar. 
disse que, a partir da 
tarde, tinha ordens 
para aceitar só o tal 
do bilhete BususP. 
Outros dois alunos 
na mesma situação 
entraram no ônibus 
e iniciou-se uma dis-

cusão. O motorista chegou a 
parar o ônibus para que nós, 
estudantes querendo circular 
na universidade, decêssemos e 
esperássemos o antigo circular. 
Os outros dois estudantes fica-
ram constrangidos e resolveram 
descer lá na rua do Matão, para 
aguardar sei lá que ônibus que 
os levassem. Bati o pé e não 
desci. Ficou um clima tenso no 
ônibus e todos me olhando feio. 
Pergunto, QuAntOs APAr-
tAMentOs PrivAdOs O 
rOdAs cOMPrArá cOM A 
suA POrcentAGeM nOs 
lucrOs dA sPtrAns? A 
universidade está cada vez mais 
se distanciando da sociedade. O 
que me revolta é ver a maioria 
dos alunos alienados que se con-
sideram privilegiados por ter o 
cartão BususP”.

Agora que os circulares fo-
ram entregues à sPtrans falta 
pouco para que as viagens dos 
estudantes dentro da própria 
cidade universitária sejam co-
bradas.

com a “terceirização” do ser-
viço antes prestado pela própria 
prefeitura do campus, a reitoria 
não se responsabiliza mais pelo 
que acontece nos ônibus. 

e a sPtrans, que é uma em-
presa privada administrando um 
bem público, obviamente não 
sairá desse acordo de mãos aba-
nando. Por que outro motivo as 
viagens dos estudantes nos cir-
culares teriam que ser estritamen-
te controladas por meio do novo 
Bilhete usP? enquanto a reitoria 
não publica os detalhes do acor-
do firmado com a SPTrans, fica 
apenas a suspeita no ar de que a 
empresa está recebendo por cada 
giro da catraca (tal como recebe 
da prefeitura de s. Paulo).

Os estudantes mostraram, 
na última semana (por meio do 
catracaço que garantiu a janta 
de graça no bandejão central na 
quarta-feira), que a melhor saída 
nesta situação é boicotar o sis-
tema autoritário e arbitrário im-
posto pela reitoria. nos vemos 
no busão.

MOrAdiA e PerMAnênciA estudAntil

Breve história do CRUSP 
(parte 2 de 3)
Leia também a primeira parte 
deste artigo já publicada na 
página do USP Livre na Inter-
net (www.usplivre.org.br)

diante da ditadura, a Aurk 
e pessoas do crusP começam 
a se envolver com a resistência 
contra o golpe militar. depois 
da batalha da rua Maria An-
tônia (onde ficava a FFLCH), 
com os estudantes do Macken-
ze, o centro político do movi-
mento estudantil, fica sendo o 
crusP. no térreo do Bloco G, 
ficava a sede do DCE, da UNE 
(união nacional dos estudan-
tes), e da própria Aurk. esse 
foi o melhor período que o 
crusP viveu. super organiza-
do, atuando politicamente.

O que garantiu que a exis-
tência de toda uma estrutura 
que não existe mais. centro de 
vivência, quadras de esporte, 
piscina. A universidade forne-
cia roupa de cama, colchão, 
tudo. tinha a lavanderia com 
funcionário específico... 

Até que o bandejão (restau-
rante universitário) reajustou 
o preço e o pessoal do crusP 
monta no centro de vivência, 
ao lado do bandejão, uma co-
zinha improvisada. Acontece 
o boicote e os estudantes pas-
sam a comer no restaurante 
organizado pelos cruspianos. 
A reitoria chamou a polícia e 
muita gente foi presa. O acon-
tecimento marca a greve de 
1968. Foram os cruspianos que 
levaram adiante a única greve 
por assistência estudantil.

Em 17 de dezembro de 
1968, os tanques do 3º exér-
cito cercam o crusP. estava 
preparada uma resistência, ti-
nha barricadas nas ruas, mas 
o exército chegou com os tan-

ques e foi um massacre. Pren-
deram 800 pessoas, levaram 
até a rodovia raposo tavares 
e os deixaram no KM 14. isso 
porque era época de férias e 
a moradia estava meio vazia. 
cerca de duas mil pessoas vi-
viam no crusP nessa época. 
A moradia foi fechada e assim 
ficou por dez anos. Até come-
çarem a colocar umas coisas, 
para justificar esses dez anos 
de abandono. É quando surge 
a coseas (coordenadoria de 
Assistência Social), em 1975, 
funcionando no prédio da rei-
toria. 

com um novo ascenso do 
movimento estudantil, a partir 
de 1977, vários estudantes se 
concentram no Bloco A, em 
1979 . Montam um acampa-
mento e assim começa a re-
tomada. Ocupando bloco por 
bloco. na época a universi-
dade chamava os quartos de 
sala, para tirar o caráter de 
moradia. nessa segunda ocu-
pação os punks vêm para o 
crusP. Bandas históricas do 
punk rock nacional surgem 
aqui, como a banda excomun-
gados, que vai fazer 30 anos. 
Primeiro ocupam 11 “salas”. 
vai chegando mais gente, ocu-
pando mais espaços, até reto-
mar os blocos, mas não todos. 
eles demoliram, tomaram al-
guns prédios e fizeram ruas. 
Na década de 80 a situação é 
bem precária, porque os pré-
dios ficaram abandonados 10 
anos. Em 1984 acontece um 
acidente e duas pessoas mor-
rem. A reitoria aproveita para 
fazer campanha contra a mo-
radia, dizendo que no crusP 
só tinha vândalo, criminoso, 
favelado.

Jornal da USP Livre!
É uma publicação dos estudan-
tes da USP em luta contra a 
política de repressão e de priva-
tização da USP promovida pelo 
reitor João grandino rodas. 
Contatos: 
• e-mail: usplivre@hotmail.com
• site: www.usplivre.org.br
• twitter: @usplivre
• facebook.com/usplivre

FoRA RodAS!
FoRA PM!
• Não à privatização da USP
• Abaixo a repressão
Adquira os adesivos da campanha e ajude a 
sustentar este jornal. Peça o seu!

estudantes, funcionários e professores em defesa da universidade pública e das liberdades democráticas,
Este é o seu jornal. Contribuam! Promovam-no! 
Defendam-no!

O Jornal da USp Livre! é uma iniciativa dos estudantes da usP que 
participaram da ocupação da reitoria contra a PM, os processos e a di-
tadura do reitor-interventor João Grandino rodas. 

chamamos a todos que apoiam esta luta a contribuir com seus 
textos, idéias e apoio material e a ajudar a sustentá-lo como um or-
ganizador coletivo da luta contra a privatização da usP.
escreva para: usplivre@hotmail.com

Participe das reuniões abertas da 
redação do Jornal da USP Livre!
toda segunda-feira, às 18h, no Espaço 
dos Estudantes, prédio do meio (Filosofia/
Ciências Sociais) da FFLCH

Jornal da USP
www.usplivre.org.br

livre!
A luta dos estudantes colocou em debate:a questão do poder na USP

ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES, QUARTA-FEIRA, ÀS 18H, NA POLI • FORA RODAS! FORA PM! 

Desde a prisão de três estu-dantes pela Polícia Militar na FFLCH, em 27 de outubro, o movimento estudantil da USP se unificou em torno a três reivin-dicações principais: “Fora PM”; “Fim dos processos contra estu-dantes e funcionários” e “Fora Rodas”.
É esta última, no entanto, que leva a um desdobramento fundamental, colocando nova-mente em perspectiva a luta dos estudantes para controlar a uni-versidade.

A USP ainda é regida pelo es-tatuto criado durante a ditadura militar. O poder está concentrado nas mãos de um punhado de pro-fessores titulares. Para mantê-lo, diversos dispositivos criados du-rante o regime militar ainda vi-goram: 1) penas disciplinares e administrativas são impostas a estudantes e funcionários que participam de manifestações po-líticas; 2) a composição antide-mocrática do Conselho Univer-sitário e 3) a própria figura do reitor, uma entidade com pode-res quase absolutos sobre a uni-versidade, indicada diretamente pelo governo do Estado, em um esquema de perpetuação no co-mando da universidade daqueles que são a verdadeira minoria na comunidade acadêmica.

A “estatuinte paritária” não é estatuinte e não é uma alternativa ao poder da burocracia na universidade

A forma como a estatuin-te é convocada define quem vai mandar na universidade. Se ela for chamada com base no Con-selho Universitário que aí está, 

nada vai mudar na universidade ou, em última instância, vai mu-dar apenas aquilo que Rodas e a burocracia universitária acha-rem conveniente. Entre a esquer-da, duas outras propostas de es-tatuinte e, portanto, de poder na universidade, estão colocadas: a paritária e a proporcional.Parte da esquerda reivindi-ca que, caso haja uma estatuinte, esta seja organizada de acordo com o princípio de “paridade” entre os três setores que com-põem a universidade.
Embora seus defensores ale-guem que esta é a proposta mais democrática, pois todos os seto-res estariam em pé de igualdade, isto representaria, na realidade, a submissão da vontade da maio-ria da universidade (os estudan-tes e funcionários) à vontade da minoria (os professores), já que esse setor minoritário continua-ria ganhando enorme vantagem sobre os demais.

Em uma situação de parida-de, isto é, em que os diferentes setores teriam o mesmo número de votos em uma assembleia es-tatuinte, o voto de um professor valeria 16 vezes mais do que o dos estudantes e três vezes mais do que os funcionários.
Isto significa que enquan-to um delegado dos professores a uma eventual assembleia esta-tuinte estaria representando, por exemplo, 50 professores, o de-legado dos estudantes represen-taria 800 estudantes e ambos te-riam o mesmo poder de decisão.Esta proposta não eliminaria a contradição fundamental exis-tente na administração da USP tal como ela é hoje. Apenas ate-nuaria os efeitos da desigual-

dade na representação dos di-ferentes setores no comando da universidade (hoje sua composi-ção é de cerca de 90% de profes-sores, 6% de estudantes e 3% de funcionários).
Por isso, a proposta mais pro-gressista e a única capaz de mu-dar de fato a situação dentro da universidade, transformando--a em um centro de produção de conhecimento voltado para a população é a reivindicação de que a assembleia estatuinte seja formada de maneira proporcio-nal, ou seja, com uma maioria de estudantes e que a universi-dade seja governada da mesma maneira: por uma representação proporcional entre os três seto-res que a compõem, isto é, pela maioria estudantil.

Os conservadores argumen-tam que essa proposta é absur-da, pois acreditam que os profes-sores, que atualmente dirigem a universidade, devem ter um pa-pel fundamental no governo da universidade.
No entanto, que papel eles ti-veram quando a polícia foi co-

locada na USP e quando Rodas anunciou seu plano de privati-zação? Nenhum. Assim como nas mobilizações dos últimos dez anos foram também princi-palmente os estudantes, que as-sumiram a liderança da defesa da universidade pública contra os ataques do governo do Esta-do (corte de professores, tentati-va de retirar a autonomia da uni-versidade, repressão etc.). Os estudantes são a parce-la não apenas desinteressada das negociações que ocorrem com as verbas públicas no interior da burocracia universitária, que não usufruem de nenhum privilégio (exceto uma ínfima minoria de pelegos cooptados pela engrena-gem), mas são também a maio-ria oprimida pela ditadura da bu-rocracia universitária.
Nas próximas edições discu-tiremos as manobras e acordos que se escondem detrás dessa proposta, como Rodas pretende usar a proposta de “estatuinte” e os erros cometidos nas mobiliza-ções anteriores em relação a essa proposta.O imbecil da revista VEJA

Vocês conhecem o IMBECIL da revista Veja? O nome dele é Reinaldo Azevedo. Chamá-lo de fascista seria correto. Mas não é um fascista assumido. Aliás, ele não assume nada do que diz. Por dois motivos: primeiro, porque não tem ideias próprias; segun-do, porque a ignorância dele é assombrosa.
Mas é fascista sim e isso ele não pode esconder. E aqui ficará provado o que digo.
Entretanto, provemos a boça-lidade e a venalidade desse plu-mitivo.
Ele tenta demonstrar que os movimentos fascistas da déca-da de 1930 eram movimentos de esquerda. Esse imbecil é o úni-co “historiador” no mundo intei-ro que acredita nessa bobagem. A extrema-direita é o recurso extre-

mo do capitalismo para impedir o ascenso das massas. Quando os movimentos sociais acenam com a bandeira vermelha, a classe do-minante faz acordo com a extre-ma-direita. A social-democracia alemã apelou para o partido na-zista para impedir que os comu-nistas chegassem ao poder. Ge-túlio Vargas, no Brasil, recorreu aos integralistas para colocar o PCB na ilegalidade e dar o golpe do Estado-Novo (golpe esse des-caradamente apoiado pelo jornal O Globo).
Mas será que esse fascistazi-nho acredita mesmo nisso? É cla-ro que não! Ele sabe dos fatos. A ignorância dele não chega a tan-to. O que se passa com ele é que ele é venal. A revista Veja man-da que ele escreva, e ele escreve. O PSDB, patrocinador dessa re-

vista, pede que ele investigue, e ele investiga. Ele escreve o que o mandam escrever. Não tem ideo-logia, não tem ideias. Sua ideolo-gia é de terceiros, suas ideias são notas de reais.
Agora, ele procura distorcer a realidade com a própria realida-de distorcida em que vive. Acu-sa a esquerda de ser fascista, sendo que o fascista é ele e a em-presa para a qual trabalha. Acu-sa os estudantes de serem da ex-trema-esquerda, sendo que não existe extrema-esquerda no país. Os movimentos de massa sem-pre foram acusados de extremis-mo. Até mesmo o PCB! Os PCs (filiados à URSS) nunca foram extremistas, mas moderadores. Buscaram sempre conter os mo-vimentos revolucionários, pois o próprio Stálin era contra-revolu-cionário.

A extrema-esquerda é repre-sentada por grupos sectários que 

recorrem a atos terroristas ou à luta armada, como ocorreu du-rante a ditadura militar -- que surgiu no país em 1964 e que, de certa forma, ainda não desapare-ceu por completo.
Parece, no entanto, que a di-reita neoliberal anda assustada com a ascensão do movimento de massa. Em verdade, anda as-sustada com a própria sombra. Pois os movimentos de massa es-tavam calmos, embora latentes. A direita se assustou e despertou os que dormiam. Ateou fogo em mato seco imaginando que não haveria incêndio.

Agora, a esquerda se rearticu-la (liberta-se das garras do pele-guismo petista) e os estudantes se mobilizam. E, contra essa mo-biização, a direita recorre à extre-ma-direita. Isso mostra o quando a direita está assustada. Não ha-via necessidade disso e a atitude de desespero é demasiadamente 

precipitada.
Então, com a ajuda dos canais de comunicação da revista para quem trabalha e cumpre também o papel de capacho, Reinaldo Azevedo lança a campanha pela chapa Reação (veja o nome). A chapa conta com o apoio de ou-tros ressuscitados, como o CCC e o integralismo, além de gru-pos como os neonazistas, que já adentram a Universidade graças ao passaporte emitido pela Veja.A extrema-direita se rearticu-la. Cuidado, seu Reinaldo. De-pois, será difícil contê-la.Mas eu não sei por que lhe faço essa advertência, pois a úni-ca outra coisa extrema que há por aqui, além da extrema-direita, é a extrema boçalidade desse senhor.Um grande abraço a todos.

Afonso Teixeira FilhoDoutor em Letras e estudante de 
Filosofia na USP

Abaixo-assinado pelo fim dos processos contra os 73 presos políticos da USP
No último sábado (19/11) uma reunião dos 73 presos políticos da USP aprovou o seguinte texto para um abaixo-assinado contra a punição administrativa e judicial dos estudan-tes e funcionários presos pela Tropa de Choque na desocupação da Reito-ria. Leia e divulgue! Pegue uma cópia com a pessoa que estiver distribuindo este jornal e participe da campanha!

Contra a criminalização dos 73 presos políticos da USP e os processos contra estudantes e trabalhadores
“No dia 8/11, o governo do Esta-do de São Paulo e a Reitoria da USP foram responsáveis pela prisão de 73 ativistas do movimento estudantil e sindical que protestavam pela retira-da da Polícia Militar da USP, a anu-lação do convênio entre a USP e a Polícia Militar assinado em setembro de 2011 e o fim dos processos admi-nistrativos e judiciais contra ativistas do movimento estudantil e sindical da universidade. Concordando-se, ou não, com o método de luta utilizado ou com o mérito da causa defendida, o fato é que o indiciamento dos ma-nifestantes, ainda mais considerando a força policial totalmente despro-porcional que foi utilizada, representa uma forma de criminalização da po-lítica, uma repressão aos movimentos sociais, um atentado à  democracia e uma agressão aos Direitos Humanos, visto que a Declaração Universal, de 1948, garante a liberdade de opinião e de expressão (art. 19), preconizan-do que cumpre ao Estado de Direito respeitar o exercício da ação política de natureza reivindicatória, ‘para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a ti-rania e a opressão’.

“Nós, abaixo-assinados, nos de-claramos contrários à criminalização dos 73 presos políticos da USP, que se insere no contexto do imoral e despro-porcional processo persecutório, total-mente contrário ao interesse público, que se instaurou no seio da maior uni-versidade pública da América Latina por obra do atual Reitor. Solicitamos a anulação destes inquéritos, bem como a retirada dos processos anteriores a estudantes e funcionários da USP”.

É preciso tirar as consequencias da palavra-de-ordem de “Fora Rodas”. Só vamos conseguir acabar com a ditadura na universidade colocando abaixo o poder da reitoria e do antidemocrático Conselho Universitário.
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“Em estado de choque”
Organizada pela aluna Silvana durate, a mostra "em eSTAdO 
de  CHOQUe" retrata a greve dos estudantes da USP e estará 
em exibição na Lanchonete da física até o dia 9 de março, das 9h 
às 21h (exceto sábados e domingos).

Composta por 75 imagens, a mostra retrata o dia-a-dia da mo-
bilização dos estudantes contra a Polícia no campus e contra a 
ditadura do reitor-interventor.
 
frente ao não falar
           ao não gritar
           ao ler, ver, ouvir e calar.
Alguns ousaram pensar,
           ousaram compartilhar, 
                         reclamar.
Ousaram olhar para o passado 
                              e manifestar repúdio
                                               ao hoje e ao amanhã.
frente à ordem vigente,
                                  imposta,
                                               eles,  
                 os ousados, os revoltados, os indignados
                                                                          foram
perseguidos, processados, criminalizados e presos.
 frente às rodas que movem a Universidade estamos
   
                em eSTAdO de CHOQUe


