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Vamos pular catraca?
Rodas abriu as portas para a 

privatização da USP com a en-
trega, feita de maneira sorrateira, 
às costas da comunidade univer-
sitária, dos Circulares à iniciativa 
privada (SPTrans).

Não se sabe ao certo, até ago-
ra, os detalhes do contrato feito 
com a SPTrans para que a compa-
nhia forneça o serviço de ônibus 
circulares na Cidade Universitá-
ria como, por exemplo, quanto 
isso está custando aos cofres da 
universidade.

A única coisa palpável até 
agora é o fato de que o direito de 
ir e vir foi ainda mais restringido 
na Cidade Universitária. Funcio-
nários terceirizados, estudantes 
especiais e a população em geral 
que circula pelas ruas do campus 
têm que pagar por um serviço que 
antes era prestado gratuitamente 
pela universidade. Mais ainda: 
estudantes regularmente marti-
culados, mas que ainda não rece-
beram o “BUSP” (Bilhete USP) 
para usar nos circulares, têm sido 
obrigados a descer dos ônibus e 
completar o percusso a pé.

Será que a economia supos-
tamente feita com a terceirização 
do serviço de ônibus circulares 
realmente valeu a pena?

Os ônibus da SPTrans circulan-
do vazios pelo campus e até a av. 

Vital Brasil são a melhor resposta 
até agora.

Uma parcela 
dos estudantes já 
percebeu que o boi-
cote às medidas 
a rb i t rá r ias da 
reitoria 
produz 
resul -
tados: permi-
te a organização 
dos estudantes 
para uma luta 
permanente con-
tra o regime im-
posto por Rodas, 
desmoraliza o reitor-

-interventor e seus ataques à 
universidade e pode colocar em 
xeque a sua ditadura impugnan-

do na prática as deci-
sões tomadas por esse 
reitor que, pouco a 

pouco, vêm des-
figurando 
a universi-

dade pública 
m a i s importante da 
América Latina.

Assim como fizeram na 
semana passada no Bande-
jão Central, os estudantes 

devem também boicotar o ôni-
bus circular controlado pela SP-
Trans. 

Não podemos abrir mão das Nossas reiviNdicações:

Fora PM! Fora rodas! 
Fim da perseguição política contra estudantes e funcionários!

EdiTORiAL

representação 
ou participação?

O movimento iniciado pelos 
estudantes da USP com o con-
fronto com a Polícia Militar em 
27 de outubro passado teve as 
assembleias gerais como uma 
das principais formas de organi-
zação desta luta. Nestas assem-
bleias se reuniram milhares de 
estudantes que decidiram, entre 
outras coisas, medidas como a 
greve geral, a ocupação da rei-
toria, e diversas manifestações 
políticas. 

Por este motivo, as assem-
bleias foram atacadas pela direi-
ta, seja pelos estudantes partidá-
rios de João Grandino Rodas e 
do PSdB ou pela imprensa bur-
guesa. A desculpa deste setor é 
que as assembleias não reúnem o 
conjunto dos estudantes e as tor-
naria ilegítimas para tomar deci-
sões como as que citamos acima. 

Este tipo de argumento, no 
entanto, busca manipular uma 
série de preconceitos para poder 
colocar fim ao movimento de 
luta dos estudantes. 

Ao contrário do que afirmam 
os opositores da assembleia ge-
ral, o movimento estudantil não 
é um movimento de tipo par-
lamentar. Pertencem ao movi-
mento estudantil aqueles que no 
interior da universidade lutam 
contra a tentativa dos governos 

e da burocracia universitária de 
colocar fim à universidade pú-
blica. Na USP, por exemplo, este 
movimento se expressa de fato 
na luta contra a presença da PM 
no campus, para colocar fim à 
privatização da universidade e 
na defesa da liberdade de ma-
nifestação política, entre outras 
questões. 

Por isso, o movimento es-
tudantil tem como questão fun-
damental a participação política 
dos estudantes. Neste sentido, 
decidir questões fundamentais 
da luta estudantil em urna (ou 
por meio de consultas à opinião 
dos estudantes como plebiscitos 
e referendos) seria uma maneira 
de colocar fim a esta participação 
e, consequentemente, ao próprio 
movimento ao reduzir a partici-
pação dos estudantes na luta po-
lítica existente na universidade 
ao simples ato de depositar seu 
voto em uma urna.

A participação dos estudan-
tes na assembleia geral (e não 
só nela, mas também nos atos, 
ações diretas, na organização e 
na direção deste movimento) é 
decisiva para o sucesso da luta 
contra a intervenção do governo 
do estado (do PSdB) e sua po-
lítica de privatização da univer-
sidade.

A luta contra a presença da 
PM dentro do campus não se 
restringe àquilo que a imprensa 
burguesa afirma. Desde 2007, 
quando o movimento estudantil 
encurralou a burocracia universi-
tária e questionou diretamente o 
governo estadual, a Polícia Mili-
tar foi convocada para reprimir a 
mobilização dos estudantes. Nes-
se mesmo ano, a truculência po-
licial também foi utilizada contra 
uma manifestação na Faculdade 
de direito, quando João Grandi-
no Rodas era diretor. 

dois anos depois, ele propôs 
que a burocracia tomasse a ini-
ciativa de aprovar uma portaria 
que permitia a entrada da polícia 
para reprimir os piquetes realiza-
dos pelos funcionários em greve. 
Esse foi o estopim para a greve 
estudantil em apoio aos funcioná-
rios e contra a portaria. Meses de-
pois, Rodas assumiu a reitoria e, 
no ano passado, estabeleceu um 
convênio com a Polícia Militar 
que dá toda a liberdade de ação 
aos policiais dentro do campus. 

Pelo fim da perseguição 
política na USP

No dia 8 de novembro às 5h 

da manhã, 400 homens da Polí-
cia Militar (PM), participaram 
da operação para a desocupação 
do prédio da reitoria da USP, que 
terminou com 73 manifestantes 
detidos. dezenas de estudantes 
conseguiram fugir momentos 
antes da invasão da PM no pré-
dio da reitoria com medo da tru-
culência policial.

Os abusos da polícia de Al-
ckmin começaram com o exces-
sivo uso de força desnecessária 
para a desocupação do prédio. 
Homens desceram por cordas 
de helicópteros para o prédio da 
reitoria.

A manifestação política era a 
forma de pressão dos estudantes 
para poderem ter voz na univer-
sidade.

A greve foi aprovada em uma 
assembleia com mais de dois mil 
estudantes no prédio do curso de 
história. Os 73 estudantes ainda 
estavam presos quando a greve 
foi aprovada e uma das reivin-
dicações era a libertação deles e 
contra qualquer punição.

Mais de 100 estudantes so-
frem processos na USP, entre 
eles quatro pela ocupação da 
reitoria em 2007. Vinte funcio-
nários também sofrem processo 

por participar da greve da cate-
goria. Agora mais 12 estudantes 
estão ameaçados após terem sido 
presos na desocupação da mora-
dia retomada, no térreo do Bloco 
G do CRUSP.

Fora Rodas! 

O governo Serra escolheu 
para reitor da USP o segundo 
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 re-
velou a verdadeira ditadura que 
existe na universidade. Por isso 
ele foi apelidado de reitor-inter-
ventor.

A escalada de violência e re-
pressão do último período quan-
do se intensificou a luta contra o 
reitor-interventor é a expressão 
mais clara da fraqueza e isola-
mento da direita na universida-
de, 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 
privatizar a mais importante uni-
versidade do País.

reitoria quer reverter 
decisão judicial contrária à 
expulsão de estudante

depois que o juiz Valenti-
no Aparecido de Andrade, da 
10ª Vara da Fazenda Pública, 
concedeu uma liminar sus-
pendendo a pena de expul-
são aplicada contra um dos 
alunos eliminados acusado 
de participar da ocupação 
da Moradia Retomada (tér-
reo do bloco G do CRUSP), 
o estudante expulso Marcus 
Padraic dunne entrou em 
contato com a reitoria para 
ser readmitido, mas a direção 
da universidade declarou que 
ainda não está ciente da deci-
são judicial e que vai tomar 
providências cabíveis.

A reitoria se recusou a re-
admitir o estudante expulso 
alegando não ter tomado co-
nhecimento oficialmente da 
decisão judicial.

Em nota a reitoria disse 
que “durante o processo, fo-
ram observados os princípios 
constitucionais da ampla de-
fesa e do contraditório, bem 
como os princípios da legali-
dade, moralidade e impessoa-
lidade”. 

A reitoria quer reverter a 
decisão judicial, pois a revo-
gação da expulsão é uma der-
rota para a política de priva-
tização do reitor-interventor.

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

Faça você mesmo: pula-catraca
A redação do Jornal da USP Livre! preparou algumas sugestões 
para que os estudantes organizem um boicote aos circulares da 
SPTrans:
• reúna um número razoável de amigos (de preferência em um 
horário em que haja também uma grande concentração no ponto 
de ônibus). 
• discuta o pula-catraca com seus companheiros de modo a agir 
coordenadamente
• aguarde a chegada do circular em um dos pontos de ônibus do 
campus e entrem todos juntos
• estimule os demais estudantes presentes a participar da ação
• uma vez dentro do ônibus, anuncie aos demais estudantes, ao 
motorista e ao cobrador sua intenção (não se deixe intimidar!)
• um a um, pulem a catraca e viajem normalmente

livre!



livre!Jornal da UsP2

MORAdiA E PERMANêNCiA ESTUdANTiL

Breve história do CrUsP 
(parte 3 de 3)
Leia também a primeira e a 
segunda parte deste artigo já 
publicadas na página do USP 
Livre na Internet (www.uspli-
vre.org.br)

Nesse momento (entre 
1984 e 1985) o CRUSP es-
tava desorganizado e 25 pes-
soas fundaram a Amorcusp 
(Associação de Moradores do 
CRUSP) com o intuito de fa-
zer a negociação com a reito-
ria e manter o CRUSP aberto. 
Mas esse pessoal é vinculado 
à reitoria, e faz um acordo: a 
reitoria faz a reforma, mas em 
troca, a Coseas vai para dentro 
do CRUSP e se torna o órgão 
responsável por geri-lo, de-
terminando, inclusive, quem 
entra e quem sai. Ela (a Amor-
crusp) foi também responsá-
vel por elaborar um estatuto 
que ficou pronto apenas em 
1997. Essa Associação orga-
niza os estudantes do CRUSP 
até hoje.

de lá para cá algumas coi-
sas aconteceram. Em 1996, 
houve a ocupação da sede ad-
ministrativa da Coseas, que 
fica no prédio onde já funcio-
nou a lavanderia do CRUSP. 
Em 2006, pouco antes da ocu-
pação da reitoria que aconte-
ceu em 2007, contra os decre-
tos do então governador Serra, 
que retirava a autonomia da 
universidade, a Amorcrusp 
passa a ser controlada por 
uma chapa mais à esquerda, 
que participa da ocupação da 
reitoria e defende as reivindi-
cações dos moradores, como 
a construção de novo bloco 
(A1), ônibus circular no fi-
nal de semana, e abertura do 
bandejão também aos finais 

de semana. Conquistas recen-
tes que foram resultado des-
sa luta. Conquistas que estão 
ameaçadas por Rodas e sua 
ditadura na Universidade.

Em 1964, que é quando o 
CRUSP começa a funcionar 
efetivamente como moradia 
estudantil, a USP tinha cerca 
de 40 mil alunos. Hoje são 
cerca de 80 mil alunos. Naque-
la época existiam 12 blocos e 
moravam aproximadamente 
duas mil pessoas. Agora, oito 
blocos de moradia, represen-
tam aproximadamente 1.600 
vagas. A Unicamp tem um es-
tudo sobre o assunto: o ideal 
para o caso brasileiro seria ter 
10% do número total de estu-
dantes em moradia estudantil. 
Na USP, seriam necessárias 
oito mil vagas na moradia, 
mas menos de duas mil vagas 
estão disponíveis.

É importante dizer que 
assistência estudantil, em es-
pecial a moradia, existe para 
dar igualdade de condições 
para os estudos. Se for levada 
em consideração que a USP, 
na sua carta de fundação, diz 
“existir para formar as elites 
paulistanas”, ou seja, para o 
estudante que não precisa tra-
balhar para se manter, e pode 
se dedicar exclusivamente 
aos estudos. O estudante que 
vem da periferia, do interior, 
que consegue furar o filtro 
do vestibular e entrar na uni-
versidade chega aqui e se vê 
desesperado, pensando onde e 
o que vai comer, morar... Por 
isso representa igualdade de 
condições. Oferecer a possi-
bilidade para esse estudante se 
desenvolver, garantir sua per-
manência na universidade.

Alguns filmes importantes que con-
tam um pouco mais dessa história:  
• “Universidade em crise”, que fala da greve de 1968;
• “Entrevista com Eduardo Kneese”, falando sobre o 
projeto dele para o CRUSP;
• “A experiência cruspiana”
• “O apito da panela de pressão”, que fala do movi-
mento de 1977.

o CrUsP que a reitoria não quer:

Chapa “27 de outubro” realizará reunião 
aberta na próxima terça-feira para discutir 
sua intervenção nas eleições para o dCE

Os integrantes da chapa “27 
de outubro - Fora PM! Fim 
dos Processos”, que disputa as 
eleições para o dCE, convo-
caram uma reunião para a pró-
xima terça-feira (13/3) com o 
objetivo de discutir e organizar 
sua campanha eleitoral.

A chapa se organizou a partir 
da mobilização dos estudantes 
no ano passado, que teve como 
estopim a reação dos estudantes 
à tentativa da polícia de prender 
dois estudantes na FFLCH. 

desde que os estudantes 
protestaram contra a polícia no 
dia 27 de outubro passado (daí 
o nome da chapa), ocupando 
o prédio da Administração da 
FFLCH e, uma semana depois, 
a reitoria da USP, uma série 
de ataques foi desferida pelo 
reitor-interventor contra a uni-

versidade mais importante da 
América Latina. 

Os estudantes de diversas 
correntes políticas (PCO, LER-
-Qi, MNN, POR, Praxis) bem 
como estudantes sem-partido 
(autonomistas, anarquistas, “in-
dependentes”) que participaram 
da luta contra a intervenção 
policial na USP, a perseguição 
política por meio de inúmeros 
processos contra estudantes e 
funcionários e lutam pela saída 
do reitor João Grandino Rodas. 

As diversas correntes políti-
cas e estudantes sem partido que 
adotaram juntos a tática da ação 
direta e da luta política aberta 
pela saída do reitor-interventor 
e da PM, decidiram juntar suas 
forças para mudar a direção da 
entidade máxima dos estudan-
tes da USP: o diretório Central 

dos Estudantes Livre (dCE) 
“Alexandre Vannucchi Leme”, 
por considerar que é necessário 
mudar a direção da organiza-
ção dos estudantes e colocá-la 
em sintonia com a mobilização 
ocorrida no último período.

Na reunião que se realizará 
na próxima terça-feira (13/3), 
os integrantes da chapa “27 de 
outubro” pretendem discutir no 
detalhe a organização da sua 
campanha, na qual pretendem 
realizar ainda um ato-debate 
para a apresentação do seu pro-
grama e suas perspectivas aos 
estudantes.
Reunião da chapa “27 de 
outubro - Fora PM! Fim dos 
Processos!”:
• Terça-feira, 13 de março, às 
18h no Espaço Verde (prédio da 
Sociais e Filosofia na FFLCH)

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 68, o CrUsP 
tinha até lavanderia!
As fotos acima são da antiga 
lavanderia do CRUSP, que 
funcionava no edifício hoje 
ocupado pela COSEAS, entre 
os blocos E e F.

Nas dependências da lavande-
ria, além das peças de vestuário, as 
roupas de cama (cedidas pela univer-
sidade aos moradores do CRUSP) 
também eram higienizadas com água 
quente, proveniente da caldeira (hoje 
também desativada) e passadas.

o que o “Imperador Universitário” tem 
em comum com os “Césares Loucos”?
1 - Reina de forma arbitrária –  exerce o mando supremo;
2 - Utiliza-se da militarização – soldados, cavalaria, escudos, capacetes... – para 
submeter os adversários;
3 - Adota a “Política de Pão e Circo” – bônus de final de ano para funcioná-
rios e professores 
–  para acalmar o 
povo (Obs.: O pão 
não é dado. Se al-
guém quiser, tem 
que pagar e passar 
pela nova catraca 
do Bandejão Cen-
tral);
4 - É louco.

Katya S. S. Parcianello, 
estudante do curso de mes-

trado em História Econômica


