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Desde 8 de setembro do 
ano passado, quando a reito-
ria firmou o convênio “USP-
-PM”, a Cidade Universitária 
foi colocada sob estado de sí-
tio. Patrulhada pelos mesmos 
policiais militares envolvidos 
em denúncias de corrupção e 
de envolvimento com o crime 
organizado, a USP está sob in-
tervenção da polícia, violenta 
e corrupta tal como ela é.

A partir desta edição, o 
Jornal da USP Livre! con-
tará, no quadro acima, cada 
um dos dias em que as liber-
dades democráticas, a liberda-
de de expressão e organização 
de estudantes, funcionários e 
professores continuar a ser pi-
soteada.

Leia todos os artigos já 
publicados na página do 
Jornal da USP Livre! na 
Internet:

www.usplivre.org.br

Na “democracia” USPiaNa, o reitor-iNterveNtor é...

Juiz, júri e carrasco
A ditadura de Rodas e do 

PSDB contra os estudantes e qual-
quer movimento de luta em defesa 
da universidade pública e gratuita 
ficou exposta com a utilização da 
Polícia Militar para reprimir, entre 
outras coisas, a ocupação da reito-
ria realizada em novembro do ano 
passado. 

Além disso, Rodas expul-
sou oito estudantes que lutavam 
pelo direito à moradia estudan-
til e quase uma centena de alu-
nos respondem a processos ad-
ministrativos e criminais por seus 
atos políticos. O mesmo ocorre 
com os funcionários. O Sindicato 
dos Trabalhadores da USP (Sin-
tusp) está com toda a sua direto-
ria sendo perseguida e ameaça-
da de demissão por conta de suas 
atividades sindicais. Um diretor, 
o companheiro Claudionor Bran-
dão, já foi demitido de maneira 
ilegal justamente por exercer sua 
atividade como sindicalista du-
rante seu mandato como diretor 
do sindicato, quando gozava, por 

lei, de estabilidade no emprego.
Estes fatos, por si só, já mos-

trariam a total ditadura e falta de 
qualquer garantia dos direitos de-
mocráticos na universidade mais 
importante do país. A situação, no 
entanto, é muito pior do que esta 
que descrevemos anteriormente. 

Os estudantes que começaram 
a ser chamados para depor nos 
processos abertos em função da 
ocupação da reitoria da univer-
sidade serão julgados, segundo o 
estatuto da própria USP, por nin-
guém menos que o reitor da uni-
versidade. Ou seja, os estudantes 
podem ser punidos por lutar con-
tra a ditadura de Rodas, e quem 
irá julgar se eles serão punidos 
será... o próprio Rodas. Trata-se 
de uma verdadeira aberração jurí-
dica, uma vez que o reitor da uni-
versidade é parte interessada no 
próprio processo e não poderia, 
de modo algum, arbitrar de ma-
neira isenta a questão.

É esta aberração jurídica que 
garante, por exemplo, que para to-

mar conhecimento do conteúdo 
dos processos, os estudantes no-
tificados pela reitoria sejam obri-
gados a se deslocar até a sede da 
Procuradoria Geral da USP, fora 
da Cidade Universitária, na Rua 
Alvarenga, 1.416.

Em condições já desfavoráveis, 
os estudantes têm um prazo redu-
zidíssimo para apresentar suas de-
fesas (por volta de 15 dias) e serão 
ouvidos por uma comissão esco-
lhida a dedo pela própria reitoria.

O processo e “julgamento” da 
eliminação desses estudantes se-
gue os moldes da Santa Inquisi-
ção, e não do Estado de Direito, 
apesar das declarações dadas pela 
reitoria. Sentados no banco dos 
réus, os estudantes que ocuparam 
a reitoria, serão tratados como o 
eram os suspeitos de bruxaria na 
sua época... 

O julgamento será conduzi-
do não com o objetivo de apu-
rar o fato, mas de aplicar a pena, 
da mesma maneira que os caça-
dores de bruxas já tinham certe-

za dos males praticados por seus 
perseguidos.

Os estudantes da USP devem 
denunciar amplamente este pro-
cesso arbitrário de perseguição 
política na universidade exigindo 
o fim dos processos contra estu-
dantes e funcionários e mantendo 
a luta contra a ditadura do reitor-
-interventor.

É nesse sentido que os estu-
dantes aprovaram na última as-
sembleia geral paralisar as au-
las no próximo dia 16, a partir da 
manhã, para realizar um protes-
to. A concentração será realizada 
em frente à reitoria e os estudan-
tes marcharão até a sede da Pro-
curadoria Geral, à rua Alvarenga, 
durante a primeira audiência para 
a qual os estudantes processados 
foram convocados a depor. Todos 
ao ato! Não podemos deixar nos-
sos companheiros presos e pro-
cessados por lutar contra a ditadu-
ra do reitor-interventor sozinhos! 
Fora Rodas! Fora PM! Fim dos 
processos!               a. L. a.

Estudantes convocam ato contra 
aprovação do novo regimento da Pós

No dia 25/4 (quarta-feira) será 
realizada a votação do novo regi-
mento de pós-graduação da USP 
no Conselho de Pós-Graduação 
(CoPGr). Trata-se de uma propos-
ta regimental cuja elaboração foi 
encaminhada sem um processo 
amplo de discussão e deliberação. 
Assim os estudantes de pós-gra-
duação e graduação, reunidos em 
suas assembleias, acreditam que a 
elaboração de uma proposta de al-
teração regimental da pós-gradua-
ção da USP não pode ser realizada 
sem a criação de espaços de deba-
te, e solicitam um tempo de dis-
cussão de no mínimo seis meses, 
com a construção de um calendá-
rio e espaços de discussão e deli-
beração definidos junto à ampla 
maioria da comunidade. Para ga-
rantir que esse calendário e esses 
espaços sejam criados convoca-
mos a todos ao ato do dia 25/04/12 
às 10h em frente à Reitoria, con-
tra a aprovação do novo regimen-
to.   Diante da forma apressada 
e antidemocrática como aparece 
a proposta do novo regimento e 
principalmente diante dos recen-

tes acontecimentos acreditamos 
que a situação em que a USP se 
encontra hoje é insustentável: 84 
estudantes já foram presos, 8 es-
tudantes expulsos, existem inú-
meros processos administrati-
vos e judiciais contra estudantes e 
trabalhadores.  Todos esses fatos 
consolidam um ambiente de ver-
dadeira asfixia ao exercício do li-
vre pensamento na medida em 
que subvertem a livre expressão e 
tornam impraticáveis os atos de li-
vre criação. ATÉ QUANDO?  A 
respeito da nova proposta de regi-
mento da pós-graduação da USP: 
• Permite que existam orientado-
res sem título de Doutor e sem di-
ploma de ensino superior; 
• Permite que os orientadores (não 
doutores, e não graduados, e não 
docentes da USP) possam ser 
membros do conselho deliberati-
vo atuando como coordenadores 
do programa de pós-graduação. 
De outro lado, não permite que 
estudantes (mestrandos e douto-
randos) sejam coordenadores do 
programa de pós-graduação;  
• Com base nos pontos anteriores 

abre espaço para atuação desen-
freada de agentes externos a uni-
versidade e de intenções diversas 
na atuação do rumo das pesquisas 
e do ensino de pós-graduação; 
• Abre espaço para cobrança de 
taxas em parcerias com universi-
dades estrangeiras; 
• Retira o direito de voto do orien-
tador nas bancas de defesa; 
• Facilita a desativação de cursos/
programas de pós-graduação pela 
reitoria por motivações ainda des-
conhecidas, ao mesmo tempo em 
que restringe a criação de novos; 
• Impõe o exame de qualificação 
para mestrados; 
• Restringe a defesa do exame de 
qualificação em até 18 meses, ex-
cluindo a possibilidade de uma 
nova defesa em caso de reprova-
ção; 
• Facilita a exclusão de estudantes 
por motivações dos próprios con-
selhos de PG.  

PrÓXima aSSemBLeia 
da PÓS-GradUaÇÃo:
26/04 19h na FaU 

Os estudantes que estão respondendo a processos administrativos e correm o risco de 
expulsão serão julgados pelo próprio reitor contra o qual protestaram

EDITORIAL

Processo “transparente”, não!  
Pelo fim de todos os processos 
contra estudantes e funcionários!

A posição dos pelegos do Psol-
-PSTU no movimento estudan-
til é a mais absurda possível. A 
“defesa” que as direções das en-
tidades estudantis apresenta no 
caso dos estudantes processados 
entrega os estudantes ameaçados 
de expulsão de bandeja para a rei-
toria. 

O documento assinado pelas 
entidades estudantis no último 
Conselho de Centros Acadêmi-
cos (CCA), realizado em 14 de 
abril, diz que “o CCA é contra 
a punição de estudantes por ma-
nifestações políticas e defende 
que tod@s tenham direito de de-
fesa com um processo aberto e 
transparente” (grifo nosso).

Dez estudantes já foram intima-
dos a depor na comissão criada 
por Rodas e sob sua orientação. 
Pelas várias medidas de Rodas 
já está claro que sua disposição é 
perseguir e calar todos os que se 
opõem à sua política.

Os pelegos querem que as 
medidas tomadas pela comis-
são formada por Rodas sejam 
“transparentes”. Mas o pro-
cesso é apenas a “via legal” da 
burocracia universitária para 
aplicar a pena que já foi es-
tipulada antes mesmo que se 
apurem os fatos: a eliminação 
dos estudantes. O que significa 

dizer que esse processo deve ser 
conduzido de modo “aberto” e 
“transparente”? Trata-se ape-
nas de embelezar a perseguição 
política promovida por Rodas e 
dar razão à reitoria quando esta 
afirma que não se trata de per-
seguição política, já que o “pro-
testo em si” não está sendo con-
denado, e que apenas os danos 
materiais estão em causa.

A posição adotada pelas enti-
dades reunidas no CCA, e em 
particular pela direção do DCE, 
a chapa “Não vou me adaptar” 
(Psol e PSTU), significa, na prá-
tica, permitir que os estudantes 
sejam processados normalmen-
te. Se os estudantes forem con-
denados e eliminados em um 
processo “aberto” e “transparen-
te”, que razão teriam os demais 
para protestar?

O reitor-interventor contra o 
qual o movimento estudantil se 
levantou poderia julgar de for-
ma isenta uma ação política dos 
estudantes? Evidente que não. 
Deixar nas mãos de Rodas o 
julgamento dos estudantes pro-
cessados é apoiar as expulsões. 
Nesse sentido os estudantes, 
professores e funcionários de-
vem exigir o fim dos processos e 
é essa a única reivindicação pos-
sível diante do ataque de Rodas.

livre!
USP: há 230 dias 
sob intervenção 

policial

todos ao ato CONTRA O NOVO 
REGIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO

quarta-feira, 25/4,  às 10h, em frente à Reitoria
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Mande sua 
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sua opinião 
para o Jornal 
da USP Livre!
• e-mail:  
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Processos administrativos que 
já haviam sido engavetados 
foram reativados pela reitoria

Em Agosto de 2011 a reito-
ria da USP instaurou proces-
so administrativo contra di-
rigentes sindicais, delegados 
de base e ativistas do Sindica-
to dos Trabalhadores da USP 
(Sintusp). Magno de Carva-
lho, Neli Maria Paschoarelli 
Wada, Solange Conceição Lo-
pes Veloso, Marcello Ferreira 
dos Santos (Pablito), funcio-
nários afastados para dedica-
rem-se ao trabalho sindical, 
podem ser punidos por pro-
testarem contra a demissão de 
270 trabalhadores da USP. Um 
membro do Conselho de Base 
(Nair Maria Pereira) um es-
tudante (Rafael Alves) e uma 
funcionária da COSEAS (Co-
ordenadoria de Assistência 

Social), Ana Mello, também 
estão sendo julgados nesse 
mesmo processo, tendo seus 
vínculos com a universidade 
ameaçados.

Esse processo é totalmente 
irregular. Foi forjado através 
de um Boletim de Ocorrência 
que, por sua vez, não é pro-
va de nada, é apenas um relato 
dado por uma das partes inte-
ressadas no processo. Mesmo 
que a instauração do proces-
so estivesse de acordo com as 
normas, o Regimento da USP 
é arbitrário e não beneficia, 
tampouco atende aos interes-
ses dos estudantes e funcioná-
rios.

O processo, porém, havia 
sido engavetado, uma vez que 

o prazo para sua conclusão já 
havia sido ultrapassado, con-
forme determinava a portaria. 
Um fato, entretanto, denun-
cia o autoritarismo e a perse-
guição política que a reitoria e 
o governo do estado vêm pro-
movendo na universidade con-
tra os estudantes, funcionários 
e professores - no dia 17 de 
Abril, os envolvidos no pro-
cesso foram convocados a in-
timar em audiência nos dias 3 
e 4 de maio, mesmo depois do 
prazo ter vencido.

No dia anterior à intima-
ção, representantes dos fun-
cionários e professores das 
três universidades estaduais 
reuniram-se com Rodas para 
discutir a Campanha Salarial 

2012. Na ocasião, sindicalis-
tas do Sintusp aproveitaram 
a opotunidade e questiona-
ram-lhe sobre o processo ad-
ministrativo contra os funcio-
nários. Grandino Rodas disse 
não ter conhecimento do pro-
cesso (que ele mesmo instau-
rou e assinou), procurando 
tranquilizar os representantes 
do sindicato, dizendo que iria 
pedir ao professor Amadio o 
processo para ter ciência do se 
tratava. Para a surpresa deles, 
são intimados no dia seguinte. 
Mais outro fato que desmarca-
ra a farsa criada por Rodas e 
seus capachos de que a comu-
nidade uspiana goza de demo-
cracia.

A reitoria dá provas diaria-
mente de seu autoritarismo. 
Não existe diálogo. Aqueles 
que atacam o movimento es-
tudantil ficam sem argumentos 
diante desse fato.

Os processados foram inti-
mados para a depor nos dias 3 
e 4 de maio na Audiência da 
Comissão Processante.

Nas eleições para o CAELL, o Jornal da 
USP Livre! apóia a chapa 27 de Outubro

Integrada por estudantes pre-
sos na desocupação da reitoria, 
expulsos e processados por lu-
tar contra a ditadura do reitor-in-
terventor, a chapa 27 de Outubro 
(unidade na luta contra a PM e os 

processos) se lança a disputar as 
eleições para a direção do CA-
ELL, centro acadêmico dos estu-
dantes de Letras.

Com um programa de luta e 
de reorganização da entidade es-

tudantil pela base, a chapa 27 de 
Outubro, que é a continuação da 
chapa que disputou as eleições 
para o DCE e março, chama os 
estudantes a apoiar e participar da 
luta contra os ataques da reitoria 

à universidade pública e gratuita 
e em particular os estudantes de 
Letras a lutar contra as péssimas 
condições existentes no curso.

Conheça a carta-programa, 
apóie e participe da campanha.

aS aveNtUraS 
de rodiNhaS
Episódio de hoje: 
Um reino 
incorruptível (I) 

No reino do Rodinhas, 
o fabuloso tesouro 

de bilhões e bilhões, extor-
quido ao povo, continuava a 
aumentar, todos os anos. Era 
uma arca gigante, com todos 
os metais preciosos e dinheiro 
proveniente de impostos e sa-
crifícios da classe servil.

Como ninguém sabia da 
maneira como os investimen-
tos e a manutenção do reino 
eram feitos, suspeitava-se de 
grande corrupção no reino. De 
início, alguns nobres, movidos 
pela honestidade, começaram 
a questionar sobre o tesouro 
real, pelos meios legais. Mas 
não havia jeito: era simples-
mente proibido, no reino de 
Rodinhas, revelar o destino do 
tesouro.

− É crime de lesa-majesta-
de interferir nos gastos do rei! 
− sentenciava o próprio rei; o 
juiz o confirmava; e a corte se 
curvava.

Como a arrecadação oficial 
era impossível de ser escon-
dida, os nobres sabiam que 
o tesouro só aumentava de 
tamanho, mas ficavam cala-
dos, pois constantemente uma 
cabeça rolava, quando havia 
protesto contra a corrupção. A 
solução imediata era sempre 
a mesma: mal aparecia uma 
denúncia de gastos ilegais, e 
o rei prontamente aumenta-
va o rigor legal, executando 
inimigos do reino em maior 
quantidade. Os protestos, ain-
da assim, aumentaram, pois 
os vassalos e servos acabaram 
assumindo a voz dos nobres, 
aos quais já havia sido impos-
to o silêncio.

Para remediar isso, o rei 
Rodinhas inspirou-se no sábio 
rei Salomão: fechou o cofre 
em uma sala escura, e nin-
guém mais soube do destino 
do tesouro, nem quem cuidava 
dos gastos e tampouco quem 
tinha acesso direto ao dinhei-
ro. E assim o rei Rodinhas 
acabou de vez com a corrup-
ção no reino.

Os nobres e parte dos vas-
salos acreditaram piamente 
que tudo estava em ordem 
outra vez, sem corrupção. “Se 
não há corpo, não há assassi-
nato”, diziam.

por reginaldo Parcianello

Cesare Battisti lança seu 
livro nessa quinta-feira, no 
Anfiteatro da Geografia

Cesare Battisti, o militan-
te italiano que foi ilegalmente 
preso no Brasil mesmo após ter 
conseguido refúgio e asilo polí-
tico no país, fará o lançamento 
de seu livro “Ao pé do Muro”. 

O livro conta a história de 
Augusto, foragido internacio-
nal que vem para o Brasil em 
busca de proteção. Mas a paz 
tão perseguida, que poderia se 
delinear nas ladeiras e praias 
do Rio de Janeiro, no sol escal-
dante e na cerveja gelada, vem 
acompanhada de um sentimen-

to de inquietação constante – 
afinal, muitos olhos estão vol-
tados para ele. Muitos são os 
que estão em seu encalço. As 
belezas e tristezas de um país 
tão intenso e colorido, emoti-
vo e sofrido, são filtradas pelo 
olhar do protagonista, que ob-
serva o novo mundo tanto do 
lado de dentro quanto de fora 
dos muros da prisão. Suas re-
miniscências se mesclam aos 
relatos de outros detentos, que, 
juntos, “olham para sua porta 
com tamanha insistência e mi-

núcia que, na superfície de me-
tal liso”, esculpem “uma vida 
inteira e, mais que isso, os so-
nhos de várias vidas”.

26 de abril de 2012
Anfiteatro da Geografia
av. Prof. Lineu Prestes, 338

cidade Universitária

Unifesp: estudantes há mais de um 
mês em greve sob os ataques da 
burocracia, da polícia e do Estado

Nossos companheiros da Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) já completam 34 dias 
de greve devido às péssimas con-
dições dos campi e à total falta 
de vontade da reitoria em colocar 
uma solução para os problemas 
estruturais da universidade. No 
campus de Guarulhos, a paralisa-
ção é total.

A situação é tão crítica que 
devido à chuva, o campus de 

Guarulhos está interditado e só 
será liberado dentro de 15 dias. 
Acrescenta-se a esta situação ca-
lamitosa o fato de o prédio estar 
há mais de cinco anos sem alvará 
da prefeitura.

Durante todo esse período de 
greve e mobilização, a direção 
da universidade não propôs ne-
nhuma solução. Pelo contrário,  
acumulam-se ataques e ameaças 
à organização dos estudantes. Só 

nos últimos dias, os piquetes fei-
tos pelos estudantes foram amea-
çados pela Congregação da uni-
dade Guarulhos de que poderiam 
virar caso de polícia.

Durante a manifestação do dia 
20, os estudantes foram recebidos 
na porta da reitoria pela tropa de 
choque da PM, que já estava lá 
para evitar qualquer tentativa de 
ocupação. Além disso, foram en-
tregues, por um oficial de justiça, 

várias intimações para estudantes, 
entendidos pela burocracia como 
líderes do movimento, e para o 
Partido da Causa Operária, colo-
cados sob ameaça de receber mul-
tas de mais de 30 mil reais por dia 
caso haja ocupação da reitoria.

Tal situação demonstra que a 
universidade foi colocada sob es-
tado de sítio, assim como vemos 
na USP. E, com o resultado da 
última manifestação, onde foram 
usados o aparato policial e judi-
cial para evitar qualquer ação do 
movimento grevista, ainda assim, 
o reitor, que exigia que um grupo 
de seis alunos fosse levar a pro-
posta até ele, teve que descer até a 
manifestação para receber a carta 
de reivindicações dos estudantes. 


