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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 aliciamento pelo crime or-
ganizado, a USP está sob in-
tervenção da polícia, violenta 
e corrupta tal como ela é.

Há algumas edições, o Jor-
nal da USP Livre! passou a 
contar os dias desta operação 
criminosa. 

Por reconhecer igualmen-
te a importância da resistência 
dos estudantes, acrescentamos 
a partir deste número a denún-
cia de que o bloco pelego que 
se elegeu recentemente para 
o DCE (chapa “Não vou me 
adaptar”, Psol+PSTU e congê-
neres) não está movendo uma 
palha para impulsionar a luta 
dos estudantes contra a ditadu-
ra do reitor-interventor e a pri-
vatização da USP.

Lançamos, assim, a campa-
nha: “Tira o pijama, DCE!”

A redação

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

www.usplivre.org.br

... e a pelegada no DCE só se 
anima quando tem eleição

USP: há 251 dias 
sob intervenção 

policial...

Todos ao ato no dia 16/5 para barrar os processos 
administrativos contra os que ocuparam a reitoria

Concentração às 9h em frente à reitoria e passeata até a Procuradoria Geral da USP

livre!
A TAREFA IMEDIATA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL É

Barrar os 
processos
Nessa semana se iniciam os depoimentos dos estudantes acusados por 
Rodas de protestar contra o estado de sítio na USP. É preciso convocar 
amplamente o movimento estudantil para derrotar essa ditadura

Os processos-farsa de Ro-
das contra o movimento estu-
dantil da USP se iniciam nessa 
semana. O reitor-interventor 
quer apenas dar algum tipo de 
legitimidade para o arbitrário 
ato planejado, a “eliminação” 
dos estudantes. São 51 estu-
dantes que correm o risco de 
serem expulsos da universida-
de. O termo “eliminado” foi 
instaurado durante a ditadura 
em que a pessoa perde o direito 
de ter qualquer vínculo (estu-
dar ou trabalhar) na USP. Esse 
é o conteúdo dos processos ad-
ministrativos movidos pela rei-
toria contra os estudantes pre-
sos durante a desocupação do 
prédio em novembro de 2011.

Os primeiro depoimentos 
devem ser feitos na quarta-fei-
ra, dia 16 de maio. As acusa-
ções contra os supostos delitos 
praticados pelos estudantes se 
baseiam exclusivamente no 

Boletim de Ocorrência elabo-
rado pela polícia naquele dia. 
Os estudantes, presos na rei-
toria são acusados de “depre-
dação do patrimônio público” 
no entanto foram surpreendi-
dos na madrugada do dia 8 de 
novembro com a entrada da 
polícia na reitoria. Estavam 
dormindo como afirmou a pró-
pria polícia no dia. Foram sur-
preendidos enquanto dormiam 
e portanto todas as acusações 
como de pixação e quebra de 
móveis não pode ser atribuída 
a nenhum deles. 

O documento usado pela 
reitoria contra os estudantes é 
apenas o boletim de ocorrên-
cia que não prova nada.

O processo criminal contra 
os estudantes não tem nenhum 
andamento ou finalização. 

A arbitrariedade contra os 
estudantes que foram presos 
apenas por participar de uma 

manifestação política é flagran-
te. É evidente que ninguém 
ocupou a reitoria para “depre-
dá-la” como afirma a polícia e 
quer fazer crer o reitor. Os es-
tudantes estavam lá justamente 
porque discordam da política 
do reitor-interventor de colocar 
a PM no campus e ainda para 
defender um instrumento de 
luta dos estudantes que estava 
justamente ameaçado de rein-
tegração de posse.

Os estudantes protestavam 
contra a privatização coloca-
da em marcha por Rodas com 
medidas como o fim da gra-
tuidade da pós-graduação, au-
mento das “parcerias público-
-privadas”. 

O ato era claramente pro-
testo político de um grupo ex-
cluído do poder de decisão da 
universidade, os estudantes, 
que agora estão sendo tratados 
como criminosos, uma clara 

aberração jurídica. O seguidor 
do integralismo de uma só vez 
acabou, para esses estudantes, 
com a presunção de inocência, 
o direito à livre defesa e o de-
vido processo legal. Passa por 
cima das próprias etapas da 
Justiça para conseguir a con-
denação e punir os estudantes 
com forma de exemplo para 
todo o movimento estudantil.

Ele quer com isso calar to-
dos os que se levantam contra 
a política de privatização do 
governo do PSDB na USP.

O movimento estudantil de 
todo o País deve protestar con-
tra mais essa arbitrariedade. 
Não é possível aceitar mais um 
processo arbitrário, com base 
em um regimento criado pela 
Ditadura Militar em 1972.

Todos ao ato no dia 16! Pa-
rar as aulas e seguir em passe-
ata até o local do depoimento 
na procuradoria Geral da USP.

EDITORIAL

Veja e Cachoeira: a serviço 
do crime organizado

Não se passaram nem seis 
meses do virulento ataque da 
revista Veja e outros órgãos de 
comunicação aos estudantes da 
USP, na ocupação da reitoria 
no ano passado, e eis que vem 
à tona mais uma denúncia da 
relação da revista com o crime 
organizado. 

Reinaldo Azevedo, bloguei-
ro da Veja, saiu na época em de-
fesa da moralidade e dos bons 
costumes, classificando os estu-
dantes de criminosos, vândalos, 
invasores, baderneiros. 

“Os baderneiros fazem o 

jogo dos assaltantes, assassi-
nos, estupradores e traficantes 
de drogas” (Veja, 30/10/2011), 
disse o blogueiro. 

Como Demóstenes Torres, 
Reinaldo Azevedo, que está 
a serviço do crime organiza-
do, como se descobriu agora, 
é também grande defensor da 
moralidade e da ética. Talvez 
seja essa uma forma de des-
pistar a vinculação com crimi-
nosos de colarinho branco, bi-
cheiros e contraventores, como 
bem se viu no caso Demóstenes 
- Cachoeira. 

O nível do ataque da revista 
aos estudantes da USP denota 
também o comprometimento 
da matéria, que só pode ter sido 
encomendada, como mostram 
as últimas revelações da fabri-
cação de reportagens para favo-
recer o crime organizado. 

O bicheiro Cachoeira en-
comendava reportagens do seu 
interesse à revista para lhe fa-
vorecer os negócios ou prejudi-
car seus inimigos. Se a revista 
produziu matérias para favore-
cer os negócios de um bicheiro, 
porque não produziria reporta-
gens para favorecer a operação 
para privatizar a USP?  

O diretor da sucursal da 
revista em Brasília, Policarpo 
Júnior, era pautado pela orga-
nização criminosa do bicheiro e 

Veja também fabricou a denún-
cia do mensalão a pedido do se-
nador Demóstenes Torres (ex-
-DEM) como retaliação ao veto 
de José Dirceu à sua nomeação 
para o cargo de secretário de se-
gurança nacional. 

O jornalismo da revista Veja 
é o jornalismo do crime organi-
zado, dos interesses privados, 
escusos. O que demonstra que 
toda a campanha contra os estu-
dantes da USP foi parte de uma 
operação política e ideológica. 

Os incautos e inocentes que 
acreditaram nas reportagens da 
revista podem agora ver que as 
mesmas foram encomendadas. 
Mais de 80 estudantes são ame-
açados de expulsão com base 
nessa campanha criminosa da 
revista. 

A Veja fabrica as falsas re-
portagens para o crime organi-
zado e a polícia mata pessoas 
a mando do tráfico de drogas, 
mas essas mesmas organiza-
ções  tentam provar que os es-
tudantes é que são criminosos. 
Imputam seu próprio crime aos 
que estão lutando em defesa da 
universidade pública e gratuita 
e contra a repressão. 

Essas revelações só de-
monstram a necessidade da im-
prensa estudantil independente. 
Os estudantes não podem con-
tinuar reféns de um jornalismo 
que atua a serviço de crimino-
sos, a serviço dos que querem 
privatizar a universidade para 
atender interesses escusos, em 
total oposição à vontade da po-
pulação. 

Mande sua denúncia para o 
Jornal da USP Livre!
• e-mail: usplivre@hotmail.com
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Mande sua 
denúncia e 
sua opinião 
para o Jornal 
da USP Livre!

• e-mail:  usplivre@hotmail.com  

• site: www.usplivre.org.br  

• twitter: @usplivre  

• facebook.com/usplivre

AJUDE A SUSTENTAR A IMPRENSA ESTUDANTIL INDEPENDENTE

O Jornal da USP Livre! 
também precisa da sua 
contribuição financeira 

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 ditadura 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.

Um companheiro da redação do Jornal da USP Livre! disponi-
bilizou uma conta poupança para receber a contribuição espontânea 
dos estudantes, professores e funcionários. 

Deposite qualquer quantia e ajude-nos a sustentar uma imprensa 
independente e de luta por uma USP Livre! 
DEPOSITE QUALQUER QUANTIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Titular: Rafael Nascimento  Agência: 0255  Operação: 013   Conta Poupança: 00153643-4

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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Episódio de hoje: 

Quem mama 
na teta da 
loba? 

Ao lado dos portões do Cas-
telo do rei Rodinhas, moravam 
os servos, que sequer tinham o 
direito de utilizar as carroças do 
transporte coletivo dos funcioná-
rios efetivos e dos candidatos aos 
títulos de nobreza. A Comunida-
de Rômulo e Remo não usufruía 
nenhum dos privilégios do reino, 
e vivia sob o regime da ameaça 
de invasão militar e de destruição 
das casas. No Reino de Rodinhas, 
a ESFINGE só ataca do lado de 
fora do Castelo! Do lado de den-
tro, há outros monstros.

Muitos desses servos traba-
lhavam no castelo, durante o dia, 
e tinham que ir a pé ao trabalho. 
Chegavam suados e cansados, e 
ainda tinham que mostrar dispo-
sição para o trabalho, senão iam 
para o olho da rua. Além de ga-
nharem apenas o suficiente para 
viverem na miséria da gleba ao 
lado do Castelo, eram ameaçados 
no trabalho o tempo todo:

− Se você não quiser esse tra-
balho, há quem queira.

E havia mesmo, pois a misé-
ria era muito grande. A virtude 
não estava nos empregadores, 
portanto. Aliás, as riquezas do 
Reino do Rodinhas, encerradas 
em uma caixa mágica, impos-
sível de abrir pela força e pela 
vontade, continha também muito 
suor daqueles servos sofridos que 
sequer tinham direito a uma mo-
radia digna e a uma carroça para 
ir trabalhar.

Por outro lado, os candidatos 
a títulos de nobreza e funcioná-
rios que não moravam nos barra-
cos ao lado do muro do Castelo 
podiam usufruir gratuitamente 
do transporte. Achavam que seria 
assim para sempre, como ocorre 
nos contos de fada! 

De qualquer forma, o produto 
comercial do reino de Rodinhas 
e o que sustentava todo a sua 
autocracia e corrupção era um 
só: a venda de títulos de nobre-
za, e venda em profusão. “Um 
negócio da China!”, dizia o rei. 
Assim, muitas pessoas do reino, 
que poderiam ter noção das arbi-
trariedades perpetradas pelo rei 
absolutista, entendiam a venda de 
títulos de nobreza como um gran-
de negócio para o reino, que con-
tinuaria beneficiando os nobres 
por muito tempo, pois, quando 
mais títulos fossem concedidos 
aos candidatos à nobreza, mais os 
nobres antigos podiam crescer na 
hierarquia do reino. Mal sabiam 
eles que o rei Rodinhas podia 
extinguir a nobreza e aliar-se aos 
grandes mercadores, quando fos-
se a hora!

Na Comunidade Rômulo e 
Remo, quem mama na teta da 
loba é o rei Rodinhas, e não os 
moradores, ameaçados de expul-
são, porque as leis do Reino, que 
garantem o usucapião aos mora-
dores urbanos que permanecem 
cinco anos em sua moradia, as 
leis... não tem valor?! Ou valem 
só para os poderosos que podem 
comprar advogados e juízes?! Ou 
dependem da boa vontade dos 
parlamentares do Reino, que es-
tão indissoluvelmente ligados aos 
interesses dos grupos poderosos 
que financiam as suas campanhas 
eleitorais?

Onde está o Robin Hood do 
reino do Rodinhas?

por Reginaldo Parcianello

Direção da FEA quer catracas no prédio
Em comunicado oficial, o 

diretor da FEA, Reinaldo Guer-
reiro, afirma que a faculdade irá 
realizar um plebiscito de 28 de 
maio a 1 de junho deste ano via 
internet para decidir sobre a ins-
talação de catracas na portaria 
do FEA1 e na saída do restau-
rante. 

“Esta ação deverá garantir 
a identificação das pessoas que 
circulam pelos edifícios da Fa-
culdade”, afirma o comunicado. 

O objetivo é barrar o aces-
so de pessoas que não sejam 
da FEA, nem da USP, como 
diz claramente o diretor no co-
municado: “Muitos dos delitos 
são cometidos por estranhos à 
comunidade que transitam li-
vremente pelas salas e pelos 
eventos”. A chamada “comuni-
dade” ou “sociedade” ou ainda 
as “pessoas diferenciadas” não 
poderão mais ter acesso a uma 
universidade que é pública. 

A “Comissão de Segurança 
da FEA” aprovou ainda a insta-
lação de um balcão para identi-
ficação de pessoas. 

Tudo foi aprovado, segundo 
a nota, na reunião da congrega-

ção da faculdade em dezembro 
de 2011. Nesta reunião, vale 
destacar, a representação estu-
dantil e dos servidores é mera 
perfumaria. 

A instalação das catracas é 
um passo dos já dados por essa 
faculdade para dar seguimento 

à privatização da USP. Depois 
que a direção da FEA inaugurou 
o primeiro curso de graduação 
pago na USP, oferecido pela 
FIA (Fundação Instituto de Ad-
ministração), agora instala ca-
tracas e prepara o terreno para 
a cobrança de mensalidade de 

todos os cursos da faculdade. 
A medida tomada pela dire-

ção da FEA mostra o que está 
por vir, pois as catracas visam 
impedir a entrada dos que não 
são estudantes. E ao contrário 
do que eles tentam dizer, a fa-
mosa desculpa da segurança, o 
objetivo é barrar futuramente a 
entrada dos que não pagam a 
mensalidade, como ocorre em 
toda faculdade particular. 

A decisão ainda vai ser to-
mada a partir de um plebiscito 
via internet, no qual a chance de 
fraudes e manipulação é ainda 
maior que no voto em urna. Fica 
a pergunta: por que não se rea-
lizar pelo menos uma consulta 
em urna? 

A forma de votação também 
é antidemocrática. Porque em 
uma eleição paritária os vo-
tos dos professores valem pelo 
menos 10 vezes mais que dos 
estudantes, porque eles são mi-
noria, enquanto os estudantes 
são maioria. Se é uma decisão 
que cabe a cada um, porque não 
dar a cada um o direito de voto 
igual?    

L.G.

Em foto divulgada nas redes sociais, os “rodinhas”  da chapa Reação estão sentados junto à 
mesa com o reitor-interventor em um animado brunch privé.

Uma imagem que vale por mil palavras... ... mas vamos falar algumas 
mesmo assim.

Rodas e Reação têm tudo em 
comum. A foto (e o fato) divulga-
da na semana passada nas redes 
sociais apenas revelou o que todo 
o estudante grevista, que luta em 
defesa da universidade pública e 
gratuita já sabia. 

Mais, tirou qualquer sombra 
de dúvida sobre o fato de que a 
chapa Reação, que concorreu ao 
DCE  com o apoio da impren-
sa burguesa fazendo campanha 
aberta contra a mobilização es-
tudantil, nada mais era que uma 
operação para tomar de assalto o 
DCE.

Na confraternização retrata-
da ao lado, os membros da “Re-
ação” foram convidados pelo 
reitor-interventor para “discutir” 
suas propostas. Não fazem parte 
do movimento estudantil e, justa-
mente por isso, foram os escolhi-
dos por Rodas para “dialogar”.

Os bons meninos, capachos 
do reitor, são convidados para o 
brunch. Sobre os que se opõem 
(a esmagadora maioria) aos pla-
nos do reitor, recaem as prisões, 
processos e expulsões.

Vamos pular catraca?
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