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A gestão “Não vou me 
adaptar” (Psol e PSTU) deu 
mais uma demonstração de que 
está completamente adaptada à 
vontade do reitor-interventor.

Além de não se empenhar 
minimamente na convocação 
do ato desta terça-feira, os di-
retores do DCE tiveram a cara-
-de-pau de participar da mani-
festação e propor que os mani-
festantes, que estavam concen-
trados na rua Alvarenga, em 
frente à Procuradoria-Geral da 
USP, se dispersassem. 

Visivelmente amedrontados 
pela própria manifestação, os 
diretores do DCE propuseram 
dispersar o ato quando ainda 
havia companheiros esperando 
o horário do seu depoimento na 
Procuradoria Geral.

A diretoria do DCE insistiu 
por diversas vezes e chegou 
até a chantagear os manifes-
tantes afirmando que seria 
“pior” para os companheiros 
chamados a depor se a mani-
festação mantivesse o trânsito 
parado da rua Alvarenga e, por 
ventura, se enfrentasse com a 
polícia ali mesmo.

Os militantes do Psol e do 
PSTU, com todo seu cretinis-
mo parlamentar, tentaram em 
vão fazer com que os estudan-
tes voltassem para dentro do 
campus. Chegaram a propor 
que se votasse a dissolução do 
ato, o que foi prontamente re-
cusado pelos manfiestantes.

Os estudantes resistiriam. 
Debaixo de gritos de “fora pele-
gos”, os militantes do Psol e do 
PSTU fugiram do ato. Em ver-
dadeira debandada, os diretores 
do DCE voltaram sozinhos para 
o campus. Os demais estudan-
tes continuaram na porta do 
“DOI-CODI” da USP acompa-
nhando os depoimentos.

Os processos movidos 
contra os estudantes são uma 
farsa criada pela reitoria para 
reprimir e condenar aqueles 
que lutaram contra a polícia 
no campus, por mais vagas na 
moradia estudantil e, princi-
palmente, os que são os prin-
cipais opositores aos planos 
de Rodas de privatizar a USP.

Volta Seca

... e o DCE? 
Que papelão...

USP: há 259 dias 
sob intervenção 

policial...

NESSA qUARTA-fEIRA, àS 11h, 
Em fRENTE AO bANDEjãO CENTRAl
Ato-debate sobre as 
verdades e mentiras dos 
processos contra estudantes 
e trabalhadores da USP

Se mais estudantes e traba-
lhadores forem extirpados da 
universidade, o pendulo girará 
totalmente no sentido de impor 
no interior da universidade a 
“doutrina do medo” e por fim 
a efetivação da privatização da 
universidade. Assim, é neces-
sário se levantar (mais do que 
nunca!) contra esses processos 
e seus tribunais fajutos mon-
tados por Rodas para expulsar 
estudantes e funcionários, sob 
pena de ver arrancado de si 
qualquer autonomia, democra-
cia e direito de opinião ainda 
existente. 

Mesa: 
• Prof. jorge luiz Souto maior 
(Direito), 
• Prof. luiz [luizito] Renato 
martins (ECA) 
• Yves Souzedo (estudante de 
Geografia expulso em dezem-
bro), 
• representantes do Sintusp, 
ADUSP, DCE, moradia Reto-
mada e Associação de morado-
res da São Remo. 

Quando e onde: 
Dia 23/5 (quarta-feira), às 11h, 
na Ágora, em frente ao Restau-
rante Central.
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Quinta-feira, àS 11h, no Largo S. franciSco

Ato dos Juristas por uma 
Comissão da Verdade na USP 

Ocorrerá nesta quinta-feira, 24 
de maio, às 11 horas, no Pátio das 
Arcadas na faculdade de Direito 
da USP, um ato de juristas pela 
Comissão da Verdade da USP.

O ato é organizado pelo “fó-
rum de esquerda” por motivo do 
recente movimento da sociedade 
pelo Direito à memória e à Ver-
dade e a instalação da Comissão 
Nacional da Verdade; e o recente 
processo que vive a Universi-
dade de São Paulo, onde o Re-
gimento Disciplinar da USP de 
1972, editado na Ditadura, ame-
aça de expulsão estudantes por 
‹manifestações de caráter políti-
co-partidário› e ofensa à “moral 
e os bons costumes”.

Segundo os organizadores 
“Requeremos a constituição ofi-
cial de uma Comissão da Verda-
de da USP, capaz de investigar as 

graves violações de Direitos hu-
manos cometidas por esta insti-
tuição no contexto da Ditadura 
Civil-militar que se apoderou do 
Estado brasileiro em 1964.”

Estão confirmados para o ato:
• fábio Konder Comparato
• Allaor Caffé Alves
• Deisy Ventura (IRI-USP)
• jorge luiz Souto maior (Direito)
• Sérgio Salomão Shecaira (Di-
reito)
• Gilberto bercovici (Direito)
• josé Damião de lima Trin-
dade (antigo aluno da turma de 
1968 e Procurador de justiça 
do Estado de São Paulo)

Quando e onde: 
Dia 23/5 (quinta-feira), às 11h, 
no Páteo das Arcadas, faculdade 
de Direito do lgo. S. francisco

Rua Alvarenga, nº1416. Vamos exigir o fim dos processos e nenhuma 
punição aos estudantes que ocuparam a reitoria!

ToDoS à ProCUraDoria-gEral Da USP nESTa 
QUarTa-fEira, àS 9h, PElo fim DoS ProCESSoS

Nesta terça-feira (22/5), o 
ato dos estudantes contra os 
processos reuniu cerca de 200 
pessoas. 

Alguns presentes atiraram 
bolas de tinta contra a fachada 
da Procuradoria-Geral. Os estu-
dantes fizeram um piquete para 
impedir o acesso ao edifício e 
exigiram que as audiências fos-
sem suspensas, mas a reitoria 
conseguiu fazer com que alguns 
estudantes depusessem, levan-
do-os para uma sala nos fundos 
da Procuradoria-Geral para evi-
tar o barulho da manifestação 
na rua.

A manifestação parou por 
mais de três horas o trânsito na 
rua Alvarenga, onde está insta-
lado o “bunker” criado por Ro-
das para a Procuradoria-Geral 
da USP.

Os atos contra os processos 
completamente arbitrários mo-
vidos pela reitoria têm como 
objetivo impedir as audiências e 
mostrar para o reitor-interventor 

que os estudantes que defendem 
a universidade pública e gratui-
ta não vão se calar diante da re-
pressão policial.

Os estudantes já alcançaram 
esse objetivo com uma grande 
manifestação no dia 16 passado, 
o primeiro em que a comissão 
formada pela reitoria ouviria os 

estudantes processados. Dian-
te da manifestação do dia 16, 
a reitoria decidiu suspender as 
audiências marcadas para aque-
le dia. É preciso manter em pé 
as bandeiras de luta dos compa-
nheiros que ocuparam a reitoria 
no ano passado e que agora es-
tão sendo processados por isso. 

• Abaixo a perseguição políti-
ca na uSP! 
• Fim dos processos contra es-
tudantes e funcionários! 
• fora PM! 
• fora rodas! 
• Não à privatização da USP! 
• Ensino público e gratuito! 
• Poder estudantil!

eStudanteS no ato contra oS ProceSSoS dão o recado: 

Não vamos abaixar a 
cabeça diante da ditadura 
do reitor-interventor

A reitoria tem medo de que as manifestações contra os processos levem à ocupação da Procuradoria-
-Geral e já deixou claro que suspenderá as audiências caso os estudantes continuem a protestar.
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Fuvest censura redação que pedia 
“Fora Rodas, Fora PM”

Depois de publicar na sua 
página na Internet uma seleção 
com 29 das melhores redações 
dos candidatos do vestibular 
2011 cujo tema era “Participa-
ção política: indispensável ou 
superada?”, a fuvest deu uma 
verdadeira aula sobre o que a 
burocracia universitária espera 
da participação política dos es-
tudantes.

Uma das redações continha 
um protesto embutido. O can-
didato destacou algumas letras 
no seu texto para formar a frase 
“fora Rodas, fora Pm”.

A fuvest publicou um fac-
-símile desta redação e, uma 
vez que ele passou a circular 
nas redes sociais e atraiu a 
atenção de portais de notícias 
na internet, tirou-o do ar dei-
xando um buraco na página 
que apresentava os textos sele-
cionados.

r.n.

Mande seu texto 
para o Jornal da 
USP Livre!
quer ter um artigo publicado 
nesta coluna? É fácil! Envie seu 
texto com no máximo 2.400 ca-
racteres (com espaços) para:
e-mail:  usplivre@hotmail.com  

Freud explica...
Um reitor 
medíocre, uma 
universidade 
medíocre
Todos devem estar saben-

do da “redação modelo” 
que foi retirada do sítio da fu-
vest. O autor dela destacou al-
gumas letras formando as fra-
ses “fora rodas” e “fora pm”. 
quando avisados, os membros 
da fuvest retiraram a redação 
do ar, alegando que o fizeram 
para não incentivar “esse tipo 
de ação indevida”.

Por que indevida? Em que 
regime político o protesto é 
indevido? Será preciso res-
ponder, ou o leitor já sabe a 
resposta?

Ao considerar o protesto 
“ação indevida”, a fuvest está 
determinando que a boa escri-
tura é aquela que não incomo-
da o regime. É a escritura ofi-
cial, de cartório, de gabinete. 
O candidato ao vestibular tem 
de ser alguém comportado, al-
guém que aceite tudo o que a 
fuvest impõe. O candidato não 
pode sequer pedir revisão de 
prova. Está no manual.

Essas determinações são 
oriundas do período da dita-
dura militar e já deveriam es-
tar extintas. mas aquilo que o 
vestibular exige de um aluno é 
um comportamento medíocre. 
Expliquemos.

Se o comportamento do 
aluno é socialmente exemplar, 
ele será melhor aluno na uni-
versidade. Porque é isso que 
a educação exige dele. Não é 
apenas uma norma institucio-
nal, mas pedagógica também. 
Isso significa que o aluno não 
pode protestar, tem sempre de 
acatar tudo o que lhe determi-
nam, pois as autoridades uni-
versitárias são todas legítimas 
e têm o respaldo da lei.

É o mesmo que acontece 
nas repartições públicas. O 
público pode ser tratado como 
cachorro, mas se protestar, se 
exaltar-se, vai preso por desa-
cato a um funcionário público.

O que a sociedade, controla-
da por uma minoria, deseja de 
seus componentes é um com-
portamento pacífico, submisso. 
A vida seria melhor assim? Se-
ria, mas não para quem sofre. 
Apenas para quem domina.

A filosofia oriental, bem 
como alguns filósofos ociden-
tais, afirmava que o caminho 
reto era o caminho do meio, a 
vida em equilíbrio. Kant pro-
vou que isso era uma bobagem 
sem tamanho. A ideia da filo-
sofia oriental (e do judaísmo 
também) era a de que a virtude 
se dá entre dois vícios, a falta e 
o excesso. Para Kant o que há 
entre a falta e o excesso é a me-
diocridade.

Se a Universidade de São 
Paulo quer que seu aluno se 
oriente entre a falta e o excesso, 
essa Universidade não haverá 
de formar nenhum grande inte-
lectual. mas a Universidade de 
São Paulo atua assim porque 
é uma universidade medíocre, 
dirigida por um imbecil.

freud
Aspone

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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A redação (à esquerda) com a palavra-de-
-ordem “fora Rodas, fora Pm” destacada.

o buraco (acima) deixado pela censura 
da fuvest contra o protesto do estudante. 
Redação foi tirada do ar “para não incen-
tivar que outras pessoas façam o mesmo 
tipo de brincadeira nas provas futuras”, 
disse a assessoria de imprensa da fuvest.

OPINIãO:

A cruz
Começou o processo con-

tra os ocupantes da rei-
toria da USP. O juiz e carrasco 
será o próprio reitor da Univer-
sidade. Os caifazes serão os di-
retores do DCE.

A chapa que venceu as elei-
ções para o DCE levava uma 
profecia no nome: “Não vou 
me adaptar”. muito cogitamos 
sobre o sentido desse nome. 
Primeiro, pensamos que fosse 
uma seita evangélica fazendo 
um movimento antidarwinis-
ta (existe até um professor na 
letras que é criacionista... em 
pleno século XXI). mas, dei-
xando Adão e Eva de lado (e 
também o professor da letras), 
chegamos à conclusão de que 
o nome da chapa trazia uma 
mensagem subliminar. A cha-
pa era composta por elementos 
egressos do PSTU, partido que 
nunca conseguiu se adaptar à 
luta estudantil.

Desde a época da Conver-
gência Socialista, essa lesma 
paralítica do movimento estu-
dantil não faz outra coisa que 
barrar as ações de luta. Ao me-
nor sinal de agitação, vem a pa-
lavra de ordem: “Vamos fazer 
uma reunião para deliberar!”

Durante as lutas contra a di-
tadura militar, surgiu, no brasil 
um agrupamento político cha-
mado Convergência Socialis-
ta. Seu criador não foi Deus, 
foi um grupo argentino que se 
denominava mAS (movimien-
to al Socialismo). Explica-se: 
esse movimento, na hora de 

agir, sempre dizia: “mas...”. 
Precisou fundar a CS para evo-
luir do “mas” para o “porém” 
(em tempo: POREm não signi-
fica Partido Operário Revolu-
cionário Em movimento). 

Entretanto, o movimento 
operário avançava. Avançava 
também o estudantil. E a CS fa-
zia reuniões. No entanto, outros 
grupos do movimento estudan-
til evoluíam. E a CS ficava na 
janela, feito Carolina, mas não 
via o mundo passar. Todavia, a 
CS deliberava. E, de conjunção 
em conjunção, virou PSTU.

mas o Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unificado 
(PSTU) tinha lá o seu esti-
lo. Era um Stylommatophora, 
também chamado de lesma.

Agora, esse molusco gastró-
pode está na direção do DCE da 
USP, às vésperas do julgamento 
dos estudantes que tomaram a 
reitoria no final do ano passado. 
Tomaram, porque tinham per-
nas e não ficavam se arrastando 
pelos corredores deixando uma 
marca viscosa pelo chão.

E para complicar, as lesmas 
se aliaram a uma organização 
meio socialista, meio evan-
gélica, chamada PSol (Praia e 
Sol?).

Agora, lesmas e evangéli-
cos unidos afirmam que não 
vão se adaptar. mas, na nature-
za, bicho algum se adapta mais 
facilmente do que as lesmas. 
Por outro lado, os evangélicos 
já vêm adaptados de fábrica.

E o que fazem os evangé-
licos? Pregam a palavra. mas 
agora estão se preparando para 
pregar o Cristo à cruz nova-
mente. PSol e PSTU compõem 
o partido dos caifazes, os re-
ligiosos judeus do templo de 
jerusalém que, para não per-
derem as rendas do Templo, 
entregaram jesus aos Romanos 
para que fosse condenado.

É bom , no entanto, que eles 
se lembrem de uma coisa. je-
sus foi condenado e morreu na 
cruz, mas, depois, o templo ra-
chou e os mortos se levantaram 
de suas tumbas.

Elmano Sadino

Participe das reuniões abertas da redação do 
Jornal da uSP Livre!  
Toda segunda-feira, às 18h no CRUSP

Estudantes da UFF 
entram em greve

Na segunda-feira (21/05) em 
Assembléia Geral dos Estudantes 
da Uff (Universidade federal 
fluminense - Rj) com aproxi-
madamente 700 estudantes foi 
aprovada GREVE DOS ESTU-
DANTES. A reivindicação visa 
retomar a pauta da ocupação 
(2011) de reitoria da Uff , uma 
vez que o reitor Roberto Salles 
não cumpriu com o acordo firma-
do com os estudantes e também 
inclui como pontos a questão da 
assistência estudantil, abertura 
de concursos para professores de 
40h, aumento do número de bol-
sas e equiparação ao salário míni-
mo, entre outras coisas. A parir da 
mobilização dos estudantes para 
construção de uma greve geral 
forte na universidade, articula-
da às greves em todo os país, na 
luta por uma educação pública de 
qualidade. Chega de migalhas! 
queremos a Uff por inteiro, não 
pela metade, queremos expansão 
com qUAlIDADE!


