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... e cadê o DCE?

USP: há 271 dias 
sob intervenção 

policial...

No plebiscito da Fea, os estudaNtes... 

Ganharam, mas não levaram
Mesmo com 818 votos contra as catracas e 319 votos a favor, no 
plebiscito da FEA a “paridade” anulou a vontade da maioria

Participe das manifestações que ocorrerão todos os dias em que os estudantes foram convocados a 
depor: 6, 12, 13, 14 e 15 de junho, na Procuradoria-Geral da USP, à rua Alvarenga, nº1416. Vamos exigir 

o fim dos processos e nenhuma punição aos estudantes que ocuparam a Reitoria e a COSEAS!

ToDoS aoS aToS ConTra oS ProCESSoS
na ProCUraDoria-gEral Da USP

Como funciona a farsa da paridade? 

No plebiscito realizado pela 
direção da FEA na última sema-
na, o voto paritário (isto é, dividi-
do entre estudantes, funcionários 
e professores de modo desigual, 
em que cada setor ficou represen-
tado por um voto apenas, a favor 
ou contra as catracas) garantiu 
que os votos da maioria de estu-
dantes, e dos funcionários e pro-
fessores que se opõem à instala-
ção das catracas no prédio fossem 
praticamente anulados. 

Foram 818 votos contra as ca-
tracas e 319 a favor. O resultado 
deveria ter derrotado a pretensão 
da direção da faculdade de insta-
lar as catracas. No entanto, como 
o voto era paritário, apesar dos 
estudantes terem ganhado, uma 
vez que eles foram os que se ma-
nifestaram contra a medida em 
sua maioria, o resultado da vota-
ção foi manipulado para refletir a 
vontade da minoria. 

Apesar de o plebis-
cito ter sido uma rei-
vindicação do Centro 
Acadêmico Visconde 
de Cairu, que é contra a 
instalação das catracas 
e queria que a opinião 
da maioria se expres-
sasse no seu resultado, 
a direção da FEA fez 
questão de deturpá-lo 
para conseguir legiti-
mar as catracas. 

Com a paridade, a 
congregação garantiu 
que o voto dos 3.488 
estudantes equivalesse 
ao voto dos 184 profes-
sores e 135 funcioná-
rios. Assim, o voto de 
um professor equivaleu 
ao voto de 20 estudan-
tes. 

Cerca de 80% dos 
estudantes votaram contra as ca-
tracas, enquanto 76% dos pro-
fessores e uma pequena maioria 
de funcionários, 53%, votaram a 
favor.

Entre os estudantes que parti-
ciparam do plebiscito, 758 foram 
contra as catracas, enquanto ape-
nas 205 foram a favor, totalizan-
do 963 votos. Entre os professo-
res, 22 foram contra e 71 a favor, 
totalizando 93 votos. Entre os 
funcionários, 38 votaram contra 
as catracas e 43 a favor, totalizan-
do 81 votos. 

Mesmo os estudantes tendo 
963 votos contra 174 votos dos 

outros dois segmentos, ganhou a 
opinião da diretoria da faculdade. 
Mesmo que a esmagadora maio-
ria dos votos (78,71%) tenha sido 
contra as catracas, a manobra da 
paridade vai obrigar o conjunto 
dos estudantes e dos funcionários 
e professores que se opuseram à 
medida a aceitar aquilo que já re-
jeitaram. 

O que demonstra que o resul-
tado do plebiscito já havia sido 
definido de antemão é a decla-
ração dada recentemente pelo 
diretor da FEA, Reinaldo Guer-
reiro, ao Jornal do Campus: “Eu 
não posso deixar de fazer alguma 
coisa que a congregação solicitou 
[para quê consultar as pessoas se 
é uma ordem que não pode ser 
descumprida? - nota da redação 
do Jornal da usp Livre!]. Mas, 
como diretor, quero conversar 
com os alunos, explicar o que sig-
nifica colocar catracas, que é para 

aumentar a liberdade e não para 
diminuí-la”.

Se já havia sido decido, por 
que consultar as pessoas? É ób-
vio que a direção da FEA buscou 
apenas legitimar uma medida 
tão impopular como a instalação 
de catracas que irá equiparar a 
faculdade a uma instituição pri-
vada.

A direção da FEA já tinha 
decidido, sem consultar nin-
guém, instalar “mecanismos” 
de controle de acesso no segun-
do andar do FEA1, nos prédios 
FEA2, FEA3, FEA5 e na biblio-
teca. Faltava apenas legitimar as 

catracas na entrada principal da 
faculdade. 

As catracas são utilizadas em 
instituições privadas, onde quem 
está inadimplente ou não paga a 
mensalidade não pode entrar. 

Nas universidades públicas, o 
acesso não é restrito, um estudan-
te do ensino médio, por exemplo, 
pode assistir a uma aula na USP. 
Não precisa para isso dizer o que 
está indo fazer lá e justificar por-

que deseja assistir a 
aula, uma vez que a 
universidade é públi-
ca e gratuita, de todos 
para todos.   

A decisão da FEA 
direciona a USP em 
um sentido comple-
tamente oposto. A 
partir de agora, só 
poderão entrar na fa-
culdade aqueles que 
são estudantes, pro-
fessores ou funcio-
nários da FEA. Estes 
terão um crachá que 
os identificará, os de-
mais terão que pedir 
permissão, explicar 
o que querem fazer 
na faculdade etc., 
mesmo que sejam 
estudantes da própria 
USP. 

É privatização descarada 
de um bem público, sob o fal-
so pretexto da “segurança”. A 
FEA não é só dos que estudam 
e trabalham nela, mas de todos 
que frequentam a USP. A direção 
da faculdade está tomando uma 
medida sem ter autoridade para 
tanto, uma vez que não é dona 
das instalações da FEA. 

Apesar dos professores traba-
lharem e dirigirem a faculdade 
isso não garante que sejam seus 
donos e tenham o direito de res-
tringir o acesso das demais pes-
soas às suas instalações, em ou-
tras palavras, que tornem a FEA 

uma instituição privada, ou seja, 
pertencente a um determinado 
grupo de pessoas. 

É tão grotesca a situação 
que será criada pela direção da 
FEA que é, até certo ponto, in-
crível que não haja uma enorme 
reação contrária de estudantes, 
professores e funcionários. Os 
estudantes já demonstraram na 
própria votação que são catego-
ricamente contra. Mas a ditadura 
do reitor-interventor, o clima de 
terror imposto à universidade 
pelo estado de sítio policial exis-
tente desde o ano passado, as 
ameaças, processos, expulsões, 
a presença ostensiva de guardas 
universitários e policiais milita-
res estão dirigidos a intimidar 
aqueles que se opõem à privati-
zação em marcha da universida-
de.

O que os demais estudantes, 
funcionários e professores de 
outras unidades da USP têm a 
dizer? Será que ficarão calados 
diante desse cerceamento da 
sua liberdade de ir e vir dentro 
da universidade da qual fazem 
parte?

É evidente também que a 
medida faz com a FEA se dire-
cione ao que o reitor deseja: que 
se transforme em uma faculdade 
privada, assim como toda a USP. 

Rodas já alterou o regimento 
da pós-graduação, retirando re-
gra que determinava a gratuida-
de dos seus cursos, já fez decla-
rações a favor de cobrar mensa-
lidade dos estudantes e afirmou 
que “universidade pública não 
necessariamente significa gra-
tuita”. 

O reitor já deu o recado, so-
mente os muito ingênuos, ou os 
que se venderam completamente 
por cargos, bolsas de estudo e 
favores da burocracia univer-
sitária, continuam acreditando 
que não existe uma forte pressão 
para que a USP seja privatizada.   

livre!

Ora, é simples! A maioria vota contra, mas o que 
conta mesmo é a vontade da minoria.

EditORiAl

Para que serve 
a paridade?
No resultado do plesbiscito 

sobre a colocação de ca-
tracas no prédio da FEA, vota-
ram 1.137 pessoas. dessas, 818 
(72%) votaram contra a insta-
lação das catracas e apenas 319 
(28%) a favor. Ainda assim, por 
mais absurdo que pareça, ganhou 
que devem ser colocadas as catra-
cas, pois a votação foi feita no es-
tilo paritário, ou seja, farsesco. É 
um voto por setores. Como pro-
fessores e funcionários votaram 
em sua maioria em favor das ca-
tracas, o voto dos estudantes, que 
era cinco vezes e meia maior que 
o dos outros dois setores juntos, 
foi subjugado. 

O plebiscito da FEA deixou, 
assim, nítido e transparente que a 
intenção de colocar catracas par-
tiu dos professores que dominam 
a Congregação da Faculdade, já 
que 76% dos professores votaram 
a favor da proposta.

A paridade é tão absurda 
quanto seria que as eleições fos-
sem decididas não pelo voto con-
tado um a um na urna, mas de 
maneira setorial. Assim, nas elei-
ções presidenciais por exemplo, 
teríamos os votos de estudantes, 
metalúrgicos, professores, médi-
cos, advogados. Ninguém acei-
taria isso fora da universidade e 
não tem por que aceitar dentro.

O voto paritário, que diz pres-
supor uma isonomia entre os três 
setores, pressupõe, na realidade, 
um privilégio. Os professores 
teriam alguma superioridade em 
relação aos funcionários e estu-
dantes que obrigariam que seu 
voto tivesse o mesmo peso, ape-
sar de eles serem a menor parte 
da comunidade universitária.

O objetivo dessa proposta e 
o que está por trás dessa ideolo-
gia pode ser visto claramente no 
plebiscito da FEA. Os professo-
res, setor mais ligado ao Estado, 
com maiores interesses econômi-
cos, têm uma política conserva-
dora e de conjunto não defende 
a universidade pública gratuita, 
agindo como instrumento do 
Estado e da burguesia dentro da 
universidade. Os funcionários 
são uma categoria heterogênea, 
mas em muitos dos casos acabam 
a reboque dos professores. Já os 
estudantes, esmagadora maioria 
da universidade e setor mais des-
prendido, são sem dúvida o setor 
mais progressista, que defende de 
maneira consequente a qualidade 
do ensino e seu caráter público e 
gratuito. Por isso esse setor é sis-
tematicamente calado em benefí-
cio dos professores e é por isso 
que são os estudantes e não os 
professores ou funcionários que 
devem controlar a universidade
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OPiNiãO:

O fosso entre negros e brancos na USP
Recentemente, o jornal O Estado 

de São Paulo divulgou os últimos 
dados sobre o perfil dos estudantes 
da USP. 

Os dados mostram o fosso que 
existe entre os estudantes negros e 
brancos no momento de ingressar à 
universidade, principalmente quan-
do se trata da maior e principal uni-
versidade do País. 

Em cinco anos, entre 2005 e 
2011, ingressaram na USP apenas 77 
estudantes negros nos cursos de Me-
dicina, direito e Engenharia, o que 
equivale a 0,9% dos matriculados 
nesses cursos. 

O sistema existente na USP é o 
Programa de inclusão Social da USP 
que garante bônus a estudantes vin-
dos de escolas públicas. Esse sistema 
continua perpetuando a disparidade 

entre negros e brancos no acesso à 
universidade. 

Em 2011, apenas 2,8% dos estu-
dantes que ingressaram pelo progra-
ma em 2011 se declararam negros. 

Os dados da quantidade de estu-
dantes negros e brancos nas univer-
sidades públicas do Brasil são ainda 
mais alarmantes comparados com as 
características da população.  

Segundo o instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
50,7% da população brasileira é pre-
ta ou parda, mas essa estatística é 
completamente revertida dentro das 
universidades, onde os negros são a 
esmagadora minoria. 

desde 2006, por exemplo, ape-
nas 12 estudantes ingressaram no 
curso de Medicina da USP. Entre 
2010 e 2011, no entanto, nenhum 

estudante negro passou pelo funil do 
vestibular para o mesmo curso. 

Em direito, no ano de 2011, ape-
nas 3 estudantes negros se matricula-
ram. Negros e pardos somam apenas 
7,6% dos estudantes de direito. 

Na Politécnica, onde se concen-
tram as Engenharias, apenas 8 estu-
dantes negros ingressam em 2011, 
representando a maior proporção 
desde 2006. 

Os dados demonstram a situação 
alarmante da USP de exclusão dos 
estudantes negros, conforme decla-
rou a própria Associação de docen-
tes da USP: “A USP sempre foi con-
tra as cotas. É só ver que o inclusp 
não serviu para incluir esse grupo”. 

O reitor-interventor João Grandino 
Rodas não só é contra as cotas para 
negros, como tentou acabar com o 

Núcleo de Consciência Negra, criado 
por iniciativa dos poucos estudantes 
negros da USP. 

Nas férias de janeiro, Rodas man-
dou derrubar o barracão do Núcleo. 
O boletim USP Destaques tinha a se-
guinte chamada “Núcleo de Consci-
ência Negra: sua regularização junto 
à USP depende de providências dos 
dirigentes daquela entidade”. 

O Núcleo de Consciência Negra, 
criado em 1987, é considerado “irre-
gular” pela reitoria. 

A ameaça aos estudantes e fun-
cionários visa garantir a privatiza-
ção da USP. O fosso entre negros e 
brancos na USP continuará a existir 
se os planos do reitor de privatizar a 
universidade se concretizarem. 

paulo coelho silva

Ditadura na USP

Só falta o “pau de arara”
Foi denunciado na última as-

sembleia dos estudantes da USP, 
dia 31 de maio, que um dos oito 
estudantes que foram intimados a 
comparecer a uma delegacia para 
prestar esclarecimentos sobre o ato 
do dia 16 e o catraço no bandejão 
central, foi obrigado por policiais a 
apontar quem eram as pessoas que 

participaram do ato.
O estudante foi até a delega-

cia prestar depoimento e durante o 
seu interrogatório foi questionado 
por policiais sobre as pessoas que 
participaram do ato e do catracaço, 
confrontado com vídeos e fotos 
destas atividades nas quais apare-
ciam estudantes.

A polícia questionou ao estu-
dante quem eram as pessoas das 
imagens que portavam bandeiras, 
seguravam as faixas, estavam no 
carro de som, distribuindo panfle-
tos etc.(!!!)

O estudante se recusou a iden-
tificar qualquer pessoa. A ação da 
polícia nesta situação se assemelha 

muito a um interrogatório dos que 
eram feitos no dOi-COdi durante 
a ditadura militar. Só faltou tortu-
rar o estudante num “pau de arara” 
para que ele entregasse os nomes 
dos companheiros que participa-
ram do ato. 

Vale ressaltar que este estudan-
te que foi intimado a comparecer 
na delegacia não participou de ne-
nhuma destas atividades no dia 16 
de maio e foi convocado pela po-
lícia a dar seus “esclarecimentos” 
apenas por ser morador do CRUSP. 

J.a.

Freud explica...
Projeto “Cidade 
Limpa” de Rodas

devido aos acontecimentos 
recentes, com a ameaça de eli-
minação de mais de 50 alunos, 
vários atos contrários à privati-
zação e aos ataques de rodas, a 
Coordenadoria de Assistência 
Social (COSEAS) aumentou o 
número de funcionários no lo-
cal com o objetivo de vigiar e 
intimidar os alunos.

Como parte deste plano, 
também está a pintura dos blo-
cos do CRUSP, os quais têm 
suas várias de suas paredes 
e portas cobertas com mani-
festações artísticas e políticas 
dos próprios estudantes. Com 
isso, além de suprimir o que já 
está feito, a COSEAS preten-
de proibir outras intervenções 
e punir quem ousar pintar um 
espaço que deveria ser dos es-
tudantes.

Este plano se assemelha 
à lei “Cidade limpa“ criada 
pelo mini-ditador de São Pau-
lo, Gilberto Kassab (ex-dEM, 
atual PSd) que proíbe cartazes 
e outdoors pela cidade sobre o 
argumento de que estes “su-
jam” a cidade. Mas, a sua apli-
cação só serviu para restringir 
os direitos democráticos da 
população, sem ter qualquer li-
gação com algum motivo mo-
ral que o Kassab defenda.

Assim como na lei, o objeti-
vo está longe de ser algo para a 
melhoria do ambiente, existem 
vários outros problemas no 
CRUSP que deveriam ter prio-
ridade, como é, por exemplo, o 
caso do acesso precário à inter-
net, a falta de uma lavanderia 
adequada, ou as proibições ri-
dículas contidas no estatuto do 
CRUSP que, entre outras, veda 
aos moradores possuírem for-
nos de microondas e cafeteiras 
elétricas em suas casas. Rodas 
pretende acabar com a liber-
dade de expressão dos crus-
pianos, apagando as pichações 
de revolta contra sua política 
fascista. 

Juntamente a isto, o próprio 
Jornal da usp Livre!, distri-
buído diariamente no bandejão 
e no CRUSP, está sendo perse-
guido. durante o período que 
a distribuição é feita, o núme-
ro de agentes da COSEAS na 
região é maior e alguns deles 
ficam equipados até mesmo 
com câmeras fotográficas para 
identificar as pessoas que parti-
cipam da sua divulgação. Além 
de tirar fotos de quem distribui, 
também fotografam pesso-
as que param para conversar, 
como forma de intimidação.

O que a COSEAS, a ser-
viço do Rodas, está fazendo 
com um ambiente de moradia, 
é transformá-lo em um verda-
deiro campo de concentração, 
retirando todos os direitos dos 
moradores, vigiando-os e ex-
pulsando aqueles que tomam 
frente na luta contra esta dita-
dura.

Freud
Aspone

dEBAtE:
A liberdade de expressão e os 
defensores do “criacionismo” na USP
O Jornal da USP Livre! recebeu correspondência de um leitor contrário às 
posições expressas em um artigo assinado por Elmano Sadino. Publicamos 
aqui a carta recebida bem como a resposta do autor do artigo em questão.  

 Olá, Primeiramente gostaria de 
ter a resposta de uma pergunta: NÓS 
estudantes queremos ou não demo-
cracia e liberdade de expressão aqui 
na USP? 

Acho que a resposta será um 
“sim”, mas diante de declarações 
irônicas/preconceituosas/discrimina-
tórias publicadas na edição nº 55 do 
Jornal da usp livre, cuja manche-
te foi “Não vamos abaixar a cabeça 
diante da ditadura do reitor-interven-
tor”, fica um pouco difícil de acredi-
tar nisso. 

As declarações foram feitas em 
um artigo de opinião com o título 
“A Cruz”, de autoria de “Elmano 
Sadino”. Confesso que não entendi 
o porque de ressaltar a existência de 
um “professor criacionista na letras” 
(como se isso fosse uma coisa proi-
bida “em pleno século XXi” e aqui 
na USP, onde por sinal, todos querem 
“liberdade de expressão”); também 
não compreendi a relevância de ex-
por uma opinião sobre evangélicos, 
comparando-os a “lesmas”, uma vez 
que vocês colocam lesmas e evan-
gélicos unificados por um grupo: a 
chapa “Não vou me adaptar”, e na 
redação do texto, coloca-os lado-a-
-lado (a comparação é representada 
graficamente). 

Se a liberdade de expressão é um 
dos itens que devem constar dentro 
de um ambiente universitário, não 
vejo isso aqui. Percebo nitidamen-
te – e vocês o negarão – que há uma 
opressão ideológica por parte de vo-
cês, essa opressão está em todo lugar 
daqui, não só do reitor para com os 
estudantes, professores e funcioná-

rios em geral, mas de estudantes que 
se julgam a nata intelectual da comu-
nidade acadêmica para com “pobres 
e ignorantes evangélicos e criacio-
nistas” (pobres e ignorantes de acor-
do com a concepição de vocês). 

Por último, peço que tomem es-
pecial cuidado com a publicação de 
artigos de opinião no Jornal da USP 
livre, pois tais artigos costumam 
carregar uma empolgação não refle-
tida por parte do(s) autor(es). 

desde já agradeço a atenção, 
peço que me respondam, e declaro 
que sou a favor do Movimento es-
tudantil, penso que as manifestações 
devem existir, mas só mando este e-
-mail, pois vejo que em MUitOS ca-
sos os estudantes que dizem “lutar” 
por causas importantes como “mais 
democracia e liberdade de expres-
são”, carregando bandeiras como 
“Fora Rodas” e “Fora PM”, caem em 
contradição, têm atitudes típicas de 
pessoas hipócritas, e deixam a verda-
deira luta Estudantil cair em puro e 
ingênuo maniqueismo. 

 Sem mais.  Obrigado.  R.G.

elmano sadino responde:
Prezado R.G., Agradecemos-lhe 

pelas considerações que o senhor fez 
à nossa matéria. Gostaríamos de res-
ponder a elas na ordem em que foram 
feitas. Vamos a elas:

1. “NÓS estudantes queremos ou 
não democracia e liberdade de ex-
pressão aqui na USP?”

R.: Como o senhor, nós as quere-
mos. liberdade de expressão signi-

fica que temos liberdade de criticar, 
repudiar, desacatar, escarnecer, bem 
como de enaltecer, engrandecer, elo-
giar, etc. Se não for assim, que senti-
do teria uma liberdade que nos obri-
ga a irmos em uma única direção?

2. “Confesso que não entendi o 
porque de ressaltar a existência de 
um “professor criacionista na letras” 
(como se isso fosse uma coisa proi-
bida “em pleno século XXi” e aqui 
na USP, onde por sinal, todos querem 
“liberdade de expressão”)”.

R.: temos ou não temos liberda-
de de expressão para discordar de 
um criacionista? Ou tal liberdade 
nos obriga a concordar com ele e 
aceitar o criacionismo? Se for assim, 
teremos que concordar com os que 
aceitam o criacionismo e concordar 
com os que não aceitam. isso não é 
liberdade de expressão, é hipocrisia. 
O que o senhor está a dizer é que não 
podemos fazer críticas. É isso liber-
dade?

Mas temos sim obrigação de dis-
cordar e denunciar o criacionismo 
dentro de uma instituição científica. 
O criacionismo não é simplesmente 
uma profissão de fé; é um pensamen-
to obscurantista, deletério, medieval 
e que não tem mais lugar no mundo 
moderno. Aceitar o criacionismo é 
o mesmo que aceitar que a faculda-
de de medicina forme curandeiros 
para exercer a profissão de médico. 
Se se permite que um professor uni-
versitário manifeste uma crença no 
lugar de um pensamento científico, 
permitir-se-á também que charlatães 
adentrem hospitais e clínicas e ma-
tem milhares de pacientes em nome 
da “liberdade de expressão”. Não se-
nhor. Não se trata de liberdade de ex-
pressão, trata-se de impostura, char-
latanismo, ignorância. E nada disso 
tem lugar numa universidade.

3. “também não compreendi a re-
levância de expor uma opinião sobre 
evangélicos, comparando-os a “les-
mas”.”

R.: A comparação é extremamen-
te relevante em nossa livre opinião. 
Quais foram os avanços que os evan-
gélicos proporcionaram às ciências? 
E à luta estudantil? Compare essas 
ações com a morosidade do passeio 
das lesmas e o senhor encontrará a 
resposta. Se o ofendemos com essa 
comparação, perdoe-nos. Nossa in-
tenção não é ofender os evangélicos, 
mas as lesmas.

4. “Percebo nitidamente – e vocês 

o negarão – que há uma opressão ide-
ológica por parte de vocês (...) que se 
julgam a nata intelectual da comuni-
dade acadêmica para com “pobres e 
ignorantes evangélicos e criacionis-
tas” (pobres e ignorantes de acordo 
com a concepição de vocês).

R.: Não há nenhuma opressão ide-
ológica. Estamos abertos ao debate. 
tanto é que estamos a responder a 
carta que nos enviou. Se quisermos 
estabelecer um debate sério, temos 
de contestar aquilo com que não con-
cordamos. É o que fizemos. Discor-
damos das ações da atual diretoria do 
dCE e a criticamos. O senhor, no en-
tanto, não nos faz críticas, mas cen-
suras. diz apenas que não podemos 
fazer isso, que não podemos fazer 
aquilo, que é errado criticar os evan-
gélicos, as lesmas e os criacionistas. 
O senhor não nos diz por quê. Apre-
sente uma única razão que confirme 
a relevância do pensamento criacio-
nista. Prove-nos (ou, pelo menos, 
dê-nos indício de) que Adão é fato e 
não alegoria. Aí, então, debateremos.

Quanto a esta colocação, “pobres 
e ignorantes evangélicos e criacio-
nistas”, temos a dizer que está mal 
colocada. Em primeiro lugar, há 
evangélicos ignorantes e evangéli-
cos que não são ignorantes. Como 
alguém poderia dizer que lutero e 
Calvino, bem como muitos doutores 
da igreja, estudiosos da exegese bí-
blica, e teólogos sejam ignorantes? 
Em segundo lugar, não podemos di-
zer com precisão que os criacionistas 
sejam ignorantes. Há os que são ig-
norantes sim: os que acreditam nessa 
bobagem. E os que são desonestos: 
os que propagam o criacionismo com 
propósitos políticos, como o famige-
rado grupo de intelectuais venais de-
nominado “intelligent design”.

5. “Peço que tomem especial cui-
dado com a publicação de artigos de 
opinião no Jornal da USP livre, pois 
tais artigos costumam carregar uma 
empolgação não refletida por parte 
do(s) autor(es).” 

R.: O Jornal da USP livre! não 
censura os artigos publicados.

Aproveitamos o ensejo para di-
zer-lhe que suas opiniões serão bem-
-vindas e terão espaço no jornal. Se 
puder, colabore com matérias.

Atenciosamente,
elmano sadino


