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... mas o DCE está tão 
preocupado com a 

“democracia” que a próxima 
assembleia dos estudantes 

sequer tem data marcada

USP: há 288 dias 
sob intervenção 

policial...

Na próxima quinta-feira, 28/6, às 16h

Na quinta-feira, 14 de ju-
nho, 26 estudantes da Unifesp 
- em greve há 3 meses - fo-
ram presos pela Polícia Mili-
tar quando realizavam um ato 
pacífico no campus da univer-
sidade em Guarulhos. 

Pelo menos seis estudantes 
ficaram feridos pelos tiros de 
bala de borracha e estilhaços 
das bombas de efeito moral 
disparadas pela polícia para 
dispersar a manifestação.

Os estudantes da Unifesp 
de Guarulhos lutam contra as 
péssimas condições de ensi-
no, a falta de salas de aula e o 
estado deplorável das instala-
ções de seu campus.

A polícia combateu a ma-
nifestação pacífica de um 
punhado de estudantes desar-
mados - cujo único “crime” 
é, realmente, protestar contra 
a destruição da universidade 
pelo Estado - usando mais 
bombas do que o necessário 
para dispersar uma multidão 
de cinco mil pessoas.

Detidos na carceragem Su-
perintendência da Polícia Fe-

deral por mais de 24 horas, os 
estudantes sofreram ameaças 
físicas, ouviram os insultos 
dos policiais e passaram boa 
parte do tempo intimidados 
com a promessa de que seriam 
enviados para os cadeiões de 
Pinheiros e Santana.

A imprensa burguesa repe-
tiu as ameaças dos policiais. 
Se apressou em condenar os 
estudantes e, cinicamente, 
declarou a ação policial um 
“exagero”, dizendo que tudo 
poderia ter sido resolvido por 
meio do “diálogo”.

O reitor da Unifesp, prof. 
Walter Manna Albertoni, e o 
diretor do campus de Guaru-
lhos, prof. Marcos Cezar de 
Freitas, ordenaram a repres-
são. Fecharam o campus logo 
após a violenta ação policial. 
Ameaçam, agora, com a ex-
pulsão sumária de todos os 
detidos pela polícia nos últi-
mos protestos.

Estudantes da USP, aten-
ção! Nossos companheiros da 
Unifesp sofrem, neste exato 
momento, com a mesma re-

pressão policial, as mesmas 
ameaças e intimidações de 
que quase uma centena de 
estudantes da maior univer-
sidade da América Latina já 
foram vítimas. Não podemos 
nos calar diante deste fato!

É preciso denunciar am-
plamente à população como 
os governos do PSDB e do PT 
tratam os estudantes que pro-
testam contra a destruição do 
ensino público no País.

É preciso prestar toda a 
solidariedade a esta luta, que 
é uma luta em defesa dos in-
teresses dos estudantes e de 
toda a população brasileira, 
pela garantia de que o País 
possa produzir e desenvol-
ver seu próprio conhecimen-
to, contra a privatização das 
universidades, que é o aborto 
desta possibilidade.

Os governos e reitorias 
pretendem encerrar o assunto 
calando à força, expulsando 
e reprimindo os estudantes. 
Querem colocar uma pedra 
sobre o assunto e contam, para 
isso, com a ajuda da imprensa 

capitalista, venal e mentirosa 
como sempre. Não podemos 
deixar que a luta dos estudan-
tes da USP, da Unifesp e de 
todo o país seja simplesmente 
suprimida por meio de pro-
cessos e expulsões arbitrários 
movidos contra os estudantes 
pelas reitorias e pelos gover-
nos estaduais e federal.

Não podemos e não deve-
mos nos calar diante do abuso 
e do arbítrio praticados pelos 
governos do PSDB e do PT. 

O Jornal da USP Livre! 
chama a todos os seus leito-
res, apoiadores e simpatizan-
tes, estudantes, professores e 
funcionários que defendem a 
educação pública e gratuita 
atacada pelo reitor-interven-
tor João Grandino Rodas, as 
liberdades democráticas e 
garantias individuais pisote-
adas pela Polícia Militar, que 
patrulha as ruas da Cidade 
Universitária neste momento, 
a participar do ato contra a 
repressão policial e em defe-
sa dos estudantes da USP, da 
Unifesp e de todo o País!

Editorial

O CRUSP 
sob estado 
de sítio 
Recentemente, Rodas 

ordenou à sua nova 
Superintendência de Assistên-
cia Social (SAS/Coseas) – ou, 
melhor dizendo, desassistên-
cia – que seus capatazes “lim-
passem” o CRUSP: pintar os 
corredores, transformando-o 
em algo muito parecido com 
hospital psiquiátrico, retirar 
todos os objetos que estiverem 
lá – como se a SAS/Coseas se 
convertesse repentinamente 
em “ladrão de galinha” oficial, 
roubando os vasos, tapetes e 
objetos pessoais dos mora-
dores – para descaracterizar 
totalmente a moradia e deixar 
evidente a todos a constante 
vigilância em que os morado-
res estão sendo obrigados a se 
submeter.

As lições que Rodas pre-
tende dar ao CRUSP podem 
ser comparadas com o que os 
fascistas italianos faziam com 
seus opositores. A “lição” con-
sistia na mais completa hu-
milhação: quem apresentasse 
o mínimo de resistência ao 
fascismo era convocado, in-
terrogado e era obrigado a to-
mar, ao fim do inquérito, uma 
colherada de óleo de rícino, 
que provocava uma violenta 
diarréia. O pobre homem que 
repudiava e desprezava o fas-
cismo, recebia esse humilhan-
te tratamento.

Na USP, não é diferente. 
Os estudantes manifestaram-
-se contra o circo que se tornou 
a universidade, um palco de 
atrações para empresários dos 
mais diversos calibres, e foram 
obrigados a recuar e, ainda 
pior, engolir o óleo de rícino. 

O movimento não pode se 
desmoralizar diante da atitude 
covarde de Rodas e seus ca-
patazes. Cabe aos estudantes 
compreender quem realmente 
está disposto a organizar e par-
tir para a luta. Enquanto o mo-
vimento estudantil alimentar 
as ilusões em grupos que não 
estão dispostos a levar a luta 
adiante, o óleo de rícino da rei-
toria continuará a fazer efeito.

TODOS À AV. PAULISTA 
CONTRA A REPRESSÃO 
POLICIAL, EM DEFESA 
DOS ESTUDANTES DA 
USP, DA UNIFESP E DE 
TODO O PAÍS!
É preciso dar uma resposta contundente aos violentos ataques 
das reitorias e da polícia ao movimento estudantil. Basta! Pelo 
fim dos governos unipessoais das reitorias! Fora a Polícia das 
universidades! Em defesa da universidade pública e gratuita! Chega 
da ditadura dos professores titulares, capachos dos governos do 
PSDB e do PT e da privatização! Que a universidade seja dirigida de 
maneira verdadeiramente democrática, pela maioria estudantil, por 
funcionários e professores representados proporcionalmente!

livre!
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AJUDE A SUSTENTAR A IMPRENSA ESTUDANTIL INDEPENDENTE

O Jornal da USP Livre! também precisa da sua contribuição financeira 
Um companheiro da redação do Jornal da USP Livre! disponibilizou uma conta poupança para receber a con-

tribuição 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

“A nova cultura de paz” do Superintendente de 
Segurança é transformar a USP em um presídio
Luiz de Castro Junior, ex-coronel da PM, que nunca teve nenhuma 
vinculação com a USP, declarou ao Jornal do Campus que o novo 
plano de segurança, com cancelas e crachás eletrônicos, não irá 
modificar o acesso à Cidade Universitária e não será imposto con-
tra a vontade da maioria   

O cinismo do chefe da Su-
perintendência de Segurança é 
enorme. 

Luiz de Castro Junior não só 
fez declarações ridículas, como 
a de que seu objetivo é estabele-
cer “uma cultura de paz” na uni-
versidade (como isso pode ser 
estabelecido por um ex-Policial 
Militar?), como tenta enganar 
a todos uma vez que seu plano 
começa a ser colocado em prá-
tica com base na repressão poli-
cial a que está submetida a USP.

Em entrevista ao Jornal do 
Campus, em março deste ano, 
ele declarou: “Eu não vejo ca-
traca em lugar nenhum aqui, 
salvo em algumas unidades 
(...) Agora, se você perguntar: 
haverá catracas nos acessos da 

USP? A princípio não, até por-
que foi criada uma cultura nes-
se sentido e não seremos nós 
que iremos contra a vontade da 
maioria”. 

Cerca de três meses depois, 
o jornal O Estado de S. Paulo 
divulgou o novo plano de segu-
rança, que irá transformar a USP 
em um presídio (Carandirusp), 
com cancelas duplas e crachás 
eletrônicos, plataformas eleva-
das para vigilantes nos estacio-
namentos, holofotes etc. 

Também logo em seguida, a 
direção da Faculdade de Econo-
mia, Contabilidade e Adminis-
tração (FEA) decidiu instalar 
catracas na entrada do prédio 
contra a vontade da maioria 
que votou em um plebiscito re-

alizado pela faculdade (71,9% 
dos vontates - em sua esmaga-
dora maioria, estudantes - fo-
ram contra as catracas, mas de 
acordo com o princípio de “pa-
ridade”, como a maior parte dos 
professores e funcionários - mi-
noria entre os que participaram 
do plebiscito - votou a favor das 
catracas, a vontade da minoria 
será imposta à maioria). 

O chefe da Superintendência 
de Segurança chegou a declarar 
ao Jornal da Tarde que “a entra-
da na USP (com o novo plano 
de segurança) não será modifi-
cada. Apenas haverá um contro-
le maior”.

Como não será modificada? 
Cancelas duplas, semelhantes a 
de prédios residenciais e con-
domínios fechados, e crachás 
eletrônicos não significam uma 
radical alteração na entrada das 
pessoas à USP? Sem falar que 
esse sistema de vigilância não 
existe em nenhuma universida-

de do País. 
O ex-coronel da PM, que 

nunca teve nenhuma vinculação 
com a USP, está transformando 
radicalmente a universidade e 
ainda diz que não haverá ne-
nhuma modificação na entrada 
no campus.

O “respeito” à vontade da 
maioria é tão grande que nin-
guém foi comunicado da deci-
são dentro da USP. O Jornal da 
USP e o boletim eletrônico da 
reitoria, o USP Destaques, não 
falaram nada a respeito. O reitor 
também sequer se pronunciou.

Perguntamos ao ex-coronel: 
quando a maioria foi consul-
tada sobre o novo plano de 
segurança? Seque este plano 
deve ter sido aprovado pelo 
Conselho Universitário, cujas 
decisões e reuniões não são 
divulgadas amplamente, a não 
ser entre um punhado de pro-
fessores “iluminados”.

L. G.

Episódio de hoje: 

Brincando 
de 
assembleia
Rodinhas protestou con-

tra os que diziam que 
ele gostava só de brincadeiras 
violentas:

− Gosto também de brincar 
de assembleia! E isso é bom 
para aprender na prática a de-
mocracia que a tia Geralda nos 
ensina todos os dias!

Rodinhas, como rei da 
Universidade, brincou de as-
sembleia, seguindo a instru-
ções de seus amigos da Es-
colinha Não vou me adaptar 
(pedagogia anti-piagetiana ou 
desconstrutivista), que pro-
cediam da seguinte maneira: 
criaram uma vaca voadora que 
eles intitularam “assembleia 
que não é assembleia”, para 
que todos os protestos caíssem 
no vazio – como a vaca voa-
dora, que sempre cai – e todas 
as manifestações se reduziam 
ao silêncio e à aceitação de 
quaisquer arbitrariedades.

Disse, então, Rodinhas:
− Isso é uma brincadeira de 

assembleia: só quando houver 
dois mil trezentos e sessenta 
e cinco participantes, temos 
uma assembleia válida! Se-
não, a assembleia é de menti-
rinha!

− Mas, Rodinhas, nossa 
escola não tem tantas crianças 
assim!

− Ah, não? Fazer o quê? 
O que vale é a intenção! E a 
Escolinha Não vou me adaptar 
é um exemplo de democracia!

Muito tempo depois, os 
alunos da Escolinha Não vou 
me adaptar foram estudar na 
universidade em que Rodi-
nhas era rei e foram escolhi-
dos como representantes dos 
estudantes, e aplicaram essa 
mesma pedagogia da descons-
trução e da desmobilização. 
Rodinhas ficou radiante, por-
que nem ele teria feito melhor! 
Se os milicos são o fetiche do 
rei Rodinhas, os generais da 
Não vou me adaptar economi-
zam muitas bombas e prisões! 

por Reginaldo Parcianello 
e Katya Parcianello

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

OPINIÃO

Rodas para presidente do DCE!
Acho que a próximo gestão  

do DCE deveria ser da própria 
policia militar com Rodas de 
presidente.

É sempre a mesma coisa 
desde que ingressei na USP, es-
tudantes individualistas, DCE 
apático, e opressão por parte 
da reitoria, que é infinitamente 
mais organizada do que os es-
tudantes.

Posso dizer sem rodeios que 
o maior agitador do movimen-
to estudantil é o próprio rei-
tor, antes  Sueli Vilela e agora 
João Grandino Rodas, só vejo 
assembleias cheias, “novas” 
pessoas  preocupadas com os 
rumos da universidade, o pró-
prio DCE, quando a reitoria faz 
algo que ataca (no sentido lite-

ral) os estudantes. 
Concordo que não podemos 

deflagrar uma greve sem que a 
base discente esteja mobiliza-
da, e com apoio dos docentes, 
de preferência. Isso seria utili-
zar nossos instrumentos legíti-
mos de luta de forma temerosa 
e provavelmente desastrosa. 
Porém percebo que para al-
guns estudantes (alguém falou 
DCE?) a mobilização do mo-
vimento nunca está boa o sufi-
ciente, e sabe o que? os mes-
mo que sempre dizem que não 
existe mobilização NÃO FA-
ZEM NADA para que a mesma 
aconteça. 

Ora as ações de nosso DCE 
se limitam a respostas tímidas 
aos atos de opressão de nossa 

reitoria, mais ainda, só o faz 
porque surfa na onda de in-
dignação passageira da massa 
estudantil. Só REAGE quando 
apanha. Acredito que o nome 
REAÇÃO deveria ser da atual 
gestão do DCE.

Toda mobilização articulada 
sobre indignação momentânea, 
assim como casos sensaciona-
listas divulgados pela mídia 
para chocar a população, se es-
vaem com a mesma velocidade 
que se formam. E quando nos 
damos conta, os verdadeiros 
heróis da resistência estudantil 
estão abandonados a própria 
sorte lutando contra a reitoria e 
contra o estado sozinhos. Estas 
pessoas lutaram e lutam pelo 
direito de todos. O que estamos 

lhe dando em troca senão nos-
sas costas?

Estudantes que acreditam 
que a mobilização e a cons-
trução da base estudantil não 
é suficiente para lutarmos e 
confrontarmos a reitoria direta-
mente, MOVAM-SE! É  muito 
fácil reclamar e ficar de braços 
cruzados, isso é uma desculpa 
para seu individualismo, pre-
guiça e comodismo. Transfor-
me sua inércia em movimento. 
OUVIU, DCE?

Do contrário o maior agi-
tador do movimento estudan-
til continuará a ser a reitoria e 
nosso queridíssimo João Gran-
dino RODAS. E nesse caso, 
Chapa Coturno-Continência 
pras próximas eleições do DCE 
com RODAS PRESIDENTE!!! 

Fernando Pasqualino
Estudante de Filosofia

Notas sobre a situação na USP
Ilegalidades e abusos sobre 
a prisão de 72 pessoas na 
Reitoria da USP, no dia 
08/11/2011, mostrando 
como não houve o belo 
cumprimento da lei e da 
ordem:

Havia uma reunião de nego-
ciação sobre a ocupação, marca-
da para quarta-feira, 09/11/2011, 
estabelecida entre uma comis-
são da ocupação, deliberada em 
assembleia estudantil, e uma co-
missão da Reitoria.

Isso enganou muita gente 
que acreditou na civilidade, na 
diplomacia e no diálogo estabe-
lecido. O acordo não foi cumpri-
do.

A ação judicial determinava 
apenas reintegração de posse, 
relativa só ao local ocupado, não 
às pessoas que se encontravam 
no local e arredores.

No momento da reintegração 
não apareceu nenhum oficial de 
justiça anunciando-a, como de-
veria acontecer.

O subterfúgio alegado para 
isso, perigo para o oficial diante 
dos coquetéis molotov, é infun-
dado. Não havia molotovs pre-
parados no local, e eles surgiram 
a posteriori - bem mal feitos por 
sinal, com panos novos e limpos 
e pouco combustível em cada 
garrafa.

Há flagrante de desobediên-

cia apenas em caso de recusa à 
reintegração de posse diante de 
ordem de oficial de justiça. Ne-
nhum esteve presente na ação e 
ninguém resistiu à polícia nesse 
momento. Assim, não houve cri-
me de desobediência.

As pinturas seriam todas lim-
pas caso a desocupação aconte-
cesse de forma acordada.

Quem foi preso não foi com-
provadamente autor de dano ao 
patrimônio.

Não havia mandado de pri-

são. Não houve flagrante delito. 
À revelia disso, as prisões foram 
executadas.

Mesmo assim, os boletins 
de ocorrência foram feitos e o 
processo na Polícia Civil, com 
as acusações de dano ao patri-
mônio e desobediência não teve 
fim.

E é apenas com base nesses 
BOs inconclusos e que surgiram 
de uma ação cheia de incongru-
ências que foram feitos os pro-
cessos administrativos discipli-
nares.

Cebolinha Debate De Ideias 
Fulano Detal


