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E assim avançamos, 
de “milagre” em 

“milagre”...

447 dias sob 
intervenção 

policial

Nas eleições Para o DCe,

Vote e lute com a 
chapa 27 de Outubro

ESQUERDA centro-esquerda centro centro-direita DIREITA

27 de outubro Território livre Cícera Universidade 
em Movimento

Não Vou Me 
adaptar É UsP então! evolução

Grupos e partidos 
que compõem as 

chapas

PCO + POR + 
independentes 
+ anarquistas + 
autonomistas

MNN LER
Psol (APS) + 

Consulta Popular 
+ PCR

Psol (MES e 
Domínio Público) 

+ PSTU

Supostamente 
apartidários, 

apoiados por ex-
integrantes da 
chapa Reação

(Continuação da 
chapa Reação) 

sobre a PM 
no campus os 

processos

FORA PM! Fim 
dos processos 

contra estudantes 
e funcionários! 

Abaixo a 
perseguição 

política na USP

Não consideram 
a luta contra a 

PM uma questão 
central, colocam 

a reivindicação de 
“fora PM” e a luta 
contra os processos 
em segundo plano, 
substituindo-a por 
uma abstrata “luta 
contra a repressão”

Pedem o fim dos 
processos, mas 
opõem a luta 

concreta contra a 
PM na USP a uma 
luta abstrata fora 
da universidade

"Acreditam na 
invenção da 

reitoria de que há 
""uma crise de 
segurança"" no 

campus. Se opôs à 
luta direta pelo fim 

dos processos"

"Se adaptam à 
campanha de 

Rodas e defendem 
um ""projeto 
alternativo de 
segurança"". 

Se opôs à luta 
direta contra os 

processos"

Acreditam que a 
PM é necessária 
para segurança 

dos campi. Sequer 
mencionam os 

processos

Defendem a 
intervenção da 

PM no campus e 
que os estudantes 
sejam processados 

e punidos 
“conforme a lei”

sobre as greves e 
ocupações

DEFENDE, 
participa e se 

mantém na luta até 
o fim!

Defende em 
palavras, mas se 
abstém da luta

Se ABSTÉM 
de defender nas 

assembleias
Votam CONTRA 
nas assembleias

Votam CONTRA 
nas assembleias

Votam CONTRA 
nas assembleias

São CONTRA 
por princípio

sobre a estrutura 
de poder na 
universidade

Defende o FORA 
RODAS! Por um 
governo Tripartite 

(estudantes, 
professores e 
funcionários) 

proporcional, isto 
é, com maioria 

estudantil

"Defende em 
abstrato o ""poder 

estudantil""

Estatuinte livre 
e soberana com 

maioria estudantil

Defende a 
participação 

estudantil nos 
conselhos 
existentes. 
Estatuinte 

paritária, livre e 
soberana composta 
pelos três setores

Defende a 
participação 

estudantil nos 
conselhos 
existentes. 

Eleições diretas 
para reitor e 
diretores de 
unidade com 

paridade (peso de 
decisão igual para 

os três setores)

Maior participação 
nos conselhos 
existentes e 

diálogo direto com 
a reitoria

Defendem a 
estrutura atual e 
a subordinação 
dos estudantes 
às decisões da 

reitoria e do C.O

sobre o reitor-
interventor FORA RODAS! São contra pedir a 

saída do reitor

Afirmam ser 
contra “os ataques 

de Rodas”, mas 
são contra pedir a 

saída do Reitor

Sequer menciona 
Rodas em sua 

carta-programa
É contra a luta pelo 

Fora Rodas

Sequer menciona 
Rodas em sua 

carta-programa. 
Defende o diálogo 

com a reitoria

Sequer menciona 
Rodas em sua 

carta-programa. 
Defende o diálogo 

com a reitoria
sobre a 

organização 
do movimento 

estudantil

Defende a 
organização dos 
estudantes pela 

base, democracia 
direta, fim do CCA 
e a soberania das 

assembléias gerais

Defende que a 
mobilização deve se 
dar a partir de um 

pensamento que “vá 
além do mercado”...

Defende a 
democracia direta 
das assembleias e 
delegados eleitos 
nas assembleias 

de curso

Defendem  o 
fortalecimento dos 
CCA's (Conselhos 

de Centros 
Acadêmicos) em 

oposição à decisão 
da base dos 
estudantes

São contra a 
soberania das 

assembleias gerais, 
querem submeter 

as decisões da base 
dos estudantes às 

decisões da direção 
do DCE e ao CCA. 

Realização 
de Fóruns de 
graduação e 

extensão, eleição 
virtual para DCE 

pelo Júpiter

Promoção de 
plebiscitos 

(virtuais ou em 
urna), realização 
de assembleias 

que não deliberem 
sobre greve, 

paralisação, ato e 
posição política 

do DCE

A chapa 27 de Outubro foi 
formada durante a ocu-

pação da reitoria em 2011 pela 
saída da PM da USP, contra a 
ditadura do reitor-interventor 
João Grandino Rodas e pela ex-
tinção dos processos contra es-
tudantes e funcionários.

A chapa se apresenta nova-
mente nas eleições para a gestão 
do DCE em 2013 que ocorrerão 
nos dias 27, 28 e 29 de novem-
bro. 

A 27 de Outubro faz um 
chamando aos estudantes a lu-
tar contra a ditadura na USP e 
a não confiar nas promessas das 
direções estudantis atuais e da 
reitoria.

É a única chapa que verda-

deiramente representa a luta 
dos estudantes, de modo conse-
qüente e concreto, contra a dita-
dura do reitor-interventor João 
Grandino Rodas, a intervenção 
policial, os processos e a perse-
guição política.

O dia 27 de outubro foi esco-
lhido por representar esse movi-
mento, pois foi o estopim de um 
amplo movimento contra colo-
cação da universidade sob esta-
do de sítio para calar os setores 
de oposição a atual política da 
reitoria.

A luta não acabou quando a 
greve foi derrotada no início do 
ano, após forte campanha das 
direções pelegas para desmobi-
lizar e confundir os estudantes 

em luta.
Na chapa 27 de Outubro es-

tão que lutaram concretamen-
te contra a PM e a ditadura de 
Rodas na USP e foram proces-
sados por ocuparem a reitoria. 
Participam da chapa hoje os que 
defenderam os métodos de luta 
do movimento mesmo quando 
estes eram atacados pela direita, 
por meio da imprensa burguesa 
e a reitoria.

A gestão “Não Vou me 
Adaptar” adaptou-se à vontade 
do reitor-interventor e procurou 
de todas as formas substituir a 
luta dos estudantes pela conci-
liação com a reitoria.

Foi esse o propósito do 
“plebiscito sobre a democracia 

na USP” lançado pela gestão. 
Além de ter sido um fracasso 
em si, com menos de um terço 
dos votos que as últimas elei-
ções para o DCE tiveram, o 
plebiscito foi uma tentativa de 
jogar areia nos olhos dos estu-
dantes, e induzi-los a trocar a 
luta contra a ditadura por uma 
abstração, a “democracia”.

O grupo da chapa Reação, 
que concorreu nas últimas elei-
ções, mudou de nome e ago-
ra se chama “Evolução”. É a 
chapa que apóia a PM no cam-
pus e o reitor-interventor João 
Grandino Rodas e as expulsões. 
Defendem acabar com o já pe-
queno espaço que os estudantes 
possuem para se manifestar de-

mocraticamente que são as as-
sembleias. É um anti-movimen-
to estudantil.

Outras quatro chapas concor-
rem também às eleições. Duas 
delas são compostas por corren-
tes e militantes que participaram 
da primeira formação da 27 de 
Outubro no início desse ano, 
mas que abandonaram a chapa 
por não concordar com a defesa 
dos métodos de luta do movi-
mento estudantil (a greve, a ocu-
pação, a luta contra a PM e a di-
tadura do reitor-interventor) ou 
por concordar mais com a chapa 
da situação, do Psol e do PSTU, 
do que com a iniciativa da 27 de 
apresentar uma perspectiva de 
luta para os estudantes.

livre!
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REPRESSÃO NA UNESP FRANCA

“Quem não se movimenta não 
sente as correntes que os prende”

Na eleição realizada em 
seEm 28 de agosto de 2012, 
vieram a Franca a convite do 
CIVI (curso de introdução à 
vida intelectual), grupo conser-
vador da Unesp que tem como 
sua principal referência Olavo 
de Carvalho e com o apoio da 
direção do campus, Dom Ber-
trand, herdeiro da família real 
brasileira, líder da UDR (União 
Democrática Ruralista), movi-
mento que prega abertamente 
que os grandes latifundiários 
brasileiros organizem milícias 
para atacar os movimentos so-
ciais e camponeses que lutam 
pela reforma Agrária, além de 
fazer uma defesa fervorosa con-
tra as comunidades quilombolas 
no interior do País e o jornalista 
Sepúlveda, membro do grupo 
Tradição, Família e Proprieda-
de (TFP), entidade homofóbica 
e machista, inimiga número um 
dos direitos humanos e defen-
sora saudosa do regime militar. 
Ambos ganharam notorieda-
de realizando uma campanha 
fervorosa contra a aprovação 

de uma emenda constitucional 
para punir os fazendeiros que 
se utilizam de trabalho escravo 
ainda hoje no Brasil.

No dia da palestra, o movi-
mento estudantil, que já possui 
uma importante tradição de lu-
tar lado a lado dos trabalhadores 
da cidade, mostra que continua 
ao lado deles, dos sem terra que 
lutam por reforma agrária, dos 
quilombolas, das mulheres, dos 
negros e dos homossexuais não 
se seduziram pelo falso discur-
so de “liberdade de expressão” 
defendido pelos conservadores. 
Um ato de mais 200 pessoas re-
chaçou a presença de ambos na 
universidade pública e a pales-
tra foi cancelada.

Hoje, dia 26 de novembro, 
31 alunos de diversos cursos 
e anos, receberam um manda-
do de citação sendo sindica-
dos e responsabilizados pelo 
não acontecimento da palestra. 
Baseados num regime interno 
ditatorial e amparados pela es-
trutura de poder antidemocráti-
ca que vigora na universidade, 

a burocracia acadêmica tenta 
punir estudantes aleatoriamente 
na tentativa de reprimir todo um 
movimento que fez ecoar as vo-
zes dos explorados e oprimidos 
na universidade pública contra 
as ideias dos setores mais con-
servadores da sociedade.

Desta forma, solicitamos a 
solidariedade ativa de todos os 
que se posicionam ao lado da 
classe trabalhadora e dos opri-
midos e pedimos o envio de 
moções de repúdio à sindicân-
cia instaurada e a perseguição 
política de todxs lutadores do 
país. Chamamos a todas as or-
ganizações políticas, entidades 
estudantis, sindicatos, grupos 
de direitos humanos, entidades 
de categorias profissionais e mi-
litantes a se posicionarem e en-
camparem conosco uma grande 
campanha contra a repressão 
política a todxs movimentos de 
luta.

Centro acadêmico de serviço 
social “rosa luxemburgo”

Do ProGraMa Da ChaPa 27 De oUTUbro:

Fora PM da USP e das periferias
Reproduzimos aqui um trecho do programa da chapa  
27 de Outubro que concorre às eleições para o DCE

Para legitimar a violência 
na USP sem explicitar seu cará-
ter político, a reitoria utiliza de 
maneira oportunista o mote do 
“combate às drogas”. O mesmo 
é feito em todas as periferias 
brasileiras: usam falsos argu-
mentos para atacar as liberdades 
elementares dos setores mais 
pobres da população. Como vis-
to na forma truculenta da ação 
da PM na dita “Cracolândia” no 
centro de São Paulo. Além da 
repressão na USP, um caso em-
blemático é o ocorrido no bair-
ro do Pinheirinho em São José 
dos Campos, onde quase duas 
mil famílias perderam tudo por 
meio de uma ação com mais de 
dois mil homens da Tropa de 
Choque da PM.

O que a grande mídia não 
denuncia é que a polícia que 
enquadra estudantes na USP 
por porte de maconha é a mes-
ma que age com o narcotráfico, 
recebendo o lucro das vendas 
com uma mão, enquanto repri-

me com a outra.
O mais recente projeto de 

Rodas pretende, ainda de ma-
neira obscura, sob o pretexto de 
reurbanização, retirar uma po-
pulação de 30 mil pessoas que 
há 50 anos ocupa um terreno da 
universidade. Lembrando que a 
quase totalidade destas pessoas 
trabalhou na construção da uni-
versidade e muitos se mantêm 
no quadro de trabalhadores efe-
tivos e terceirizados. É preciso 
forjar uma aliança entre todos 
os setores que compõem a co-
munidade universitária contra 
mais este ataque, aliando-nos 
organicamente com a popula-
ção da São Remo, evitando um 
novo massacre como o do Pi-
nheirinho ao lado da USP.

Outra medida que garante a 
lucratividade à iniciativa priva-
da em detrimento da qualidade 
dos serviços oferecidos é a cria-
ção do BUSP - que apesar de 
soar como uma concessão, reti-
ra da comunidade que frequenta 

a USP o direito de circular por 
ela livremente, sendo uma tá-
tica de elitização que amplia o 
fosso entre os estudantes e tra-
balhadores efetivos de um lado 
e trabalhadores terceirizados e 
a comunidade externa de outro.
UMa NoVa eTaPa Na 
lUTa De Classes

 Num contexto de crise do ca-
pitalismo, evidencia-se, em todo 
o mundo, que os capitalistas não 
vão descarregar a crise que eles 
geraram sem resistência. Na Eu-
ropa e nos EUA, estão ocorren-
do as maiores mobilizações em 
décadas. No mundo árabe, as di-
taduras vêm sendo questionadas. 
No Chile, um milhão de pesso-
as tomaram as ruas em luta pela 
educação gratuita. Em todos os 
lugares, também se enfrenta a 
repressão e é a juventude que 
está na linha de frente das lutas. 
Sentimo-nos parte dessa mes-
ma juventude que está abrindo 
espaço para o novo em todo o 
mundo, e também aí enfrentando 
duramente a repressão da polícia 
que, claramente, existe para ten-
tar barrá-la. 

No Brasil, ainda não senti-
mos os efeitos mais brutais da 
crise, mas já sentimos a repres-
são, não somente na USP, mas 
cotidianamente nas UPPs, con-
tra ambulantes no centro de São 
Paulo, nos massacres às mani-
festações contra o aumento da 
passagem em diversas capitais, 
aos trabalhadores da construção 
civil de Jirau, ao Pinheirinho, 
etc. Não somente pelas mãos do 
tucanato, mas do governo Dil-
ma e do PT (representado nessas 
eleições na chapa “Quem vem 
com tudo não cansa”, e apoiado 
envergonhadamente pelas Con-
sulta Popular e pela APS/PSOL, 
que dirigem a chapa “Universi-
dade em Movimento”).

Nós, da chapa “27 de outu-
bro” chamamos todos os estu-
dantes, trabalhadores e profes-
sores para uma unidade na luta, 
que para nós só pode ser conse-
quente se desemboca numa for-
te greve, como medida de força 
para derrotar o projeto de Rodas 
e do tucanato.
■ FORA PM: Pela revogação 
imediata do convênio entre a 

USP e a PM!
■ Anistia aos 73 presos políti-
cos da reitoria e aos 12 da mo-
radia retomada!
■ Pela reincorporação imedia-
ta dos 8 estudantes eliminados 
e do líder sindical Claudionor 
Brandão!
■ Fim dos processos criminais 
e administrativos contra estu-
dantes e trabalhadores!
■ FORA RODAS! Pela disso-
lução do Conselho Universitá-
rio, pelo fim da atual estrutura 
de poder e por um regime radi-
calmente democrático!
■ Por uma verdadeira autono-
mia universitária!
■ Pelo fim do vestibular, liga-
do à estatização sem indeniza-
ção das universidades particu-
lares!
■ Politicas efetivas de perma-
nência estudantil para todos! 
Moradia e bolsas sem contra-
partida!
■ Fim do jubilamento e das 
políticas meritocráticas e eli-
tistas da reitoria!
■ Pela autonomia dos espaços 
estudantis e de trabalhadores!
■ Pela aliança operário-estu-
dantil dentro e fora da USP 
contra os governos que se pre-
param para descarregar a crise 
sobre nossas costas!

Quatro mães estão 
ameaçadas de serem 
expulsas do Crusp

Além do caso da estudante 
Amanda Freire, que foi fruto 
de mobilização contra o seu 
despejo meses atrás, outras 
quatro mães que moram no 
Crusp estão ameaçadas pela 
SAS/Coseas de expulsão da 
moradia. Isto revela a completa 
farsa por trás da “permanência 
estudantil”, negada para os que 
mais precisam dela.

Amanda foi eliminada da 
USP por se mobilizar contra 
os ataques de Rodas, mas luta 
na Justiça para reverter a ação 
arbitrária da reitoria. Foi ame-
açada de despejo devido à sua 
eliminação. Até agora, dois 
alunos conseguiram reverter a 
eliminação na Justiça.

Estudantes que estão pres-
tes a concluir seus cursos tam-
bém estão sendo pressionados 

para deixarem o Crusp o quan-
to antes. Segundo os morado-
res, a justificativa dada pela 
SAS para a pressa da saída se 
dá devido ao grande número de 
pessoas que aguarda por um lu-
gar na moradia.

Enquanto isso, diversos 
apartamentos e quartos estão 
há meses conhecidamente va-
zios e sequer são usados pela 
reitoria para abrigar estudantes 
que esperam na fila por uma 
vaga.

É preciso lutar contra estas 
arbitrariedades da reitoria que 
visam acabar com a moradia e 
o direito à permanência estu-
dantil. Quem deve decidir so-
bre as vagas e toda a vida no 
Crusp são aqueles diretamente 
interessados e que lutaram por 
eles: os próprios estudantes.

Participe das 
reuniões abertas 
da redação do 
Jornal da UsP 
Livre!

Colabore!
CAIXA eCONÔmICA federAL
titular: rafael Nascimento    
Agência: 0255     Opera-
ção: 013   Conta Poupança: 
00153643-4

Mande seu texto 
para  o Jornal da 
USP Livre!  
e-mail:   
usplivre@hotmail.com  


