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Lutamos para que 
um dia não seja mais 

necessário contar

448 dias sob 
intervenção 

policial

PARA O DCE E PARA O CAELL

APOIE, LUTE E VOTE 
27 DE OUTUBRO
Apoiar a 27 de Outu-

bro é incentivar a 
construção de um bloco 
de luta, que consiga unir 
os setores mais radica-
lizados do movimento 
estudantil.

Lutar com a 27 de 
Outubro é criar uma 
frente contra a repressão 
presente hoje na univer-
sidade que impede a or-
ganização dos estudantes 
em torno de qualquer rei-
vindicação.

Votar na 27 de Outubro é 
garantir a expressão de um programa oriundo dos es-
tudantes, o programa da 27 advém das mobilizações 
do fim do ano passado, com assembleias massivas. 

A chapa se apresenta novamente nas eleições para 
a gestão do DCE em 2013 que ocorrerão nos dias 27, 
28 e 29 de novembro. 

• FORA PM! Pela revogação imediata do convênio entre a 
USP e a PM! Campanha pelo Fim da PM, organização cri-

minosa e assassina!
• Fim dos processos políticos (criminais e administra-
tivos) contra estudantes e trabalhadores! • Pela reincor-
poração imediata dos 8 estudantes eliminados e do líder 
sindical Claudionor Brandão! 
• FORA RODAS! Pela dissolução do Conselho Uni-
versitário, pelo fim da atual estrutura de poder e por 
um governo tripartite, subordinado à assembleia geral 
universitária com voto universal!
• Por uma verdadeira autonomia universitária (ne-
nhuma ingerência do governo sobre a universidade, 
controle coletivo da universidade pelos que estudam e 
trabalham)!

• Pelo fim do vestibular! Livre ingresso na Universi-
dade! Ensino público e gratuito para todos em todos os 

níveis! Fim do ensino pago e estatização da rede privada!
• Por uma política efetiva de permanência estudantil: 

garantia de moradia! devolução dos blocos K e L (atualmente 
invadidos pela reitoria), por uma política de expansão constante do 
CRUSP! Bolsas de estudo sem contrapartida! Fim do sistema de vi-
gilância da SAS/COSEAS! Autonomia dos cruspianos na moradia! 
• Contratação imediata de todos os trabalhadores terceirizados 
sem concurso público! 
• Unidade com os movimentos sociais: apoio efetivo aos mora-
dores da São Remo na luta contra a repressão policial e amea-
ças de desocupação!

O que disseram 
sobre a tabela 
eleitoral publicada 
ontem?
“Aê! Estamos à esquerda de 
vocês de novo!” 
(membro da chapa “Universo 
em Desencanto” para “Não 
Vou”)

“Por que vocês colocam a 
chapa da APS à esquerda do 
PSTU?” 
(membro da “Não Vou”)

“Então quer dizer que a gente 
não defende greve?” 
(membro da chapa “Território 
da Negação”)

“A gente não chama o ‘Fora 
Rodas?’” 
(membro da chapa “Território 
da Negação” com dificuldade 
de interpretação do texto do 
seu próprio programa).

“Eu já vi a tabela.” 
Em tom de repreensão, mem-
bro da chapa “Síncera”

POR COnCEIçãO LEmEs, DO sITE VIOmUnDO: 

Alunos denunciam câmeras espiãs no bandejão;  
UsP diz que são para ‘monitorar fluxo das refeições’
Há pouco mais de três se-

manas estudantes, pro-
fessores e funcionários da USP, 
na Cidade Universitária, foram 
surpreendidos com uma denún-
cia: a reitoria havia instalado, 
escondidas atrás de quadros no 
saguão do bandejão central, mi-
crocâmeras.

Na hora do jantar desse mes-
mo dia, as câmeras foram remo-
vidas.

A reitoria não deu qualquer 
explicação nem sobre a colo-
cação nem sobre a retirada dos 
equipamentos de vigilância. E 
várias perguntas da comunidade 
uspiana continua sem respostas, 
entre as quais estas:

*Por que ela não foi informa-
da previamente da instalação das 
câmeras?

* Em que outros lugares da 
Cidade Universitária as pesso-
as (visitantes e a comunidade da 
USP) estão sendo vigiadas sem 
serem informadas?

* O que foi feito com as ima-
gens obtidas durante o tempo em 
que elas funcionaram sem serem 
descobertas?

*A instalação das câmeras 

foi feita por iniciativa da própria 
reitoria? Se não, quem são os res-
ponsáveis?

Assustados com o caso e mais 
ainda com o silêncio que se se-
guiu (dentro e fora da USP), um 
grupo de alunos de graduação em 
Jornalismo e de pós-graduação 
em Ciências da Comunicação, 
resolveu “solicitar informações 
sobre a instalação das câmeras 
espiãs dentro do restaurante uni-
versitário”.

“Em razão da gravidade dos 
fatos, imaginávamos que seriam 
investigados por algum dos ór-
gãos internos da Universidade, 
especialmente por sua Comissão 
de Ética, para apuração dos res-
ponsáveis e esclarecimento do 
ocorrido”, diz o grupo de alunos 
em e-mail enviado ao Viomun-
do.  “Como não verificamos 
qualquer movimento nesse sen-
tido, nós resolvemos agir. Fazen-
do uso da Lei de Acesso à Infor-
mação e do Decreto Estadual nº 
58.052/12, encaminhamos três 
pedidos à Reitoria da USP, por 
meio do Serviço de Informações 
ao Cidadão – SIC, do governo do 
Estado.”

Os três pedidos de esclareci-
mentos foram encaminhados no 
dia 10 de novembro. Eles podem 
ser acompanhados no site http://
www.sic.sp.gov.br/BuscaProto-
colo.aspx Números dos protoco-
los: 66750122408, 68159122409 
e 70274122411.
USP: CÂMERAS SÃO PARA 
“ACOMPANHAR O FLUXO 
E MANTER O ABASTECI-
MENTO DAS REFEIÇÕES”

Esta repórter contatou a asses-
soria de imprensa da reitoria da 
USP, para saber: 1) Foi a reitoria 
que determinou a instalação des-
sas câmeras?; 2) Qual o objetivo 
delas?; 3) Por que estavam escon-
didas?; 4) O que a reitoria vai fa-
zer com as imagens obtidas?

Resposta da assessoria de 
imprensa,via e-mail:

A Superintendência de Assis-
tência Social informa que duas 
câmeras foram instaladas à en-
trada do Restaurante Central com 
a única e exclusiva finalidade de 
acompanhar o fluxo e manter 
o abastecimento das refeições, 
visando a melhor atender à co-
munidade uspiana. Em razão da 
demanda crescente de usuários 

no Restaurante, torna-se necessá-
rio monitorar o tempo e o fluxo 
contínuo para servir as refeições. 
Cartazes com essas informações 
estão sendo afixados no local 
para informar os usuários.

 A reitoria da USP tem até dia 
30 para responder os três pedidos 
de esclarecimentos feitos pelo 
grupo de alunos. Eles acreditam 
que a reitoria vá usar o prazo por 
inteiro, aproveitando o final do 
ano e as férias, que invariavelmen-
te esfriam esse tipo de questão.

“Caso a reitoria se recuse a 
fornecer as informações reque-
ridas, retarde deliberadamente 
ou forneça intencionalmente in-
formações incorretas, incomple-
tas ou imprecisas, o reitor será 
processado por improbidade ad-
ministrativa”, antecipa o grupo. 

“Será também nos termos da Lei 
de Acesso à Informação e art. 11 
da Lei nº 8.429/92.”

Em tempo 1. Esses alunos não 
fazem parte de nenhum coletivo 
conhecido da universidade. Ate-
morizados pelo fato, eles estavam 
conversando sobre o fato e  resol-
veram arregaçar as mangas. Os 
nomes dos signatários constam 
dos requerimentos; apenas não 
querem que seus dados sejam 
amplamente divulgados.

Em tempo 2. Se a finalidade 
era somente monitorar o fluxo de 
abastecimento das refeições, por 
que esconder as câmeras atrás das 
telas? E se não havia realmente 
nenhuma outra intenção, como 
fichar os alunos, por que elas fo-
ram removidas tão logo a denún-
cia veio a público?
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ELEIÇÕES PARA O DCE

Assista às intervenções da chapa 
27 de Outubro no Debate da FEA

Acesse o canal do YouTube do Jornal da USP Livre! e assista ao compacto com os melhores 
momentos e as intervenções dos integrantes da chapa 27 de Outubro: unidade na luta contra a PM 
e os processos no debate das eleições para o DCE realizado na última semana pelo CAVC (Centro 
Acadêmico Visconde de Cairu), da FEA.

Além do vídeo editado, está disponível também 
a gravação do debate na íntegra.

CONFIRA: 
www.youtube.com/usplivre

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  

LER-QI (Cícera) e mnn (Território Livre)

Política sem princípios
LER-QI (chapa Cícera) e 

MNN (Território Livre) afir-
mam que, ao abandonarem a 
chapa 27 de Outubro e a frente 
de luta que se ergueu em torno 
às palavras-de-ordem de Fora 
Rodas, Fora PM e Fim dos Pro-
cessos, estavam rompendo uma 
aliança sem importância, uma 
frente eleitoral e nada mais.

Mas não se trata disso. O 
que essas duas correntes aban-
donaram, ao romper com a 27 
de Outubro, foi justamente o 
programa, os princípios que 
estavam por trás da luta que se 
ergueu a partir do enfrentamen-
to com a PM em 27 de outubro 
de 2011, na ocupação da reitoria 
e na greve do ano passado.

Programa e princípios estes 
que nunca fizeram parte da sua 
política, mas que foram força-
dos a abraçar dada a pressão 
que o movimento de luta exer-
ceu sobre eles.

A importância da palavra 
de ordem de Fora Rodas e 
Fora PM

O fato de o movimento estu-
dantil da USP ter se levantado, 
ocupado a reitoria e exigido o 
fim da gestão autoritária de Ro-
das no comando da universida-
de, o fim da intervenção policial 
e o fim da perseguição política 
está em que este foi o principal 
acontecimento em torno do qual 
giraram todos os demais.

A reivindicação de Fora Ro-
das e Fora PM coloca em ques-
tão o poder na universidade. É 
uma reivindicação superior a 
qualquer mudança parcial, jus-
tamente porque não é possível 
que se realizem mudanças par-
ciais na universidade sem remo-
ver o obstáculo que a ditadura 
do reitor-interventor representa.

Os estudantes colocaram 
em questão a luta pelo poder na 
universidade. 

A subida de Rodas ao po-
der não foi mais uma troca de 
reitores. Faz parte do plano do 
PSDB de desfechar um golpe 
violento contra a educação pú-
blica. Não é uma casualidade. A 
burguesia e o governo lançaram 
a luva e declararam seu propó-
sito de destruir a universidade 
de vez. 

É por esse motivo que o 
reitor-interventor tem que ser 
enfrentado. Trata-se de um pro-
blema capital, superior a todos 
os outros.

LER-QI e MNN não têm 
uma proposta para o poder da 
universidade. O MNN, inclusi-
ve, critica que se deva ter uma 
proposta para o poder. A LER-
-QI apresenta uma proposta 
discursiva, vaga, e sequer rei-
vindica a saída de Rodas em seu 
programa, colocando-se fora da 
disputa fundamental pelo poder 
na universidade. 

Qualquer reivindicação par-
cial, por mais importante que 
seja, tem seu sentido dado pela 
luta contra Rodas e a PM. Quem 
não defende essas reivindica-
ções está defendendo a situação 
atual, está abandonando toda a 
luta.

A pressão da direita, da rei-
toria, e do centro (Psol e PSTU, 
a atual gestão do DCE), vai toda 
no sentido de que essa luta seja 
abandonada. Psol (MES, APS 
etc.) e PSTU querem que os es-
tudantes abandonem essa luta, 
porque estão em uma política de 
colaboração com Rodas, cada 
uma à sua maneira.

O programa e os métodos

A luta contra Rodas e a PM 
no campus e contra os proces-
sos e a perseguição política 
nunca foi encarada de um ponto 
de vista de princípios, de pro-
grama, pela LER e pelo NN. 
Estas correntes, pelo contrário, 

apenas procuraram se adaptar 
ao movimento na medida em 
que este levantou a cabeça. 

Seguiram o movimento até 
onde foi possível. Sem com-
preender que a luta, como tudo 
na vida, é feita de fluxos e re-
fluxos, LER e NN se perderam 
em meio aos acontecimentos e 
voltaram para suas posições ha-
bituais. Nunca compreenderam 
a importância da luta pelo “Fora 
Rodas” para os estudantes da 
USP e nunca foram verdadeira-
mente partidários desta palavra 
de ordem.

Tampouco os métodos que 
os estudantes adotaram na sua 
luta (a ocupação da reitoria, 
passando por cima dos pelegos) 
fazem parte dos métodos que 
LER e NN costumam empregar.

Substituiram a luta contra os 
pelegos na prática, por meio da 
ocupação, por uma “luta” feita 
exclusivamente em discursos 
eleitorais. 

A ocupação foi uma das 
alavancas que permitiu aos es-
tudantes que enfrentaram a PM 
efetivamente lutar, se livrar das 
amarras que a direção do DCE 
impõe ao movimento.

A chapa 27 de Outubro foi 
formada no calor da luta, na 
ocupação da reitoria, contra a 
pelegada que dirigia então do 
DCE (Psol) e os que atuavam 
como sua linha auxiliar (PSTU) 
e que agora estão juntos à frente 
da entidade.

Nunca foi uma frente exclu-
sivamente eleitoral. Era uma 
frente de luta que se apresentou 
nas eleições para defender o 
programa da luta, apesar de to-
das as diferenças que existiam 
entre as correntes que a compu-
nha. Um programa com o qual 
LER e NN nunca concordaram. 

Rafael Dantas
Militante do PCO 

e da chapa 27 de Outubro

PORTUgAL 

Estudantes ocupam 
reitoria da Universidade 
de Coimbra contra 
cortes na educação

Com cartazes "universida-
de contra austeridade", estu-
dantes ocupam a Reitoria da 
Universidade de Coimbra. Os 
manifestantes levavam caixão 
com velas para simbolizar a 
“morte do Ensino Superior”.

Pressionado pela manifes-
tação o reitor o “serviço de 
ação social não será afetada”.

Os estudantes pediam 
“bolsa sim, propina [taxas] 
não”. Além das faixas com di-
zeres "contra privatização da 
saúde e da educação”, "propi-
na [taxa] é um muro, com ela 
não há futuro".

A ocupação foi feita por 
centenas e expressa uma luta 
da juventude em todo o mun-
do em defesa da educação pú-
blica e gratuita.

A ocupação é importante 
como método de luta e mostra 
ser uma ação muito comum 
para os estudantes, setor excluí-
do dos órgãos de decisão da uni-

versidade para serem ouvidos.
Com a ocupação, os estu-

dantes gritam para todos ou-
virem que não aceitarão pagar 
pela crise capitalista.

A degradação das finanças 
estatais em Portugal seguiu 
o modelo dos demais países-
-membros da União Europeia: 
alto endividamento e redução 
da liquidez. Em outras pala-
vras, a recessão e a pressão 
inflacionária se combinaram 
novamente. Além de tentar 
transferir as dívidas dos ban-
cos e empresários para a po-
pulação por meio da cobrança 
de taxas e corte dos serviços 
públicos.

Greves, protestos e a pos-
sibilidade de um desenvol-
vimento revolucionário da 
situação no país assombram 
a burguesia local quanto os 
banqueiros europeus e é uma 
situação cada vez mais inevi-
tável.

FRANCA-SP

Trinta e um estudantes 
são ameaçados de 
expulsão por participar 
de protesto na Unesp
A sindicância aberta contra os estudantes os acusa de 
organizar um protesto em uma palestra na universidade 
da UDR e TFP 

Nessa segunda-feira, 26 
de novembro, 31 estudan-
tes da Unesp na unidade 
de Franca foram intimados 
a das explicações por ter 
participado de um protesto 
na universidade. É um ver-
dadeiro abuso por parte da 
diretoria da unidade que de-
creta assim o fim da liberda-
de de expressão da comuni-
dade universitária.

Os estudantes são acusa-
dos de impedirem a realiza-
ção de uma palestra com um 
membro da União Democrá-
tica Ruralista e da Tradição, 
Família e Propriedade.

Cerca de 200 participa-
ram do protesto para expul-
sar essas entidades da direita 
brasileiras mais asquerosas 
que assassina sem terras em 
todo o País, e age concreta-
mente contra o povo. Não é 
uma questão de opiniões di-
ferentes, mas de grupo polí-
ticos que agem por meio de 
projetos de lei ou de jagun-
ços contra a população.

A política de direita do 

PSDB para as universidades 
publicas estaduais está cada 
vez mais escancarada.

Nos últimos dez anos 
a reitoria já expulsou se-
tes desse mesmo campus, 
Franca, suspendeu mais um 
dezena e abriu sindicâncias 
para intimidar e calar o mo-
vimento estudantil.

Foram instaladas catra-
cas e cancelas eletrônicas na 
entrada do prédio, laborató-
rios e biblioteca de diversos 
campi como maneira de vi-
gilância e controle das vidas 
dos estudantes.

A Unesp está presente 
em 23 cidades dos Estado 
de São Paulo e a burocracia 
universitária iniciou a insta-
lação das catracas nas uni-
dades sem tradição no movi-
mento estudantil e em 2011 
a reitoria aprovou um plano 
de instalação do cartão em 
todas as unidades.

O movimento estudantil 
está no seu legítimo direito 
de se manifestar e a sua de-
fesa deve ser intransigente.


