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O resultado dos processos ad-
ministrativos contra os estudan-
tes que ocuparam a reitoria e a 
moradia do Bloco G do CRUSP 
com punições que vão de 5 a 15 
dias e a absolvição de outros de-
monstra a intenção do reitor de 
sair da linha de frente do ataque 
contra o movimento estudantil.

Rodas é o principal agente na 
repressão contra os movimentos 
reivindicatórios dentro da USP. 
Demitiu mais de 200 funcioná-
rios, está processando os dire-
tores do sindicato e persegue 
insistentemente os estudantes, 

com processos, prisões, adver-
tências.

São mais de duzentos proces-
sos que vão desde a ocupação da 
reitoria e da moradia retomada 
do CRUSP, passando por estu-
dantes que fizeram uma mani-
festação no bandejão central ou 
simplesmente que nem estavam 
participando diretamente destas 
mobilizações.

A decisão final em punir ou 
não os estudantes foi do rei-
tor-interventor que mesmo com 
a indicação de punição de até 
um ano de suspensão, indicada 
por algumas comissões de in-
quérito instauradas para os pro-
cessos administrativos, Rodas 
preferiu a “pena” menor para 
evitar uma reação maior ainda 

por parte dos estudantes.
Em quase quatro anos de 

mandato, a figura de Rodas foi 
atacada de todos os tipos desde 
ridicularizada em charges e pia-
das difundidas em toda a comu-
nidade acadêmica até de ataques 
vindos da própria burocracia 
universitária, como o “título” de 
“persona non grata” concedido 
pela Congregação da Faculdade 
de Direito do Largo São Fran-
cisco, unidade a qual Rodas teve 
o cargo de direção em uma ges-
tão bastante conturbada.

Mesmo antes de assumir o 
cargo, que foi conseguido por 
meio da escolha do então gover-
nador José Serra, já que tinha 
sido o segundo colocado na lis-
ta tríplice, Rodas já era alvo da 

campanha “Fora Rodas!”, que 
era organizada por estudantes 
contra ele.

Sua posse ao cargo, que es-
tava marcada para acontecer 
dentro do campus Butantã, em 
dezembro de 2009, foi desmar-
cada e transferida para o dia 25 
de janeiro de 2010, período de 
férias escolares, para um local 
fora da USP, a Sala São Paulo, 
no centro da cidade, com acesso 
restrito, somente a convidados.

A impopularidade do reitor 
perdura em toda sua gestão e 
ele nunca foi visto em uma ati-
vidade pública dentro da USP 
que contasse com a presença de 
estudantes.

Toda esta oposição ao reitor 
só foi aumentando à medida que 

aplicou a repressão em larga 
escala dentro da universidade. 
Agora em fim de mandato e com 
possibilidade de se reeleger para 
levar a cabo o projeto do PSDB 
de privatização da USP, Rodas 
está se resguardando, saindo um 
pouco de cena na tentativa de 
tentar diminuir os ânimos que 
envolvem sua pessoa.

A escolha em punir de manei-
ra branda os estudantes foi bem 
pensada e visa tentar restabe-
lecer a imagem do reitor, algo 
bastante difícil. Os estudantes 
devem ficar atentos, pois a dita-
dura do reitor interventor ainda 
continua e sua reeleição pode-
ria levar a USP para uma crise 
maior ainda.

Por que Rodas decidiu não expulsar os estudantes

Como as universidades paulistas 
estão sendo privatizadas

Há anos a USP, Unicamp e 
Unesp vem sofrendo uma série 
de ataques que fazem parte do 
processo de privatização destas. 
Principalmente depois da rejei-
ção popular às privatizações, os 
seguidos governos tucanos não 
conseguem privatizar facilmen-
te, então isto tem se dado aos 
poucos.

Para conseguir implementar 

este plano, o governo está ata-
cando, principalmente, o movi-
mento estudantil, por ser a prin-
cipal resistência ao projeto, mas 
também os trabalhadores e pro-
fessores; tirando os investimen-
tos de determinadas áreas, para 
alegar que não é viável ao esta-
do manter sozinho instituições 
tão grandes; ao mesmo tempo 
abre espaço para fundações lu-
crarem com a criação de cur-
sos pagos, utilizando a estrutura 
destas universidades, entre ou-
tras coisas.

Aqui na USP, o ataque aos 
movimentos deve ser o maior 
e mais claro, dentre as três. São 
centenas de funcionários e estu-
dantes sofrendo processos, ad-

ministrativos e criminais. Rodas 
já demitiu diversos funcioná-
rios, entre eles Claudionor Bran-
dão, diretor do Sintusp que não 
poderia ser demitido, além do 
avanço da terceirização, que já é 
em si uma forma de privatização 
e dificulta na mobilização dos 
trabalhadores. O ápice deste ata-
que foi a denúncia do Ministério 
Público, acusando os 72 presos 
da ocupação de 2011 de forma-
ção de quadrilha, posse de mate-
rial explosivo, desacato à ordem 
judicial e depredação de patri-
mônio público.

Recentemente, o reitor afir-
mou que 93% do orçamento de 
R$ 4,3 bilhões da USP de 2013 
será gasto com a folha de paga-

mento, devido ao menor repas-
se feito pelo governo e, suposta-
mente, o aumento no número de 
aposentadorias. A solução que 
o reitor apresenta é justamen-
te parte da privatização. “Dessa 
forma, precisando mais do que 
recebe, a universidade do Esta-
do deve recorrer a outras fontes 
e a iniciativa privada seria ape-
nas uma delas”, afirma Rodas.

A falta de verbas é clara-
mente uma farsa, usada pelo go-
verno para justificar a entrega 
destas universidades para a ini-
ciativa privada que não investirá 
sem que algo seja dado de volta. 
As universidades públicas pau-
listas terminaram 2012 com R$ 
6 bilhões em caixa, há ainda R$ 

1,2 bilhão da Fapesp (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do) que poderia ser repassado 
para estas, também.

Deste montante, a USP tem 
acumulado em caixa R$ 3,4 bi-
lhões que, se somados ao que 
será repassado este ano, daria 
R$ 7,7 bi. Certamente este valor 
é mais do que o suficiente para a 
USP se manter e ainda ampliar 
vagas, investir em infraestrutu-
ra etc.

Enquanto isso, as declara-
ções de Rodas são sempre de 
que a USP seria insustentável, 
sendo necessário até mesmo 
acabar com determinados cur-
sos, criar  cursos pagos e abrir 
para investimentos externos.

Como prova de que esta é a 
única maneira de manter a uni-
versidade, a reitoria procura 
mostrar a Poli e a FEA, onde há 
mais fundações e que elas sus-
postamente ajudariam a man-
ter a qualidade da universida-
de. Em oposição, a ECA, FAU 
e FFLCH estão em situação ca-
lamitosa, não resistindo até mes-
mo à chuva.

Na ECA, recentemente hou-
ve uma inundação que destruiu 
equipamentos e poderia ter sido 
evitada com o investimento na 
prevenção e na melhora do es-
coamento da área; enquanto a 
FAU, FFLCH e o Crusp, estão 
repletos de goteiras e infiltra-
ções.

Visto a quantidade de dinhei-
ro em caixa na USP, será mesmo 
que o problema é a falta de ver-
bas? É claro que não. Não é pre-
ciso bilhões para resolver estes 
problemas, mas Rodas se recusa 
a investir.
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E tem gente 
falando que 
o “Fora PM” é 

démodé

547 dias sob 
intervenção 

policial

EDITORIAL

Descaso na FAU: estudantes convivem com caixas d’água colocadas para conter as inúmeras goteiras no teto do 
prédio da faculdade.
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A calourada unificada organiza-
da pelo DCE (Diretório Central dos 
Estudantes) da USP, dirigido pelo 
Psol/PSTU, na última semana foi 
um desastre total.

O relato anônimo publicado 
neste jornal, na edição de número 
91, “Meu relato sobre a festa da ca-
lourada unificada do DCE” mostra 
bem o teor da política da direção do 
DCE Livre da USP.

Nos poucos debates existentes 

na calourada, diga-se de passagem, 
com temas totalmente fora do con-
texto de repressão e luta dentro da 
universidade, os estudantes que par-
ticiparam não puderam falar, pois 
os debates eram dominados por fi-
gurinhas conhecidas da própria ges-
tão da entidade.

No ato, convocado às pressas 
pelo DCE, em defesa dos 72 estu-
dantes processados pelo Ministério 
Público, não só os estudantes pro-

cessados não puderam falar, pois o 
ato se resumiu às falas dos parla-
mentares e amigos do DCE, nem 
mesmo os estudantes que assistiam 
puderam debater, pois não foi aber-
to o direito de fala.

E para fechar com chave de 
ouro temos o acontecido na festa, 
que a rigor, deveria ser a única ati-
vidade sem nenhum tipo de oposi-
ção, já que afinal, é uma festa, com 
bandas, música, diversão... mas se 

tornou um horror.
Depois de apresentações, se-

gundo o relato, medíocres, a últi-
ma atração, uma das principais, foi 
sumariamente vetada, com direto 
a desligamento da aparelhagem de 
som e expulsão a força dos estudan-
tes presentes. Seguranças contrata-
dos pelo DCE “convidavam” os es-
tudantes a se retirar do Velódromo 
sem direito a reclamar.

Em uma calourada que tinha 

como lema “Quem é estudante tam-
bém vai cantar”, nem essa promes-
sa foi cumprida. Bandas com músi-
cas e letras super questionadas e a 
festa encerrada a força com ajuda de 
seguranças, tudo sob a suspeita de 
que foi feito um acordo com a buro-
cracia universitária para que a festa 
se encerrasse até as 4h da manhã, 
mostram como o DCE está mais 
interessado em atender os interesses 
da reitoria que dos estudantes.

Pelo segundo ano consecutivo, 
os estudantes do curso de Letras 
irão realizar o Campeonato de 
Futebol da Letras, a Copa Fora 
Rodas. As partidas ocorrerão du-

rante o primeiro semestre e as 
inscrições dos times participantes 
já estão abertas. Um evento já foi 
criado no Facebook e mais de 130 
pessoas já confirmaram presença.

As partidas terão início em 13 
de abril e o campeonato terá for-
mato de pontos corridos e os times 
que tiverem as quatro melhores 
pontuações disputarão as finais.

As inscrições já podem ser 
feitas, os times serão formados de 
cinco jogadores, bastando apenas 
um nome para a equipe e um uni-
forme.

E no grandioso Campeonato 

de Futebol da Letras de 2013 é 
tudo junto e misturado, ou seja, os 
times podem ser mistos, com ho-
mem e mulher. 

O primeiro “rachão” já aconte-
ceu no dia 1º de março! 

A Copa Fora Rodas vai acon-
tecer no Cepeusp, dia 13 de abril, 
às 10h da manhã.

Inscreva-se e participe!

Tem muita gente por aí com 
medo de criticar o DCE, mas 
o que aconteceu na Calourada 
Unificada foi um absurdo e nós 
temos que denunciar! 

Eu não vou ser conivente 
com acordos com a burocracia 
(a mesma que persegue politica-
mente estudantes e trabalhado-
res dentro da universidade), com 
machismo e homofobia e com 
quem se cala com medo de per-
der uns votos em alguma dispu-
ta por um aparelho burocrático 
qualquer do ME. O DCE exis-
te para organizar e representar 
os estudantes, não para traí-los, 
expulsá-los de sua própria fes-
ta (isso mesmo, aquela era uma 
festa dos estudantes da USP para 
recepcionar os calouros e ocupar 
o espaço universitário com cul-
tura, convidando as pessoas de 
fora da USP para conhecê-la e 
ocupá-la também, afinal esta-
mos falando de uma universida-
de PÚBLICA!).

Essa mesma gestão fica vo-
mitando aos quatro ventos pa-

lavras de ordem feministas de-
coradas para calar um debate 
com opositores ou apenas para 
se promover e mostrar o quanto 
eles, apesar de PELEGOS, po-
dem se travestir de revolucioná-
rios no discurso (to exagerando? 
os fatos falam!) e o que eles fize-
ram? Convidaram um cara ma-
chista e homofóbico até o último 
pra cantar na calourada. Mas o 
Piero, que há anos nos ajuda na 
defesa e ocupação do canil e de 
outros espaços de livre cultura e 
manifestação na USP e fora dela, 
como foi bem colocado no rela-
to [publicado na edição 91 do 
USP Livre!], o exemplo do tra-
balho da Voodoohop em SP, foi 
CENSURADO por esses mes-
mos pelegos que se dizem “de 
esquerda”. Eles não só levaram 
o equipamento alugado do DCE 
embora, mas tambén proibiram 
o Piero de ligar seu próprio equi-
pamento, mandando os seguran-
ças (terceirizados, olha que iro-
nia) expulsarem a gente da festa. 
Essa gestão precisa assumir pu-

blicamente quem é e a que veio! 
Eles são os mesmos, com alguns 
laranjas de diferença, que ajuda-
ram a nos encurralar na Alvaren-
ga em 2009, e quando a polícia 
chegou para nos reprimir e nos 
atacar covardemente, eles já es-
tavam escondidos, só saíram da 

toca para falar na assembleia 
horas depois. Eles são os mes-
mos que em 2010 se negaram a 
ajudar a mobilizar os estudantes 
em apoio aos trabalhadores que 
estavam sendo atacados pelo 
Rodas. Eles são os mesmos que 
muniram a mídia marrom e a 
burguesia de argumentos contra 
o movimento de 2011 contra a 
repressão e perseguição política 

do REItor interventor do PSDB 
e a polícia ASSASSINA dentro 
E FORA dos muros da USP, des-
legitimando a massiva assem-
bleia que eles abandonaram por 
não conseguir passar suas mano-
bras! Pronto, falei!

FORA DIRETORIA PELE-
GA DO DCE! FORA RODAS! 
FORA PM! ABAIXO A RE-
PRESSÃO!
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Fique de olho:
•  Assembleia dos estudantes da Letras: 

Dia 12/3 – às 18h, em frente ao prédio do curso

•  Assembleia dos estudantes das Ciências Sociais 
Dia 12/3 – às 18h, Saguão do prédio do meio

•  Roda de conversa da Filosofia sobre as pautas da 
assembleia geral 
Dia 12/3 – às 18h, no Espaço Verde

Outros cursos já demonstraram interesse em realizar 
assembleias de curso e devem divulgar as datas nos 
próximos dias. Fiquem atentos!

TODOS À 
ASSEMBLEIA 
GERAL DOS 
ESTUDANTES 
DA USP,
dia 14 de março, as 18h
no vão do prédio da História e 
Geografia.
Pauta: 
• Denúncia do MP aos 72 estudantes da USP

•  PIMESP (Programa de Inclusão com Mérito no 
Ensino Superior Paulista)

• Eleições para reitor

Quem é estudante não pode nem cantar

Copa Fora Rodas

Desabafo sobre a Calourada Unificada do DCE

PARTICIPE!

HORÓSCOPO LIVRE! 
Capricórnio 
Sua criatividade está em alta, 
escreva para o USP livre!

Aquário 
Cuide melhor da sua saúde. 
Na quarta, tome cuidado 
com o bandejão, o cardápio 
pode não cair bem.

Peixes 
Esta não é uma boa semana 
para pedir para o colega assinar 
a lista de presença para você. 
Os professores estão de olho.

Áries 
Esta é uma boa semana para 
mudanças e evolução pessoal, 
não desperdice as oportunidades. 
Também é uma boa hora para 
deixar de ser pelego. 

Touro 
Semana excelente para divertimentos e 
atividades sociais, na ECA tem Quinta i Breja.

Gêmeos 
Emoções mais profundas podem vir à tona, não se 
deixe irritar pelas filas quilométricas do BUSP e do 
bandejão.

Câncer
A conscientização dos cancerianos está estimulada. 
Os próximos dez dias são decisivos. Momento ideal 
para convidar os amigos para a assembleia geral do 
dia 14.  

Leão
Há uma predisposição a aceitar o desafio das 
mudanças mais radicais por necessidade de 
renovação no regime da universidade.

Virgem
Momento de prazer e encantamento pode levar a 
uma forte paixão ou até um namoro, mas cuidado 
com a tática dois.

Libra
Emoções relacionadas ao passado passam por 
reflexões. Não deixe de apoiar a luta contra os 
processos de estudantes e trabalhadores.

Escorpião
A lua está alinhada ao Júpiter sujeito a 
instabilidades, fique atento para não perder o seu 
requerimento.

Sagitário 
Você deve tomar bastante cuidado com ilusões 
que podem levar a passos errados, democracia em 
abstrato não leva a nada.


