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Todos à assembleia 
geral para aprovar propostas 
de luta contra os processos

Depois de muita insistência 
por parte dos estudantes, a di-
reção do DCE da USP (Psol/
PSTU) marcou, a duras penas, 
uma assembleia geral para 
discutir a questão da denúncia 
do MP contra os 72 estudantes 
da USP.

A data foi marcada depois 
que o DCE, em uma plenária 
de estudantes, no dia 20 de 
janeiro, se recusou a discutir 
uma data para a assembleia 
se retirando sem mais nem 
menos da plenária, deixando 
centenas de estudantes sem 
resposta.

Esta assembleia, mesmo 
contra a vontade da direção 
do DCE, tem que ser um eixo 
para a luta contra o processo 
aos 72 e a todos os processa-
dos e perseguidos pelo reitor 
interventor. 

Como o DCE não tem o 
mínimo interesse em realizar 
esta assembleia, tanto que não 
está convocando com panfle-
tos, passagens em salas de 
aula etc. Sua tentativa é que 
esta seja uma atividade es-
vaziada. De qualquer forma, 
diante da assembleia o DCE 
vai tentar canalizar a luta para 

alguma campanha inócua 
como a eleições diretas para 
reitor e não aprovar nada de 
efetivo para lutar contra o ata-
que do Ministério Público ao 
movimento estudantil. 

Esta assembleia deve dis-
cutir medidas práticas para 
uma campanha política am-
pla que mobilize estudantes 
dentro e fora da USP e que 
reúna todos aqueles que estão 
de fato interessados em lutar 
contra a política de Rodas em 
privatizar a universidade.

A assembleia acontecerá 
esta semana e deve ser convo-

cada em todos os cursos e ser-
vir como um ponta pé inicial 
para esta campanha. 

A unidade que tanto pre-
gam não é de interesse do 
DCE e só vai acontecer com 
unidade na luta, com ações 
efetivas que ampliem a cam-
panha e agrupe o maior núme-
ro de pessoas em defesa dos 
processados. 

É necessário que se faça 
uma ampla convocação da as-
sembleia para não dar margem 
para que a direção do DCE 
tente inviabilizar, mais uma 
vez, a mobilização estudantil.

Rumo à assembleia 
geral!

Fora Rodas! Fora PM!

551 dias sob 
intervenção 

policial

Pauta: 
- denúncia do mP aos 72 estu-
dantes da USP
- PImeSP (Programa de Inclusão 
com mérito no ensino Superior 
Paulista)
- eleições para reitor
dia 14 de março, as 18h
no vão do prédio da História e geografia.

Propostas
- manutenção das pautas do movimento:

   fora Pm!

   fora rodas!

- fim de todos os processos contra estudantes e trabalhadores! 

- Por uma grande passeata na Paulista com a Unifesp e todas as universidades estadu-

ais paulistas, organizado por comissão aberta com direito a voz e voto para todos os 

estudantes

- Assembleia estadual contra a repressão

- eleições para reitor: abrir um amplo debate sobre o poder na universidade.

Fique de olho:
•  Assembleia dos estudantes da Letras:
Dia 12/3 – às 12h e 18h, em frente ao 

prédio do curso
• Assembleia dos estudantes das Ciên-

cias Sociais
Dia 12/3 – às 18h, Saguão do prédio do 

meio
• Assembleia dos estudantes da 

História
Dia 12/3 – às 18h, Departamento de 

Geografia 
• Assembleia dos estudantes da Facul-

dade de Educação
Dia 12/3 – às 18h, Saguão térreo do 

Bloco B 
• 1º Plenária dos Estudantes de 

História
Dia 12/3 – às 18h,  Espaço Aquário, 

prédio de História e Geografia
• Roda de conversa da Filosofia sobre 

as pautas da assembleia geral
Dia 12/3 – às 18h, no Espaço Verde
Outros cursos já demonstraram inter-

esse em realizar assembleias de curso 
. Fiquem atentos!

Assembleia geral com mais de 3.000 estudantes realizada em 8 de 
novembro de 2011 no dia da prisão dos estudantes que hoje estão 

sendo processados.

Olá companheiros,
Realizaremos na quarta-feira, 13/03, a reunião aberta do Jornal da USP Livre!, na qual 
discutiremos as pautas da assembleia de estudantes do dia 14, temas para as matérias do 
jornal e a sua distribuição.
Toda colaboração é bem-vinda. Contamos com a presença de todos.
Local: Espaço Aquário (prédio de História e Geografia)
Horário: 18h
A redação
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Congregação do ime e da FFlCH aprovaram 
moção de repúdio à denúncia do mP contra os 72

Quem paga a banda...
A atual gestão do DCE 

Livre da USP, Não Vou Me 
Adaptar (PSOL, PSTU), se 
vangloria do imenso destaque 
que dá à luta contra o machis-
mo dentro e fora dos campi da 
USP. Basta entrar no site da 
entidade www.dceusp.org.br 
para encontrar, por exemplo, 
as notas de repúdio ao Miss 
Bixete e ao IntegraPoli  (ativi-
dades de recepção de calou-
ros onde ocorreram práticas 

machistas, recentemente). Por 
isso, foi com espanto que li 
o artigo anônimo intitulado 
“Meu Relato Sobre a Festa da 
Calourada Unificada do DCE” 
publicado na edição 91 deste 
jornal.

Além da completa falta de 
organização e de respeito com 
alguns artistas convidados e 
da submissão do evento à bu-
rocracia universitária o artigo 
destaca a canção de uma das 

bandas que se apresentaram: 
Rafael Castro e Os Monu-
mentais, onde a letra continha 
explicitamente o desejo de 
um homem deixar uma mul-
her de tal modo alcoolizada 
que seria possível ter rela-
ção sexual com esta sem seu 
consentimento, algo popular 
e criminalmente denominado 
estupro! 

Pergunto se haverá por 
parte do DCE algum tipo de 

retratação aos que tiveram 
que ouvir esse tipo de música 
em um evento promovido por 
uma entidade que se coloca 
tão contrária a esse discurso 
de apologia à violência con-
tra a mulher. Seria louvável, 
já que retratar-se é algo muito 
raro em quase todas as orga-
nizações que atuam no movi-
mento estudantil e deixaria a 
impressão de que houve um 
erro, não uma contradição.

Como diz o conhecido 
ditado: Quem paga a banda 
escolhe a música, a entidade 
é responsável pelo conteúdo 
dos eventos que promove. A 
ofensa feita por essa banda na 
calourada não é muito pior do 
que o ocorrido na Poli ou em 
São Carlos e também merecia, 
no mínimo, uma nota de repú-
dio.

antonio Netto, estudante 
de letras.

Contra repressão policial e por moradia, estu-
dantes ocupam reitoria da UFmT

Durante uma manifestação 
por moradia estudantil em Cuia-
bá, na última quarta-feira, dia 
seis, os estudantes da Univer-
sidade Federal do Mato Gros-
so (UFMT) foram brutalmente 
reprimidos pela Polícia Mili-
tar. Parte dos estudantes, assim 
como de seus advogados, foi 
preso e sofreu agressões dentro 
da delegacia.

A reitoria da universidade ha-
via anunciado o fechamento de 
cinco casas do estudante, que 
serve de moradia para mais de 
50 universitários, sem oferecer 
qualquer alternativa. Menos de 
1% dos mais de 10 mil estudan-
tes têm acesso às vagas, mas 
mesmo assim o plano da reitoria 
é de diminuir ainda mais.

No meio da manifestação, 
a ROTAM (Ronda Ostensiva 
Tática Móvel), tropa de elite 
da Polícia Militar do estado, 
disparou com bala de borracha 
à queima-roupa contra os es-
tudantes. Pelo menos dez es-

tudantes ficaram feridos, entre 
eles um que levou um tiro no 
rosto, um jovem que levou vá-
rios disparos, e uma garota que 
teve o braço quebrado, muitos 
deles foram parar no hospital e 
outros seis foram detidos.

Após serem detidos, os mani-
festantes sofreram a típica tor-
tura psicológica dos policiais, 
xingando-os, fazendo acusações 
etc. Os que estavam feridos só 
foram levados para fazer os 
curativos quatro horas depois 
de detidos.

Uma das advogadas relatou 
que pediu para acompanhar os 
estudantes, mas um PM negou, 
xingando ela e afirmando que 
ela não tinha direito ali, pois 
quem mandava era ele. Após in-
sistir, o policial quebrou a porta 
puxou para dentro e decretou 
a prisão da advogada. “Ele me 
prendeu por desacato à autori-
dade, mas ele quebrou a porta 
e disse que eu estava lesando 
o patrimônio público”, relata a 

advogada.
Devido à repercussão da ação 

da PM no protesto, o coman-
dante da base comunitária da 
PM, da área da manifestação, 
foi exonerado do cargo e dois 
policiais reconhecidos nos ví-
deos gravados por estudantes 
no dia do ocorrido foram afas-
tados das funções até o fim do 
procedimento de investigação 
do caso.

Em resposta ao ocorrido no 
dia da manifestação, mais de 
500 estudantes da UFMT ocu-
param a reitoria no dia seguin-
te. Os estudantes reivindicam a 
manutenção das casas dos es-
tudantes, a construção de mais 
moradia, além da construção de 
mais Restaurantes Universitá-
rios, com a manutenção do va-
lor de R$ 1,00 e o funcionamen-
to aos finais de semana.

Durante a ocupação, os estu-
dantes puxavam gritos de guer-
ra contra a reitora, por ela ter 
chamado a PM para reprimir a 

manifestação. Havia ainda fai-
xas e afirmações contra a PM e 
a privatização da universidade.

A forte repressão ao movi-
mento estudantil na UFMT 
mostra, mais uma vez, que o 
problema vivido na USP é ge-

ral. É preciso apoiar esta luta 
e avançar aqui na USP, pela 
retirada da PM e pelo fim da 
privatização, pois a mobili-
zação na USP pode impedir 
os ataques aos estudantes em 
todo o País.

As congregações do Institu-
to de Matemática e Estatística 
(IME) e da Faculdade de Filo-
sofia Letras e Ciências Huma-
nas (FFLCH) aprovaram nesta 
semana notas de apoio aos estu-
dantes que estão sendo proces-
sados pelo Ministério Público 
Estadual.

Estas notas aprovadas pela 
burocracia universitária destes 
institutos, apesar de não apro-
varem o ato em si, ressaltam o 
absurdo da acusação feita pelo 
MP que incrimina estudantes e 
funcionários por uma manifes-
tação claramente política.

Abaixo as notas do IME e da 
FFLCH

Moção aprovada na Con-
gregação do IME-USP em sua 
549a. Sessão, realizada em 
21/02/2013, por 20 votos favo-
ráveis, 1 contrário e 3 absten-
ções:

No dia 31 de janeiro de 2013, 
a reitoria da USP finalizou o 
andamento de processos admi-
nistrativos contra estudantes e 
funcionários tendo por funda-
mento o decreto n°52.906/1972, 
conhecido como regime dis-
ciplinar da USP. As punições 
compreendem de 5 a 15 dias de 
suspensão para 72 estudantes e 
funcionários da USP por parti-
ciparem do movimento político 
que ocupou o prédio da reitoria 
em novembro de 2011.

Menos de uma semana após 

a determinação das punições 
administrativas, no dia 5 de fe-
vereiro, o Ministério Público 
Estadual (MPE) denuncia os 
72 estudantes, funcionários e 
manifestantes por formação de 
quadrilha, posse de explosivos, 
danos ao patrimônio público, 
desobediência e crime ambien-
tal por pichação, com penas de 
1 a 8 anos de prisão.

Independentemente da posi-
ção que se possa ter em relação 
à ocupação, nós, da Congrega-
ção do Instituto de Matemática 
e Estatística (IME), considera-
mos inapropriada e extemporâ-
nea a iniciativa de denúncia do 
MPE, que pode gerar uma pena 
de até 8 anos de prisão para os 
denunciados.

O estudante de engenharia elétrica da UFMT, Lucas dos Santos Leite, foi 
atingido por mais de dez balas de borracha.Teve ferimentos no tórax e em 

outras regiões. Chegou a declarar, 
“O alvo deles [da PM] era o nosso rosto. Fui atingido no momento em que 
tentava ajudar meu amigo que estava sendo arrastado pelos policiais. Tive 
hemorragia na boca e no nariz por conta do ferimento e tive de ir para o 

pronto-socorro''


