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Ato de praça ou ato de rua?
Na última assembleia geral 

dos estudantes da USP, dia 14 
de março, foi aprovada a reali-
zação de um ato de rua no cen-
tro de São Paulo em frente ao 
Tribunal de Justiça.

A decisão, apesar de modes-
ta, em relação a outra propos-
ta apresentada, uma passeata 
na Avenida Paulista, é reflexo 
da política da direção do DCE  
(Psol/PSTU) que tentam a todo 
custo tomar uma ação mais 
ofensiva contra os processos, 
contra a reitoria e o governo.

O ato foi aprovado devido à 
pressão favorável à manifesta-
ção de rua. No entanto, é pre-
ciso saber que o DCE não tem 
interesse em convocar nem 
organizar o ato. O DCE criou 
um evento no facebook no qual 
apresenta o ato de rua como 
uma simples manifestação de 
entrega de abaixo-assinado con-
tra os processos. No chamado 
deste evento, além de falsifica-
rem a decisão aprovada em as-

sembleia de que este é um ato 
de rua, ainda mentem ao dizer 
que os estudantes que foram 
presos na reitoria “lutavam por 
uma USP mais democrática e de 
qualidade” (!!!) ignorando toda 
a luta contra a repressão, a PM, 
o reitor-interventor Rodas e de-
mais pautas.

Bastou uma estudante ques-
tionar o caráter do ato divulgado 
neste evento que o DCE sim-
plesmente bloqueou qualquer 
tipo de comentário, impedindo 
que os estudantes questionassem 
e discutissem o ato e o evento. 

Esta atitude, já observada na 
página da entidade também no 
facebook, censurando estudan-
tes que se manifestam contra a 
direção do DCE, demonstra o 
total desinteresse em realizar 
este ato e muito menos que seja 
um ato de rua.

O ato que o DCE quer fazer, 
contra a decisão da assembleia, 
não passa de um ato de praça, 
parado, até mesmo sem carro 

de som, sem chamar a atenção 
de ninguém e sem informar a 
população no centro da cidade 
sobre o que está acontecendo.

Este ato de rua deve ser um 
ato que informe a população do 
que está acontecendom, que fale 
da perseguição política contra 
os estudantes: uma denúncia ab-
surda que pode resultar em pri-
são com até oito anos de pena.

O ato foi convocado contra a 
denúncia do Ministério Públi-
co aos 72 estudantes. A absur-
da acusação é de formação de 
quadrilha, depredação do patri-
mônio público, posse de explo-
sivos de desobediência à ordem 
judicial. Nenhuma delas é ver-
dadeira e precisa ser denunciada 
a toda a população.

Somente um ato de rua, com 
passeata, poderia impulsionar a 
campanha e ampliá-la de forma 
que pressione a Justiça a não 
aceitar a denúncia.

Isso deve ser feito de maneira 
independente, assim como toda 
a luta.

É preciso alertar a todos que 
a unidade na luta deve ser feita 
sobre bases concretas.

“Frases Livres!
especial assembleia

Nesta segunda edição da 
seção “Frases Livres” recolhe-
mos  as frases da última assem-
bleia geral ocorrida no vão da 
História e Geografia no último 
dia 14.

“...chamamos a todos e todas 
ao ato em defesa de nossos 
ditadores! Da Síria, do Egito, 
da Tunísia... oh! Não, não, 
não... dos nossos lutadores...” 
informe atrapalhado de Renatinha da 
Psico – do PSTU no início da assem-

bleia, a plateia caiu na cargalhada

“O DCE não acha que a 
denúncia do MP é prioridade 
do Movimento Estudantil” 

de diretor do DCE defendendo a 
proposta de que o PIMESP fosse o 

eixo principal da luta, ignorando os 
estudantes processados.

“A direção do DCE é uma 
máquina eleitoral em marcha” 

estudante declarando abstenção e 
denunciando que a direção do DCE, 
que votou contra a proposta de luta 

pelo fim do vestibular, tem uma rede 
de cursinhos pré-vestibulares.

“O DCE nunca luta até o final” 
estudante declarando abstenção 

depois da votação que definiu o PI-
MESP como “eixo principal” da luta.

“DCE-Fuvest”
estudantes gritando contra a direção 

do DCE que votou contra a luta pelo 
fim do vestibular.

“Diretas para Papa!”
“Diretas para a mesa!”
“Morte ao Rei”
estudantes gritando e ridicularizando 

a proposta do DCE de “diretas para 
reitor”.

“Só o DCE fala. Se o DCE quer 
tratorar, não vou me adaptar”
-estudantes protestando contra as ma-

nobras do DCE na mesa

“Calouras e calouros bem vin-
dos ao movimento estudantil! 
Sobrevivam às manobras!” 
– dizeres no telão colocado na assem-
bleia onde estudantes estavam fazen-
do a ata da assembleia.

“O Conclave foi mais rápido” 
 comentário de estudante depois do 

fim da assembleia que acabou depois 
das 23h.

“Se depender dessa assem-
bleia... tão presos”

conclusão de Luís, estudante de le-
tras, sobre o descaso da direção do 

DCE com a campanha em defesa dos 
estudantes processados.

“Fair is foul, and foul is fair”

Presente de 
grego

Nesta terça-feira, dia 19, um 
importante companheiro de luta 
do movimento estudantil co-
memorou seu aniversário. Ra-
fael Alves, preso e processado 
na desocupação da reitoria em 
2011 e alvo de mais de uma 
dezena de processos por sua 
atuação junto ao movimento 
estudantil da USP recebeu os 
parabéns e cumprimentos de di-
versos companheiros.

Recebeu também um "pre-
sente" inesperado quando tran-
sitava pelos corredores da facul-
dade de Letras: foi abordado por 
uma oficial de justiça que lhe 
entregou uma intimação de uma 
ação penal na qual é denunciado 
por "dano qualificado".

A denúncia foi feita por um 
dos ex-diretores da Associação 
dos Moradores do CRUSP, por 
uma ocupação supostamente 
feita por estudantes, entre eles, 
Rafael Alves, da sede associa-
ção. O processo está no Fórum 
da Barra Funda, o mesmo que 
recebeu a denúncia do Minis-
tério Público contra os 72 es-
tudantes que ocuparam a reito-
ria. A disposição da Oficial de 
Justiça em procurar Rafael e os 
demais intimados até mesmo na 
universidade, inclusive nas sa-
las de aula, mostra a sanha per-
secutória do Estado contra os 
estudantes da USP. 

Redes sociais para leigos
1) Tem gente que não entende 
ironias.
2) Tem gente que não entende 
nada.
3) Não tenha filhos, pode ser que 
eles não entendam ironias.

4) Cuidado com certas piadas, às 
vezes elas acontecem. Exemplo: 
uma vez fiz uma piada “contra 
a exploração do bicho da seda”, 
uma semana depois recebi um 
panfleto que realmente protesta-

va contra a exploração do bicho 
da seda... Mais um exemplo: ti-
nha uma piada sobre a venda de 
terrenos no céu com vista pra 
Deus, apareceram uns desgraça-
dos vendendo realmente terre-
nos no céu (e quem comprasse!).
5) Pessoas idiotas são irrefutá-
veis.

Ato nA PRAçA dA Sé neStA quARtA-feiRA

fora Rodas! fora PM! 
fim dos Processos!
Neste dia de luta contra os 

processos aos 72 estu-
dantes da USP e a denúncia feita 
pelo Ministério Público, saímos 
às ruas para barrar os processos 
e toda a perseguição política 
que o reitor interventor Rodas 
e o PSDB está impondo na USP 
contra os estudantes presos em 
2011 por ocuparem a reitoria. 

Saímos às ruas do centro de 
São Paulo para mostrar para a 
população o absurdo da acusa-
ção feita pelo Ministério Público 
contra estudantes que estavam 
simplesmente protestando.

A tentativa de acusar um mo-
vimento político de crime co-
mum é tradicional na direita.

Os estudantes protestavam  
e protestam contra a presença 
da PM na cidade universitária, 
contra os processos arbitrários 
abertos contra o movimento es-
tudantil e contra o reitor-inter-
ventor.

Nosso ato também reivindi-
ca o fim dos processos da mora-
dia retomada. Em fevereiro de 

2012, a tropa de choque inva-
diu o CRUSP para fazer a rein-
tegração de posse da moradia 
retomada. A moradia retomada 
foi um espaço ocupado pelos 
estudantes para novas vagas de 
moradia.

O ato levanta a reivindicação 
de revogação das oito elimina-
ções e a reintegração de Clau-
dionor Brandão, funcionário 
demitido em 2008 por motivos 
políticos.

Nesta quarta-feira, lutamos 
em defesa do ensino público 
e gratuito, contra a persegui-
ção ao movimento estudantil e 
pela liberdade de expressão e 
organização. Erguemos nossas 
bandeiras pela saída do reitor
-interventor e da polícia mili-
tar da universidade. Exigimos 
do Tribunal de Justiça que não 
acate a denúncia do Ministé-
rio Público, porque esta é uma 
evidente manipulação, desti-
nada a imputar culpa aos estu-
dantes por crimes que ninguém 
cometeu.
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Cerca de 100 estudantes da 
USP, mais da metade do campus 
de Ribeirão Preto, realizaram 
um protesto em frente à reitoria 
contra a decisão de Rodas em 
escolher o segundo colocado 
para a direção da faculdade de 
Medicina.

O protesto teve início às 9h 
da manhã e exigia que o reitor 
interventor aceitasse o resultado 
da eleição que escolheu o diretor 
da faculdade.

Na última semana, a reito-
ria da USP anunciou o nome 
do novo diretor da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Pre-
to (FMRP), o professor, Carlos 
Gilberto Carlotti Júnior, o que 
provocou protesto por parte de 
estudantes e demais membros 
da FMRP.

Nas eleições realizadas em 
fevereiro, para a diretoria da 
unidade, o escolhido pela maio-
ria da comunidade acadêmica, 
estudantes, funcionários e pro-
fessores, foi o professor Luiz Er-
nesto de Almeida Troncon, mas 
na hora da nomeação do cargo, 
o reitor interventor, João Gran-
dino Rodas, escolheu o segundo 
colocado, Carlotti.

Desde o anúncio da nomea-
ção de Carlotti, na última quin-
ta-feira, dia 14, os estudantes do 
campus de Ribeirão Preto já re-
alizaram reuniões e assembleia 
para organizar protestos contra 
a decisão.

As aulas serão paralisadas 
entre hoje e amanhã.

No protesto realizado em 
frente à reitoria os estudantes es-
tavam com cartazes que diziam 
Rodas “persona non grata”, 

“Não aceitaremos a nomeação 
do segundo colocado”, “Rodas 
não nos representa”, “Contra a 
privatização do HC-RP” entre 
outros.

Rodas é conhecido como o 
segundo colocado, ele foi em-
possado no cargo de Reitor, em 
2009, pelo então governador 
José Serra.

A oposição ao reitor é gene-
ralizada em todos os campi da 
USP, da capital ao interior. A es-
colha agora de Rodas, segundo 
colocado, por Carlotti, segundo 
colocado, aumentou ainda mais 
a rejeição a ele.

Desde 1985, final da ditadura 
militar brasileira, há quase trin-
ta anos, que o diretor eleito pela 
comunidade na FMRP, não é o 
mesmo escolhido pelo reitor.

A escolha de Rodas pelo se-
gundo colocado é evidentemen-
te política. É uma continuidade 
da gestão anterior, do ex-diretor 
Benedito Carlos Maciel, profes-
sor da faculdade e que também 
foi diretor da Faepa, fundação 
privada que utiliza recursos pú-
blicos do Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto. Maciel foi 
acusado de desvio de verbas da 
Faepa durante sua gestão.

O novo diretor, o segundo co-
locado, Carlotti, é do grupo po-
lítico de Rodas, do PSDB. Ele, 
a exemplo dos demais diretores 
que assumiram cargo de direção 
na FMRP não é professor titular, 
mas um professor associado o 
que aumenta ainda mais as sus-
peitas de favorecimento político, 
já que dificilmente um professor 
associado seria eleito.

Carlotti assumiu o cargo na 

quinta-feira, dia 14, e já mostrou 
a que veio. Neste dia, os estu-
dantes do Centro Acadêmico, 
Rocha Lima, convocaram uma 
assembleia para a sexta-feira, dia 
15. Os estudantes denunciaram 
que, um e-mail que seria envia-
do para todos os integrantes da 
FMRP, com a convocação desta 
assembleia não foi encaminha-
do pelo endereço eletrônico da 
faculdade. Isso teria acontecido 
por ordem da diretoria.

Carlotti confirmou a censura 
ao e-mail do centro acadêmico 
declarando que não divulgou o 
convite “porque possuía conte-
údo inadequado e incompatível 
com o permitido pelo sistema de 
divulgação da universidade”. O 
“conteúdo incompatível” era a 
convocação de uma assembleia 
estudantil contra o resultado da 
nomeação de Carlotti. Neste 
quesito Carlotti já mostra que é 
pupilo de Rodas que tenta impe-
dir qualquer protesto contra sua 
gestão.

Os estudantes devem protes-
tar contra esta medida arbitrária 
e lutar por um regime em que 
as instâncias de poder dentro da 
USP tenham conselhos forma-
dos pelos três setores proporcio-
nalmente. A escolha do segun-
do colocado explicita como os 
governos unipessoais dentro da 
universidade funcionam como 
uma verdadeira ditadura onde 
quem decide é uma minoria de 
“iluminados”.

Fora Carlotti! Fora Rodas! 
Por um governo tripartite for-
mado por estudantes, funcioná-
rios e professores com maioria 
estudantil.
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uSP RibeiRão PReto

Rodas segue exemplo de Serra e escolhe 
segundo colocado em eleição para diretor

Assembleia Geral dos estudantes da uSP 
Tudo começou às 18h, com in-

formes, 
DUAS HORAS DE INFOR-

MES NADA INFORMATIVOS!!
Depois de muito blá blá blá... 
Foi a vez de decidir qual o eixo 

central da Assembleia:

Proposta 1: CONTRA O PI-
MESP E CONTRA OS PROCES-
SOS DO MP

Proposta 2: CONTRA OS 
PROCESSOS DO MP

Claro que a Proposta 1 ganhou, 
mas aí a gente se pergunta...

 “Por que raios a Proposta exis-
te se a 1 parece mais óbvia???”

Vamos lá...sendo beeem didá-
tico:

Lutar por qualquer coisa sem 
lutar antes contra a repressão é 
idiotice, é dar murro em ponta de 

faca. Até porque quando aperta o 
dce, digo dsi, foge e quem se fode 
é quem fica até o final. (Vide a in-
vasão da reitoria em 2011)

São esses que continuam a lu-
tar que conseguem alcançar nos-
sos objetivos, e se forem proces-
sados, vai servir de exemplo de 
repressão para que outros movi-
mentos também fiquem calados.

Aí a gente se pergunta...

“Ué, mas por que não podemos 
lutar pelos dois?!”

Imagine assim: 

 1) Se as pessoas querem ba-

tata frita: 

“QUEREMOS BATATA 
FRITA!! QUEREMOS BATA-
TA FRITA!! QUEREMOS BA-
TATA FRITA!!” 

O único jeito de calar essas 
pessoas é dando batata frita!!

 2) Se as pessoas querem 
batata frita, arroz, feijão e bife:

“QUEREMOS BATATA 
FRITA ARROZ FEIJÃO E 
BIFE!! QUEREMOS BATA-
TA FRITA ARROZ FEIJÃO 

E BIFE!! QUEREMOS BATA-
TA FRITA ARROZ FEIJÃO E 
BIFE!!” 

Um jeito de calar essas pessoas 
é dando arroz e feijão e ainda vão 
dizer “viu como a gente é bonzi-
nho??  Não é uma ditadura como 
falam por aí...” 

 Obviamente, isso é uma ana-
logia, mas dá pra entender que a 
retirada do processo não será feita 
e, NA MELHOR DAS HIPÓTE-
SES, conseguir que o pimesp seja 
cancelado fará com que os alunos 

se consolem com isso e a repres-
são continue...

Aí a gente se pergunta...
“Mas por que ninguém conse-

guiu falar tudo isso lá??”
É o DSI que faz a mesa da As-

sembleia, diz o que quer, mostram 
o que quer, faz o que quer...

Podemos escolher a mesa, po-
demos votar, podemos decidir! Só 
precisamos saber o que acontece 
de verdade para não deixar que 
decidam por nós, nem Rodas, 
nem DCE, digo DSI!!!

Congregação da faculdade 
de educação também apoia 
os estudantes processados

Veja abaixo a nota de repúdio 
da Congregação aprovada em 
reunião no final de fevereiro. 
A nota é uma carta endereçada 
ao Conselho Universitário da 
USP e ao Ministério Público re-
pudiando a acusação criminosa 
contra os 72 estudantes que fo-

ram presos.
Esta é uma demonstração do 

amplo apoio que o movimento 
estudantil está tendo mesmo dos 
órgãos colegiados da universi-
dade. Um sinal de que a cam-
panha contra todos os processos 
deve ser ampliada.

Carta da Congregação da feuSP ao Conselho universitá-
rio da uSP e ao Ministério Público do estado de São Paulo

Nós, membros da Congre-
gação da Faculdade de Edu-
cação da USP, reunidos em 28 
de fevereiro do corrente ano, 
recebemos consternados as in-
formações sobre a acusação, 
apresentada pelo Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, de 
alunos e funcionários de nossa 
Universidade por “formação de 
quadrilha, posse de explosivos, 
danos ao patrimônio público, 
desobediência e crime ambien-
tal por pichação, com penas que 
variam de 1 a 8 anos de prisão”, 
como decorrência da desocupa-
ção da Reitoria da Universidade 
de São Paulo, ao final do ano de 
2011.

Indiferentes à predominân-
cia jurídica da denúncia, repu-
diamos esta iniciativa do MPE, 
que por si ignora seus desdo-
bramentos na formação dos es-
tudantes e na vida profissional 
dos funcionários, interpondo-se 
à autonomia universitária e aos 
interesses da sociedade paulista 
e brasileira.

Contamos com a solidária 

manifestação deste douto Con-
selho para contrapor os escla-
recimentos e os recursos ne-
cessários no sentido de reverter 
tal arbitrariedade, inédita na 
história da Universidade de São 
Paulo.

Esta Congregação recomen-
da ainda a prevalência do diálo-
go transparente e constante para 
resolução de problemas origi-
nados na Universidade. Enten-
dendo assim que o Decreto n° 
52.906/1972, conhecido como 
Regime Disciplinar da USP, 
apesar de seu valor normativo, 
também se mostra impermeá-
vel e contraditório aos interes-
ses dos diferentes segmentos 
da universidade e configura-se 
como uma ameaça a qualquer 
docente, técnico-administrati-
vo ou aluno quando busca uma 
solução coletiva e democrática 
para questões  pertinentes à vida 
universitária.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2013.
Congregação da Faculdade de Educação

Universidade de São Paulo
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