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573 dias sob 
intervenção 

policial

Rodas anuncia intercâmbio 
bancado pelo Santander

O reitor interventor anunciou 
na última terça-feira, dia 26 de 
março, um programa de inter-
câmbio que vai instalar escritó-
rios em três cidades estrangeiras 
e vai custar R$ 400 mil finan-
ciados pelo banco Santander. Os 
escritórios serão instalados em 
três localidades fora do Brasil, 
em Boston, Londres e Cingapu-
ra. O objetivo, segundo a direção 
da universidade, é ampliar o pro-
grama de internacionalização e 
aumentar a concessão de bolsas 
para quem vem de fora do País 
para estudar na USP.

A princípio estes escritórios 
vão funcionar até janeiro de 
2014.

O objetivo principal do pro-
grama seria a concessão de bol-
sas para pesquisadores e estu-
dantes estrangeiros que tenham o 
interesse em realizar intercâmbio 
na USP. Mas haverá também 
bolsas para professores e alunos 
da universidade.

Segundo o texto do progra-
ma publicado no Diário Oficial 
de São Paulo, o projeto vai “for-
talecer a presença da Universi-
dade de São Paulo no exterior, 
disseminando o conhecimento 
produzido por sua comunidade 

acadêmica conjuntamente com 
seus parceiros internacionais e 
propondo novas ações, projetos 
e/ou programas inovadores na 
área da internacionalização; fo-
mentar iniciativas de internacio-
nalização; e promover a integra-
ção da comunidade acadêmica 
estrangeira com os docentes e 
discentes da USP”.

Rodas vai nomear um diretor 
e um diretor adjunto para cada 
escritório criado e estes apresen-
tarão relatório das atividades de-
senvolvidas no exterior. 

Por detrás da suposta expan-
são da USP para o exterior e do 
oferecimento de mais bolsas para 
estudantes intercambistas, este 
programa de intercâmbio anun-
ciado pela reitoria com financia-
mento do banco Santander expõe 
as estreitas relações que o reitor 
da USP tem com o setor privado 
dentro da universidade. 

Por mais que Rodas desmin-
ta a privatização da universidade 
em curso, por meio destas “par-
cerias” fica evidente como esta e 
outras empresas estão cada vez 
mais presentes nas unidades e em 
projetos dentro da universidade. 

O próprio banco Santander, 
desde a gestão anterior, de Sue-

ly Vilela, já “financiava”, cursos 
de língua particulares dentro da 
USP. As empresas e a reitoria 
apresentam estas “parcerias”, 
obviamente, como uma medida 
progressista que beneficiará a 
todos. Mas os acordos milioná-
rios que envolvem estes projetos 
nunca é de conhecimento públi-
co geral. 

Não há nada demais a criação 
ou ampliação de intercâmbio na 
USP, mas diante de inúmeros 
problemas estruturais dentro da 
universidade este programa e o 
montante envolvido chama mui-
to a atenção.  É notório a cons-
tante falta de moradia estudantil 

no CRUSP, de políticas de am-
pliação da assistência estudantil, 
contratação de professores, am-
pliação das bibliotecas, labora-
tórios, prédios e outras questões 
diretamente de interesse dos es-
tudantes, um projeto como esse 
aparece como um pouco fora do 
contexto, mas que na verdade é 
mais um comércio que Rodas 
está fazendo com a USP e direta-
mente com um banco que a prin-
cípio não teria nenhum interesse 
acadêmico a não ser o de lucrar 
às custas do prestígio da univer-
sidade e das relações que ela tem 
com outras instituições fora e 
dentro do Brasil.

100 edições do 
USP Livre!

A edição de hoje do USP 
Livre! é de número 100. O 
jornal que é uma iniciativa dos 
estudantes que lutaram contra a 
PM e a reitoria no final de 2011 
chegou a centésima edição.

Foram distribuídos mais 
de 400.000 exemplares, com 
edições que contaram com mais 
d 700 textos entre matérias, 
notícias, denúncias, testemunhos, 
historinhas, crônicas, textos 
críticos, poesias, músicas, 
charges e uma infinidade de 
contribuições de estudantes que 
encontraram no jornal um canal 
aberto para se expressarem.

Com tiragem média de 
3.000 exemplares o jornal teve 
regularidade quase diária e 
em algumas edições especiais 
chegaram a 5.000 exemplares. 
É distribuído nos campi da 
capital e os “assinantes” do 
CRUSP que recebem o exemplar 
regularmente em cada um dos 
mais de 500 apartamentos da 
moradia estudantil.

O primeiro número do Jornal 
foi publicado no dia sete de 
novembro de 2012, durante a 
ocupação da reitoria da USP, 
aliás, na véspera da violenta 
desocupação da PM que prendeu 
72 estudantes. 

O jornal é sustentado pela 
contribuição voluntária dos 
estudantes que fazem doações 
de moedinhas nas latinhas de 
doação. Acompanha de perto o 
andamento dos processos contra 
os estudantes e esteve presente 
nos principais eventos que 
aconteceram nos últimos meses.

O USP Livre! virou 
referência para a divulgação de 
eventos e também de tribuna 
para estudantes denunciarem 
as atrocidades cometidas pela 
reitoria.

O jornal também possui 
uma versão digital que pode 
ser acessada pelo blog: www.
usplivre.org.br ou por sua 
página no facebook, http://
www.facebook.com/usplivre. 
Nos últimos meses o jornal 
também tem acompanhado os 
acontecimentos que envolvem 
o movimento estudantil fora 
da USP como as ocupações 
que ocorreram na UFMT e na 
UFFRJ. 

Diferentemente dos demais 
órgãos de imprensa que 
circulam na universidade, o 
USP Livre! tem como objetivo 
ser a expressão de luta por uma 
universidade pública e gratuita, 
sem PM, sem o Rodas e na 
defesa do Poder Estudantil.

O jornal agradece a todos os 
colaboradores e simpatizantes! 
Até as próximas 100 edições.

Vida longa para o jornal USP 
Livre! 

OPiNiãO 

Sobre o texto “Algumas 
considerações a respeito das nossas assembleias” (Publicado no dia 18 de março)

Este texto vem bem a calhar, 
de fato a organização de nossas 
assembleias deixa, e muito, a de-
sejar. No texto há uma descrição 
detalhada da organização das 
assembleias que me parece bas-
tante precisa. No entanto, quan-
do se sugere uma alternativa aos 
problemas levantados anterior-
mente, estes não são levados em 
consideração e uma proposta 
Deus ex machina é apresentada.

Os principais problemas 
apresentados na descrição das 
assembleias são: primeiro, o 
controle das falas; os membros 
da atual gestão do DCE (PSOL 
e PSTU) inscrevem um grande 
número de seus militantes (mui-
tos nem sabem disso), conse-
guindo assim, no sorteio, mais 
falas e substituem os inscritos 
por quem bem querem, colo-
cando militantes experientes 

quando algum “novato” é sor-
teado. Segundo - como deveria 
ser de praxe, mas não é - a mesa 
é aceita sem a ratificação da 
assembleia, ou seja, a plenária 
presente não elege os conduto-
res da mesma como deveria ser, 
com isso a gestão do DCE, con-
segue conduzir a assembleia ao 
seu bel-prazer, deixando sem-
pre muitas propostas sem serem 
apreciadas.

O que queremos com nossas 
assembleias? O que esperamos 
delas? Acredito que este orga-
nismo deva congregar os estu-
dantes, tornar-se vivo, autôno-
mo, que não seja exclusivo dos 
“já preparados”, que se construa 
através de si mesmo. Para que 
isso seja possível não podemos 
nos limitar a discutir propostas, 
devemos debater para coleti-
vamente chegar as mesmas, se 

basearmos nossas discussões 
exclusivamente em propostas 
pré existentes (como propõe o 
texto), não haveria espaço para 
as novas, para as decorrentes de 
nossos debates.

A solução então seria atacar 
os problemas de fato, em relação 
ao primeiro apresentado devía-
mos exigir que: só a própria pes-
soa pode se inscrever para falar; 
as falas não podem ser trocadas, 

ou seja, quem se inscrever ou 
fala ou desiste da intervenção. 
Em relação ao segundo: toda 
mesa de assembleia deve ser 
eleita pela plenária.

Com isso não acredito que 
resolveríamos todos os nossos 
problemas, mas com certeza 
daríamos um grande passo sem 
perder nossos objetivos. 

Rafael Alves (Ombudsman)

Todos à assembleia geral de 
estudantes
Dia 11 de abril, quinta-feira
No vão do prédio da História e 
Geografia, às 18h

Rodas e o presidente do Santander.
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Aula inaugural de 2020: o Pastor na Fefeléchi
Só depois de uns dois anos de “lavagem” e reclusão – e o 
nosso bom Governador entendeu isso – os negros poderão 
entrar na nossa Faculdade

Meus irmãos em Jesus 
Cristo e em Abraão, este é 
um momento especial para 
esta Faculdade, que final-
mente reconhece a força de 
Deus, e não mais a do Diabo, 
nas humanidades – depois 
que o Bolsonaro e o Telhada 
nos ensinaram o que são os 
verdadeiros direitos huma-
nos. Graças a estes heróis, 
nossa Lei maior impede os 
médicos de atenderem às 
prostitutas que atentam con-
tra as inocentes criancinhas!

Nosso plano é mudar o 
nome do instituto de Fefe-
lechi para Fefeledi: ciências 
humanas? Queremos as ci-
ências divinas!! Ciências 
humanas são coisa do Dia-
bo, e o chifrudo morava aqui 
na USP, antes deste momen-
to especial. Ainda dá para 
ver o rabinho do Capeta, 
fazendo as malas, com seus 
livros de comunista e com a 
sua trouxinha de maconha!

Agora, eu não quero sa-
ber dessa pouca vergonha 
na Faculdade: eu não quero 
saber de maconha, não que-
ro saber que a maconha foi 
legalizada nos EUA, na Eu-
ropa ou na América Latina! 

Nosso país é temente a Deus 
e não quer saber dessas coi-
sas do Diabo! Quem ouve a 
voz de Deus não precisa es-
cutar a voz da razão e nem 
imitar os outros países! Se 
eu pegar alguém fumando 
maconha nesta Faculdade, 
vai direto para o Conselhei-
ro pedagógico espiritual – e 
depois vai para o xilindró, 
pois Deus quer que os seus 
justos cumpram a justiça!

É hora de praticarmos 
o bem! Passem a caixinha 
para os alunos, quereremos 
ver muitos estudantes fiéis, 
dispostos a colaborarem 
com a obra do Senhor! Que-
remos alunos nota Dez... Só 
nota Dez! e 10% para a nos-
sa Congregação cristã! Mas 
não queremos notas de dez 
reais: quando forem reti-
rar dinheiro para contribuir 
para a evangelização, só re-
cebam notas de cem!

Na nossa Faculdade, va-
mos começar a utilizar a 
cartilha anti-gay, que eu es-
crevi e testei: testei com o 
Silas: funciona mesmo! Ho-
mossexualismo, sodomia e 
coisas tais, isso tudo é coisa 
do Diabo, que quer implan-

tar uma tirania gay! Tá na 
Bíblia, é só abrir e conferir: 
Deus criou o homem macho 
e a mulher fêmea; esse ne-
gócio de homossexual é da 
parte do Demo.

O vestibular vai ser as-
sim, agora, para entrar na 
Fefeléchi: teste anti-drogas 
e teste de virgindade tam-
bém! Queremos que os nos-
sos futuros professores se-
jam exemplo de comporta-
mento para os mais jovens!

Os afro-descendentes, 
os filhos da escrava Agar, 
são amaldiçoados por Deus: 
querer conceder privilégios 
aos escravos é punir os pró-
prios escravos; por isso, es-
ses filhos de escravos preci-
sam é de um lugar especial 
onde possam ser tementes a 
Deus, um lugar onde a po-
lícia possa contribuir para 
torná-los tementes a Deus 
e eles se redimirem de seus 
pecados. E esse lugar não é 
a Fefeléchi! Temos que dar 
direitos humanos aos ne-
gros, sim, mas o maior di-
reito humano é o de ser te-
mente a Deus! Só depois de 
uns dois anos de “lavagem” 
e reclusão – e o nosso bom 
Governador entendeu isso – 
os negros poderão entrar na 
nossa Faculdade.

As nossas aulas vão ser 

diferentes, a partir de agora. 
Aula de Filosofia: o Apósto-
lo Paulo disse: “É vã toda a 
filosofia...”, temos que crer 
e crer e fazer o bem. Nem 
Platão nem Aristóteles po-
dem ensinar mais que Jesus!

A Pedagogia vai ser as-
sim: o tapa pedagógico vai 
ser implantado em sala de 
aula; os incorrigíveis a gen-
te entrega para a PM, que dá 
conta do recado. Por isso, 
nossa gratidão especial ao 
ex-reitor que deixou que a 
PM entrasse no campus e 
expulsasse o Diabo, há qua-
se dez anos! A esse Deus 
perdoa por não ter sido 
evangélico!

As aulas de Letras serão 
para os futuros professores 
ensinarem nossas crianças 
a ler e a escrever, e a ler a 
Bíblia! As Escrituras são a 
nossa verdadeira literatura! 
O que há de bom na literatu-
ra de Shakespeare, de Dante 
ou  Milton é justamente nos 
dizerem que a verdadeira li-
teratura é a Palavra do Se-
nhor! O resto faz parte da 
oficina do Diabo!

E as aulas de História: 
queremos história da salva-
ção ou história da perdição? 
É mais importante saber das 
maldades e dos homens im-
penitentes ou dos homens 

que souberam se ajoelhar 
diante do Senhor? Queira-
mos a história da salvação, 
então!

E ciência política? A nos-
sa verdadeira ciência políti-
ca é ensinar o povo a votar 
nas pessoas que creem em 
Deus! Votem nos pastores 
evangélicos e nos candida-
tos que se comprometem a 
cumprir o que a Bíblia diz 
sobre a sodomia, sobre as 
drogas, sobre a virginda-
de e a função das mulheres 
cuidando dos maridos e das 
crianças!

A nossa Faculdade vai 
ensinar sobretudo o CRiA-
CiONiSMO! Só vai entrar 
professor na Fefeléchi que 
conheça e proclame o Cria-
cionismo contra o Evolucio-
nismo daquele biólogo do 
Diabo!

Cabe, então, nesta aula 
inaugural uma homenagem 
especial ao Reitor que expul-
sou os maconheiros e cuidou 
das almas e da salvação dos 
alunos! Ele cuidou direitinho 
dos alunos indisciplinados e 
dos que liam a teoria do An-
ticristo, Karl Marx!

Um fraternal abraço a to-
dos da República Evangélica 
do Brasil!

Reginaldo Parcianello

O ASCENSO DO 
APOCALiPCE ZUMBi E A 
LUTA DE CLASSES

Nos últimos anos os fil-
mes e seriados sobre zumbis 
obtiveram um grande núme-
ro de fãs e com o aumento 
de suas produções se tornam 
cada vez mais populares. 
Normalmente nesse gênero 
temos uma sociedade sem 
influência de estado e sem 
capital, as pessoas (sobrevi-
ventes) então se encontram 
em total liberdade, e a partir 
daí se organizam livremen-
te para combater o inimigo 
comum.

Vejamos este sucesso, 
parece evidenciar uma gran-
de vontade, por parte de 
uma ampla parcela da civi-
lização, de destruição do ca-

pitalismo e suas formas de 
manipulação e controle e ao 
mesmo tempo um descrédi-
to total no Estado.

Pensemos então, é real-
mente necessário um apo-
calipse ou grande tragédia 
para transformarmos nossa 
sociedade? Por quanto tem-
po mais viveremos com a 
fantasia de liberdade? Le-
vantem-se, organizem-se e 
lutem! Uma transformação 
social radical é possível. 
Que nossos sonhos se tor-
nem realidades! Por que os 
zumbis, comedores de cére-
bro, já estão por ai...

Rafael Alves

Participe da plenária aberta do 
Fórum dos Processados da USP

Na última reunião do Fó-
rum dos processados, que 
ocorreu no dia 17 de março, 
foi deliberada a organização 
de uma Reunião pública do 
fórum, contra as denúncias 
do Ministério Público Esta-
dual, os processos adminis-
trativos e criminais e pela 
readmissão de estudantes 
eliminados e o dirigente 
sindical Brandão. Uma das 
denuncias diz respeito à in-
vasão policial que ocorreu 
na reitoria ocupada no final 
de 2011, quando o movi-
mento estudantil lutou con-
tra a presença da polícia no 
campus, contra a continui-
dade do mandato do reitor 
Rodas e contra os proces-

sos. A segunda denuncia é 
sobre o despejo da Moradia 
Retomada - uma ocupação 
estudantil no CRUSP que 
lutava por permanência es-
tudantil e autonomia.

Diante destes fatos e da 
perseguição política em ge-
ral que está acontecendo ao 
movimento estudantil tan-
to da USP como de outras 
universidades, o Fórum dos 
processados da USP está 
convocando uma reunião 
pública para a próxima quar-
ta-feira, dia 3 de abril, às 18h 
no Espaço Verde, localizado 
no prédio da Filosofia e Ciên-
cias Sociais (FFLCH).

A participação é livre de 
todos os estudantes para se 

informarem e também deba-
terem sobre os últimos ata-
ques ao movimento estudan-
til.

 
*Pela retirada imediata da 

denúncia do Ministério Pú-
blico!

*Anulação dos processos 
da Moradia Retomada!

*Revogação das punições 
com reintegração dos 8 elimi-
nados e reintegração do dire-
tor do SiNTUSP Brandão!

*Fim de todos os proces-
sos!

*Fora Rodas! Fora PM!


