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575 dias sob 
intervenção 

policial

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

Reitoria reabre processo 
contra estudantes do CRUSP

Na noite da última terça-
-feira, dia dois, a redação 
do Jornal da USP Livre! 
foi informada por estudan-
tes que a reitoria reabriu os 
processos contra estudantes 
que se manifestaram no ano 
passado.

O processo é referente 
à mobilização do dia 16 de 
abril de 2012 quando estu-
dantes fizeram um protesto 
em frente à Procuradoria 
Geral da USP contra o iní-
cio dos depoimentos dos 
72 estudantes no processo 
administrativo promovido 
pela reitoria.

Neste dia, cerca de 500 
estudantes participaram do 
ato e da passeata que saiu da 
frente da reitoria até a Rua 
Alvarenga, onde está insta-
lada a Procuradoria Geral 
da USP. O local foi escolhi-
do pela reitoria para reali-
zar as audiências dos estu-
dantes processados, fora da 
Cidade Universitária.

Logo após este ato, os 
estudantes fizeram um ca-

tracaço no Bandejão Cen-
tral para protestar contra 
as catracas do instaladas 

no bandejão que impedem 
que os estudantes sem bolsa 
alimentação possam divi-
dir a refeição. Tanto neste 
protesto como em frente à 
Procuradoria Geral da USP 
muitos estudantes foram fo-
tografados e filmados por 
agentes de segurança da 

reitoria.
Uma semana após estes 

protestos, dezenas de es-

tudantes do CRUSP foram 
chamados até a SAS (Coor-
denadoria de Assistência 
Social) para prestar escla-
recimentos sobre os pro-
testos. Alguns estudantes, 
inclusive, foram tratados 
como se estivessem num 
inquérito dos tempos da di-

tadura militar, foram indu-
zidos a identificar, por meio 
de fotos e de vídeo, outros 
colegas que participaram 
dos protestos. Logo depois 
muitos destes estudantes 
foram informados que es-
tariam sendo processados 
pela universidade.

A denúncia que chegou 
até o USP Livre! é de que 
estes processos, que até en-
tão estavam em suspenso, 
voltaram à tona. Alguns 
estudantes do CRUSP já 
foram intimados a compa-
recer à delegacia para pres-
tar esclarecimentos. Uma 
das acusações é de crime 
ambiental (!!!), pois os es-
tudantes teriam pichado o 
prédio da Procuradoria.

Devemos ficar atentos 
para impedir mais este ata-
que de Rodas contra os es-
tudantes. A reitoria tenta a 
todo custo intimidar o mo-
vimento para impedir qual-
quer tipo de manifestação 
que conteste os mandos e 
desmando do reitor.

Estudantes protestam em frente ao Bunker de João Grandino Rodas.

EditoRial

Unificar a luta contra os processos 
e a perseguição política

O aumento da repressão e 
perseguição política a diver-
sos setores organizados de 
trabalhadores e estudantes 
nos últimos tempos tem co-
locado a necessidade de uma 
ampla campanha conjunta 
contra estes ataques.

O mais recente ataque 
ocorreu à sindicalista Bia 
Abramides, professora e di-
retora da Apropuc (Associa-
ção dos Professores da PUC) 
simplesmente por apoiar uma 
manifestação estudantil.

Bia é acusada pela reitoria 
da PUC de “obstaculizar uma 
reunião do Conselho Supe-
rior da faculdade” e “desres-

peito a superiores hierárqui-
cos e colegiados da univer-
sidade, contribuir ou influir 
para atos de indisciplina dos 
estudantes”, segundo diz o 
processo administrativo mo-
vido pela reitoria.

É mais um caso claro 
de perseguição política 
aqueles que, por não aceitar 
as medidas totalmente 
ditatoriais impostas pela 
burocracia universitária, se 
manifestam. Bia Abramides 
apoia a luta dos estudantes 
contra a escolha do novo rei-
tor da PUC que foi escolhi-
do nos mesmos moldes que 
o reitor interventor da USP, 

João Grandino Rodas. O car-
deal Dom Odilo Scherer, fez 
as vezes de José Serra, e as-
sim como aconteceu na USP, 
não escolheu o mais votado, 
mas o terceiro colocado, úl-
timo da lista tríplice, a pro-
fessora Anna Maria Marques 
Cintra.

A medida indignou toda 
a comunidade acadêmica, 
principalmente os estudantes 
que protestaram ocupando a 
reitoria e aprovando greve e 
outras medidas. Bia, em to-
dos os momentos apoiou a 
luta dos estudantes e agora 
está sendo perseguida politi-
camente.

Outro caso recente de per-
seguição política está aconte-
cendo na categoria dos ban-
cários. Trabalhadores de ban-
cos públicos foram demitidos 
depois de inúmeros processos 
administrativos envolvendo a 
luta por melhores salários e 
condições de trabalho, como 
a participação em greves, por 
exemplo.

Somam-se a estes casos, 
os ataques ao direito de gre-
ve, a prisão de trabalhado-
res que se manifestaram nas 
obras do PAC (Projeto de 
Aceleração do Crescimento) 
e as centenas de processos 
que estudantes e trabalhado-

res da USP e outras universi-
dades públicas estão sofren-
do por se manifestarem.

Na USP, inclusive, oito 
estudantes foram expulsos e 
“eliminados” da universida-
de por protestar e o sindica-
lista Claudionor Brandão foi 
demitido por desacatar um 
professor na reunião do Con-
selho Universitário.

Diante desta ofensiva da 
direita contra os movimentos 
de luta é necessária a criação 
de uma frente de luta ampla 
para reunir todos que es-
tão sendo perseguidos pelos 
governos do PT e do PSDB 
dentro e fora das universida-
des.

Esta frente deve se apoiar 
na luta comum contra estes 
ataques e definir medidas 
práticas de uma campanha 
nacional contra a persegui-
ção política.
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Psol-PSTU boicotam ato 
contra os processos

No ato realizado na 
praça a Sé, no dia 20 de 
março, ficou claro o boicote 
promovido pela direção do 
DCE.

Em primeiro lugar, a 
diretoria do DCE, Psol-
PSTU, não divulgou o ato 
aprovado em assembleia e 
não disponibilizou ônibus 
para levar os estudantes que 
estavam na USP para o ato.

A proposta de ato de 
rua contra os processos 
foi aprovada na última 
assembleia geral do dia 14 
de março. Sob pressão, o 
DCE teve que aprovar o ato, 
mas que ele fosse realizado 
em frente ao Tribunal de 
Justiça, rejeitando a proposta 
de um ato mais amplo que 
fosse realizado na Avenida 
Paulista, proposta defendida 
pela Aliança da Juventude 
Revolucionária (juventude 
do PCO) e por outros setores 

de luta na assembleia.
Após a deliberação, a 

diretoria do DCE criou uma 
comissão com outros centros 
acadêmicos para organizar o 
ato. Esta comissão deliberou 
a publicação de seis mil 
panfletos para convocação 
do ato. O boicote do DCE foi 
total, os panfletos não foram 
feitos e consequentemente 
nenhuma convocação.

No dia do ato, houve 
a comprovação, sequer 
levaram carro de som, 
apenas uma caixa de som. 
Havia pouquíssimos 
diretores do DCE presentes 
no ato e ainda enganaram os 
estudantes que estavam no 
campus Butantã esperando 
ônibus que os levaria até a 
Praça da Sé. O boicote se 
completou quando, ao final 
do ato, os estudantes foram 
em passeata até à Faculdade 
de Direito do Largo São 

Francisco, e os diretores do 
DCE não acompanhou os 
demais. 

A concentração para ir ao 
ato foi feita na Faculdade 
de Geografia e, uma vez 
que tinham aprovado em 
assembleia que haveria um 
ônibus para ir até a Praça da 
Sé, os estudantes esperaram 
até o último minuto antes de 
decidir ir por conta própria 
ao ato. Os diretores do DCE 
apareceram às 14h30 para 
avisar os que esperavam 
o ônibus que esse não 
existiria.

A maioria dos que 
aguardavam o ônibus foram 
convocados por estudantes 
de geografia que tiveram 
a iniciativa de passar nas 
salas e convocar o ato.

O ato foi bem 
sucedido em decorrência 
da ação independente 
dos estudantes, como a 

convocação feita pelo 
Jornal da USP Livre!

O DCE já comprovou 
inúmeras vezes que não 
está disposto a defender 
os estudantes processados. 
Qualquer oportunidade 
é boicotada, desde a 
Calourada Unificada.

Os estudantes precisam 
se preparar para a próxima 
assembleia, dia 11 de abril 
e exigir que seja dirigida 
por quem está na luta.

Não se pode deixar a luta 
dos estudantes nas mãos 
desses que claramente não 
se importam com os rumos 
do processo contra os 72 
que já foram denunciados 
pelo Ministério Público e os 
demais processos que estão 
em andamento na USP.

André Sarmento
Estudante de Letras e 
militante do PCO

Últimos dias para 
se inscrever para a 
Copa Fora Rodas!

As inscrições para partici-
par do 2º Campeonato de Fu-
tebol da Letras, a Copa Fora 
Rodas 2013, estão acabando. 
Será possível inscrever um 
time somente até a próxima 
sexta-feira, dia cinco.

Aos interessados basta 
juntar um time com no mí-
nimo cinco integrantes e dar 
um nome. As inscrições es-
tão sendo feitas na página 
do campeonato no facebook 
(http://www.facebook.com/
events/423226224395577/). 
Até o momento fora inscritos 
os seguintes times:
Maradona FC
Inferno Coral
Fuck the Police
Jihad
Nau
MFReG (Malibu Futebol, 
Regatas e Grelha)
Elamexcluiudofeiçe
“Time dos presos”
Super Hamsters’ Soccer Ad-
venture II

Não perca tempo e participe!

Plenária aberta do Fórum dos 
Processados da USP remarcada 
para o dia 10 de abril

Publicamos na última 
edição do USP Livre! um 
artigo sobre a plenária aberta 
do Fórum dos Processados 
que aconteceria no dia 3 de 
abril, mas esta foi remarcada 
para o dia 10 de abril

Esta plenária foi aprovada 
na reunião do Fórum dos 
processados, que ocorreu no 
dia 17 de março, será uma 
reunião pública do fórum, 
contra as denúncias do 
Ministério Público Estadual, 
os processos administrativos 
e criminais e pela readmissão 
de estudantes eliminados e o 
dirigente sindical Brandão. 
Uma das denuncias diz 
respeito à invasão policial que 
ocorreu na reitoria ocupada 
no final de 2011, quando 
o movimento estudantil 
lutou contra a presença da 
polícia no campus, contra 
a continuidade do mandato 
do reitor Rodas e contra 
os processos. A segunda 
denuncia é sobre o despejo 
da Moradia Retomada - 
uma ocupação estudantil 

no CRUSP que lutava por 
permanência estudantil e 
autonomia.

A participação é livre 
de todos os estudantes para 
se informarem e também 
debaterem sobre os últimos 
ataques ao movimento 
estudantil.  Acontecerá na 
próxima quarta-feira, dia 10 
de abril, às 18h, no Espaço 
Verde, no prédio da Ciências 
Sociais e Filosofia.

 
*Pela retirada imediata 

da denúncia do Ministério 
Público!

*Anulação dos processos 
da Moradia Retomada!

*Revogação das punições 
com reintegração dos 8 
eliminados e reintegração 
do diretor do SINTUSP 
Brandão!

*Fim de todos os 
processos!

*Fora Rodas! Fora PM!


