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“Que o diabo vos 
carregue, corja de 
maricas, cornos e 

vagabundas!” 
Clarice Lispector

NO DIA 19, PROFESSORES ESTADUAIS INICIARÃO GREVE POR 
TEMPO INDETERMINADO COM MANIFESTAÇÃO NA AV. PAULISTA

Por um ato conjunto 
dos estudantes com os 
professores estaduais
A revolta dos estudan-

tes da USP contra o 
governo do PSDB 

é imensa. No último período 
Rodas foi imposto como rei-
tor da universidade por José 
Serra (PSDB) e cometeu os 
maiores abusos contra a co-
munidade universitária.

Entre eles está a expul-
são de seis, prisão de 84 por 
protesto político (e os sub-
sequentes processos admi-
nistrativos e judiciais), de-
missão de 271 funcionários, 

privatizações como o circular 
interno, a gráfica e a frota de 
carros da universidade.

A política do PSDB na 
universidade é torná-la um 
campo de concentração con-
tra a esmagadora maioria da 
comunidade universitária 
para levar adiante o plano de 
privatização que julgam ne-
cessário para tentar acalmar 
a crise econômica.

Os professores estaduais 
de São Paulo anunciaram 
uma greve por tempo inde-

terminado e marcaram para 
o próximo dia 19 um grande 
ato na Avenida Paulista.

A luta dos professores es-
taduais (que recebem o 17º 
pior salário do País) também 
é uma luta contra a ditadu-
ra do PSDB que arrocha os 
salários e procurou atuar na 
divisão da categoria, criando 
diferentes faixas, cassando 
direitos de professores tem-
porários, impondo o fim da 
isonomia salarial – ao pagar 
prêmios diferenciados (“por 

mérito”, bônus etc,) para par-
cela da categoria.

Um ato conjunto entre os 
professores estaduais e os 
estudantes da USP teria uma 
grande força de mobilização 
para pressionar o governo do 
PSDB.

Esse é o caminho para 
derrotar a política do gover-
no e da reitoria dos proces-
sos aos 72 da USP e as de-
mais perseguições políticas 
que ocorrem no movimento 
estudantil.

CLASSIFICADOS
REITOR DE UNIVERSI-
DADE de renome internacio-
nal procura... um homem ro-
busto para transportar tapetes.

CONTRATO POLICIAIS 
para apagarem marginais na 
periferia de São Paulo. Pos-
sibilidade de contrato para 
auxiliar governo de Goiás 
também, para apagar mora-
dores de rua. PAGO BEM.

BALCÃO DE NEGÓCIOS
TROCA-SE um kg de farinha 
colombiana por um posto de 
venda com proteção de milícia.

UNIVERSIDADE MILIO-
NÁRIA contrata trabalha-
dores terceirizados dispos-
tos a renunciarem ao salá-
rio para o bem da empresa.

PARTIDO POLÍTICO defen-
sor da ética e contra o mensalão 
contrata pessoal especializado 
para limpar provas de contratos 
adulterados e a superfaturar lici-
tações em benefício de amigos e 
empresas amigas. Favor deixar 
curriculum de participação em 
atividades de caça a comunistas.

LICITAÇÃO Concorrên-
cia para provimento de pe-
legos para o DCE da USP. 
ACEITAMOS partidos de 
esquerda, só de fachada.

PROMOTORA DO MP 
PAULISTA contrata veteri-
nários para cuidar de um gato 
enquanto ela cuida de peri-
gosos estudantes bandidos.

CONTRATO professor para 
se infiltrar entre os estudan-
tes da USP, para conduzi-los a 
pensar que o DCE é encabeça-
do por um partido de esquerda.

UNIVERSIDADE AMER-
RICANA PRROCURA 
REITOR de universidade 
brasileiro bem dotado para 
lidar com polícia, e evitarr 
massacres. Obs. Nossos po-
liciais adoram rosquinhas.

SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO DE SP compra novos 
diretores de escola. Função: 
vigiar e punir professores. Pre-
cisamos poupar o dinheiro 
com a educação: sai mais ba-
rato pagar diretores para darem 
muita pancada nos educadores.

Anuncie você também no  
Jornal da USP Livre! 

usplivre@hotmail.com

Porque privatizar a POLI-USP
Qual a razão para al-

guns alunos irem pre-
sos por defenderem  a Uni-
versidade Pública e gratuita 
para todos, até para aqueles 
que não querem fazer parte 
da Universidade Pública e 
gratuita.

 
 A POLI assim, é uma con-

tradição absoluta.
  1- Reúne a classe mais 

bem dotada economicamen-
te, mas seus alunos nada pa-
gam para estudar.

2- Recebem uma das maio-
res dotações da USP (não dá 
para saber exatamente quan-
to) mas devolvem muito 
pouco a sociedade.

3- Alguns dos seus profes-
sores trabalham em regime 
de dedicação exclusiva, mas 
atuam em benefício próprio 
em Fundações privadas.

4- Fundações privadas se 
valem de equipamentos pú-
blicos para exercer sua ati-
vidade e devolvem muito 
pouco a Universidade, sendo 
fácil assim, arguir eficiência.

5- Confundem a coisa públi-
ca com propriedade privada.

6- Reúne uma elite inte-
lectual, mas são capazes de 
produzirem atos de extremo 
mau gosto com orgulho.

7- Não bastasse isso, ain-
da divulgam esses atos na 
internet para afrontar toda 
a sociedade que os mantém 
com o ICMS, (imposto que 
recai sobre a população mais 
pobre em sua maior parte).

8- Seus alunos fazem par-
te da USP, mas se conside-
ram superiores e renegam os 
demais alunos e a sociedade 
em geral.

9- ...
 Assim, repensei.
 Como provavelmente, 

não será possível a privati-
zação pura e simples com re-
passe dos recursos angaria-
dos ao restante da Universi-
dade, sugiro a instituição de 
uma Fundação privada nos 
moldes da FUVEST, que é 
uma instituição privada ins-
tituída pela USP.

 A POLI manteria o Sta-

tus de “originária” na Uni-
versidade Pública, mas seus 
funcionários, professores, 
pesquisadores e alunos de-
veriam se manter com os re-
cursos angariados no mundo 
privado. Os alunos que po-
dem pagar pagariam e os que 
não podem pagar poderiam 
ser bancados pela PROUNI 
com bolsas.

 Vantagens:  1- Os alu-
nos poderiam fazer as festas 
e gincanas que desejassem, 
pois não estariam sendo ban-
cados com recursos públi-
cos.

2- O espaço da Poli dei-
xaria de ser público puro 
passando a ser administrado 
pela Fundação privada. Le-
vantaria-se um muro.

3- Não seriam mais pre-
judicados pelas greves dos 
demais alunos da USP, que 
precisam desse ato de força 
para serem ouvidos nos seus 
pleitos.

4- As ocupações e protes-
tos dos demais alunos não os 
interessaria e deles não mais 

se beneficiariam.
5- As Fundações privadas 

demonstrariam sua eficiên-
cia, ao se manterem buscan-
do recursos, no mercado pri-
vado e vendendo seus produ-
tos livremente.

6- Sobrariam mais recur-
sos ao Estado para aplicar 
nas outras áreas da USP e em 
educação, saúde, transporte 
público.

7- Poderiam colocar livre-
mente a segurança que dese-
jassem lá dentro. 

8- Poderiam contratar o 
Rodas como gestor e fazer 
esse último favor a comuni-
dade USP.

9- FINALMENTE: Os 
alunos da FFLCH ao serem 
acusados de criminosos por 
estar defendendo a USP Pú-
blica e de Qualidade, não es-
tariam sendo presos por de-
fender os interesses também 
dos alunos da POLI e mesmo 
assim serem abandonados e 
agredidos por eles.

 TODO MUNDO FICA-
RIA FELIZ

 Luis Rodrigues da Silva,
(um aluno que não aceita ver 

alunos sendo processados por 
protestarem.)

Na próxima sexta, TODOS À PAULISTA! 
Unificar a luta com os professores contra o PSDB

FORA RODAS! FORA PM! FIM DOS PROCESSOS! 
O Jornal da USP Livre! colocará um ônibus na Cidade Universitária para levar os estudantes
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O MAIOR ATAqUE DO PELEGUISMO ESTUDANTIL 
CONTRA AS LUTAS DOS ESTUDANTES DA USP

Resposta a uma 
campanha de calúnias 
PARTE 1 DE 3

Publicamos aqui a “Nota do DCE-Livre da USP diante das 
agressões machistas e físicas protagonizadas pelo PCO” 
com a análise das mentiras contadas neste lamentável docu-
mento. por Psol e PSTU, atual diretoria do DCE da USP

DIZ O DCE: “Nesta quin-
ta, o movimento estudantil, 
da USP sofreu um ataque 
inaceitável. Em plena assem-
bleia geral de estudantes, no 
momento em que a Frente Fe-
minista da USP denunciava 
um caso de machismo envol-
vendo um militante do PCO, 
este partido rompeu com os 
parâmetros democráticos de 
atuação política e agrediu fi-
sicamente uma mulher dire-
tora do DCE-Livre da USP. 
Com a intenção clara de im-
pedir o debate democrático e 
o posicionamento da Frente 
Feminista sobre o tema, os 
militantes do PCO atacaram 
a mesa, quebraram o som que 
garantia as falas, provocaram 
ativistas de diversos coletivos 
e implodiram a assembleia”.

# AS MENTIRAS DO DCE, 
UMA POR UMA: O movi-
mento estudantil da USP não 
foi atacado. O PCO, um par-
tido, uma organização coleti-
va, não pode, como tal, agre-
dir fisicamente uma pessoa. 
Se fosse o caso de um parti-
do agredir alguém, a pessoa 
agredida teria sido linchada, 
(por se tratar, obviamente, de 
um ataque promovido cole-
tivamente por várias pessoas 
de um partido contra outra), 
o que, obviamente não ocor-
reu. A tentativa de exagerar 
o ocorrido denuncia as (más) 
intenções da nota do DCE. 
Como um partido não pode 
ter promovido qualquer ata-
que como o que afirmam os 
diretores do DCE, resta evi-
dente que o PCO não rompeu 
com nenhum “parâmetro de-
mocrático de atuação políti-
ca” seja ele qual for.

Quem queria impedir qual-
quer debate na assembleia era 
a direção do DCE que, usan-
do a luta das mulheres como 
cobertura para seus propó-
sitos, atacou o PCO e exigiu 
que os militantes do PCO não 
tivessem sequer o direito de 
se defender na assembleia. 
Ninguém pôde sequer chegar 
perto da mesa, porque agindo 
de maneira consciente, a dire-
toria do DCE formou um cor-
dão de isolamento com mu-
lheres que fazem parte da sua 
base de apoio (Psol e PSTU), 
para constranger qualquer 
militante do sexo masculino 
do PCO que se dirigisse à 
mesa lançando contra ele “en 
avant” a acusação de machis-
mo. Nem mesmo as mulheres 

que militam no PCO escapa-
ram do achaque oportunis-
ta. Trata-se, é claro, de uma 
evidente manipulação da luta 
das mulheres: “homens” que 
colocam as mulheres como 
escudo para a sua política 
oportunista e traidora do mo-
vimento, esperando que o 
pior aconteça (um confronto 
físico) para acusar quem quer 
que seja (homem ou mulher) 
de ter “atacado uma mulher” 
porque ela é mulher na ten-
tativae de exercer um direito 
fundamental que é o de usar 
a palavra em uma Assembleia 
estudantil. Fizeram o mesmo 
quando, em 27 de Outubro 
de 2011, militantes do Psol 
e do PSTU fizeram um cor-
dão de isolamento (colocan-
do as mulheres à frente para 
proteger os “homens” destas 
organizações e os “hómi” da 
PM) para impedir que os es-
tudantes que estavam tentan-
do defender 3 companheiros 
presos pela PM no estaciona-
mento da geografia avanças-
sem sobre os policiais... 

Sobre a última frase do 
primeiro parágrafo da nota 
do DCE, mais mentiras des-
lavadas: O PCO não atacou 
a mesa. A militante do PCO, 
Laura Gontijo, estava pedin-
do a palavra para responder às 
acusações feitas pela dirigen-
te do DCE, Sâmia Bomfim, 
em nome da “Frente Femi-
nista” e do coletivo “Marias 
Baderna”, diante do cordão 
de isolamento formado pelo 
DCE sobre a mesa, e acossa-
da pelos militantes do Psol e 
do PSTU que, da primeira fila 
do plenário da assembleia, 
gritavam palavras-de-ordem. 
Ela mesma que é mulher e 
não estava tentando agredir 
ninguém, mas simplesmente 
falar na Assembleia foi im-
pedida de se aproximar da 
mesa,  o que revela claramen-
te que não se trata de defen-
der mulheres, mas de impor 
uma ditadura com métodos 
tortuosos.

Quando viu que não seria 
possível usar da palavra para 
se defender das calúnias lan-
çadas na Assembleia com um 
esquema que impedia o direi-
to à defesa, um militante do 
PCO derrubou a caixa de som 
que estava em cima de uma 
mesa. Tratou-se apenas e tão 
somente de um gesto de legí-
tima defesa contra a extrema 
arbitrariedade e a verdadeira 
armadilha criada para cerce-

ar a palavra com o cordão de 
mulheres.

Querem agora fazer crer 
que pedir o direito de res-
posta, diante de acusações 
caluniosas e injuriosas con-
tra militantes e um partido, 
é uma “provocação”. Quem 
provocou ativistas foram os 
militantes do Psol/PSTU, que 
tentaram diversas vezes en-
curralar militantes do PCO 
que exigiam o direito de res-
posta. 

“Implodiram a assem-
bleia”. Bem, considerando 
tudo exposto acima, podemos 
afirmar com relativa tranqui-
lidade: a assembleia era uma 
bomba-relógio, pronta para 
ser implodida... pelo próprio 
DCE, e não por vontade dos 
militantes do PCO, que foram 
à assembleia para propor que 
os estudantes da USP saíssem 
às ruas no próximo dia 19, em 
um ato na Av. Paulista convo-
cado pelos professores esta-
duais que entrarão em greve 
contra o governo do PSDB. 
Foi o DCE (Psol e PSTU), 
por meio dos coletivos pseu-
do-feministas dirigidos por 
essas correntes, que apresen-
tou a provocação, na forma 
de calúnias contra o PCO e 
seus militantes. 

DIZ O DCE: “Para a ges-
tão Não vou me adaptar!, 
do DCE-Livre da USP, isso 
é inadmissível. Estamos em 
completo desacordo com esse 
método, bem como com o ma-
chismo que, de fundo, susten-
ta o profundo ataque sofrido 
pelo movimento estudantil na 
assembleia.”

# É MENTIRA DE PELE-
GO, PORqUE: O machis-
mo não é o fundo da questão. 
Os acontecimentos narrados 
pela nota do DCE são falsos 
de ponta a ponta. Inventam 
a mentira para depois acres-
centarem a calúnia. Monta-
ram todo um esquema para 
criar uma provocação, ou 
seja, uma tentativa de romper 
a barreira de mulheres e dian-
te dessa eventualidade gritar 
contra o machismo. Isso não 
ocorreu, porque os militantes 
homens do PCO rejeitaram 
completamente a armadilha. 
Mesmo assim, como a provo-
cação estava montada, acu-
sam os militantes do PCO de 
agressão contra as mulheres. 

Laura Gontijo
Militante do PCO 

e estudante de Letras

“Feminismo” e Totalitarismo
O poeta e filósofo inglês 

John Milton, autor do 
Paraíso perdido, um dos maio-
res poemas de todos os tempos, 
era um homem cuja sensibili-
dade avançava no tempo. Mui-
to antes da Revolução Francesa 
ter prescrito os direitos do ho-
mem e do cidadão e em plena 
desagregação do governo civil 
na Inglaterra, Milton sentencia:

“Acima de todas as liberda-
des, está o direito à livre ex-
pressão.”

E como agem aqueles que, 
pretensamente, defendem as 
liberdades?

O Diretório Central dos Es-
tudantes da USP foi eleito com 
o mandato de garantir a todos 
os estudantes o direito de se 
expressarem e com a obrigação 
de assegurar os direitos civis e 
estudantis de todos os alunos 
da Universidade.

Mas, o que faz o Diretório de 
fato?

Acusa. Acusa em vez de de-
fender.

Na última quinta-feira, em 
uma assembleia, leu uma de-
claração de repúdio a um alu-
no, acusando-o de ter maltra-
tado uma aluna. Em seguida, 
colocou uma barreira de mu-
lheres para impedir que o alu-
no se defendesse; para impedir 
que falassem; e para impedir, 
também, que outros o defen-
dessem.

A alegação: o aluno deu um 
tapa em uma aluna. O aluno é 
machista.

A verdade: o aluno não deu 
um tapa em ninguém. A aluna 
levou um tapa de outra aluna. 
De uma mulher. O aluno não é 
e nunca foi machista.

A razão: o aluno caluniado 
é um dos 72 alunos que foram 
presos ao cabo da ocupação 
da Reitoria e empenha-se em 
favor dos outros presos para 
garantir-lhes defesa no proces-
so que sofrem. Ademais, cobra 
sistematicamente do DCE uma 
posição em favor dos presos. 
O DCE nega-se a defendê-los, 
porque a ocupação não foi or-
ganizada nem perpretada por 
ele ou pelos partidos políti-
cos que o compõem (PSOL e 
PSTU). Por isso, calunia o alu-
no chamando-o de machista.

A calúnia é prática contumaz 
do PSTU, no movimento estu-
dantil. Em 1999, na campanha 
para o Centro Acadêmico das 
Letras (CAELL), fizeram um 
aluno prestar queixa na polícia 
contra outro da chapa adver-

sária e favorita para ganhar as 
eleições e espalharam cartazes 
por toda a faculdade. Não de-
ram ao adversário o direito de 
defesa; não deram ao adversá-
rio direito de fala, de expres-
são; nem quiseram saber da 
versão dele. Na falta de argu-
mentos, valem-se das calúnias.

Suprimir o direito de defesa 
é arbitrariedade. É a filosofia 
do Estado totalitário. Quem o 
faz é o fascista, o nazista, o es-
talinista.

Entretanto a calúnia virou 
arma de pólvora seca. Dispara-
da, não causa estragos.

Então inventaram um novo 
tipo de calúnia. E os covardes 
escondem-se debaixo das saias 
das mulheres.

Qualquer um que acuse es-
ses partidos de algo; qualquer 
um que discorde das ideias des-
ses partidos; qualquer um que 
pense diferente do que pensam 
esses partidos; qualquer um 
será proscrito, execrado, con-
denado à ignomínia. Será taxa-
do de machista, de racista, de 
homofóbico.

Rogo a todos os estudantes 
da Universidade que lerem esta 
carta: repudiem qualquer utili-
zação da defesa das mulheres 
ou das minorias que não seja 
para defender as mulheres ou 
as minorias. Repudiem o fato 
de que um direito seja utilizado 
como arma política para cerce-
ar a liberdade de pensamento.

É preciso defender a mulher.
É preciso defender o agredi-

do.
É preciso defender todo 

aquele que sofre injustiças.
Mas para isso não é possível 

agredir, injustiçar; muito me-
nos caluniar e calar.

Para que a mulher seja de-
fendida e amparada é preci-
so que alguém a defenda e a 
ampare quando ela não puder 
fazê-lo.

A justiça garante o direito 
da mulher. Mas aquele que a 
defende perante a justiça é al-
guém que fala por ela, grita por 
ela.

Cercear o direito de expres-
são, o direito da fala, é supri-
mir, mais adiante, todos os di-
reitos da mulher.

É por isso que a liberdade de 
expressão está acima de todas 
as liberdades.

Aqueles que calam seus ad-
versários hoje, calarão as mu-
lheres amanhã.

São Paulo, 14 de abril de 2013.
A.T.

Chuva atrapalha início 
da Copa Fora Rodas

A chuva do último sábado, 
dia 13, fez com que o início 
do 2º Campeonato de Fute-
bol da Letras, a Copa Fora 
Rodas, fosse adiada para o 
próximo sábado, dia 20. 

Serão realizadas duas ro-
dadas com os 10 times ins-
critos. Alguns times acerta-
ram jogos para esta semana, 
mas a maioria vai realizar as 

partidas no sábado, dia 20, a 
partir das 10h no CEPEUSP.

As inscrições já se encer-
raram, mas os jogadores sem 
time podem se aventurar no 
dia 20 e procurar uma vaga 
remanescente, sempre tem 
um time precisando de al-
gum jogador.

Compareçam e participem!


