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“Você não tem 
culhão para 

me perseguir” 
Militante “feminista” da Gerdau

Professores, estudantes e servidores...

todos na Paulista contra 
o governo inimigo da 
educação e da população

Está marcado para a próxi-
ma sexta, dia 19, o que pode 
ser uma das mais importantes 
mobilizações contra o gover-
no do PSDB paulista dos úl-
timo tempos.

Para as 14h, no vão do 
MASP (Museu de Arte de 
São Paulo) , na Avenida Pau-
lista, está marcada a assem-
bleia geral dos professores da 
rede estadual, a qual deverá 
ser seguida de ato conjunto 
com os servidores estaduais 
e com estudantes da USP e 
de outras universidades e 
das escolas estaduais. Todos 
contra a política criminosa 
do governo tucano de ataque 
ao ensino e ao conjunto dos 
serviços públicos, em favor 
de interesses dos grupos ca-
pitalistas que controlam o 
Estado e contra a repressão 
do governo direitista contra 
estudantes, funcionários e 
professores.

 
unidade com servidores e 
os estudantes

A mobilização de sexta 
será unificada com outros 
setores do funcionalismo 

público estadual igualmente 
atacado pelo arrocho sala-
rial, pela terceirização e pela 
política de privatização dos 
serviços públicos do governo 
tucano. O Jornal da usP Li-
vre! e seus apoiadores estão 
se organizando para se somar 
à manifestação estudantes da 
USP, em luta contra a política 
de privatização das universi-
dades estaduais e contra a 
repressão do governo estadu-
al, que está processando 72 
estudantes que – como parte 
desta luta – ocuparam a Rei-
toria da USP em 2011.

A mobilização do dia 19 
oferece uma excelente opor-
tunidade para unir forças 
contra um dos setores mais 
importantes na mobilização 
contra o governo do PSDB, 
os professores da rede esta-
dual. 

O ato na Paulista pode e 
deve ser o ponto de partida 
para uma necessária greve 
do professorado (por  tempo 
indeterminado) e dos outros 
setores atacados pelo gover-
no do PSDB, com grandes 
manifestações na Av. Paulista 
e em todas as cidades do Es-

tado (com o fechamento de 
avenidas e rodovias) uma vez 
que o governo do PSDB 
já deu mostras de sobra 
de que só pode ser do-
brado pela ampla 
mobilização dos 
trabalhadores, 
dos estudantes, 
da população.

Dia 19. Todos 
na Paulista com 
os professores. 
Parar a Paulista; 
parar São Paulo para 
derrotar o governo 
inimigo da Educação 
e da população. Todos 
juntos para derrotar o 
governo tucano!

direito, Medicina e Poli rejeitaram Pimesp
O projeto do governo Al-

ckmin sofreu uma impor-
tante derrota. As faculdades 
consideradas as mais tradi-
cionais da USP, Direito, Me-
dicina e Politécnica rejeita-
ram o Programa de Inclusão 
com Mérito no Ensino Pú-
blico Paulista (Pimesp).

O Pimesp foi lançado 
em dezembro e feito pelos 
reitores da USP, Unicamp 
e Unesp a pedido do go-
vernador Geraldo Alckmin 
(PSDB). A proposta do pro-
grama seguiu para debate 
nas unidades, antes da defi-
nição no Conselho Univer-
sitário. No entanto, é reco-
nhecido que a rejeição nes-
sas unidades abre caminho 
para ser derrotado em toda 
a universidade.

Segundo documento en-
viado pelo diretor a Facul-
dade de Direito, Antonio 
Magalhães Gomes Filho, 
o programa não atende aos 

“objetivos de democratiza-
ção do acesso à universida-
de”. E ainda que “Não há 
dados que justifiquem uma 
preparação prévia para que 
os cotistas entrem na uni-
versidade.”

O problema central do 
programa é que o gover-
nador parte do pressupos-
to que o negro, mesmo já 

aprovado no vestibular, não 
é capaz de se equivaler em 
notas aos demais estudantes 
da universidade. E, por con-
ta desse fato, teria que fazer 
um curso extra para se “ni-
velar”.

Os estudantes cotistas te-
rão suas vagas garantidas 
para um college (sistema 
americano de ensino, em 

que o aluno faz um curso 
básico antes de escolher 
uma especialidade) semi-
presencial. Após dois anos, 
de acordo com a nota que 
obtiver, o aluno poderá es-
colher um curso.

O fato é que esse proje-
to tem o objetivo oposto ao 
anunciado. Primeiro que ele 
afastará o cotista da univer-
sidade por dois anos, onde o 
estudante é desestimulado a 
ingressar no ensino superior.

A luta que se coloca é po-
lítica, pelo acesso dos ne-
gros ao ensino superior, in-
dependente de seus recursos 
econômicos.

A redação do Jornal da 
usP Livre! apoia a luta pe-
las cotas e considera neces-
sário aprofundar essa luta 
reivindicando o livre in-
gresso e o fim do vestibular 
nas universidades em con-
junto com a luta pelo fim do 
ensino pago.

próxima sexta, dia 19 
FORA RODAS! FORA PM! 
FIM DOS PROCESSOS! 
Ônibus na Cidade Universitária, 

saída em frente à Reitoria às 12h 

Rodas não compareceu à audiência. Outros levaram fumo no seu lugar.diálogo Livre
Militante oportunamen-

te feminista (sempre) exal-
tada:

- Tá me chamando de 
pelega porque sou mu-
lher???

- Sim, se fosse homem 
chamaria de pelego!

- Machista, tarado, estu-
prador, bestão!!!!!

samuel Lapp

“inferno Coral” 
vence primeiro 
jogo da Copa 
fora rodas 

Nesta terça-feira, dia 16, 
ocorreu o primeiro jogo da 
Copa Fora Rodas. Depois 
do adiamento no dia 13 por 
causa da chuva, alguns ti-
mes acertaram jogos para 
esta semana. A primeira par-
tida aconteceu entre os times 
“Inferno Coral” e “Malibu 
Futebol, Regatas e Grelha” 
com o resultado de 5 a 3 
para o “Inferno Coral”.

Os gols do “Inferno Co-
ral” foram marcados por Ri-
cardo, Thomas, Vitor e dois 
de Danilo que já desponta 
como um dos possíveis arti-
lheiros do campeonato. 

Apesar de ter perdido, o 
“Malibu Futebol, Regatas 
e Grelha” tem o artilheiro 
do campeonato, até o mo-
mento, Rafael Augusto, o 
Jamaica, que marcou nada 
menos que os três gols do 
Malibu na partida.

A maioria dos demais jo-
gos vai acontecer no próxi-
mo sábado, dia 20, a partir 
das 10h no CEPEUSP. Aos 
jogadores sem passe, apare-
çam por lá porque sempre 
tem um cartola procurando 
alguém para cobrir os des-
falques.
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o Maior ataque do PeLeguisMo estudantiL Contra as 
Lutas dos estudantes da usP

resposta a uma campanha de calúnias 
PARTE 3 DE 3, final

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

Mais do dCe: “Como 
resposta a essa situação, 
mulheres da atual gestão do 
DCE...” e da Frente Femi-
nista da USP, que é composta 
por diversos coletivos e estu-
dantes mulheres da USP, in-
clusive da oposição, escreve-
ram uma nota, que foi lida em 
nossa assembleia estudantil. 
Após a leitura da nota, os mi-
litantes do PCO avançaram 
sobre a mesa. O DCE pro-
curou manter a assembleia, 
pela importância que este fó-
rum tem para a organização 
do movimento estudantil, mas 
foi impedido pelo sistemático 
ataque do PCO. A mesa pro-
pôs consultar a plenária sobre 
o direito de resposta, tentan-
do encaminhar uma votação. 
Porém, os militantes do PCO, 
amplamente rechaçados, con-
tinuaram gritando e tumultu-
ando a assembleia, impedin-
do inclusive que a maioria 
dos estudantes pudesse se po-
sicionar sobre a legitimidade 
ou não de André Sarmento ter 
direito a fala naquele momen-
to.  Após uma companheira 
diretora do DCE ser agredida 
fisicamente e um militante do 
PCO, Rafael Dantas, ter jo-
gado a caixa de som no chão, 
não havia mais condições de 
continuar a assembleia.”

# a BaiXaria CoMo 
MÉtodo: Psol e PSTU, 
que traíram todas as lutas do 
movimento estudantil desde a 
ocupação da reitoria em 2007, 
tentam esconder sua política 
pelega debaixo de um amon-
toado de nomes de coletivos. 
Repetem nesse parágrafo as 
mesmas mentiras ditas no pri-
meiro. 

Querem apresentar os mili-
tantes do PCO como bárbaros 
sanguinários que avançaram 
sobre a mesa com o único ob-
jetivo de promover uma ação 
violenta. Não foi o que ocor-
reu, como afirmamos: os mili-
tantes do PCO exigiam o direi-
to democrático de responder, 
com igual tempo, às calúnias 
apresentadas pelas militantes 
do DCE como “denúncia”.

O DCE foi o primeiro a co-
locar o fim da assembleia em 
questão. Direito de resposta 
não se põe em votação. Ou 
a mesa da assembleia conce-
de, ou não concede. Como o 
DCE não queria dar o direi-
to de resposta aos militantes 
do PCO (e sua nota deixa 
transparecer que agem como 
agem para inclusive impedir 
em particular o companheiro 

André Sarmento), usou dessa 
manobra (consultar a plenária 
sobre se os acusados podem 
ou não se defender) para con-
fundir o auditório. No conto 
de fadas descrito pelo DCE, os 
militantes do PCO gritavam e 
tumultuavam a assembleia. 
Dão a entender que todos os 
demais presentes, inclusive os 
próprios dirigentes do DCE 
(Psol e PSTU), estavam sen-
tados e em silêncio. Como se 
não fossem eles os primeiros 
a gritar e a exigir que os mi-
litantes do PCO se retirassem 
da assembleia. 

Condições de continuar a 
assembleia = uma caixa de 
som... Deve ser uma caixa de 
som realmente extraordinária, 
dessas que nenhum dos CAs 
da FFLCH tem...

Que toda a Assembleia te-
ria repudiado os militantes do 
PCO é também uma invenção 
livre e fantasiosa dos militan-
tes do Psol-Juntos. A Assem-
bleia foi tomada de supresa 
pelo ataque cuidadosamente 
orquestrado pela diretoria do 
DCE e mesmo assim, com 
uma claque preparada para 
gritar palavras de ordem, não 
se manifestou de forma al-
guma a favor da manobra do 
DCE, o que fez com que a 
diretoria do DCE falasse ime-
diatamente em acabar com a 
Assembleia e se aproveitas-
se do primeiro pretexto, por 
mais frágil que fosse, para 
acabar com a Assembleia, a 
derrubada da caixa de som.

o dCe deiXa “CLa-
ro”: Queremos deixar claro. 
Quem impediu a continuida-
de da assembleia geral dos 
estudantes foi o PCO, seus 
métodos e, sobretudo, o ma-
chismo. Agressões físicas e 
morais, machismo e calúnia 
não são admissíveis em nosso 
movimento. Este tipo de atitu-
de é totalmente incompatível 
com a construção democrá-
tica na política. Ao impedir, 
através da força física, que a 
assembleia continuasse, a mi-
litância do PCO atacou toda 
a tradição de luta e organiza-
ção do movimento estudantil 
uspiano.

# a Piada MaCaBra: 
para o DCE, o PCO e o “ma-
chismo” acabaram com a as-
sembleia! Fantástico! Desco-
briram agora que nenhuma 
assembleia pode mais aconte-
cer no mundo, seja porque o 
machismo continua a existir 
sob o capitalismo onde quer 

que seja, seja porque um mili-
tante do PCO pode aparecer... 
É realmente o cúmulo da ca-
nalhice. Quem está e tem es-
tado contra a realização de 
assembleias na USP é a pró-
pria direção do DCE (Psol e 
PSTU). O motivo? O ocorri-
do na primeira a assembleia 
do ano, convocada por eles e 
na qual tiveram sua principal 
proposta política (a aprovação 
da campanha por eleições di-
retas para reitor) derrotada.

Uma contradição mostra 
a mentira: no parágrafo an-
terior da nota, a assembleia 
tinha acabado porque a caixa 
de som parou de funcionar. 
No seguinte, a força física 
do PCO acabou com a as-
sembleia. O DCE tem que se 
decidir... a assembleia acabou 
“porque não tinha mais condi-
ções” ou porque “o PCO usou 
força física”? É muita calúnia 
junta e é até certo ponto natu-
ral que se confundam... 

ConCLuindo, o dCe 
diZ: “Por isso, o DCE-Livre 
da USP Alexandre Vannuc-
chi Leme se posiciona cla-
ramente: não permitiremos 
que situações como essas se 
repitam”. Não permitiremos 
que mulheres voltem a ser 
desrespeitadas na condução 
de uma assembleia somente 
pelo fato de serem mulheres. 
Não permitiremos a persegui-
ção, as ameaças e as agressões 
verbais. Não permitiremos, 
sobretudo, a agressão física, 
situação limite a que propo-
sitalmente se chegou na últi-
ma assembleia. Para o DCE-
-Livre da USP, os estudantes 
que reproduzem tais práticas, 
marcadamente os ativistas do 
PCO citados nessa nota, não 
devem mais encontrar espa-
ço no movimento estudantil 
da USP. Nosso movimento 
é construído cotidianamente 
com base no respeito, no diá-
logo e na democracia. Nosso 
norte e principal objetivo são a 
transformação da universidade 
e sua democratização. Nesse 
processo, não abrimos mão do 
papel protagonista a ser cum-
prido pelas mulheres, ainda 
que a sociedade em que vive-
mos não estimule isso. Iremos 
até as últimas consequências, 
com todas as medidas cabíveis 
e necessárias, para que o que 
se passou na assembleia geral 
de 11/04 não se repita.

# a CereJa do BoLo: 
Nenhuma mulher foi des-
respeitada por ser mulher 
e nenhuma foi agredida na 
Assembleia. Para compro-
var isso há inúmeras teste-
munhas. E essa é a base das 
calúnias inventadas por Psol 
e PSTU contra militantes do 
PCO. Querem, falsificando 

o sentido da luta da mulher, 
encontrar uma defesa inatacá-
vel para a sua política pelega 
e anti-movimento estudantil. 
Trata-se de politicagem pura, 
oportunismo barato.

Ninguém vai, nem deve, 
aceitar calado as calúnias e a 
tentativa pavorosa de impor 
uma ditadura sobre o movi-
mento estudantil, com o cer-
ceamento da palavra e pros-
critos nas assembleias.

A diretoria do DCE amea-
ça expulsar os militantes do 
PCO (e outros) do movimento 
estudantil da USP, ou seja, de 
romper a unidade precária do 
movimento para preservaer a 
sua política pelega. Ameaçam 
com novas tentativas anti-
democráticas e a utilizacão 
de mulheres para impedier 
os militantes que se opõem 
a eles de se pronunciar. Isso 
deixa claro o que está em 
pauta: liquidar o movimento 
estudantil da USP para impor 
mais uma vitória de Rodas 
no exato momento em que se 
ameaça quase uma centena de 
estudantes com processos ju-
diciais!

ConCLusÃo do dCe: 
“No próximo período, o DCE-
-Livre da USP realizará uma 
ampla campanha em toda uni-
versidade contra o machismo 
e a opressão no movimento 
estudantil. Por todas as vias 
possíveis: pela internet, nos 
cursos, salas de aula, centros 
acadêmicos e ruas. Devemos 
pintar a USP de roxo e ja-
mais permitir que situações de 
agressão e opressão voltem a 
ter espaço no movimento es-
tudantil uspiano. Fazemos um 
chamado a todas as entida-
des e coletivos do movimento 
estudantil de dentro e fora da 
USP, bem como o conjunto do 
movimento social brasileiro, a 
rechaçar não só o machismo, 
mas o método da agressão físi-
ca e moral dentro dos espaços 
da política.
Machismo e agressão no mo-
vimento estudantil da USP: 
nunca mais!”

# o que estÁ eM Jogo? 
Esta declaração final da nota 
do DCE é fundamental, uma 
vez que todo mundo sabe que 
o DCE da USP, ou seja Psol e 
PSTU, não moveu um único 
dedo, quanto mais fazer uma 
campanha, para defender o 
CruspRUSP e os processados 
da perseguição da burguesia. 
A suposta campanha contra 
o machismo deve ser denun-
ciada como o que realmente 
é: a manipulação da luta da 
mulher contra as lutas dos es-
tudantes da USP.

Laura gontijo
Militante do PCO 

e estudante de Letras

tática 2, 
essa nossa 
nova/velha 
conhecida

Ora, que é a “Tática 2”? Os 
mais novos perguntam, às ve-
zes, atônitos. Nunca ouviram 
falar. Outros, tarimbados em 
movimento estudantil e nes-
sas artimanhas subterrâneas, 
desconversam. Não querem 
nem lembrar.

Acontece que é isso: acon-
tece. 

Um(a) jovem chega à uni-
versidade e, ouve aquele 
farfalhar de papéis distribu-
ídos com textos indizíveis, 
os discursos, vê a polícia, os 
processos, o impugnável rei-
tor. Fica embasbacado. Quer 
fazer alguma coisa. Se anima. 
Deixa transparecer seu inte-
resse. É fisgado.

A “Tática 2” entra em ação 
quando aquele(a) jovem trava 
conhecimento com um mi-
litante que, não sabendo (ou 
não podendo) discutir políti-
ca, usa o que considera mais... 
“convincente”: seu charme.

É aí que “o bicho pega”, se 
é que vocês me entendem.

Mas é mais do que mera 
casualidade. Mais do que 
mero flerte, um “olhar 43”. 
Às vezes a coisa vai para as 
vias de fato. O(a) jovem, que 
se aproximou do movimento 
estudantil porque se interes-
sou por política, vai ficar por 
perto de uma organização que 
conheceu pelo olhar, o tato, o 
cheiro e o gosto, mas não pela 
política (ou arremedo de polí-
tica), ainda que, mal o saiba, 
venha a ser descartado(a) na 
próxima calourada.

Insisto nos “o/a” porque a 
“Tática 2” é ambivalente, em-
bora não seja uma via de mão 
dupla. Homens e mulheres a 
praticam, homens e mulheres 
são vítimas dela. Em geral, a 
vítima não descobre até que 
seja tarde demais.

Bem, é isso por hoje. Espe-
ro poder escrever mais sobre 
o assunto. Ouvi dizer que está 
na moda negar que exista essa 
tática milenar de ganhar “mi-
litantes” na cama. Ouvi ain-
da que a polêmica sobre sua 
existência ficou mais quente 
do que nunca depois que mi-
litantes de um partido (que 
estão tentando proscrever, 
por isso e outras coisas mais) 
denunciaram. Espero que eu 
também não seja proscrito 
por levantar essa lebre... Há 
lebres que ficam de joelhos. 
Eu fico em pé e de cabeça er-
guida. E você?

      o Crápula

das redes sociais:
"E opa sobre esse negócio do 
cala a boca, eu tava lá no XI 
congresso também, quando 
uma porrada de gente gritou 
pra Natália Pimenta calar a 
boca. Dois pesos, duas me-
didas" (GREVE, Caio. 2013)


