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 “Quem é a funcionária 
do MES da Gerdau?”

Junto com os professores, contra o psDB

Aí SiM!
Nesta última sexta-feira, 

cerca de 20 mil professores to-
maram a Av. Paulista como ato 
inicial da greve deflagrada. A 
mobilização foi integrada por 
outros setores do funcionalis-
mo estadual, por estudantes se-
cundaristas e das universidades 
estaduais, que lutam contra a 
política repressiva do governo 
do PSdb.

Os processados da USP utili-
zaram este dia de luta para am-
pliar a campanha contra a ten-
tativa de colocar na cadeia 72 
estudantes que participaram da 
ocupação da reitoria em 2011. 

Um ônibus foi disponibiliza-
do pelo Jornal da USP Livre! 
para levar os estudantes ao ato. 
esta iniciativa permitiu também 
ampliar a campanha contra os 
processos na USP. durante a 
semana foram distribuídos de-
zena de milhares de exemplares 
do USP Livre! convocando os 
estudantes a participar da ma-
nifestação. Os processados pas-
saram em sala de aula, além de 
organizar uma ampla agitação 
no bandejão Central. 

No ato dos professores,  os 
processados da USP e Unifesp, 
organizaram uma banca para 
colher assinaturas, distribuir 
adesivos, cartazes e panfletos. 
durante o ato foram colhidos 
cerca de mil assinaturas além de 
uma boa arrecadação financeira 
que será destinada à confecção 
de novos materiais.

Os processados, com faixas, 
um banner e pirulitos ocupa-

ram a paulista e marcharam 
junto com os professores. du-
rante o trajeto, os estudantes da 
USP conversavam com a po-
pulação nos ponto de ônibus e 
continuavam a distribuição de 
materiais da campanha contra 
os processos.

durante a marcha, o  com-
panheiro André Sarmento, um 
dos 72 processados da reitoria, 
utilizou o espaço concedido no 
carro de som para denunciar di-
tadura do PSdb, a privatização  
da USP promovida pelo reitor-
-interventor João grandino ro-
das, além de exigir a expulsão da 
PM do campus. O companheiro 
também convidou os profes-
sores a encampar a campanha 
contra os processos nas escolas, 
unificando as forças contra o 
governo inimigo da educação e 
do povo trabalhador.

esta foi uma importante in-
ciativa para ampliar a luta dos 
estudantes da USP e da Unifesp 
contra os processos. É preciso 
defender a universidade públi-
ca e gratuita e a liberdade de 
expressão e organização. Con-
vidamos todos a participarem 
desta luta.

• Pelo fim dos processos!
• Fora PM!
• Fora Rodas!
• Em defesa da universidade 
pública e gratuita!
• Por um governo tripartite 
proporcional da universida-
de, com maioria estudantil!

Edição especial 
do USP Livre! 
foi distribuída 
na Paulista

Uma tiragem especial de 
2.000 exemplares do Jornal da 
USP Livre! foi completamente 
distribuída na manifestação da 
última sexta-feira.

denunciando os processos 
sofridos pelos estudantes qu 
ocuparam a reitoria da USP em 
novembro de 2011, a edição es-
pecial do USP Livre! trazia ain-
da uma retrospectiva completa 
dos principais acontecimentos 
e da luta dos estudantes con-
tra o reitor-interventor João 
grandino rodas, a presença da 
polícia no campus e o ataque às 
liberdades democráticas.

A edição está no site do USP 
Livre!, acesse e leia:

www.usplivre.org.br
Busão contra 
os processos

O Jornal da USP Livre! dis-
ponibilizou um ônibus para le-
var os estudantes da USP para 
o ato na Paulista. Os compa-
nheiros se concentraram no es-
tacionamento da reitoria com 
faixas, cartazes e pirulitos.

esta iniciativa independen-
te garantiu que dezenas de 
estudantes fossem para o ato, 
protestar contra a ditadura na 
USP, os processos e a privati-
zação da universidade. 

É assim que se faz! A ca-
ravana colocou a campanha 
contra os processos na rua, 
levando as nossas pautas, para 
o coração de São Paulo, lado a 
lado com os professores nesta 
luta! 

em defesa das companheiras vítimas da ditadura de rodas
A luta contra o processo 

dos 72 é parte da luta 
geral contra a ditadu-

ra de rodas que já fez inúmeras 
vítimas na universidade. Há os 
que foram expulsos da univer-
sidade e os que perderam os 
seus lugares na moradia e vários 
episódios de violência que pre-
cisam ser resgatados e coloca-
dos em evidência com esta luta. 
Há companheiros que foram 
vítimas de racismo e agressão 
como no episódio da desocupa-
ção da sede do dCe pela PM.

Um caso em particular, res-
salta neste quadro de arbitra-
riedades e violência. O caso da 
companheira Amanda freire, 
expulsa da universidade e do 
CrUSP com um filho pequeno.

O reitor-interventor indi-
cado pelo governo do PSdb, 
João grandino rodas, é o ver-
dadeiro inimigo do movimen-
to de luta da USP. É contra ele 

que devem se dirigir os esfor-
ços dos setores de luta e nesse 
sentido deve se dar a unidade 
entre estudantes, professores e 
funcionários.

Um exemplo dos ataques 
deste inimigo comum são as 
moradoras do CrUSP, espe-
cialmente atacadas pelas ar-
bitrariedades da reitoria e 
da Coseas/SAS. Como estão 
praticamente 24h no campus 
sentem mais particularmente 
essas arbitrariedades e abusos.

O maior exemplo é a estu-
dante que foi eliminada pelo 
reitor e seus agentes no SAS 
(Superintendência de Assistên-
cia Social), Amanda freire, nas 
férias de final de ano. 

Amanda foi uma das pri-
meiras vítimas dos processos-
-farsa da reitoria. O processo 
resultou na sua expulsão do 
CrUSP com o filho no colo. 
Sua expulsão foi feita com ação 

policial. Alvo da perseguição 
política de rodas foi acusada 
de participar de uma ocupação 
por mais moradia estudantil.

Amanda sequer estava na 
universidade no dia da ocupa-
ção. Mas fazia parte da gestão 
da associação de moradores e 
foi acusada de organizar a ocu-
pação. “eu não estava presente, 
mas como não tinha provas, 
fui considerada culpada”, disse. 
Uma ação covarde do ditador 
João grandino rodas.

Ao caso da estudante Aman-
da freire seguem-se muitos 
outros. São diversos os relatos 
das violências cometidas pela 
vigilância que a reitoria im-
põe ao CrUSP. A polícia no 
campus também manifestou 
sua violência contra outras 
companheiras nas abordagens 
contra mulheres, e nas ações 
de repressão policial, as mili-
tantes mulheres são um alvo 

preferencial de provocações e 
da violência. entre as 16 presas 
e processadas pela ocupação 
da reitoria no final de 2011, são 
fartos os relatos de abusos co-
metidos pela polícia.

diante destes fatos de bruta-
lidade da reitoria, nem a atual 
diretoria do dCe (composta por 
Psol e PSTU) nem a diretoria da 
Amorcrusp moveu um dedo ou 
disse uma única palavra, mos-
trando que estão enterrados até 
o pescoço na política de colabo-
ração com o ditador rodas.

Como parte da luta geral 
contra a ditadura de rodas, cha-
mamos todos os estudantes a se 
mobilizar, também e com par-
ticular importância pela rein-
tegração da estudante Amanda 
freire! A defesa das moradoras 
do CrUSP! Mais vagas no bloco 
das Mães, iluminação e creche. 
Por uma universidade sob o 
controle dos estudantes.

Mais de mil assinaturas contra os processos foram colhidas no ato.

Coluna de estudantes da USP marcou presença na enorme passeata.

Campanha contra os processos foi levada às ruas, junto à luta dos professores.

Amanda Freire, uma das estudan-
tes que recebeu o tratamento “vip” 
do reitor-interventor: eliminada da 
USP e expulsa do CRUSP com seu 

filho de colo.
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Das redes sociais:
"E opa sobre esse negócio do cala a boca, eu tava lá no XI con-
gresso também, quando uma porrada de gente gritou pra Natália 
Pimenta calar a boca. Dois pesos, duas medidas" 

GREVE, Caio. 2013

Mande seu texto para o 
Jornal da USP Livre!

É LIVRE
e-mail:  

usplivre@hotmail.com  

Leia nas próximas 
edições:

A continuação do artigo  
“A Cruspiana”, de ramote

“em que consiste a luta da 
mulher?”, uma resposta à política 

“feminista” do Psol e PSTU

a vergonha 
da prova de 
proficiência 
da feusp

A primeira etapa do proces-
so seletivo da pós-graduação da 
feUSP teve inicio em 17/4 com 
as provas de proficiência em lín-
gua inglesa; no dia 18 seriam re-
alizadas as de língua espanhola. 
Quando me inscrevi para o tal 
processo disponibilizei para a 
instituição meu nome completo, 
documentos pessoais, endereço 
físico e eletrônico, telefone para 
contato e tudo mais... porém não 
fui avisada por nenhuma dessas 
vias - assim como outros candi-
datos - sobre a mudança repen-
tina do local das provas. Começa 
aí o descaso e a falta de organiza-
ção e comprometimento da ins-
tituição que nos cobrou infames 
r$50,00 no ato da inscrição.

descumprindo o q estava 
elucidado no edital, as portas 
das salas onde seriam realiza-
das as provas foram abertas sete 
minutos após o preestabelecido. 
Nenhum documento de identi-
ficação nos foi pedido. Quando 
já estávamos parcialmente em-
poleirados uns sob os outros, 
e alguns ainda sem assento, o 
único fiscal da sala começou a 
chamar nome por nome da in-
terminável lista de inscritos e 
conferir documentos e dicioná-
rios q seriam utilizados. 

no meio da lista e já exausto, 
passados 45 minutos do horá-
rio previsto para a realização 
das provas, ele decide cancelar 
a verificação de documentos in-
formando q isso poderia ser fei-
to ao término da prova. Achou 
absurdo? Calma que tem mais...

ele começa então a distribuir 
as provas. elas não são suficien-
tes nem para a metade da sala. 
ele pede paciência dizendo q os 
pacotes foram trocados e q isso 
logo seria resolvido. ele sai da 
sala, permanece conversando 
no corredor. Os candidatos q já 
haviam recebido a prova, come-
çam a folhear, resolver questões, 
fotografar, trocar figurinha com 
o amiguinho do lado, sair da 
sala desacompanhados...

e quando finalmente as ou-
tras cópias chegam avulsas (nas 
mãos de sei lá quem, que se 
desculpou pela demora do Xe-
rOX) a maioria, é claro, se recu-
sa a fazer a prova. 

Surgem representantes do 
centro de línguas dando o ar de 
sua graça. Querem q façamos 
a prova de qualquer maneira, e 
sugerem q depois entremos com 
recurso . fazer a prova seria 
acordar com a falta de lisura e 
legitimidade do processo ainda 
que os interessados não possam 
abdicar de suas funções diárias 
em função do calendário da ins-
tituição. 

A PM foi chamada ao prédio, 
registramos um b.O.

Nosso futuro à comissão ju-
rídica pertence. Não se sabe se 
o processo será cancelado ou 
se irá procrastinar. fato é q os 
candidatos q se deslocaram de 
todas as partes do país, se prepa-
ram com afinco, perderam dia 
de trabalho e passaram por todo 
tipo de perrengue, não serão 
ressarcidos. fica o desrespeito, 
o ultraje, o abuso e o descaso da 
maior referência de “excelência 
de reputação” do meio acadê-
mico.

Priscila Luana

Já começou a 2ª copa fora rodas! Veja os resultados 
No último sábado, com o tem-

po ótimo, sol a pino, deu-se início 
a tão esperada Copa fora rodas, 
2º. Campeonato de futebol da 
Letras. Ao todo, contando com o 
jogo do meio da semana, foram 
realizados cinco jogos com seis 
times dos dez que estão inscritos 
no campeonato. 

Nesta fase, todos jogam contra 
todos. Nestes jogos foram marca-
dos 41 gols, sendo que “Marado-
na fC” e “Super Hamsters Soccer 
Adventure II” marcaram 10 gols 
cada, já “Transarinos f.C” marca-
ram apenas 2 gols e sofreram nada 
menos que 8. Com estas partidas 
já temos um novo artilheiro, da-
niel, o "Argentino", jogador do 
não menos argentino, “Marado-
na fC”. daniel marcou 6 gols, o 
segundo artilheiro também é do 
Maradona, gabriel. 

Os times que não jogaram 
foram, “elameexcluiudofeiçe”, 
“Jihad dos brothers”, “O Time dos 
Presos” e “Nau”. 

destes apenas o “Time dos Pre-
sos” justificou a não participação. 
Segundo o advogado do time, os 
jogadores não conseguiram o al-
vará de soltura para poder par-
ticipar. Um bilhete saído da cela 

escondido em um pedaço de pão 
não mordido afirma, no entanto, 
que os detentos participarão dos 
próximos jogos, nem que seja 
preciso "acertar as contas" com o 
carcereiro. 

Já o time “Nau” parece que 
abandonou o barco, ou afundou. 
O time saiu da competição, antes 
mesmo de começar.

No próximo sábado tem mais 
Copa fora rodas, a partir das 10h 

no CePeUSP. Compareçam! Par-
ticipem! Joguem! Ainda há vagas 
nos times.

Veja a lista dos principais 
artilheiros e da classificação 

geral na tabela. 

Classificação Copa 
Fora Rodas

Colocação Time Pontos Jogos Gol Pró Gol Contra Saldo Gol C. Amarelo C. Vermelho
1 Arrocha os Gambé 4 2 7 6 1 0 0
2 Maradona F.C 3 2 10 5 5 0 0
3 Inferno Coral 3 1 5 3 2 0 0
4 Super Hamsters Soccer Adventure II 3 2 10 10 0 0 0
5 Malibu Futebol Regatas e Grelha 1 2 7 9 -2 0 0
6 Transarinos F.C 0 1 2 8 -6 0 0
7 Jihad dos Brothers 0 0 0 0 0 0 0
7 Elamexcluiudofeiçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Time dos Presos 0 0 0 0 0 0 0

Artilheiros
Nome Time Gols
Daniel, o Argentino Maradona F.C 6
Gabriel Maradona F.C 5
Gabriel Inferno Coral 4
Jamaica Malibu Futebol Regatas e Grelha 3
Naldo Malibu Futebol Regatas e Grelha 3
Breda Maradona F.C 3

entrevista com o tucano
”O DCE tem uma função 

primordial em nossos planos”

Um dia desses, pela floresta 
da Insanidade, tive a oportuni-
dade de ouvir o longo relato de 
um Tucano, velho conhecido, 
desses de bico enorme, que me 
explicou muitas coisas do plano 
de governo e de sociedade, que é 
sempre debatido na cúpula parti-
dária. depois de falar livremente 
sobre o “merecimento” no plano 
de carreira do funcionalismo, que 
consiste em um chicote molhado 
com açúcar, disse brincando, ele 
perorou sobre a necessidade de 
se reduzir o estado ao mínimo 
do mínimo, e então passou a me 
falar do plano do Partido em rela-
ção ao movimento estudantil.

–  Mas que importância os es-
tudantes têm – indaguei – diante 
de tão nobres planos do Partido?

– Ora, isso é muito elementar... 
As pessoas envelhecem e sempre 
precisamos renovar nossa base de 
apoio. Na democracia, não basta 
ter os juízes e a imprensa na mão, 
nem controlar o pleito pelo di-
nheiro: precisamos de eleitores, 
e eles é que asseguram a legitimi-
dade de nossas medidas de con-
tenção dos ânimos do povo. Os 
jovens eleitores são, em número 
expressivo, estudantes, mas eles...

– Não simpatizam com as me-
didas mais violentas!

– Não, não é bem isso... Acon-
tece que os estudantes ainda não 
conhecem bem a lei da vida, de 
que uns mandam e outros obe-
decem, de que há trabalhadores 

e empregadores, que todas as 
pessoas têm um preço, e que não 
podemos aceitar que invadam os 
nossos imóveis...

– desocupados?!
– Você está caçoando! estou 

falando da propriedade privada, 
assegurada pela lei! enfim, os 
estudantes são muito sensíveis a 
tropas de choque, balas de borra-
cha e cães, talvez pela hombrida-
de que foi perdida ao longo dos 
anos...

– Isso parece o feliciano falando!
– Ora, até a POLI tem curso de 

bíblia!
– essa eu não engulo! Vá lá que 

eles não têm muita ideia de mun-
do, salvo a que passa por uma 
garrafa de... bem, ao menos cren-
tes eles não são!

– Não vou discutir sobre isso! 
É ver e ver!

ele prosseguiu, com o mesmo 
ânimo:

– Para nós, tucanos, pouco 
importa se o dCe da USP é con-
trolado pelo PSTU ou pelo PSOL, 
PT ou outro qualquer, contanto 
que realmente CONTrOLe os 
ânimos dos estudantes, de modo 
que eles pensem que estão se en-
volvendo em grandes questões 
políticas ou humanitárias, ou 
com a dignidade da mulher...

– Ah, de fato – interrompi – 
eles sempre falam da dignidade 
da mulher e do negro, e têm até 
um grupo de mulheres que ir-
rompe do nada, cantando musi-
quinhas como “Nós somos mu-
lheres, e...”

– Claro, claro... Mas tanto eles 

como nós, tucanos, sabemos mui-
to bem que só os negros morrem, 
nos enfrentamentos com a po-
lícia, e as mulheres pobres é que 
são vitimas da violência!

– Isso é discurso comunista, 
Sr.!

(ele fingiu que me dava um tiro 
na testa, mas sempre de bom hu-
mor)

– Mas não percamos o essencial 
disso tudo: o dCe tem uma fun-
ção primordial em nossos planos: 
além de controlar os estudantes, 
faz com que eles pensem que são 
revolucionários, idealistas... defesa 
de mulheres, negros, palestinos... 
só coisas fantasmagóricas, até que 
um belo dia esses jovens crescem e 
percebem que, se quiserem ganhar 
dinheiro, terão que defender nos-
sas ideias, e então deixarão os seus 
partidos de “esquerda”!

– Não é possível, agora o Sr. é 
que está caçoando!

– repito: a função que ide-
alizamos para os estudantes é 
justamente essa que vem sendo 
cumprida na USP: PS-tu, PiSol e 
dCe desempenham a tarefa de 
MedIAr ou AMACIAr a mente 
dos jovens ainda ineptos ou inap-
tos para assumirem a lei da vida! 
Imagine um partido que não tem 
um vereador sequer e com tantos 
seguidores na USP! É óbvio que 
esses estudantes, ainda ingênuos, 
depois de algum tempo caem na 
real e seguem o caminho da vida, 
senão esse partido seria muito for-
te! Calcule o número de adeptos 
que eles teriam! Mas o que impor-
ta é que eles, enquanto uspianos, 

estão agem como queremos, cum-
prindo o papel mediador entre os 
esquerdistas e os tucanos, e rece-
bem seu quinhão por causa disso! 
Isso tudo é melhor do que deixar o 
dCe cair em mãos erradas...

– estou impressionado! eu 
achava que os seguidores do dCe 
eram sinceros em suas crenças!

– bem, temos um outro meio 
de controlar isso. Mas sei muito 
pouco sobre isso, e mesmo que 
soubesse mais, não poderia dizer...

diante de meu olhar pasmo, ele 
continuou:

– Veja você aquela história da 
maconha na USP...

– Não foi pela maconha... – 
questionei com um sorriso irôni-
co.

– está bem, não vou esconder 
de você... É óbvio que não gasta-
ríamos milhões com helicópteros, 
cavalaria, tropa de choque, etc., 
se fosse por um bando de jovens 
que quisesse fumar maconha. 
Nunca usaríamos a mesma técni-
ca de desocupação empregada no 
Carandiru, evitando a presença 
de testemunhos e peritos e pre-
parando as provas a nossa favor, 
se não fosse algo que mexesse no 
coração de nossos movimentos, 
digamos, políticos. Acontece que a 
USP é um lugar muito importante 
no orçamento estadual, e também 
um lugar onde podemos, arrã (pi-
garreou) fazer investimentos e 
reinvestimentos, contratos com 
empresas que utilizam os labo-
ratórios, um toma-cá-dá-lá com 
empreiteiras, e coisas do gênero. 
Todo mundo tem seu ganha-pão, 
não é mesmo?

por Reginaldo Parcianello


