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E os que lutam por “democracia 
na USP” acabaram com a 

democracia nas assembleias

Com os professores em greve

Pelo fim dos processos, 
Fora Rodas, Fora PM

Na última sexta-feira (26), 
estudantes processados da USP 
ocuparam mais uma vez o cora-
ção de São Paulo junto com os 
professores da rede estadual em 
greve. Os estudantes da USP, 
Unifesp e a Unesp marcharam 
junto com os professores durante 
a manifestação que contou com 
a presença de milhares de educa-
dores que estão em luta.

Os processados da USP uti-
lizaram este dia de mobilização 
para ampliar a campanha contra 
a tentativa de colocar na cadeia 
72 estudantes que participaram 
da ocupação da Reitoria em 
2011.

Esta foi mais uma inciati-
va dos estudantes presos para 
ampliar a campanha contra di-
tadura de Rodas, denunciando 
amplamente à população como 
os governos do PSDB tratam os 
estudantes que protestam contra 
a destruição do ensino público 
no País.

No final do ato, o  companhei-
ros André Sarmento, um dos 72 
processados da reitoria, utilizou 
sua fala no carro de som para 
denunciar ditadura do PSDB, a 
privatização da USP promovi-
da pelo reitor-interventor João 
Grandino Rodas, além de exigir 
o fim da intervenção da PM do 
campus. O companheiro tam-
bém pediu o apoio para a greve 

dos estudantes da Unesp (que 
se levantaram contra o sucatea-
mento da universidade), fazendo 
um chamado à unificação das lu-
tas contra o governo inimigo da 
Educação e do povo trabalhador.

A campanha conta os pro-
cesso é uma luta em defesa dos 
interesses dos estudantes e de 
toda a população brasileira, pela 

garantia de que o País possa pro-
duzir e desenvolver seu próprio 
conhecimento, contra a privati-
zação das universidades, que é o 
aborto desta possibilidade.

O Jornal da USP Livre! chama 
a todos os seus leitores, apoia-
dores e simpatizantes, estudan-
tes, professores e funcionários, 
a participarem da campanha 

contra os processos, em defesa 
da educação pública e gratuita 
atacada pelo reitor-interventor 
João Grandino Rodas, e das li-
berdades democráticas que estão 
sendo pisoteadas pela Polícia 
Militar.

Nessa sexta, novamente, va-
mos às ruas defender os que lu-
taram! Todos ao ato na Paulista!

Greve e ocupação na Unesp de Marília
Nessa semana, dia 23 de 

abril, cerca de mil estudantes 
realizaram uma assembléia 
geral e aprovaram a greve ge-
ral por tempo indeterminado, 
ocupação do prédio da direto-
ria e do restaurante universitá-
rio até que haja a revisão das 
bolsas de auxílio sócio-econô-
mico. Segundo os estudantes 
do campus, eles tem se mobi-
lizado contra a precarização 
das medidas de permanência 
estudantil, pois faltam bolsas, 
refeições e vagas na moradia 
estudantil.

Além disso, existe uma de-
fasagem no número de profes-
sores concursados. Para tentar 
disfarçar esse problema, alguns 
cursos funcionam com profes-
sores substitutos. esses profes-
sores não podem orientar pes-
quisas, recebem menos e não 
possuem direitos trabalhistas.

Os estudantes lutam tam-
bém contra o PImeSP (Progra-
ma de Inclusão por mérito do 
estado de São Paulo) que pode 
ser aplicado pelas reitorias 
das estaduais. estas se negam 
a aplicar uma política efetiva 

de cotas nestas universidades. 
foi votado na ocupação um 
comando de greve unificado 
com a UNeSP/Ourinhos que 
também se encontra em greve 
e ocupada.

Deliberação da Assembléia 
Geral dos Estudantes da 
Faculdade de Filosofia e 
Ciências de Marília:

1) por maioria contrastante 
de votos decidimos pela Gre-
Ve GerAL dOS eStUdAN-
teS;

2) por maioria contrastante 
de votos decidimos pela OCU-
PAÇÃO dO PrÉdIO dA dI-
reÇÃO da faculdade;

3) por maioria contrastante 
de votos decidimos por OCU-
PAÇÃO (eNtrAÇO) dO 
reStAUrANte UNIVer-
SItÁrIO AtÉ A reVISÃO 
dAS BOLSAS de AUXÍLIO 
SÓCIO-eCONÔmICO;

Leia a pauta de reivindicaçõe:

-Construção imediata de 
um novo bloco na moradia 

estudantil da ffC com 
acessibilidade plena e que 
estudantes do CAUm e 
pós-graduandos sejam re-
gularizados na moradia;

-Ônibus que faça o 
percurso de volta dos es-
tudantes para moradia e 
jardim cavalari;

-que o piso das bolsas 
BAAe I, II e III seja de um 
salário mínimo com rea-
juste anual de acordo com 
a inflação;

-que todas as bolsas 
socioeconômicas sejam 
de 12 meses;

-Construção de um 
restaurante Universitário 
que atenda a demanda da 
comunidade Unespiana e 
mariliense;

-Volta do pão e da fari-
nha de mandioca no res-
taurante Universitário;

-Café da manhã no 
r.U., com funcionários públi-
cos e seus direitos trabalhistas;

-Opção vegetariana todos os 
dias no r.U;

-Ampliação do Centro de 
Convivência Infantis (CCI) nos 

âmbitos estrutural, de vagas e 
de funcionários concursados;

-reforma e ampliação da 
biblioteca da ffC que aten-
da a demanda da comunida-
de mariliense e estudantes do 

CAUm;
-que os parâmetros de sele-

ção da bolsa BAAe I e moradia 
elaborados pela Comissão Lo-
cal de moradia sejam encam-
pados pela universidade

A coluna de estudantes da USP marcou presença no último ato que contou com 20 mil professores. Vamos repetir a dose!
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Formar uma coluna 
dos estudantes 
da USP, Unifesp e 
Unesp na Paulista

Nesse momento, estudantes 
da Unesp em Marília, Ourinhos 
e Assis estão em greve.

Os companheiros da USP e 
da Unifesp foram processados 
por lutarem no último período e 
se enfrentarem com a política de 
sucateamento das universidades 
públicas imposta pelo governo 
estadual e federal.

Nessa sexta-feira, vamos às 
ruas para protestar e exigir o fim 
dos processos! Vamos lutar jun-
tos contra a destruição do ensino 
público e em defesa das nossas 
reivindicações.

Chamamos a todos a formar 
um bloco e levantar essas reivin-
dicações na passeata dos profes-
sores da rede estadual em greve 
amanhã!
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Entrevista com o 
Tucano
3ª parte

“... acabamos acatando a ideia da nossa 
amiga do Ministério Público, que tem 

um gato mole na mão, mas tem pulso fi rme”
O tucano das Mil e uma noi-

tes, que achava que morreria se 
fechasse o bico, continuou:

– Vou contar sobre um jogo de 
cena – disse-me o tucano. Houve 
uma ocasião em que nos reuni-
mos, alguns líderes do partido, 
juízes, uma promotora com um 
gato no colo, o reitor e até o go-
vernador...

– Você está falando dos 72 pre-
sos da USP?

– Sim, eles mesmos. Na oca-
sião, estávamos decidindo como 
preservaríamos nosso nobre rei-
tor da acusação de ser linha dura. 
A princípio, ele não entendia isso, 
e repetia que queria a expulsão 
dos terroristas, etc. Ele tem lá os 
seus problemas, mas no fundo 
é um bom rapaz! Bem, um dos 
nossos, que participa ativamen-
te da universidade, o tenente F., 
que comprou um Civic novinho, 
apesar de ser militar!, sugeriu que 

montássemos um joguinho com 
a vida dos estudantes. Funciona-
ria assim: daríamos um jeito para 
expulsarmos uns 30 de uma só 
vez, e, depois de alguns dias de 
discussão, reuniões com o Con-
selho Universitário e debates de-
mocráticos, o reitor surgiria das 
trevas e anunciaria seu pedido de 
libertação incondicional de todos 
os acusados!

– Como os condenados à mor-
te que são anistiados pelo rei no 
último momento?

– Bingo! Ele é xerifão e rei ao 
mesmo tempo!

– Mas isso acabou não ocor-
rendo...

– O restante da história é co-
nhecido: para poupar o xerifão, 
para ele continuar como fi gura-
-chave de nossos esquemas, aca-
bamos acatando a ideia da nossa 
amiga do Ministério Público, que 
tem um gato mole na mão, mas 

tem pulso fi rme e, é claro, o poder 
de formular qualquer acusação, 
por estapafúrdia que seja...

– Mas não estou certo se é um 
grande plano colocar os 72 na ca-
deia...

– Não é isso o que importa, 
meu amigo! O que interessa é 
que os tenhamos nas mãos por 
alguns anos, de modo que isso 
sirva de exemplo para os demais 
estudantes. Antes de moverem 
um músculo, eles pensarão nas 
consequências! Quantos anos de 
discussão sem ação eles vão levar 
até que inventem outra forma de 
nos incomodar, heim? Golpe de 
mestre!

– Claro que essa história vai ter 
fi m.

– Sem dúvida. Na minha opi-
nião, o nosso partido deverá dar 
um fi m à história o quanto an-
tes, pois novas coisas ocorrerão, 
no mais tardar um ano, quando 
o porte de drogas for legalizado 
para os consumidores. Claro que 
isso signifi cará um golpe numa 
de nossas maiores fontes de 
apoio, pois qualquer reles taxista, 
corretor ou especulador que nos 
apoia, tem a fi rme convicção de 
que as drogas são a raiz do mal 
no mundo. Aí é que entra a nossa 
nova base, os evangélicos, como 
lhe falei anteriormente.

Por Reginaldo Parcianello
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Em que consiste a 
luta da mulher?
Uma reposta à política “feminista” do PSOL e PSTU
pArTe 4 De 5

As principais prejudicadas são as 
próprias mulheres

essa concepção [a do Psol e 
PSTU, tratada nos artigos anterio-
res, N. do E.] e a política que dela 
decorre é extremamente prejudi-
cial em primeiro lugar para a luta 
das próprias mulheres.

Primeiro porque não con-
tribui para esclarecer o verda-
deiro problema da opressão da 
mulher. É um método burguês, 
de uma classe dominante, que 
gosta de “educar” os membros 
da sociedade sobre a base da 
imposição e da força, não da 
discussão esclarecedora, da co-
ação, não da evolução da sua 
consciência política.

Segundo, porque não agrega 
pessoas para a sua luta, mas ao 
contrário, cria uma situação de 
hostilidade e antagonismo que, 
diante da inevitável arbitrarie-
dade, indispõem as pessoas com 
a luta das mulheres. Podemos 
ver claramente na USP que esse 
método tem sido utilizado sis-
tematicamente não apenas para 
dividir arbitrariamente os estu-
dantes, como para frear a luta 
contra rodas, contra os pro-
cessos etc. em momento algum 
a suposta defesa da causa da 
mulher contra o machismo (a 
manipulação) ajudou em nada a 
fazer avançar a luta de todos os 
estudantes. É difícil de entender 
que a luta das mulheres, parte 
mais oprimida do estudantado, 
não vai avançar um único centí-
metro para a frente sem o avan-
ço da luta geral?

Não é possível a um setor 
oprimido querer impor um 
modo de pensar e agir a um 
grupo socialmente privilegiado 
sem ter por baixo uma base real 
e sem impor a ele uma derrota 
política e social geral. É possí-
vel as mulheres se organizarem 
e lutarem para conquistar o di-
reito ao voto, ao aborto, licença-
-maternidade, creches, igualda-
de salarial etc.

mas um grupo de mulheres 
procurar impor um determi-
nado modo de agir e pensar 
aos homens, que são um grupo 
opressor, principalmente ao es-
tado opressor da mulher só pode 
durar enquanto um setor dos 
próprios opressores e um setor 
poderoso der respaldo a isso e 
mesmo assim e uma escala infi -
nitesimal. O mesmo serve para 
a luta dos homossexuais e dos 
negros. Não se trata de uma ver-
dadeira conquista, mas de uma 
concessão às leis que querem 
impedir a expressão de determi-
nados preconceitos, que pode ser 
revogada a qualquer instante e se 
voltar contra as próprias mulhe-
res. Isso para não dizer que tais 
leis são apenas uma fachada, 
que nenhum poderoso vai pa-

gar pena por racismo, como se 
tem visto, e que ela vai ser usa-
da, como tem sido usada, contra 
os próprios negros. É como se 
o fi lho mais novo tivesse poder 
de impor coisas ao irmão mais 
velho. tal situação só é possível 
se os pais permitem, pois o mais 
novo é evidentemente mais fra-
co que o mais velho. Para a luta 
das mulheres prosperar é preciso 
que suas conquistas sejam reais, 
não imaginárias. realmente con-
quistadas e não concedidas. A 
mulher precisa prosperar social-
mente, economicamente, não 
apenas em palavras, mas sobre 
uma base material sólida.

É preciso esclarecer, por 
exemplo, que não é possível ao 
homem ser livre se a mulher é 
escravizada e que não é possível 
mudar a sociedade com apenas 
a força de metade dela. esse es-
clarecimento fortaleceria muito 
mais a luta das mulheres do que 
a tentativa de impedir os homens 
de falar palavrões, o que além de 
inefi caz é de um moralismo dig-
no de padres e não consegue fa-
zer avançar a luta real das mulhe-
res e a adesão dos homens a elas.

quem sustenta essa políti-
ca? Pode parecer chocante para 
alguns e pode dar margem a 
mais acusações de “machismo” 
por parte das nossas “feminis-
tas”, mas a política que elas de-
fendem parte de um setor do 
próprio imperialismo, o setor 
“democrático” e é impulsionada 
no Brasil principalmente pelo 
Pt e pelo PCdoB, à qual ironi-
camente esses partidos dizem 
tanto combater. Partiu dos mi-
nistérios e secretarias dirigidos 
por Pt e PCdoB a orientação 
de censura de livros por terem 
conteúdo racista, a proposta da 
PeC 122, e muitas outras. quem 
não se lembra da cartilha que o 
governo Lula elaborou em que 
propunha a substituição de pala-
vras consideradas ofensivas por 
eufemismos absurdos, tais como 
a substituição da palavra “anão” 
por “pessoa verticalmente preju-
dicada”?

É uma política demagógica 
que visa a dar principalmente a 
setores da pequena burguesia a 
ilusão de que a democracia che-
gou para todos e agora vivemos 
num mundo de maravilhosa 
igualdade, onde só falta aparar 
algumas arestas. quem acredita 
que o estado burguês-latifundi-
ário-escravagista brasileiro colo-
cou-se na defesa dos oprimidos 
está simplesmente delirando.

Natália Pimenta, Aline Toledo, 
Perci Marrara e Laura Gontijo

do coletivo rosa Luxemburgo, 
de mulheres do PCO

Manchetes que não foram
“Uma situação que aprofunda e contribui para alargar o abismo social” 
“Sexta-feira dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra e dia do 
assassinato do grande líder abolicionista Zumbi dos Palmares” 
“Nada será capaz de impedir que a gestão de Rodas seja nati-morta”

WhiskyLeaks

Resposta ao ato 
“feminista” do DCE

Alguém poderia explicar-me 
concretamente o que seria ma-
chismo? No Código Penal não 
consta nada.

O que foi descrito me parece 
mais beicinho de crianças mi-
madas brincando de revolucio-
nários esquerdistas que tiveram 
o brinquedo quebrado. 

esse PCO não toma jeito, 
fi ca estragando a brincadeira 
dos meninos apontando inco-
erências...

enquanto o movimento es-
tudantil organizado fi ca discu-
tindo o fato de um militante ter 
mandado o outro “calar a boca”, 
seja lá de qual orientação sexual 
forem, (nem vias de fato chega-
ram e se chegassem eu aposta-
ria na menina), a luta, contra as 
ações concretas da burocracia 
contra os estudantes, fi cam rele-
gadas a segundo plano e o "cala 
boca" verdadeiro promovido 
pela burocracia atinge e ameaça 
de verdade a todos.

O miss bixete e o Integra poli, 
dado o fato dos organizadores 
terem “incitado ao crime” ao 
promoverem gincanas que con-
tinham ofensa moral, prática de 
ato obsceno e pornografi a, po-
deriam fazer seus organizadores 
serem responsabilizados crimi-
nalmente.

Porém, o fato contunden-
te mesmo é que foi utilizado, 
com autorização da “burocracia 
USP”, o dinheiro e o espaço pú-
blico da Universidade para essa 
festa, no mínimo, idiota.

em relação a essas festas, que 

ocorrem no espaço da Univer-
sidade, o dCe , como repre-
sentante de todos os estudantes 
perante a Universidade, possui 
capacidade postulatória, para 
de ofício, solicitar a reitoria que 
impeça a sua realização, poden-
do representar o mP para inter-
pelar judicialmente ao reitor se 
esse não envidar esforços para 
impedi-las. Pode até chegar a 
destituição do reitor por im-
probidade administrativa.

Já pensaram que legal seria 
o reitor ser destituído do seu 
cargo por não cumprir a função 
pública e por uma denúncia fei-
ta pelo dCe.

O dCe deve porém se con-
ter, pois está citando o nome 
do aluno e incitando os outros 
alunos contra ele, sem que sua 
culpa tenha sido apurada e 
condenada pelas instâncias ad-
ministrativas e legais se algo de 
errado ele fez.

Isso caracteriza criminal-
mente a Injuria e a difamação, 
crimes tipifi cados no Código 
Penal, já que visa a criar falsa-
mente um fato crime, e pode 
voltar-se contra vocês se ele 
resolver valer-se dos mesmos 
métodos e denunciar também.

dessa forma estarão fazendo 
o serviço da burocracia da elite 
sem que eles precisarem mexer 
uma palha.

Chamem um ato público de 
verdade contra oponentes ver-
dadeiros.

Luis Rodrigues

Mais jogos da Copa 
Fora Rodas

No último sábado, dia 27, no-
vos jogos da Copa fora rodas 
foram realizados. Os resultados 
dos jogos mudaram um pouco a 
classifi cação até agora no 2º Cam-
p eonato de futebol da Letras.

O “Inferno Coral” assumiu a 
liderança com seis pontos e saldo 
positivo de sete gols, seguido pelo 
“malibu futebol regatas e Gre-
lha” com quatro pontos e um jogo 
a favor. 

A lanterninha está  com os 
“transarinos f.C.”  que tem nada 
menos que 11 gols contra, mas 
apenas dois jogos realizados. 

O “time dos Presos”, apesar da 
sétima colocação, ainda não jogou 
nenhuma partida, pois continua-
va encarcerado. O advogado nos 
informou que a liberação só veio 
no domingo, dia em que nenhum 
outro time podia. mas disse que 
os craques estão treinando no 
xilindró e ainda vão jogar. Próxi-
mo sábado, dia 4 tem mais jogos. 
Acompanhem!

Colo-
cação

Time Pontos

1 Inferno Coral 6

2 Malibu Futebol 
Regatas e Grelha

4

3 Arrocha os Gambé 4

4 Maradona F.C. 3

5 Super Hamsters 
Soccer Adventure II

3

6 Jihad dos Brothers 3

7 Time dos Presos 0

8 Transarinos F.C. 0

Classificação da Copa Fora Rodas 2013


