
607 dias de 
polícia no 

campus

Novamente a direção do 
DCE da USP (Psol/PSTU) evi-
taram a organização de mais 
uma assembleia geral dos estu-
dantes. No último sábado, dia 
4 de maio, foi realizado o CCA 
(Conselho de Centros Acadê-

micos) e entre um dos pontos 
debatidos, foi discutida a reali-
zação de uma nova assembleia 
já que a última, do dia 11 de 
abril, foi implodida pela dire-
ção com as falsas acusações de 
machismo.

Nesta discussão, parte dos 
Centros Acadêmicos presentes 
defenderam que fosse realizada 
uma assembleia para o dia 16 
de maio, devido a urgência de 
discutir a organização do mo-
vimento estudantil diante dos 
recentes ataques de Rodas e da 
mobilização conjunta com os 
estudantes da Unesp que estão 
em greve.

A direção do DCE pronta-

mente defendeu contra a reali-
zação da assembleia nesta data 
e propôs que não fosse mar-
cada nenhuma outra data até 
que outro CCA fosse realizado 
para supostamente discutir a 
mobilização e depois realizar 
uma grande convocação. Ou-
tro argumento, típico, apresen-
tado pela direção do DCE, foi 
que em duas semanas não seria 
possível convocar a assembleia.

A proposta foi votada e por 
apenas dois votos de diferen-
ça, 11 a 9, com 5 abstenções, 
não foi aprovada. Foi aprovado 
posteriormente um CCA para 
o dia 18 de maio que talvez dis-
cutirá uma nova data. Foi até 
proposto um CCA para o dia 
11 de maio, mas a direção do 
DCE defendeu contra usando 
como a desculpa esfarrapada 
de que não seria possível, pois 
dia 12 de maio, domingo é dia 
das mães.

Com esta proposta, as chan-
ces de uma nova assembleia 
acontecer são nulas. A direção 
do DCE no dia 18 vai apresen-
tar novos “obstáculos” para a 
realização da assembleia, entre 
eles os congressos da UNE e 
da Anel, que aconteceram no 
final do mês e para tanto é ne-
cessário a organização destes e 
não de uma assembleia, o que 
inviabiliza uma assembleia em 
maio. Em junho, usarão como 
argumento as provas de final 
de semestre como empecilho 
para se marcar uma nova as-
sembleia que talvez ocorra só 
no segundo semestre. 

O maior ataque ao mo-
vimento estudantil 
no atual momento 
são os processos 

contra aqueles que lutam, 
como punição às manifesta-
ções, ocupação de reitoria, 
etc. E a USP é o principal 
foco destes processos, com 
mais de cem casos diferentes, 
sendo os 72 presos na desocu-
pação da reitoria, 11 na mora-
dia retomada e tantos outros. 

Eles já foram punidos em 
um processo administrativo, 
com pena de suspensão de 5 a 
15 dias e agora estão sofren-
do um processo criminal, que 
pode leva-los a até oito anos 
de prisão. Além destes, tam-
bém passaram pelo tribunal 
de inquisição de Rodas e po-
dem ser condenados criminal-
mente os estudantes presos na 
reintegração da Moradia Re-
tomada. Há ainda as recentes 
intimações da polícia sobre o 
catracaço no bandejão, ocor-
rido em uma manifestação 
contra os próprios processos, 
estudantes que foram elimi-
nados, entre outros casos.

Em toda universidade em 
que os estudantes lutam con-
tra os ataques ao ensino pú-
blico e gratuito, a situação de 
perseguição política é o mes-
mo. Casos como a Unifesp, 
Unesp, UFMT, UFES, entre 
outras, possuem diversos ca-
sos de estudantes processa-
dos.

Não há qualquer respaldo 
legal, sequer, para que isto 
seja levado em frente. É uma 
verdadeira inquisição, em que 
é imputada a maior quantida-
de de crimes possíveis, com 
provas falsas, etc. No caso 
dos 72 presos, isto fica claro 

quando a própria promotora 
que lhes denunciou, declarou 
à imprensa que eles são “ban-
didos”, ou seja, são crimino-
sos por princípio.

Esta situação coloca em 
xeque qualquer liberdade de 
manifestação dos estudantes 

e de toda a sociedade. Caso 
as acusações sejam acatadas, 
qualquer tipo de manifestação 
poderá ser considerado um 
crime, levando quem ousar se 
levantar aos ataques dos go-
vernos à cadeia.

Devido ao caráter político 

destes processos, a única for-
ma de combatê-los é travan-
do uma luta no mesmo plano, 
com uma ampla campanha 
política, denunciando os ata-
ques e em defesa dos méto-
dos de luta do movimento 
estudantil.
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Muita “democracia” e 
nenhuma assembleia

Contra os processos, a luta

E a assembleia?
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Greve na Unesp: 
Assis e Araraquara 
também em greve

A expulsão de cinco estu-
dantes da moradia estudantil 
da Unesp Araraquara depois de 
uma sindicância mobilizaram 
os estudantes que decidiram em 
assembleia entrar em greve rei-
vindicando melhores condições 
para a permanência estudantil.

Já em Assis, no último dia 

26, os estudantes aprovaram a 
greve em assembleia com cerca 
de 500 estudantes. As reivindi-
cações também são sobre assis-
tência estudantil. Os estudantes 
reclamam dos cortes de bolsas e 
falta de moradia.

A greve na Unesp já atinge 
quatro campi, Ourinhos, Marí-

lia que faz greve com ocupação, 
Assis e Araraquara. Outras uni-
dades como Bauru e Presidente 
Prudente também estão mobili-
zados e devem aprovar greve. 
Os estudantes estão organizan-
do uma paralisação estadual.

Todo apoio à greve dos estu-
dantes da Unesp!

Direção da FFLCH condena e promove 
festa da Letras

A direção da Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Hu-
manas, dirigida pelo professor 
Sérgio Adorno apresentou um 
Comunicado da Diretoria para 
os estudantes alertando sobre a 
festa que será realizada hoje na 
Faculdade de Letras.

No texto do comunicado, os 
diretores do Centro Acadêmi-
co e Estudos Literários, Carlos 
Drummond de Andrade, (CA-

ELL) são acusados de realizar a 
festa sem pedir a autorização da 
diretoria.

A diretoria ainda responsabi-
liza, de antemão, os diretores do 
CAELL de um possível dano ao 
patrimônio que possa ser causa-
do pela festa.

O repúdio da diretoria da 
FFLCH às festas na unidade é 
comum. Mas ao mesmo tempo 
que está condenando a festa a 

diretoria faz um favor para os or-
ganizadores divulgando a festa, 
pois envia o comunicado para os 
estudantes da faculdade. E mui-
tos ficam sabendo das festas por 
estes comunicados.

Os organizadores agradecem. 
A festa “Letreia Desvairada” 
acontece hoje, a partir das 22h30 
no Prédio da Letras. Os que pu-
derem ajudar na cerveja e no cai-
xa também são bem vindos.

”Time dos presos” estreia na Copa Fora Rodas
No último sábado, dia 4, final-

mente, o “Time dos presos” reali-
zou sua primeira partida na Copa 
Fora Rodas. O jogo realizado na a 
tarde foi contra o time do “Mali-
bu Futebol Regatas e Grelha”.

Os processados não tiveram 
muita sorte e levaram nada me-

nos que sete gols, mas pelo me-
nos marcaram três gols. Infeliz-
mente outros times não puderam 
jogar neste final de semana e esta 
foi a única partida realizada.

Com este resultado, o “Mali-
bu” assume a liderança com sete 
pontos e o “Time dos presos”, 

apesar da derrota, mantem-se 
em sétimo colocado, a frente dos 
“Transarinos”. 

Durante a semana devem acon-
tecer novos jogos e no próximo 
sábado, dia 11, apesar de véspera 
do dia das mães, alguns times tam-
bém devem jogar. Acompanhem!

Tendo tomado conhecimen-
to de uma festa a ser realizada 
na sexta feira, 03/05,

após as 22h30, no Prédio de 
Letras, a direção e as Chefias 
dos Departamentos comuni-
cam o seguinte.

a) Os organizadores da festa 
não solicitaram a autorização à 
Direção da Faculdade e nem às 
Chefias dos Departamentos.

a) Os prédios não compor-
tam nenhuma outra atividade 
que não de caráter estritamente 
acadêmico; em outros termos, 
os prédios não oferecem ne-
nhuma das condições mínimas 
de higiene e segurança para 
atividades que envolvam gran-
de número de pessoas.

b) A Direção e as Chefias 

dos Departamentos, preocupa-
das com a iminência do evento, 
alertam as autoridades univer-
sitárias sobre os graves pro-
blemas que poderão resultar 
da realização de uma festa nas 
dependências desta Unidade, 
responsabilizando o CAELL 
por qualquer tipo de dano ao 
patrimônio e aos participantes 
deste evento que, eventual-
mente, ocorrer.

São Paulo, 03 de maio de 
2013.
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Casa de Cultura 
Negra da USP

O Núcleo de Consciência 
Negra da USP, fundado em 
1987, está lutando para ser re-
conhecido pela reitoria e para 
ter garantido o espaço que ocu-
pam há 26 anos. Um local para 
promover debates, atividades 
políticas, culturais, cursos etc.

Para isso lançaram uma cam-
panha por meio de uma peti-
ção pública. Assinem e apoiem! 
Abaixo o manifesto e o link 
para assinatura da petição.

Abaixo-assinado Mani-
festo pela criação da Casa da 
Cultura Negra na USP

Para:Governador e Depu-
tados Estaduais de São Paulo 
e Reitoria da Universidade de 
São Paulo

Pedimos o seu apoio para 
que o Núcleo de Consciência 
Negra (NCN) conquiste o re-
conhecimento da Reitoria da 
Universidade de São Paulo e 
que esta nos conceda a auto-
rização de uso do espaço que 
ocupamos há 26 anos para lu-
tar contra o racismo e por in-
clusão sócio-étnico-racial da 
população negra. 

A Casa da Cultura Negra 
será o espaço do Núcleo de 
Consciência Negra na USP. 

A criação do NCN ocorreu 
em 13 maio de 1987 através da 
auto-organização de funcioná-
rios, professores e estudantes 
da USP, que começaram então 
a fazer política a partir desta 
entidade do movimento Negro, 
nascida dentro da USP. 

Consolidamos nossa atua-
ção política na Universidade 
com uma vitoriosa ocupação, 
que viabilizou criar o 1ª Cur-
so Pré-Vestibular para Jovens 
Negros do Estado de São Pau-
lo, e que continua em ativida-
de até os dias atuais. Além do 
‘Cursinho’ noturno e diurno, o 

Núcleo realiza inúmeras ativi-
dades políticas, educacionais, 
acadêmicas e culturais dentro 
da USP, dentre elas destacamos: 
o Centro de Estudo de Idiomas 
(CEI), os debates e seminários 
sobre a história, demandas e 
cultura afro-brasileira. 

Nossa dificuldade de ma-
nutenção do barracão é histó-
rica, pois a USP, ao longo dos 
nossos 26 anos de existência, 
sempre mostrou-se contrária 
à existência de uma associação 
autônoma com o perfil reivin-
dicatório que temos, dentro de 
seus muros. 

Desde sua fundação, o 
NCN cumpre um papel agre-
gador entre ativistas da causa 
pelos direitos civis da popula-
ção negra. Em seus 26 anos de 
(r)existência, o NCN sempre 
defendeu a necessidade de re-
parações históricas e a imple-
mentação de ações afirmativas 
para a população negra e, nun-
ca deixou de mostrar à socie-
dade a contribuição da cultura 
afro-brasileira na formação do 
nosso país. A reitoria da USP 
decidiu negociar um Convênio 
conosco, mas até o momento 
não sinalizou onde pretende 
colocar o NCN e nossos proje-
tos político-sociais. 

Reivindicamos a criação 
da “Casa da Cultura Negra da 
USP”, pois temos uma vasta 
história dentro da USP, somos 
numericamente a maioria da 
população brasileira, mas ain-
da uma minoria política que 
não descansará enquanto não 
tiver seus anseios e direitos de 
inclusão, plenamente atendi-
dos. 

Assine nosso Abaixo-As-
sinado e some na luta! (http://
www.pe t i c aopubl i c a . com.
br/?pi=ncnusp)

Colocação Time Pontos

1 Malibu Futebol Regatas e Grelha 7

2 Inferno Coral 6

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

Nome Time Gols

Daniel, o Argentino Maradona F.C. 6

Vitor Inferno Coral 6

Gabriel Maradona F.C. 5

Marcelo Jihad dos Brothers 5

Jamaica Malibu Futebol Regatas e Grelha 5

Classificação da Copa Fora Rodas 2013

Artilheiros

Comunicado da diretoria


