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O feminismo burguês já 
começou a dar seus fru-
tos na prática com sua 

recente ofensiva pela USP. Nas 
eleições para RDs da comissão 
mista do CRUSP que aconte-
ceram quinta-feira (25/4) apa-
receram umas meninas que 
nunca tinham ido numa única 
assembleia do CRUSP antes 
(pelo que me informaram elas 
seriam do PSTU ou próximas 
desse partido). Por quê? Para 
chamar as pessoas a não vo-
tarem nos RDs da Retomada, 
porque a Retomada tem mem-
bros do PCO e “portanto” é 
“machista”.

A comissão mista sequer se 
reunia há anos. É essa comissão 
que decide sobre os recursos de 
cruspianos que estão sendo ex-
pulsos de suas vagas. Foi depois 
que uma RD da pós que não era 
do CRUSP começou a compa-
recer nas reuniões que muitas 
pessoas ouviram falar dessa co-

missão pela primeira vez. Essa 
RD fazia um apelo para os curs-
pianos elegessem seus próprios 
representantes. Foi daí que par-
tiu o primeiro esforço vindo do 
próprio CRUSP para que se ele-
gessem RDs cruspianos depois 

de muitos anos. E quem levou 
isso adiante foi a Retomada. 
Durante alguns meses os RDs 
da Retomada (eleitos proviso-
riamente no fim do ano passa-
do) frequentaram as reuniões 
da comissão mista com um po-

sicionamento SEMPRE FAVO-
RÁVEL AOS ESTUDANTES 
(conforme o que propuseram) 
e, o mais importante (já que se-
quer têm direito a voto), sem-
pre relatando as reuniões. (Re-
latórios que eram publicados 

no USP Livre!).
Nada disso adiantou. A per-

seguição histérica prevaleceu: a 
candidatA da Retomada perdeu 
para o candidatO conciliador 
que se diz contra o machismo, 
por três votos. Graças a essas 
meninas foi eleito um RD ami-
guinho da burocracia contra 
uma candidata de luta. É uma 
vitória da burocracia contra os 
estudantes. E esse é o objetivo 
real por trás de todo esse circo, 
favorecer a burocracia contra 
quem luta. Não foi por acaso 
que elegeram um RD que a bu-
rocracia preferia; que atacam 
um processado nessa campa-
nha de calúnias; que desviam o 
foco da luta contra a burocracia 
para uma disputa maluca con-
tra um pequeno partido. Esses 
pelegos são o que são, pelegos. 
São aliados da burocracia con-
tra o movimento que luta.

W.D.T

Diante da ofensiva das 
reitorias das universi-
dades públicas contra 
qualquer mobilização 

estudantil é necessário uma uni-
dade estadual.

Os estudantes em luta da 
USP, Unifesp, Unesp e Uni-
camp devem realizar uma frente 
para se contrapor aos ataques 
contra o movimento estudantil 
e contra a política dos governos 
de destruição das universidades 
públicas.

Há uma insatisfação geral 
da população com a política de 
destruição da educação superi-
or e fundamental no Brasil. A 
greve dos professores estaduais 
é um sintoma desta insatisfação 
e da destruição do ensino.

Na Unesp mais de cinco fac-
uldades estão em greve e algu-
mas com ocupação para protes-
tar contra o estado deplorável da 
assistência estudantil que está 
sendo completamente atacada 
pela reitoria da universidade. 
Cotidianamente estudantes são 
expulsos das moradias, o núme-
ro de vagas é cada vez menor, 
bolsas auxílio moradia, alimen-
tação e transporte são cortadas 
e dezenas de estudantes ficam 
em situação precária para con-
tinuar os estudos, muitos aban-
donam o curso por falta de con-
dições financeiras.

Na USP existem os mesmos 
problemas de total descaso com 

a assistência estudantil. São 
constantes os problemas apre-
sentados por estudantes mo-
radores do CRUSP. Além das 
péssimas condições dos aparta-
mentos, estudantes são despe-
jados sem nenhuma cerimônia, 
os calouros são obrigados a 
morar em alojamentos insalu-
bres e ficam esperando meses e 
até anos por uma vaga. As as-

sistentes sociais são uns ver-
dadeiros carrascos que não at-
endem as necessidades dos 
estudantes tratando todos com 
extremo descaso.

Há ainda o agravante de 
que existe um regime de 
perseguição política contra 
qualquer estudante que proteste 
contra esta situação. São mais 
de 100 processados na USP.

Na Unifesp estudantes tam-
bém estão sendo acusados de 
formação de bando e quadrilha 
e são péssimas as condições dos 
campi que abrigam os novos 
campi. Falta restaurante univer-
sitário, moradia e até mesmo 
bibliotecas. 

Enquanto isso os reitores fe-
cham acordos de privatização 
e esbanjam a verba da univer-

sidade. Recentemente foi noti-
ciado que as três universidades 
estaduais paulistas tem mais de 
R$ 7 bilhões em caixa que não 
foram gastos.

É necessário organizar am-
pliar a fortalecer o movimento 
de ocupação, os estudantes da 
USP, Unesp, Unicamp, Unifesp 
em luta devem organizar uma 
agitação mais ampla. 
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Muita “democracia” e 
nenhuma assembleia

Unificar a luta entre USP, 
Unesp, Unicamp e Unifesp

Para que serve uma campanha contra o “machismo”
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Entrevista com o Tucano (4ª parte)

Quem quer acusar, tem o ônus da prova – eu ponderei, concordando 
com ele. E, diga-se de passagem, se até o DCE é tucano, porque o 

USP-LIVRE não pode ter uma personagem tucano?
E o tucano contou outra história, como se fosse Shehe-

razade:
– Muitas pessoas costumam dizer que somos nazistas, 

autoritários, anti-democráticos... Qual! Qualquer simples 
estatística mostra que 99% de nossa ação consiste em “dis-
suasão”, e não em repressão.

– Como assim?
– Vou dar um exemplo. Aparece um sujeito, digamos um 

professor ou um funcionário público que, um belo dia, re-
solve cantar de galo, diz que tem provas de que há falcatru-
as, dinheiro desviado, e blá-blá-blá. Pedimos que o sujeito 
apresente suas “provas”, mas que terá que responder por 
suas acusações, se não conseguir provar nada. Na horinha, o 
sujeito esquece tudo e vira uma franguinha exemplar!

– Quem quer acusar, tem o ônus da prova – eu ponderei, 
concordando com ele. E, diga-se de passagem, se até o DCE 
é tucano, porque o USP-LIVRE não pode ter uma persona-
gem tucano? 

– Justo! O tenente F., que de vez em quando se mostra 
em público como verdadeiro militar, e até assusta alguns de 
nossos correligionários, repete costumeiramente com um 
sorriso de hiena que nada é melhor no mundo do que man-
dar chamar para depor um sujeito que adora cantar de galo! 
Ele diz que espera o sujeito esbravejar, dizer que vai denun-
ciar, que vai fazer o diabo... e então, diante de um simples 
interrogatório, ou uma ameaça de processo administrativo, 
o sujeito fica com o rabo entre as pernas e esquece, de ma-
neira mágica, de tudo o que ia dizer! A Lei é a nossa varinha 
de condão! Claro que o sujeito tem que ter um ponto fraco, 
ou medo de perder o emprego, e coisas tais...

– Às vezes, tenho dúvida se essa ação é a mais adequada!
– É batata! Resolve na hora! E não somente o sujeito que 

era metido a esperto fica todo borrado, mas logo os seus 
colegas de trabalho e outras pessoas ficam sabendo do ocor-

rido, e passam a ter medo de assinar uma simples ficha de 
moção, ou um abaixo-assinado, e coisas do gênero! Gover-
nar assim é bem mais fácil! E, como disse o Passarinho, e 
um Ministro nosso o arrulhou: “Às favas com os escrúpu-
los!”

– Mas nem todos têm condições de trazer à flor da pele 
tudo o que sentem e o que pensam!

– Por isso o Delfim é dos bons, 
como diz o tenente F. Ele é um dos 
poucos que reconhecem que a Revo-
lução de 64 era necessária, naquele 
momento e naquelas condições... Dia 
desses, o Nécio também começou a 
falar na Revolução, mas logo mor-
deu a língua... Melhor assim: senão 
perdemos nosso único candidato que, 
com um pouco de polimento e óleo de 
peroba, fica com o esqueleto e a cara 
reluzentes!

– Se não ficar com crise de absti-
nência!

– Tomamos todo o patrimônio po-
lítico do Maluf e ainda jogamos os 
podres do partido dele para o PT! São 
uns tontos, mesmo! Acreditaram que 
dinheiro na cueca e transações à luz 
do dia ia sair barato! Já se foi o tempo 
em que nosso juiz Nicolau podia dis-
por de 160 milhões na boa... Agora os 
negócios andam por outros trilhos.

– É, pegamos a Rota, o tolerância 
zero, o vale-leite, o Cingapura...

– E, se isso não bastar, os tucanos 
vão beijar a pomba daquele pernam-

bucano ou a gralha da Marina, e até ressuscitamos o Kas-
sab, se for preciso. No fim da história, nós, tucanos, somos 
malufistas até debaixo d’água, e fizemos o PT e o Haddad 
pagarem o pato e a conta! 

Reginaldo Parcianello

Perseguição política contra Latuff
Pessoas convocadas a depor na Polícia Civil de 

Porto Alegre sobre supostos danos ocorridos duran-
te as manifestações contra o aumento da passagem 
no mês passado revelaram ao cartunista Latuff que 
seu nome está sendo citado durante os interrogató-
rios, provavelmente pelas charges que ele fez em 
apoio aos protestos.

Latuff já foi “enquadrado” em três ocasiões ante-
riores, duas delas por charges envolvendo violência 
policial.

Sobre a possível perseguição da polícia gaúcha 
ele declarou:  “eu continuarei com meu trabalho. 
Sempre assinei embaixo do que disse, escrevi ou 
desenhei, não vai ser diferente agora.”

Todo apoio ao Latuff!  Abaixo a perseguição política!

Um coletivo de estudan-
tes da moradia e do campus 
da UNESP - Araraquara es-
tão ocupados ao lado do ban-
deijão desde terça feira, dia 
23/04/2013. Esta ocupação foi 
motivada pela expulsão de 6 
estudantes da Moradia Estu-
dantil por ingerir bebida alco-
ólica e praticar ato sexual den-
tro de um quarto da moradia, 
o qual, ainda não havia sido 
ocupado pelos estudantes, 
pois as casas tinham sido re-
formadas e foram reabertas no 
dia em que houve a confrater-
nização, pela qual os estudan-
tes foram sindicados. Esta pu-
nição foi a gota d’ água para os 
estudantes se mobilizarem em 
prol de outras reivindicações 
de permanência estudantil. O 
que ocorre é um constante cor-
te de bolsas, a má divulgação 
do processo e a exclusão de 
pleiteantes que comprovaram 
carência sócio econômica.

No dia 06/05/2013 iremos 
realizar uma Plenária Geral 
de estudantes da FCL com a 
intenção de discutir as reivin-
dicações e preparar a Assem-

bleia Geral do campus de Ara-
raquara, que será realizada no 
dia 09/05/2013, para retirar os 
encaminhamentos necessários 
para a mobilização.

Nosso movimento está no 
início de processo de mobi-
lização e ainda temos alguns 
problemas organizativos. Pe-
dimos o apoio dos outros cam-
pi que estão em processos de 
mobilização mais avançados, 
para juntos podermos cons-
truir um movimento de lutas 
unificado.

Pedimos que os DCE’s 
CA’s, DA’s e coletivos de gre-
ve e ocupação mandem mo-
ções de apoio a ocupação de 
araraquara

Ocupação da UNESP de 
Araraquara

Abraços a todos

Ricardo Polimanti, estudante 
da Unesp Araraquara

Mande seu texto para o Jornal da USP Livre!
É LIVRE

e-mail:  
usplivre@hotmail.com  

Ocupação e greve na 
Unesp Araraquara


