
705 dias 
de PM na USP Greve na Sanfran

Convênio USP/PM: “comando de 
greve é organização criminosa”

No primeiro dia de gre-
ve na Faculdade de Direi-
to do Largo São Francisco, 
foi realizado um comando 
de greve para discutir ativi-
dades e o rumo da greve que 
foi aprovada na quinta-feira, 
dia 8.

A página do DCE no fa-
cebook postou uma foto dos 
estudantes reunidos no pá-
tio da San Fran e eis que 
um dos três coronéis nome-
ados pelo reitor-interventor, 
João Grandino Rodas, para 
a Superintendência de Segu-
rança da USP, comparou o 

comando de greve dos estu-
dantes ao Primeiro Coman-
do da Capital (PCC). 

Em seu comentário na pá-
gina do facebook do DCE, o 
coronel comentou “Primei-
ro Comando… só falta inse-
rir Capital”, se referindo ao 
PCC, organização criminosa 
que é usada de bode expia-
tório para o massacre da PM 
nas periferias de São Paulo. 

Esta não é a primeira vez 
que Jeferson Almeida ataca 
a organização dos estudan-
tes. Ele também fez comen-
tários ofensivos na página 

do Jornal da USP Livre!, em 
uma imagem publicada pelo 
jornal contra o massacre do 
Carandiru, cujos policias fo-
ram julgados recentemente. 

O comentário do coronel 
mostra qual é o significado 
do convênio firmado com a 
PM e quem Rodas colocou 
para comandar a guarda uni-
versitária e qual a posição 
destes frente ao movimento 
estudantil, muito contrária 
a toda a ladainha apresenta-
da no começo deste ano di-
zendo que a segurança da 
USP era baseada na “cultu-
ra da paz” e que as manifes-
tações estudantis seriam res-
peitadas. A comparação do 
comando de greve a uma or-
ganização criminosa, certa-
mente mostra que o ex-PM 
não vai deixar de agir como 
um PM durante uma mobili-
zação estudantil.

Greve Geral na San Fran

Saiba pelo que os 
estudantes estão lutando

Na assembleia realizada 
na última quinta-feira, dia 8, 
os estudantes aprovaram me-
didas emergenciais e a longo 
prazo. Veja abaixo as reivindi-
cações:

1) MEDIDAS EMER-
GENCIAIS de apoio à inclu-
são dos alunos nas matérias 
que pretendem cursar para o 
2º semestre de 2013, median-
te aceitação automática dos re-
querimentos escritos (retifica-
ção e ofício) entregues pelos 
estudantes;

2) ADOTAR INTEGRAL-
MENTE o modelo Júpiter de 
matrícula nas matérias obri-
gatórias e optativas, essas úl-
timas, ainda, devendo ser ofe-
recidas em ambos os turnos, 
escolhendo o modelo de salas 
abertas ou o modelo de crédi-
tos;

3) AUMENTO DE crédi-
tos livres e vagas em optativas.

4) Audiência pública com 
a subcomissão de Graduação 
com prazo máximo de cinco 

dias para acontecer
5) Aprovação até outu-

bro pela Congregação de uma 
nova grade curricular e de um 
projeto político pedagógico

6) Aumento dos créditos li-
vres para optativas dos atuais 
12 para 60 créditos

7) Audiência pública com o 
diretor da Faculdade e o presi-
dente da Comissão de Gradu-
ação

8) Aprovação de uma car-
ta compromisso por créditos 
livres

9) Um ato para entrega do 
abaixo assinado na Comissão 
de Graduação, na segunda-fei-
ra, dia 12

10) Convocação de uma 
Congressão extraordinária 
para discutir a questão das ma-
trículas

11) Adoção do crédito tra-
balho no currículos da Facul-
dade de Direito do Largo São 
Francisco

12) Reunião do Comando 
de Mobilização às 11h da sex-
ta-feira, dia 9

Nesta quinta-feira, dia 8, os 
estudantes da Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco 
entraram em greve para protestar 
contra as condições deploráveis 
das matrículas na faculdade.

A greve foi decidida por mais 
de 600 estudantes que realizaram 
duas assembleias, uma no perío-
do diurno e uma no período no-
turno. Segundo a direção do Cen-
tro Acadêmico XI de Agosto o 
quórum foi de 627 estudantes, 
cerca de 250 estudantes no perí-
odo da manhã e 350 no período 
noturno. 

Os estudantes relataram o ver-
dadeiro caos nas matrículas que 
acontecem todos os anos. Cente-
nas de estudantes da Faculdade 
de Direito ficaram sem matrícu-
la, não atingindo o número míni-
mo de créditos necessários para 
cursar durante o semestre. Há ca-
sos em que estudantes ficam um 
semestre inteiro sem cursar ne-
nhuma disciplina por não conse-
guirem vaga. Há casos em que 
estudantes conseguem menos da 
metade dos créditos mínimos ne-
cessários por ano, 24 créditos.

A assembleia discutiu a neces-
sidade dos estudantes lutarem con-
tra esta medida totalmente arbitrá-

ria que envolve exclusivamente as 
decisões da direção da faculdade 
que tem como maior representante 
a Comissão de Graduação, forma-
da somente por professores.

Entre as falas, os alunos denun-
ciaram que não podem escolher o 
professor e a disciplina de interes-
se, pois o sistema de matrículas da 
San Fran sequer segue o sistema 
Júpiter como tal, ou seja, estabe-
lece um sistema em que os profes-
sores e as disciplinas são pré-esta-
belecidos com vagas limitadas. Os 
problemas atingem tanto as disci-
plinas obrigatórias como as optati-

vas livres.
A respeito deste fato, um aluno, 

durante a fala na assembleia no pe-
ríodo noturno desabafou, “Por que 
o professor tem liberdade de cáte-
dra e eu como aluno não posso es-
colher a matéria e o professore que 
eu quero?”.

Os estudantes até tentam enca-
minhar ofícios e retificações de ma-
trícula para a seção de alunos e para 
a Comissão de Graduação, mas 
quase a totalidade destes “pedidos” 
é indeferida. Outro setor bastante 
criticado foram os departamentos, 
um estudante chegou a dizer, “na 

nossa faculdade os departamentos 
são feudos”.

Foi também relatado que mui-
tos estudantes para se formarem 
o quanto antes acabam não se es-
pecializando, pois não conseguem 
vagas nas disciplinas de interesse e 
escolhem outras matérias simples-
mente para cumprir a cota de crédi-
tos e terminar o curso em no máxi-
mo cinco anos.

A maioria das falas na assem-
bleia foi favorável à realização da 
greve como medida para pressio-
nar a direção da faculdade para 
aceitar as matrículas. A estudan-

te, Marina Torres, conhecida como 
Mari Love, e uma das organizado-
ras da assembleia disse “o único 
instrumento de pressão que nós te-
mos é a greve! Agora é a hora! (...) 
se os estudantes não se unirem vão 
ter seus direitos tratorados”. 

Os estudantes reivindicam me-
didas a curto e longo prazo para re-
solver a questão das matrículas. Pe-
dem que a direção da faculdade 
aceite imediatamente a inclusão de 
todas as matrículas que foram re-
jeitadas. Que o sistema Júpiter seja 
adotado integralmente para matrí-
cula de matérias obrigatórias e op-
tativas e o aumento de créditos li-
vres e vagas em optativas.

As reivindicações a longo prazo 
pedem uma audiência pública com 
a Comissão de Graduação, que seja 
aprovado até outubro na Congrega-
ção da faculdade uma nova grade 
e o projeto político pedagógico e o 
aumento dos créditos livres de ma-
térias optativas dos atuais 12 para 
60 créditos.

 A assembleia foi aprovou a gre-
ve com 400 votos favoráveis, 39 
abstenções e 17 abstenções. A gre-
ve é por tempo indeterminado até 
que as reivindicações sejam aten-
didas.

O Jornal da USP Livre! declara 
todo apoio à greve dos estudantes 
de direito do Largo São Francisco!
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Você é estudante ou 
bandido?

Assembleia Geral, dia 20, Às 18h, na POLI



POeMa De ClaUDIO laUreaTTI 
Para O MOvIMenTO PaSSe lIvre

“Na primeira noite eles se aproximam…
e aumentam a passagem em 20 centavos…
E você vê a gente fazendo protestos na TV…
Na segunda noite já sabemos o que vem por aí…
Te ensinam preconceitos…
você acha que estudantes são parasitas que vivem a protes-
tar de barriga cheia…
e você nos vê sendo presos pela TV…
Até que um dia…
O mais (fr)ágil deles…
entra em sua casa com a polícia….
rouba seus olhos que não querem enxergar as verdades ex-
plícitas…,e,
conhecendo sua ignorância política
arranca sua voz, nem tanto pela tarifa, mas sim pela 
programação ruim da televisão…
E o que você vai fazer?
Gritar que comunista tem que apanhar?
E que bater em mulher de vez em quando vai bem?
Ou que ser gay não é seu sonho além de ser coisa do de-
mônio? Ou fazer sua camiseta 100% Branco e oferecer seu 
apoio inteligente no destino de verbas públicas para salva-
mento de bancos? Ou que melhor que comprar vinagre pra 
se proteger dos gases da PM é aproveitar aquela oferta da 
hora de calça da moda por mais de 300 reais?
Aliás, é só R$ 3,20 e nada mais…

(Releitura de Claudio Laureatti, do poema “No caminho 
com Mayakovsky” de Eduardo Alves da Costa.)
Claudio Laureatti é do Coletivo Sarau da Cesta
Poema escrito ainda no calor das mobilizações de junho 
pela redução da tarifa de ônibus . 

Fim do mandato do reitor-interventor: Fora rodas!
A reitoria da USP come-

çou a promover reformas 
de canalização em larga es-
cala na universidade. Como 
foi denunciado no Jornal 
da USP Livre! no começo 
do ano, o campus da uni-
versidade no Butantã so-
fre com enchentes frequen-
tes que deixam  claro como 
a Cidade Universitária está 
totalmente sucateada após 
anos de governos militares 
e tucanos. Uma verdadei-
ra depredação ao patrimô-
nio público que faz o “van-
dalismo” forjado na reitoria 
durante a reintegração de 
posse pela polícia pare-
cer um pontinho vermelho 
no meio do laranja. Essas 
obras, no final do mandato 
do reitor-interventor, servi-
rão para tentar limpar a re-
putação dessa gestão dita-
torial.

A receita da universida-
de é enorme, porém reivin-
dicações urgentes dos estu-
dantes não são atendidas, 
como a ampliação da mo-
radia estudantil. O custo 
para se construir e manter o 
dobro ou o triplo dos blo-
cos de moradia que existem 
hoje é irrisório diante das 
obras faraônicas em curso 
(biblioteca, hospital psiqui-
átrico, institutos), mas a po-
lítica do governo e da reito-

ria é contrária a isso, assim 
como é contrária a amplia-
ção de vagas nos cursos e 
contratação de professores 
para suprir a demanda dos 
cursos.

Todas as “reformas” fei-
tas no CRUSP durante a 
gestão de Rodas não passa-
ram de fachada. Cada porta 
de apartamento, cada pare-
de do corredor e cada tu-
bulação foi pintada e re-
pintada cinco, sete ou nove 
vezes em poucas semanas, 
deixando claro que o ser-
viço terceirizado, além de 
camuflar as péssimas con-
dições de moradia, presta-
va-se ao superfaturamen-
to em favor dos envolvidos. 
Por isso inclusive que não 
há participação dos estu-
dantes em todas as “obras” 
que são feitas no CRUSP.

É importante para a bu-
rocracia universitária que 
os estudantes, em especial 
os moradores do CRUSP, 
não tenham espaço em 
qualquer decisão dentro 
da universidade. Os alunos 
são os maiores interessa-
dos na universidade e seus 
interesses são opostos aos 
das empresas que precisam 
se manter a custa do Esta-
do. A elite dos grandes em-
presários parasita os órgãos 
públicos a fim de obter lu-

cros que somente por meios 
“normais” ou “honestos” 
seriam impossíveis, prin-
cipalmente em tempos de 
crise econômica. A univer-
sidade pública torna-se, en-
tão, um dos alvos.

A entrega dos blocos K e 
L do CRUSP à moradia es-
tudantil, prometida por Ro-
das, é adiada há meses. Es-
ses blocos são utilizados 
como sede da reitoria des-
de a época da ditadura mi-
litar, quando os moradores 
do CRUSP foram expulsos 
e deixados nus na Rodovia 
Raposo Tavares. O CRUSP 
é naturalmente foco de mo-
vimento estudantil e sua 
manutenção é um fardo 
para quem deseja privati-
zar a maior universidade da 
América Latina, como aval 
para a privatização de todas 
as universidades públicas.

O reitor João Grandino 
Rodas utiliza o termo “mo-
dernização” para referir-
-se à privatização da uni-
versidade. Longe de ser um 
progresso, a privatização é 
seu exato oposto. Nela, o 
Estado concede autoriza-
ção para que uma camada 
de privilegiados exproprie 
os bens coletivos da popu-
lação, tanto as estruturas e 
instituições quanto a verba 
pública, sem a necessidade 
de oferecer à população um 
direito anteriormente con-
quistado. O direito demo-
crático de educação em to-
dos os níveis é liquidado 
nessas condições.

A privatização é causa da 
falta de professores, sucate-
amento dos cursos e desvio 
de verbas na universidade, 
mas esse é só o começo. 
Caso ela se efetive comple-

tamente, o ensino públi-
co e gratuito deixa de exis-
tir. Assim como no caso do 
propinoduto tucano, as lici-
tações feitas pela USP para 
os serviços terceirizados 
são um balcão de negócios 
que favorecem o enriqueci-
mento de grupos empresa-
riais sem nenhum interesse 
na manutenção da universi-
dade pública. As fundações 
privadas que atuam na USP 
desviam estrutura, profes-
sores, pesquisadores e fun-
cionários públicos para fa-
vorecer empresas e grupos 
empresariais privados, que 
obviamente não têm ne-
nhum compromisso com os 
interesses da população que 
mantém tudo isso.

Rodas agora faz dema-
gogia, defendendo as elei-
ções para reitor. Combina-
-se, assim, sua política com 
a proposta da diretoria bu-
rocrática do DCE (Psol e 
PSTU), diversas vezes re-
jeitada pelos estudantes nas 
assembleias. Isso evidencia 
que as reivindicações rebai-
xadas desses pelegos con-
tribuem apenas para forta-
lecer a ditadura do PSDB 
na USP. Rodas tenta, no fi-
nal de seu mandato como 
reitor, colorir sua imagem, 
já em frangalhos. A rejei-
ção ao PSDB, demonstrada 
nas últimas eleições e nas 
recentes manifestações de 
rua, também atinge o reitor, 
que foi escolhido por José 
Serra (PSDB) para assumir, 
mesmo tendo perdido as já 
antidemocráticas eleições.

Os estudantes e traba-
lhadores precisam tomar o 
poder na universidade, para 
garantir o controle dela aos 
verdadeiros interessados, 

através de uma representa-
ção ampla e proporcional, 
não paritária. Simultanea-
mente, a luta pelo livre in-
gresso na universidade é o 
meio para que os filhos da 
classe trabalhadora também 
possam estudar e promover 
uma verdadeira reestrutu-
ração no ensino que bene-
ficie toda a população que 
é interessada. O preconcei-
to contra o controle da uni-
versidade pelos estudantes, 
contra o controle dos traba-
lhadores nas fábricas etc. é 
um desdobramento da ideia 
de que a população de jo-
vens e trabalhadores não 
deve controlar a política no 
país, em favor da ideia da 
manutenção da ditadura ci-
vil das elites.

Rodas apoiou a ditadu-
ra militar, foi contra o re-
conhecimento da morte de 
Zuzu Algel e do estudan-
te Edson Luís pela ditadu-
ra, colocou a maior univer-
sidade do país em estado 
de sítio, contando para isso 
com o apoio das calúnias 
espalhadas pela mídia tra-
dicional monopolista. Ele 
não pode terminar seu man-
dato ileso. As reformas, fí-
sicas e estatutárias, promo-
vidas por ele não passam 
de enganação e até agora 
só favoreceram os cartéis 
que usurpam os recursos da 
universidade. Os estudan-
tes precisarão se organi-
zar para derrotá-lo, acom-
panhando e extrapolando o 
movimento que vigorou nas 
ruas e em outras universi-
dades nos últimos meses.

Ivan Conterno
Estudante de Letras

militante do PCO

Rodas prometeu devolver os blocos K e L para a moradia e até agora nada.
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Ajude a manter o Jornal da USP Livre! como uma imprensa 
independente dos estudantes. Doe dinheiro, textos, ou ajude 
a distribuir o jornal na sua faculdade! Entre em contato: 
usplivre@hotmail.com


