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768 dias de 
PM no campus

Quem 
corre e 
quem luta

A manifestação desta terça-
-feira (15) começou no Largo 
da Batata.

Quando a passeata come-
çou a andar, os black blocs as-
sumiram a dianteira. Foram re-
pelidos pelo PSTU e pelo Psol.

Quando a passeata já ca-
minhava, novamente, PSTU 
e Psol brigavam com os black 
blocs pois queriam eles (PSTU 
e Psol) aparecer na frente da 
passeata.

Quando a polícia veio des-
cer o cacete para reprimir os 
black blocs, PSTU e Psol não 
fizeram questão nenhuma de 
se colocar entre eles e a polí-
cia.

A passeata, ou seja, todos, 
quem corre e quem luta, foram 
reprimidos quando se dirigiam 
para o Palácio dos Bandeiran-
tes. 

A PM cercou os manifes-
tantes, e não só os black bloc, 
e dispersou a passeata com 
bombas de gás lacrimogêneo e 
balas de borracha. 

Quem acompanhou tudo 
no conforto do seu lar pela TV 
conta que a GloboNews fazia 
questão, ao vivo (e nas repri-
ses), de frisar que se tratava, 
de um lado, de baderneiros, 
arruaceiros, vândalos, os black 
blocs; e, de outro, de estudan-
tes pacíficos, ordeiros, gen-
tis e educados, que saíram às 
ruas apenas para se manifestar 
pacificamente, pedindo “mais 
democracia” e “eleições dire-
tas para reitor”.

Os black blocs teriam, se-
gundo a imprensa canalha, se 
infiltrado na manifestação or-
deira e perfeitamente pacífica. 
Eles teriam provocado a polí-
cia. Instigado a violência. 

Com isso, os diretores do 
DCE da USP, do Psol e do 
PSTU, concordam integral-
mente e já disseram mais an-
tes da manifestação que foi re-
primida. Agora, em que outras 
coisas concordam também o 
DCE, a Globo, o Rodas e sa-
be-se lá mais quem?

R.D.

ABAIXO A REPRESSÃO
Os atos desta 
terça-feira foram 
dispersadas pela 
polícia em São Paulo 
e no Rio de Janeiro 

Em São Paulo, professores 
saíram lado a lado com estu-
dantes da USP, que desde o dia 
1º estão ocupando a reitoria da 
universidade. A passeata, que 
saiu do Largo da Batata foi re-
primida quando se dirigia para 
o Palácio dos Bandeirantes. A 
polícia cercou os manifestan-
tes e dispersou a passeata com 
bombas de gás lacrimogêneo 
e balas de borracha. Diver-
sos estudantes se refugiaram 
numa loja Tok&Stok. Os po-
liciais perseguiram os mani-
festantes e levaram 70 estu-
dantes presos, de cerca de 500 
presentes. Alguns estudantes 
foram algemados no próprio 
local e um grupo expressivo 
que conseguiu fugir pela rua 
lateral da loja foi atacado pela 
polícia com bombas de gás la-

cimogêneo, enquanto corriam.
No Rio de Janeiro, 200 

pessoas foram detidas. O con-
fronto teve início por volta das 
20h, logo depois do anúncio 
do fim do ato. Uma viatura da 
PM foi queimada pelos mani-

festantes. A manifestação foi 
chamada pelos professores, 
que continuam em greve e 
cujas manifestações sofreram 
repressão brutal por parte da 
polícia.

Em todas as manifestações, 

a polícia e a imprensa têm atu-
ado em conjunto para caracte-
rizar determinados atos como 
“vandalismo” e “baderna”, 
imputando as ações aos black 
blocs e responsabilizando-os 
pela brutalidade policial

15 
dias 

ocupando  
a reitoria

(de novo)

Só cupinchas de Rodas 
se candidatam a reitor

Nesta terça-feira, dia 15, foi 
anunciada pela Secretaria Geral 
da Universidade a inscrição de 
quatro chapas que se inscreve-
ram para concorrer às eleições 
de reitor e vice-reitor da USP, 
que serão realizadas no dia 19 
de dezembro.

Os candidatos também apre-
sentaram seus “programas de 
governo” que pode ser aces-
sado em (http://www.usp.br/
secretaria/?p=2873)

A inscrição de chapas foi 
uma das mudanças aprovadas 
pelo Conselho Universitário, na 
reunião realizada no último dia 
1º de outubro.

A Chapa 1 é encabeçada 
pelo vice-reitor, Hélio Nogueira 
Cruz, representa, em tese, a con-
tinuidade da ditadura Rodas. 

A Chapa 2 tem o atual di-
retor da Poli e a Chapa 3 pelo 
pró-reitor de Pesquisa. A Cha-
pa 4 de Wanderley Messias 
Costa, da FFLCH - foi che-
fe de Gabinete da reitora Sue-
ly Vilela que agora é sua can-
didata a vice. Ele também foi 
o indicado pelo Rodas para ne-

gociar com estudantes que ocu-
param a reitoria da USP em 
2011. Suely Villela - ex-reitora 
- mandou antes do Rodas! Co-
locou a PM em 2009 para re-
primir os piquetes dos funcio-
nários e depois para reprimir os 
estudantes. Terminou o manda-
to sob a campanha “Fora Sue-
ly!”. E agora quer voltar. 

Todos os candidatos têm al-
guma relação com o atual rei-
tor. Publicaremos em breve um 

“Raio X” dos reitoráveis e tam-
bém dos integrantes da Comis-
são Eleitoral que tem ninguém 
menos que o ditador da Cose-
as/SAS, Waldyr Antônio Jorge, 
outro cupincha do Rodas.

Veja na tabela os nomes dos 
candidatos nos quais ninguém 
(exceto seus pares) vai votar.

E deixamos, aos leitores, a 
pergunta: e se pudessem vo-
tar, que diferença faria? O 
que mudaria nessa lista?

Mais uma 
derrota 
de Rodas

O Desembargador José 
Luiz Germano negou liminar 
para desocupação de prédio da 
reitoria da USP na última se-
gunda-feira, dia 15. O Desem-
bargador afirmou que reitoria 
e alunos devem “resolver pro-
blema político de forma polí-
tica” e deu prazo de 60 dias 
para que haja uma negociação. 
Esta foi a segunda liminar pe-
dida pela reitoria. A primeira 
também foi negada na sema-
na passada.

Germano destacou que a 
ocupação da reitoria tem o ca-
ráter de pressionar por diálo-
go, e não é considerada a pos-
se do imóvel.

Segundo a decisão judicial, 
“o problema aqui tratado diz 
respeito ao direito de exercer 
pressão para que ocorram mu-
danças na vida da Universida-
de, o que está sendo feito sob 
a forma de ocupação do pré-
dio da reitoria, já que não hou-
ve progresso nas tentativas de 
solução negociada, aparente-
mente por falta de diálogo en-
tre as partes”.

Esta foi mais uma derrota 
pesada para Rodas e a buro-
cracia universitária e estadu-
al. O movimento e deve am-
pliar o movimento e aumentar 
a pressão sobre o reitor-inter-
ventor João Grandino Rodas.

Não é só a PM que te 
acha um vândalo... 

Candidatos Rei Bobo(a) da corte(a)

Chapa 1 Hélio Nogueira 
da Cruz

Telma Maria Tenório 
Zorn

Chapa 2 José Roberto 
Cardoso

José Antonio 
Franchini Ramires

Chapa 3 Marco Antonio 
Zago

Vahan Agopyan

Chapa 4
Wanderley 
Messias da 

Costa
Suely Vilela

Não gostou? Escreve o seu! 
A redação do Jornal da USP Livre! lembra 
aos leitores que suas páginas estão aber-
tas à sua colaboração. Ficaríamos satisfei-
tos em receber sua opinião sobre este e ou-
tos artigos desta edição, bem como receber 
suas sugestões para futuras edições. Escre-
va para o email: usplivre@hotmail.com  
ou  pelo Face: facebook.com/usplivre
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OPINIãO
Esconder as 
contradições 
até quando?

Parte 2

Rebaixamento da pauta 
e mais manobras de 
assembleia

Qualquer proposta de pe-
quenas reformas serve ape-
nas para jogar panos quen-
tes na imensa contradição 
que regeu as últimas mobili-
zações na USP, como a pelo 
fim dos Decretos de Serra 
em 2007 e contra a presen-
ça da PM em 2009 e 2011. 
Alguns alegarão que há na 
pauta de reivindicações a dis-
solução do C.O., o Governo 
Tripartite, Estatuinte Livre e 
Soberana, voto universal, etc. 
Mas não há como negar a 
grande articulação dos setores 
mais moderados representa-
dos pelo DCE para colocar em 
primeiríssimo plano a palavra 
de ordem de “diretas já” e seu 
êxito nesta etapa de luta em 
ofuscar os outros pontos, seja 
na campanha do boca a boca, 
seja mesmo pelo impedimen-
to nas assembleias para que 
os setores de oposição abram 
esta polêmica de maneira clara 
e com direito de debate pleno.

Uma mostra de que o DCE 
se restringe a defender ape-
nas a “Diretas” é que no edito-
rial da Folha de S. Paulo não 
se toca em nada além dis-
so e de maneira bem abstrata. 
Assim como no Editorial da 
Folha, as propostas centrais 
têm sido retiradas do deba-
te também no meio do movi-
mento, como “Fim do convê-
nio com a PM” ou “Fim dos 
processos” contra os 72 da 
ocupação de 2011 ou contra 
os eliminados (Jéssica, Bruno 
e Amanda). O momento seria 
extremamente propício para 
isso e um sinal disso é que na 
Unicamp, a reitoria recuou da 
presença da PM na universi-
dade. Mas o DCE se recusa a 
ir além de sua demagógica de-
fesa de “democracia na USP”. 
A jogada do DCE no último 
dia 10 foi de simplesmente ra-
tificar as propostas aprovadas 
anteriormente em assembléia, 
ou seja, pela segunda oportu-
nidade seguida foi impedida a 
confrontação entre defesa do 
reitorado e o fim do reitorado.  
Governo tripartite e dissolu-
ção do Conselho Universitá-
rio deixaram de ser conside-
rados como pautas principais 
(ou eixos) para serem transfor-
madas em pautas secundárias. 
Além disso, uma claque mon-
tada pelo DCE deu conta de 
desmoralizar as falas de gru-
pos como o PCO, POR, LER-
-QI e de diversos estudantes 
processados, que divergem 
das propostas levantadas pelo 
DCE.

Roberto Gerbi 
Estudante de Letras, 

independente

Oi, sou eu de novo, o “grande arquiteto”, a pessoa que diagramou essa edição. Estou escrevendo aqui apenas 
para lembrar aos leitores, colaboradores, detratores, amigos e inimigos deste jornal que sobrou um espaço de 

aproximadamente seis linhas de texto em três colunas nessa página (esse espaço aqui). É pouco, confesso, não 
dá para nada (pouco mais de 500 caracteres). Então, como não há nada mais que eu possa fazer para sanar 

esse déficit de caracteres, estou enchendo linguiça aqui novamente. Obrigado pela atenção. Até.    : )

E se a USP tivesse um 
reitor do PSOL?

Imagine que um membro 
do DCE da USP, Frente de Es-
querda, virasse um professor da 
USP. Ou mais longe; que esse 
professor se transformasse em 
reitor.

Não é preciso ter imagina-
ção tão fértil para isso, a Fren-
te de Esquerda já tem uma reito-
ra, na Unifesp, a Soraya Smaili 
ligada ao Partido Socialismo e 
Liberdade.

Na USP, pense que no pró-
ximo semestre o nosso “ima-
ginário” reitor socializasse a 
FFLCH; colocando catracas e 
mandando e-mail para os estu-
dantes não esquecerem os cra-
chás se não quiserem ficar para 
fora da Faculdade.

É isso que a Soraya vem fa-
zendo com a EFLCH (Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas) da Unifesp.

Voltando ao cenário da Uni-
versidade de São Paulo, visua-
lize o reitor do PSOL dando a 
liberdade para os estudantes se 

organizarem fechando pratica-
mente todos os espaços estudan-
tis logo nos seus primeiros seis 
meses de gestão. E que durante 
e após esse período, os estudan-
tes tivessem que ficar ocupan-
do e reocupando, em reuniões e 
mais reuniões para conseguirem 
seus espaços de volta.

Smaili presenteou os alunos 
assim. Em cada campi da Uni-
fesp era uma desculpa diferente 
para fechar o espaço, mas todos 
fechados na mesma época.

A Soraya começou sua cam-
panha dando aulas públicas du-
rante greves estudantis, já em 
2010. Quando poucos imagina-
vam que ela estava em campa-
nha. E em 2012, quem diria, lá 
estava ela reinando.

E na USP… Imaginou? Cha-
to não?

 
Laisy Natálie

Estudante da Unifesp, 
processada que votou para reitor, 

mas agora não decide nada

Democracia manca vale?
O que você acharia se al-

guém defendesse que o presi-
dente do Brasil fosse escolhido 
entre os 10% da população com 
curso superior completo e eleito 
da forma descrita abaixo.

A escolaridade da popula-
ção brasileira é distribuída em 
números redondos da seguinte 
forma:

- 65% com até o ensino fun-
damental completo

- 25% com ensino médio 
completo

- 10% com ensino superior 
completo

Os 10% com ensino superior 
completo escolheriam 75% dos 
componentes do colégio eleito-
ral. Os 25% com ensino médio 
teriam 15% dos representantes 
nesse colégio e os 65% com até 
ensino fundamental indicariam 
os outros 15%.

Nesse colégio é fácil enten-
der que os 10% com superior 
completo escolheriam o presi-
dente entre os seus, mesmo que 
90% da população não desejas-
se esse Presidente.

A quais interesses vocês 
acham que esse Presidente se fi-
liaria prioritariamente?

Seria estranho não é mes-
mo?

Hoje a eleição do Reitor da 
USP, a maior universidade bra-
sileira, é por um método ainda 
pior que esse, pois os membros 

do colégio eleitoral, não são 
eleitos nem mesmo pelos seus 
pares de forma majoritária.

Os alunos, que representam 
80% da comunidade universitá-
ria, tem 13% dos votos no co-
légio eleitoral; os funcionários 
não docentes, que represen-
tam cerca de 15% da comuni-
dade universitária possuem 3% 
e os professores que represen-
tam 5% da comunidade univer-
sitária possuem o restante 84% 
dos votos.

Esses cidadãos privilegiados 
se reúnem e apontam 3 candi-
datos mais votados para escolha 
livre do governador do Esta-
do, a única instancia onde ha-
veria alguma interferência po-
pular democrática, uma vez que 
o governador do Estado é elei-
to de forma universal e demo-
crática por toda a população, in-
dependentemente de classe ou 
nível educacional. Essa é a úni-
ca “interferência” popular nesse 
escrutínio direcionado.

A quais interesses estaria 
o Reitor indicado dessa forma 
vinculado?

Hoje é assim, talvez isso 
explique porque a USP e uni-
versidades públicas paulistas, 
mesmo contando com fartos re-
cursos dos impostos pagos por 
toda a população do Estado (10 
% do ICMS) não consegue figu-
rar entre as melhores do mundo 

e nem produzir ciência de im-
portância e destaque.

Com a Constituição de 1988 
o Brasil se tornou um país de-
mocrático, os senadores e go-
vernadores biônicos que eram 
eleitos por um sistema equiva-
lente a esse adotado pela USP e 
participavam da eleição do Pre-
sidente da República e governa-
dores foi abolido, a eleição uni-
versal majoritária foi o sistema 
adotado para todos os cargos 
executivos.

Na USP isso não prevaleceu, 
lá, a burocracia conseguiu man-
ter o sistema com a alegação 
de que os alunos não poderiam 
interferir na escolha do Rei-
tor (que obrigatoriamente deve 
ser um professor titular) porque 
são insuficientes e não possuem 
vínculo definitivo com a univer-
sidade.

Um absurdo. É discutível 
quais seriam as qualificações 
para ser Reitor, mas é coerente, 
que para ser Reitor, hajam qua-
lificações mínimas. Também 
pode ser importante que seja al-
guém com vínculo mais dura-
douro com a universidade, que 
conheça os tramites e as estru-
turas administrativas, mas isso 
não seria suficiente para justi-
ficar o alijamento, dos maiores 
interessados nas atividades aca-
dêmicas fim da Universidade, 
do processo eleitoral.

Nem todos os eleitores da 
nação reúnem os requisitos ne-
cessários para ocupar o car-
go de Presidente da Republica, 
mas todos os eleitores votam e 
cada eleitor corresponde a um 
único voto. O voto do analfabe-
to tem o mesmo valor do voto 
do doutor.

Seria, observando os des-
mandos, razoável que os alu-
nos defendessem uma alteração 
do sistema eleitoral da Univer-
sidade.

O Reitor e a burocracia dos 
professores, provavelmente an-
tevendo a derrocada do PSDB 
do governo do Estado, o risco 
de uma PeTização de São Pau-
lo e a hegemonia de sua clas-
se ameaçada, defendeu um ar-
remedo de eleição “direta” mas 
não explicitou abertamente 
como ela se daria.

Sabendo do antagonismo 
da comunidade universitária 
em relação a sua gestão e acu-
mulando grandes fracassos ad-
ministrativos, o Reitor incum-
biu sua burocracia de obter um 
acordo com o DCE para uma 
suposta eleição direta que ex-
cluísse a participação do gover-
nador do Estado e mantivesse o 
poder nas mãos da burocracia. 

(continua na próxima edição)

Luís Rodrigues da Silva 
é Engenheiro, Advogado, Bacharel 
em Letras e aluno da graduação em 

Letras da FFLCH e não entende a 
lógica e o interesse do DCE

USP, rankings e ilações
Em rankings referentes a 

2010 a USP subiu bastante. E 
aconteceu greve de funcioná-
rios com ocupação da REItoria 
e ocupação no térreo do bloco G 
do Crusp, dando origem à Mo-
radia Retomada.

Em rankings referentes a 
2011 a USP também subiu bas-
tante. E houve greve estudantil 
no fim do ano depois da ocupa-
ção da Administração da FFL-
CH e da ocupação da REItoria.

Em 2012 não houve greve 

nem ocupação. Foi um ano de 
medo, perseguição, terror, pro-
cessos e prisões. E a USP des-
pencou no ranking Times Hi-
gher Education, olha só!

Por outro lado, em outros 
rankings referentes a 2012 a 
USP subiu! E isso não está sen-
do alardeado pela grande mídia 
nem – pelo que vi – em blogs e 
redes sociais!

Cebolinha Debate De Ideias 
Fulano Detal

17 de Setembro de 2013, 16:35
De: prp@usp.br 

“Mensagem enviada por: 
Pró-Reitoria de Pesquisa. Se-
gue em conformidade com a re-
solução 03 da CTI, que dispõe 
sobre a difusão de e-mails para 
a comunidade USP.

Prezados professores, servi-
dores não docentes e alunos

Divulgada esta semana, a 
edição 2013 do QS World Uni-
versity Rankings posiciona a 
USP na 127ª posição. Isso sig-
nifica um avanço de 12 posições 
em comparação com o ranking 
de 2012, no qual a universidade 
ocupava o 139º lugar (em 2011 
era a 169ª colocada).

O primeiro lugar do ranking 
ficou com o Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), o se-
gundo com a Harvard Universi-
ty e o terceiro lugar foi ocupado 
pela University of Cambridge.

O QS University World 

Ranking de 2013 relacionou as 
800 melhores universidades do 
mundo de acordo com os crité-
rios utilizados, tais como repu-
tação acadêmica da instituição, 
reputação no mundo corporati-
vo, publicações científicas, en-
tre outros.

A USP é a primeira coloca-
da também entre todas as uni-
versidades da América Latina 
no ranking da QS.

Esta trajetória ascendente 
da USP dentro deste e de outros 
rankings reflete um esforço que 
vem sendo empreendido por to-
dos.

Aproveito para agradecer 
aos que se comunicaram com a 
Pró-Reitoria de Pesquisa quan-
do foram solicitados os dados 
para alimentar as bases nas 
quais se fundamentam essas 
classificações.

Marco Antonio Zago 
Pró Reitor de Pesquisa”

Escreva para o  
Jornal da UsP Livre!  

Seja você também...
“...um porta-voz dos 

invasores da reitoria, que 
prega a saída de João 

Grandino Rodas”
Folha de S. Paulo, 2/12/2011 

Colabore! Ajude a 
construir...

“...um jornaleco xexelento” 
Reinaldo Azevedo 

Fortaleça a luta 
desse...

“pasquim desqualificado” 
Thiago Aguiar

Mande por e-mail para: 
usplivre@hotmail.com 

Ou pelo Facebook:
facebook.com/usplivre


