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PM: há 778 dias 
no campus

23 
dias 

ocupando  
a reitoria

(de novo)

Deputados vão à USP, 
mas não conseguem 

falar com o reitor...
Pronto, a piada está aí

Gás pimenta 
e vinagre

Como normalmente conti-
nua o mito do vinagre, mito para 
mim porque nunca usei, vai um 
dica simples de química.

Compostos orgânicos com-
plexos costumam ter uma ca-
deia carbônica longa em suas 
moléculas, tornando-os mo-
léculas com campos elétricos 
apolar ou homogêneo , dife-
rente por exemplo da água. Por 
que isso é importante? Porque 
a água por ser polar não dissol-
ve esses compostos. Em termos 
fáceis, não adianta usar água, 
como muitos devem saber. Vi-
nagre é duvidoso que ajude. 
Uma das melhores soluções 
seria sabão que serve para isto 
mesmo, mas ainda acho mais 
razoável leite integral que con-
tem bastante gordura e é pas-
teurizado, fora a facilidade de 
uso. Funciona para pimenta co-
mum na alimentação, mas nun-
ca testei com gás pimenta.

Fica como especulação, não 
sei se funciona.

O polítécnico

FEUDUSP
O conceito não é tão com-

plicado nem a analogia tão 
longínqua.

Temos muros, temos um 
fosso ou seria uma raia, temos 
portões e guardas, um exérci-
to para assegurar as ordens e 
não a ordem, uma floresta má-
gica que tem todo tipo de cria-
turas de lobisomens a lobos 
maus atrás de menininhas de 
vermelho, magos alquímicos 
e cabalísticos do alto de seus 
departamentos..cof cof caste-
los lançam maldições e notas 
escarlates. O olho voador que 
tudo vê mostra imagens para 
os reclames do Datena.

Ah e o rei?
Tem gente que quer matar o 

rei. E querem que a guilhotina 
seja de metal,

mas tem outros que querem 
que seja de borracha,

afinal a sociedade é esta-
mental e temos ter que ter dó e 
compressão, afinal essas clas-
ses privilegiadas vão durar 
para sempre 

e nós, pobres plebeus, so-
mos efêmeros.

Só duramos um sexto, um 
dezesseisavos…

O politécnico

Greve e ocupação em São Carlos
No último dia 17 de outubro, 

após uma reunião do Conselho 
Gestor da USP de São Carlos, os 
estudantes insatisfeitos com o re-
sultado praticamente nulo no qual 
nada foi conquistado, realizaram 
uma plenária em frente à Prefei-
tura do campus e decidiram pela 
ocupação.

A ocupação foi realizada de 
maneira pacífica e já foram orga-
nizadas comissões da ocupação 
(segurança, limpeza, infraestrutu-
ra).  Em assembleia Geral os es-

tudantes decidiram por greve ge-
ral no campus.

A diretoria do campus já pediu 
a reintegração de posse do prédio, 
mas os estudantes se mantém mo-
bilizados

Veja aqui a pauta de reivindi-
cações dos estudantes:

- Iniciar imediatamente a re-
forma e regularização do pré-
dio do CAASO para obtenção do 
AVCB, garantindo a segurança de 
todos;

- Posicionamento da USP em 

relação a liminar de forma favorá-
vel a todos os eventos culturais no 
campus, bem como trabalhar para 
derrubar a liminar; 

- Não à terceirização do trans-
porte entre área 1 – área 2 além 
da garantia da qualidade do servi-
ço através da expansão da infraes-
trutura; 

- Manutenção do Escobar e da 
UBAS no campus, com garantia 
da qualidade do serviço de saúde; 
- Formação de comissão paritária 
(professores, estudantes e funcio-

nários) para elaboração de projeto 
para ocupação do espaço da área 
2, com previsão de centro de vi-
vência dos estudantes (CAASO); 

- Negociação imediata da rei-
toria com a ocupação feita no 
campus da USP de São Paulo; 

- Nenhuma represália ou puni-
ção aos estudantes que participa-
rem do movimento; 

- Nenhuma represália ou puni-
ção aos funcionários da prefeitura 
do campus que estão impossibilita-
dos de trabalhar devido à ocupação

Na Unicamp, DCE dirigido pelo Psol trai a luta e 
troca ocupação por promessas da reitoria

Depois de 18 dias de ocupa-
ção da reitoria a direção do DCE 
(Diretório Central dos Estudan-
tes) da Unicamp, dirigida pelo 
Psol, propôs a desocupação do 
prédio com o argumento de que 
vitórias já tinham sido conquista-
das.

Na última assembleia geral 
realizada no dia 16 de outubro no 
prédio de Engenharia Básica, a 
votação apertada foi de 231 votos 
contrários à manutenção da ocu-

pação, sendo 159 votos a favor e 
80 abstenções. 

Para o DCE/Psol a ocupação 
da reitoria da Unicamp não se-
ria mais um instrumento político 
vital de pressão sobre a reitoria. 
Com a reitoria ocupada o movi-
mento ficaria desmobilizado nas 
unidades, pois com a ocupação os 
cursos que aderiram a greve e pa-
ralisações naturalmente sairiam 
da greve e a ocupação ficaria iso-
lada do resto do movimento.

Para completar o quadro fan-
tasioso do Psol, com a saída dos 
cursos em greve a reitoria iria pa-
rar de negociar e até mesmo vol-
tar atrás nas supostas conquistas 
até então conquistadas.

Para o DCE da Unicamp os 
estudantes ocupados não exer-
ciam nenhuma pressão contra a 
reitoria, mas pelo contrário é a 
reitoria que exercia tal pressão 
sobre os estudantes. Uma política 
totalmente capituladora que serve 

unicamente para desmobilizar os 
estudantes.

O acordo com a reitoria pre-
vê que a decisão de um convênio 
com Unicamp e a PM, nos mol-
des do que aconteceu na USP, se-
ria não mais uma decisão apenas 
do reitor, mas do Conselho Uni-
versitário, o que na prática vai dar 
na mesma, já que este conselho 
é dominado pelos professores de 
direita que são abertamente favo-
ráveis à presença da PM.

ASSiM coMo AconteceU coM toDo o cRUSP
Blocos K e L devem ser 
tomados pelos estudantes

A ocupação da reitoria ini-
ciada em 1º de outubro colocou 
mais do que nunca em pauta a 
reivindicação do movimento es-
tudantil de entrega dos blocos K 
e L para a moradia. A quantida-
de de estudantes na USP cresce 
a cada ano e a disponibilidade 
de vagas para moradia conti-
nua a mesma. Mas isso não será 
conquistado sem luta: é preciso 
ocupar desde já os dois blocos.

Os prédios que formam hoje 
o CRUSP e a reitoria foram des-
de o início prometidos e nega-
dos para os estudantes. A úni-
ca coisa que garante que oito 
dos dez blocos ainda em pé se-
jam moradia hoje foi a ocupa-
ção pelo movimento estudantil.

Inicialmente foram cons-
truídos 12 blocos, que seriam 
usados pelos atletas dos jogos 
Pan-Americanos de 63 e em se-

guida deveriam ser entregues 
para os estudantes, mas, passa-
do o período dos jogos, a rei-
toria se negou a transformá-los 
em moradia.

Em 64, 12 estudantes co-
meçam a ocupar o bloco A e 
em pouco tempo os prédios são 
ocupados e transformados pe-
los próprios estudantes em mo-
radia. Em 68, o CRUSP foi de-
socupado à força pelo Exército, 
cercando-o com tanques e pren-
dendo vários estudantes.

Em 79, após uma nova onda 
de mobilização estudantil, os 
estudantes voltam a ocupar o 
CRUSP, tomando os prédios 
dos órgãos burocráticos que 
se apossaram da moradia. Isto 
conseguiu garantir sete blocos 
para a moradia, três foram de-
molidos e o K e L continuaram 
ocupados pela reitoria. A cons-

trução do Bloco A1 também foi 
fruto do movimento estudantil, 
através da ocupação da reitoria 
de 2007. Ainda falta mais um 
bloco a ser construído que foi 
prometido pela gestão de Sue-
ly Vilela, que agora reaparece 
como candidata a vice-reitora 
ou boba da corte.

Além do histórico de luta 
que envolve a própria existên-
cia do CRUSP, que mostra qual 
é o caminho para conseguir sua 
expansão, há também a promes-
sa de campanha feita pelo pró-
prio reitor, João Grandino Ro-
das, de entregar os dois blocos, 
quando a nova reitoria ficasse 
pronta.

Em entrevista, Rodas afir-
mou: “É claro que a reitoria 
não vai sair de um dia pro ou-
tro de lá para cá, mas o gabine-
te do reitor e as coisas mais im-

portantes vêm. E vamos liberar 
aqueles prédios, num momen-
to em que pudermos acomodar 
as pessoas, para o Crusp.” (Jor-
nal do Campus, Dezembro de 
2009). Já se passaram 4 anos e 
nada foi feito.

Mesmo com a promes-
sa, pelo conhecido histórico 
de Rodas, não dá para confiar 
e esperar que os blocos sejam 
entregues. É necessário ocupar, 
para pressionar e garantir que 
não haja a interferência do ór-
gão de perseguição e seleção 
política, Superintendência de 
Assistência Social (SAS – an-
tiga Coseas) nestes blocos. Os 
próprios estudantes devem se 
organizar para ocupar os blo-
cos definitivamente para mora-
dia estudantil, realizando todo 
o processo de seleção destes 
novos moradores.
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Escreva para o USP Livre!  

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

invasores da reitoria, que 
prega a saída de João 

Grandino Rodas”
Folha de S. Paulo (o jornal da 

“ditabranda”), 2/12/2011 

colabore! Ajude a 
construir...

“...um jornaleco xexelento” 
Reinaldo Azevedo, colunista de Veja 

Fortaleça a luta 
desse...

“pasquim desqualificado” 
Thiago Aguiar, diretor do DCE, do MES/Psol

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

ou pelo Facebook:
facebook.com/usplivre

SOBRE A MANIFESTAçãO DO DIA 15/10

NUNCA nem meu pai 
encostou um dedo em 
mim. As duas vezes que 
isso aconteceu partiu de 
um policial. HOMEM!

Hoje a minha repugnância é 
dupla: PM e PSTU! Vamos por 
partes…

Fui pro ato – em prol da 
educação. A concentração 
aconteceu no Largo da Bata-
ta, seguimos a Av. Faria Lima 
sentido Rebouças. Em um de-
terminado ponto, “invadimos” 
a marginal (estranho dizer de 
invasão em algo que também é 
meu), enfim, a ideia não é con-
tar o mapa do percurso. O lan-
ce foi que estávamos cercados 
pela Tropa de Choque da PM 
por todos os lados, frente, trás 
e laterais, que nos acompanha-
ram até encontrarem um espa-
ço propício – sem brechas pra 
fugas – pra armarem o circo. 
Foram bombas e mais bombas 
de gás lacrimogênio, não tinha 
pra onde correr, corria de um 
dos cordões da PM, caía nos 
cassetetes de outro. Sem ar, 
sem visão e com muita ardên-
cia na garganta, olhos e rosto, 
me encostei em uma galera que 
se refugiava quase que abraça-
dos em um poste.

A PM se aproximava, de re-
pente geral saiu correndo e sem 
conseguir abrir os olhos, trope-
cei e caí ali mesmo, no poste. 
Foi fichinha pra sentir o peso 
do coturno de um babaca que 
fez do meu estômago uma bola 
de futebol. E fez o trabalho di-
reito: não podia me deixar se-
guir sem antes deixar algumas 
marcas roxas de lembranci-
nha. Tenho marcas no ombro, 
nos braços e o joelho tá pra-
ticamente tingido de preto. E 
na real não sei se foi o pé dele 
ou as borrachadas. Sei que foi 
feio, e quanto mais eu tenta-
va gritar, mais parecia rasgar a 
garganta e o peito de tanta ar-
dência. De-ses-pe-ra-DOR! 
Mas na luta sempre há bons 
companheiros, dois rapazes me 
tiraram de lá (coragem!!!) e 
me arrastaram até a Tok&Stok, 
uma loja que foi invadida pra 
que a galera se refugiasse. Lá 
esses dois rapazes me coloca-
ram num sofá, me colocaram 
um óculos de proteção e en-
charcaram minha blusa de vi-
nagre pra aliviar os sintomas 
do gás. Meu, eu não faço ideia 
nem de como era a fisionomia 
desses caras, mas não sei o que 
teria sido de mim se não fos-

se eles. Lamento de não ter tido 
força pra falar e agradecer.

Uma menina cai no meio 
da avenida reagindo mal ao 
gás lacrimogênio lançado 
pela polícia, um dos PMs se 
aproveita da vulnerabilidade 
da situação pra chutá-la fei-
to almofada e provar de sua 
força enquanto homem, en-
quanto fardado (nada covar-
de!).

Depois de ocupada a 
Tok&Stok, um dos seguran-
ças da loja (sei lá se por soli-
dariedade ou por medo) nos 
orientou pra que saíssemos pe-
los fundos, que dava acesso a 
outra rua da qual a PM não es-
tava. Muita gente – também 
passando muito mal – ainda 
demorou a sair. O PSTU, por 
sua vez, assim que abriram a 
dita porta, saíram frenetica-
mente empurrando qualquer 
um que estivesse no caminho. 
Não vi nenhum deles parar 
pra prestar qualquer tipo de 
auxílio à galera que tava ali, 
ferrada, desmaiando! Pelo 
contrário, sem qualquer vergo-
nha, gritavam que “quem fos-
se do PSTU – e só do PSTU” 
erguesse a mão e os seguissem. 
Juro que eu queria ter grava-
do essa cena! O ápice do ego-
ísmo, da falta de solidariedade, 
do segregacionismo e do ego! 
Isso depois de terem segui-
do em conflito com os Black 
Bloc durante todo o ato – uma 
oposição que, sabemos, já não 
é novidade. Pra afirmar ainda 
mais minha repugnância a tudo 
o que tinha visto – e vivido – 
naquele momento, uma colega 
também relatou que, para além 
dos conflitos, o PSTU chegou 
a fazer um cordão separando 
geral, que seguia em ato, dos 
Black Bloc, que também mar-
chava. Sim, isso aconteceu! E 
quem tava lá, sabe do que eu 
to dizendo! Não quero aqui fa-
zer cena ou dramalhão. Que-
ro deixar dito a minha indigna-
ção, a minha revolta e a minha 
insatisfação, tanto com a PM, 
que mata gente todo dia, tanto 
com pessoas que se dizem de 
luta, mas não são capazes de 
olhar pra além do próprio um-
bigo quando há companheiros 
caindo bem ao lado. É isso.

Karina Morais

OPINIãO

As Indiretas para Reitor
A economia está passando por 

uma crise, que se repercute em cri-
se política em todas as instâncias. 
Mais da metade da população não 
tem acesso à universidade, porém, 
vários fatores (falta de vagas na 
moradia, falta de bolsas para a per-
manência e privatizações), pioram 
ainda mais a situação, inviabilizan-
do a continuidade dos estudos dos 
estudantes mais pobres. No Crusp, 
os estudantes sofrem com a despe-
jos e a eliminações.

Os estudantes têm que arcar 
com toda produção científica da 
universidade sem poder decidir os 
rumos dados às pesquisas acadê-
micas. Com o passar do tempo e 
pelo acúmulo de insatisfações, os 
estudantes começaram a se revol-
tar e a lutar pelo seus interesses e 
pelo direito universal à educação 
em todos os níveis. Dentre as de-
mandas, a mais notória e imediata 
tem sido combater o intervencio-
nismo do PSDB e de empresários 
na gestão da instituição e os privi-
légios dos professores e dos fun-
cionários de alto escalão.

Toda esta situação fez com que 
a burocracia universitária (ligada 
à FIESP e ao Santander) ficasse 
cada vez mais ameaçada. A fim de 
contornar a crise, o monarca Ro-
das resolveu eliminar e prender al-
guns estudantes que ofereciam pe-
rigo ao projeto privatista.

Sentindo também que seus 
privilégios estavam ameaçados, 
professores, burocratas e direto-
res do DCE pressionaram o mo-
narca para convocar o Conselho 
Universitário que ajudaria a lan-
çar um candidato a monarca ab-
solutista mais democrático.

Diante da toda essa situação, 
o pensador renascentista e profes-
sor Vladimir Safatle verifica que 
a comunidade universitária é di-
vidida em três categorias: profes-
sores (1º estado), funcionários (2º 
estado) e estudantes (3º estado). 
Propõe, através da Adusp, que o 
monarca convoque a as Eleições 
dos Estados Gerais da USP, ou, 
como ficaram popularmente co-
nhecidas, as Indiretas para Reitor, 
com voto paritário.

Pode se dizer que as Indire-
tas para Reitor terão relevante pa-

pel nas bases da socie-
dade e serão um marco 
divisório na história do 
país. Esse movimento 
terá a participação ape-
nas dos estudantes, mas 
beneficiará vários se-
tores sociais: professo-
res titulares, diretores 
de unidades, professo-
res doutores, diretores 
do DCE (estes, como 
tributo aos professo-
res que lhes concederão 
bolsas, intercâmbios e 
cargos de gabinete). As 
Indiretas para Reitor se-
rão um acontecimen-
to tão importante que 
seus ideais poderão le-
var todo o movimento 
estudantil nacional ralo 
abaixo.

Ivan Conterno, 
estudante de Letras 
e militante do PCO

DESOCUPANDO AOS POUCOS
Começaram cortando o aces-

so ao wi-fi. Com a desculpa que 
o estudante que se conectar será 
identificado. Mas, sabendo da 
consequência deveria ser uma 
decisão do próprio aluno.

Depois, nas últimas fes-
tas, alegando ser uma questão 
de segurança, a cada cervejada 
a Frente de Esquerda foi dimi-
nuindo o acesso à reitoria.

A ocupação já não abran-
ge todo o prédio, o que poderia 
descobrir documentos impor-
tantes da gestão Rodas. Agora, 
os peleguinhos de plantão já es-
tão na porta da reitoria limitan-
do a passagem de pessoas “des-
conhecidas”.

Ou seja, calouros, apoiado-
res de outras universidades e 
movimentos estão barrados. É 
mais fácil o DCE assumir logo 
que trabalha para o Rodas e co-
locar uma placa: “Não é permita 
a entrada de pessoas estranhas, 
somente funcionários”.

O que é pior é que esse acon-
tecimento lembra outro, que 
houve na Unifesp, ano passado, 
quando os estudantes ocuparam 
a diretoria da EFLCH pela pri-
meira vez em 2012.

O PSTU já tinha saído decla-
radamente contra a continuidade 
da ocupação. Sem eles, a Fren-
te de Esquerda fez os estudantes 
votarem oito vezes em 44 horas 
a permanência ou não na ocupa-
ção. As oitos vezes os ocupantes 
decidiram ficar no prédio, con-
trariando a Frente de Esquerda.

O PSOL e o PCB durante es-
ses quase dois dias que permane-
ceram em claro fizeram os alunos 
ouvir o quanto a PM ia estrangu-
lar os ocupantes e por isso preci-
savam entregar o prédio.

À base de pressão e sono o 
PSOL e o PCB conseguiram 
convencer os estudantes a lim-
parem o local para que a Pró-
-Reitoria fizesse um “inventá-
rio” na direção da faculdade.

A Pró-Reitoria se aproveitou 
de que estudantes e seus per-
tences estavam fora do prédio 
para trancar a diretoria. Imedia-
tamente alguns alunos começa-
ram a gritar para Frente de Es-
querda: “traidores”.

Para a infelicidade de PSOL-
-PSTU-PCB, apesar do claro 
golpe, os estudantes reocupa-
ram dias depois, uma ocupação 
mais forte que a primeira por-
que os alunos não davam mais 
ouvidos a eles.

Esses partidos sabem que 
não é possível dizer aberta-
mente que são contra greves e 
ocupações para convencer os 
demais e por um fim nessas ma-
nifestações. A única maneira de 
derrotar os movimentos é por 
meio de golpes.

Laisy Cruxên
estudante da Unifesp,

 enganada no movimento de 2012 na 
Unifesp pela Frente de Esquerda

Agora, lúcida

O DCE tá prometendo isso...

Para 
conseguir, na 
melhor das 
hipóteses, 
isso...

Mas, 
só isso 
resolve


