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PM: há 790 dias no campus

Grande conquista!... do reitor e do Estado

Quem foi à última assembleia 
presenciou algo estranho: o 
DCE, que alardeara aos qua-

tro ventos as ‘vitórias’ inauditas do 
movimento em sua página [na in-
ternet], com um texto em que, diga-
mos, o inebriante orgulho entusias-
ta de negociadores bem sucedidos 
levou-os a fantasias que um cético 
ou cínico chamaria de mentiras des-
lavadas, esse DCE mudou de ideia, 
guinou à esquerda.

Conversei com alguns militan-
tes de sua base, particularmente do 
Psol, que justificaram, meio sem 
graça, o excesso fantástico alegan-
do pressa – que costuma dar em 
gralhas, mesmo numa sintaxe ruim, 
mais do que em erros de avaliação 
- e reconhecendo que, embora ain-
da vissem avanços incontestes onde 
nossa ultra-miopia só vê palavrório 
de raposas burocráticas, enfim, re-
conhecendo que a formulação dos 
termos do acordo, sem prazos, sem 
detalhes, com outras vaguidades, 
era inaceitável.

Durante uma das conversas, em 
que eu afirmava a uma psolista, algo 
afastada do ME uspiano, que o DCE 
queria sair da greve, e da ocupação, 
alguém do prórpio, face indignada, 
vociferou que não, ‘quem te disse 
que a gente quer sair?’. De fato, em-
bora celebrando vitória no começo, 
acabaram por votar manutenção dos 
eixos originais da greve CONTRA 
a proposta de acordo [http://www.
usp.br/imprensa/?p=34519 ] da rei-
toria – ultras e DCE votando jun-
tos, fora alguma abstenção profun-
damente desconfiada do lado de cá.

Desconfiança mais que justifi-
cada: o DCE não votou em algo em 
que acreditasse: ganhou tempo. Re-
conhecendo que a mui ovina claque-
-sentada-do-centrão das últimas as-
sembleias não bastaria para apro-
var o acordo sem ao menos discu-
ti-lo e que o teto estava a 15 minu-
tos de nossas cabeças, fez a propos-
ta demagógica da manutenção inte-
gral dos eixos originais. Quem ce-
lebrava vitórias, depois de celebrar 
uma reitoria na berlinda, defendia a 
proposta mais intransigente de todas. 
Qual era a manobra, qual o golpe? 
Era a pergunta que nos fazíamos en-
quanto psolistas e pistuleiros tiravam 
onda com a nossa paranoia, sempre 
prevendo peleguice: ‘Viu só? Ma-
nutenção dos eixos, continuidade da 
greve e da ocupação!’. A resposta era 
obvia, e quem confiou cegamente na 
‘paranoia’ não se surpreendeu com a 
campanha nas redes sociais [http://
www.dceusp.org.br/2013/11/enten-
da-o-termo-de-acordo-da-reitoria-e-
-a-posicao-do-dce ], baseada em um 
texto que recua das mentiras daquele 
primeiro, mas continua edulcorando 
os termos do acordo que negaram na 
assembleia, em bloco, insistindo na 
garantia dos ‘avanços’, sem sequer 
mencionar a discrepância com os ei-
xos ilusoriamente defendidos na as-
sembleia.

Um agrado para os presentes 
na assembleia, uma isca para atrair 
a reaçalha para a próxima, quarta-
-feira; discursos opostos, mas coe-
rência ideológica é bobagem, o po-
der já não é meio, é fim. Numa si-
tuação normal, o DCE teria aprova-
do em bloco o acordo. Vendo que 
não era viável, partiu para o extre-
mo oposto, para voltar à proposta 
inicial. Evita-se, com isso, a discus-
são do acordo termo a termo, certa-
mente penosa, mas a única que me-
rece o nome de negociação – entre a 
capitulação do DCE e a intransigên-
cia que o DCE fingiu.

Prestemos, pois, um serviço a 
essa discussão necessária – e que te-
remos de garantir na assembleia -, 
analisando termo a termo o acordo 
proposto pela reitoria:

1- Compromisso de 
“Estatuinte” e realização 
de Congresso das categorias

A Universidade propõe a con-
vocação de processo de “Estatuin-
te” em 2014, livre autônoma e de-
mocrática, conforme contemplado 
e deliberado em reunião do Con-
selho Universitário, em 01/10/13. 
Um congresso para pautar os te-
mas da “Estatuinte” será organiza-
do, de maneira autônoma, por estu-
dantes, professores e funcionários, 
com apoio logístico da Universi-
dade, que recomendará a liberação 
dos congressistas das atividades de 
estudo e trabalho durante sua rea-
lização.

O Congresso deverá ser realiza-
do no primeiro semestre de 2014, 
sugerindo-se a primeira quinzena 
de maio. As mudanças propostas, 
como resultado do Congresso, de-
verão ser encaminhadas às instân-
cias competentes a partir do térmi-
no da realização do Congresso.

Comentário: A estatuin-
te entre aspas é o eixo da greve? 
ela pode ser soberana se não for 
deliberativa, mas apenas propo-
sitiva, e suas propostas avaliadas 
pelas ‘instâncias competentes’, 
precisamente o que se quer mu-
dar? estatuinte entre aspas já ti-
vemos em 2008. Uma estatuinte 
só funcionaria se alteraçãoes mí-
nimas fossem conseguidas de an-
temão. Alterçãoe essas que de-
vem ser arrancadas.

2 - Eleições diretas

Considerando a urgência em 
se democratizar a maneira como 
os dirigentes da Universidade são, 
hoje, eleitos, bem como o reconhe-
cimento de que o pleito eleitoral 
de 2013 é uma etapa no processo 
de mudanças institucionais, deverá 
ser pautada, no processo de “Esta-
tuinte” acima especificado, a pro-
posta de eleições diretas para reitor 
e vice-reitor, diretores de unidades 
e chefes de departamento na USP.

Comentário: Principal eixo 
do movimento, pelo qual outros 
foram sacrificados, fica depen-
dendo da “estatuinte” propositi-
va supramencionada, a ser jul-
gada pelas ‘instâncias competen-
tes’, em cujas competências, in-
clusive a de colégio eleitoral pri-
vilegiadíssimo, queremos mexer. 
Sem mais.

3 -  Transformação dos 
Blocos K e L em moradia 
estudantil

Os blocos K e L serão trans-
formados em moradia estudantil, 
conforme já anunciado pelo Se-
nhor Reitor em 2010, o que deve-
rá acontecer assim que houver a re-
alocação dos órgãos da administra-
ção central ali em funcionamen-
to para novos locais apropriados. 
Deve ser estabelecida uma comis-
são de acompanhamento, fiscaliza-
ção e execução, composta pelo cor-
po técnico e administrativo da Rei-
toria e os estudantes, que se reuni-
rá conforme calendário previamen-
te estabelecido entre as partes.

Comentário: essa ques-
tão merece artigo à parte. Por 
ora, atentem que é renovação 
de promessa, de 2009, não 2010, 
que já renovava outra, de 2007, 
quando foram prometidos dois 

novos blocos para o CrUSP. Um 
saiu em 2011, ‘apressado’ pela 
ocupação do bloco G. Creio que 
o caminho está indicado. 

4 - Devolução do espaço 
do DCE Livre da USP, 
com autonomia politica e 
financeira da gestão

Os espaços do DCE Livre e 
APG-USP serão entregues às res-
pectivas entidades, assim que as 
obras forem concluídas. Será es-
tabelecida, imediatamente, comis-
são composta por representantes 
dos órgãos da Universidade rela-
cionados à administração central e 
estudantes membros do DCE e da 
APG. A gestão será feita nos ter-
mos legais.

Comentário: A primeira 
frase diz tudo: devolvemos o que 
é das entidades. Conquista?

5 - Refeições nos 
bandejões de fim de 
semana, com café da 
manhã, almoço e jantar, 
com contratação de mais 
funcionários efetivos, 
e  - Construção de postos 
de recarga de bilhete de 
refeição nos refeitórios da 
Física e Química

Comentário: Duas refei-
ções a mais, dessa vez sem sobre-
carregar os funcionários, e faci-
lidade para a recarga do cartão. 
Avanço político inconteste, de di-
mensões impressionantes.

As três últimas terão por 
‘meta’ 2014, não prazo. o pra-
zo do A1 era 2009, saiu em 2011...

6 - Moradias, restaurantes 
universitários e circulares 
nos campi do interior

A demanda procede e será en-
dereçada aos Conselhos Gestores 
dos campi do interior para reaná-
lise de seus respectivos Planos Di-
retores ainda em 2014, trabalho a 
ser acompanhado por comissão re-
presentativa entre o corpo técnico e 
administrativo da Reitoria e os es-
tudantes.

Comentário: Para o inte-
rior, a promessa de um plano! É 
avanço demais! A boa-vontade con-
tagia, ainda mais quando vemos a 
USP contendo gastos em cada uma 
das centenas de obras concomitan-
tes deste fim de mandato.

7 - Aumento de vagas nas 
creches

A Universidade reconhece que 
a necessidade de aumentar as va-
gas nas creches da USP é uma de-
manda do movimento estudantil. A 
Comissão já estabelecida na Supe-
rintendência de Assistência Social, 
que estuda novas alternativas para 
atendimento dessas demandas, de-
verá contar com participação estu-
dantil.

Comentário: Participa-
ção estudantil em comissão da 
SaS. ou isso é melhor esclareci-
do, ou serão alunos perfil SaS, 
escolhidos a dedo entre cague-
tas natos e cruspianos que tro-
caram permanência por colabo-
ração. A SaS não hesitou em se 
imiscuir ativíssimamente nas úl-

timas campanhas para a Amor-
CrUSP, seu modo de agir é por 
demais conhecido.

8 - Reajuste do valor das 
bolsas estudantis

O valor das bolsas estudan-
tis será reajustado segundo índi-
ce de reajuste salarial acordado no 
Cruesp.

Comentário: Bom, sem 
dúvida: evita perdas futuras, mas 
e as passadas? Conter o arrocho 
é vitória? neste ano o reajuste foi 
de apenas 5,4%. É evidente que 
este valor não tem qualquer re-
lação com as necessidades dos es-
tudantes que deveriam ser os res-
ponsáveis por definir o valor ide-
al das bolsas. este índice para os 
salários altos dos professores faz 
diferença, mas para as “bolsas 
miséria” oferecidas para os estu-
dantes não vai mudar nada. Até 
a premiação do nascentes está 
no mesmo valor desde o come-
ço do plano real (a passagem de 
ônibus era 70 centavos, para ter 
um parâmetro). não falta dinhei-
ro, basta ver que sobram bolsas 
para as exatas, estão até abrin-
do mão da proficiência. A ques-
tão é política: onde aplicar o or-
çamento que, sendo municipal, 
viria logo atrás de recife.

9 - Duplicações do número 
de ônibus de circulares da 
USP e retorno das linhas 
extintas (177 P10, 107 
T10, 7725)

A Universidade reconhece a 
necessidade de ampliar a discus-
são sobre o transporte interno e se 
compromete a negociar as reivindi-
cações com a SPTrans, com acom-
panhamento dos estudantes, a sa-
ber: ampliação da frota e retorno 
das três linhas extintas.

Comentário: rebaixa-
mento. As linhas originais, per-
tencentes à USP, indo até o me-
trô, como antes iam até o rei das 
Batidas (é!). nada de repassar 
ainda mais dinheiro público para 
os tubarões da máfia dos trans-
portes. A volta das linhas perdi-
das (a pedido da reitoria, não da 
SP-trans) tampouco é avanço.

10 - PUNIÇÕES

Quanto à apuração das respon-
sabilidades pelos atos decorrentes 
da ocupação do prédio da Admi-
nistração da Reitoria e da Torre da 
Praça do Relógio e que caracteri-
zam prejuízo ao patrimônio públi-
co, identificados e comprovados, 
os procedimentos administrativos 
observarão os princípios constitu-
cionais, que garantem o direito à 
ampla defesa e ao contraditório. A 
atribuição de responsabilidades ao 
DCE Livre depende de sua plausi-
bilidade jurídica. As partes envol-
vidas reconhecem que nenhuma 
punição deverá ser feita por moti-
vações estritamente políticas.

Comentário: Sem comentá-
rios. em todo caso, é o sonho-de-
-valsa que o DCe quer arrancar 
à reitoria para sair de cabeça er-
guida... restrito, claro, à ocupa-
ção presente, bancada por eles, 
as passadas foram feitas por lou-
cos esquerdopatas que merecem 
ser punidos.

11, 12 e 13 - “Repressão”

nos próximos termos, 11 – 
Convêncio com a Pm, 12 – Fim 
dos processos, 13 – Semestre le-
tivo, a reitoria limita-se a tirar 
o corpo fora, seja pela proposta 
de ‘ampla discussão’, no caso da 
Pm, que seria de se esperar an-
tes do convênio, seja afirmando 
incompetência, nos outros casos.

14 - Espaço do Núcleo de 
Consciência Negra

Este acordo reafirma a resolu-
ção publicizada pela Universidade, 
em 25/10/2013, a respeito da ga-
rantia já manifestada, desde 2011, 
acerca da manutenção do Núcleo 
de Consciência Negra no espaço 
atual.

Comentário: A resolução 
do dia 25/10 ocorre um dia depois 
da última tentativa de demolir o 
espaço, impedida por uma vigília 
de alunos e pelo bloqueio da obra 
da nova reitoria (que o DCe ten-
tou minar e de que não partici-
pou), desrespeitando, mais uma 
vez, a garantia de 2011. mas ago-
ra eles mudaram, podem confiar 
no papel sem assinatura entre-
gue por um secretário no dia se-
guinte ao último atentado a essa 
ocupação de 25 anos. Bem mere-
ciam uma Casa de Cultura ne-
gra, isso seria avanço a ser come-
morado.

15 - Constituição de 
Comissão de Negociação 
Permanente

Ao término da greve estudan-
til e da ocupação do prédio da ad-
ministração da Reitoria, será insti-
tuída comissão permanente de diá-
logo e negociação entre a Univer-
sidade e os representantes dos es-
tudantes, com reuniões periódicas.

Comentário: Ah, o diálo-
go. Se for oficialização do brun-
ch com o reitor, cujas pautas ja-
mais são do conhecimento do 
me e dos alunos como um todo, 
não consigo chamar de avanço. A 
prática, inaugurada pela reação 
e adotada pelo DCe atual e pelas 
últimas gestões da AmorCrUSP, 
se avança no diálogo, é no diá-
logo burocrático, com a mesma 
transparência, digamos, dos pro-
cessos seletivos da SaS/CoSeAS, 
que todo mundo critica, quase 
todos só da boca para fora.

texto longo, exaustivo, em 
grande medida uma resposta à 
segunda versão da capitulação 
proposta pelo DCe, que não po-
demos deixar acontecer nesta 
quarta. também um chamado 
à assembleia e uma tentativa de 
ver mais votos segundo as con-
vicções e análises pessoais e me-
nos cabresto. não deixem de ler 
os dois textos do DCe que ava-
liam a proposta da reitoria, so-
pesar com sua defesa dos eixos 
na última assembleia; sobretudo 
não deixem de avaliar o acordo 
por conta própria.

Patrício moreno

* Excepcionalmente nesta edição, o Jornal da 
USP Livre! tomou a liberdade de publicar um 
texto assinado na sua capa. Fizemo-lo porque, 

assim como nosso colaborador, não conseguimos 
enxergar um pingo de vitória nas “conquistas” do 
DCE. Esperamos a compreensão do leitor dada a 

relevância do tema e da análise aqui expostos. 

Que “conquistas”, DCE?
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Olha só quem também 
não gosta do

Jornal da USP Livre!  
Para essa turma, nosso jornal é:
“...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 

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

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

“...um repugnante jornaleco” 
Arielli Tavares, diretora do DCE, do PSTU

Anuncie você também!

Classificados Livres  
Funciona Mesmo!

Conheça a opinião de mais um de nossos clientes satisfeitos: 

“Eu anunciei no jornal da USP Livre! na quinta-feira dia 31, e na segunda-feira, dia 4, já estava com a reintegração de posse em mãos. Incrível!”. 
G. rodas, USP-Butantã

 e o negócio é bom para todos os lados, 
“Estava precisando de um bom negócio, procurei nos CLASSIFCADOS LIVRES!, e achei o que precisava. Fui bem atendido e ainda levei uma bolada pra casa” 

Xavier de Toledo, desembargador do estado de SP
Se você quer anunciar seu caráter ou seus serviços, uma vaga ou fazer QUAL-QUER tipo de negócios aqui é o seu lugar. Só os CLASSIFICADOS LIVRES! possuem a credibilidade e o maior número de ofertas da Cidade Universitária e demais campi e conse-quentemente muito mais resultado para você. Anuncie já! usplivre@hotmail.com

Conhece mais algum 
de nossos desafetos?

Mande as palavras 
mais belas que você 
já ouviu sobre este 

jornal para:

usplivre@hotmail.com 

Uma 
declaração 
de absteção 
durante a 
última plenária 
da ocupação

“Não procede uma votação 
para impedir ou não a expan-
são da ocupação respaldada 
pela assembleia geral. Esse es-
paço compreende toda a reito-
ria e não somente o seu térreo. 

Qualquer deliberação so-
bre a ocupação dos espaços 
dentro da ocupação deve ser 
apenas um indicativo tanto das 
plenárias quanto da comissão 
de segurança, a qual não pode 
assumir o papel de policia-
mento, coibindo o desejo dos 
ocupantes em utilizar os espa-
ços dessa REItoria/Crusp. 

Qualquer ocupante desse 
espaço corre o risco de ser pre-
so no caso de uma reintegra-
ção de posse e não importará 
se ele for encontrado no térreo 
ou no primeiro andar do blo-
co K.

Qualquer ocupante desse 
espaço corre o risco de per-
der sua vaga na universidade 
e ter seu reingresso proibido 
por 5 anos e não importará se 
ele estiver ocupando o térreo 
do prédio ou o segundo andar 
do bloco K. 

Acrescento à minha decla-
ração de abstenção que a jus-
tiça burguesa legitimou a ocu-
pação da reitoria da USP como 
um todo, sem impor limites de 
espaço. 

Portanto, nem a plenária 
nem a assembleia geral e nem 
qualquer comissão têm o po-
der de legislar, policiar e pu-
nir a ocupação dos ocupantes, 
o único poder capaz de impe-
dir qualquer ocupação den-
tro de reitoria é a força poli-
cial durante uma reintegração 
de posse ou a força policiales-
ca dos próprios companheiros 
da ocupação. 

Por isso, eu, morador do 
Crusp, representante da co-
missão de cultura e diretor do 
centro acadêmico XXXX, co-
munico que montarei minha 
barraca do outro lado da porta 
de vidro e indico que logo em 
seguida pensemos em ques-
tões práticas como o resguar-
do dos documentos que lá es-
tão. Convido outras pessoas 
que queiram se instalar em 
dormitórios de verdade a faze-
rem o mesmo”.

morador do Crusp, membro 
da comissão de cultura e dire-

tor do CA XXXX

ocupe sua moradia!
A reitoria sinalizou na nego-

ciação que os blocos K e L serão 
devolvidos assim que “houver 
a realocação dos órgãos da ad-
ministração” que ali funcio-
navam. Esta comissão relizou 
sua primeira reunião e entemos 
que o modo de obter realmente 
a devolução dos blocos de mo-
radia é ocupando o espaço. Se 
você necessita da moradia, mas 
não conseguiu morar no crusp 
ou está no alojamento ou está 
‘se virando’ com o auxilio-mi-
séria (R$400,00) para pagar o 
aluguel, compareça a reunião 
desta comissão para discutir 
esta pauta e traga sua barra-
ca para fortalecer a ocupação 
que será sua futura moradia. 
Somente com a sua participa-
ção teremos nossa moradia.

terça-feira (05/11) reunião 
aberta da organização de re-
tomada dos blocos K e L, na 
(ex) reitoria às 22:30h

 
o CrUSP não foi dado: 
um breve histórico

Talvez alguns se pergun-
tem qual a motivação da for-
mulação da reivindicação: 
DeVoLUÇÃo dos blocos K e 
L? Mas então a reitoria está no 
espaço de moradia? Estes blo-
cos já foram moradia?

Os prédios do CRUSP foram 
construídos para alojar atle-
tas dos jogos panamericanos 
na década de 60. Posterior-
mente seriam entregues aos es-
tudantes como moradia. Mas 
isso ficou só na promessa. Ten-
do ficado vazios, os estudantes 
decidiram OCUPAR os prédios 
para transformá-los em mora-
dia. Vale lembrar que eram 12 
blocos – nomeados de A até L. 
Em 1968, o CRUSP foi com-
pletamente desocupado pelos 
militares, com estudantes sen-
do presos e outros ‘desapareci-
dos’. Neste mesmo período, os 
blocos H, I e J foram demoli-
dos para dar lugar a ‘uma rua’ e 
ao MAC (mais importantes que 

blocos de moradia estudantil).
Em 1979, doze estu-

dantes reoCUPArAm dois 
andares do bloco A. Foi a par-
tir desta ocupação que os blo-
cos foram sendo continuamente 
ocupados, tendo ocorrido su-
cessivas ocupações nas déca-
das de 80 e 90. A burocracia 
universitária, preocupada com 
a existência da moradia não de-
sejada e não planejada por ela, 
coloca seu controle sobre o 
CRUSP de forma intensa  a par-
tir de 1996, com a criação do 
regimento interno e a consoli-
dação da COSEAS (atual SAS).

A situação atual

A retomada dos blocos não 
significou o fim da necessidade 
de lutas pela garantia da ex-
istência da moradia estudantil. 
Pelo contrário, houve um au-
mento muito grande no núme-
ro de estudantes sem um cres-
cimento no número de mora-
dia estudantil. Hoje a (des)as-
sistência social trabalha no sen-
tido de convencer os estudantes 
que necessitam da vaga de que 
na verdade eles não necessitam, 
porque podem se virar sozinhos 
ou porquê há o auxílio-miséria 
aluguel (que além de não con-
dizerem com os valores dos alu-
guéis perto da USP são pouquís-
simas bolsas). Empurra os estu-
dantes a terem longas jornadas 
de trabalho para se manterem 
na universidade, ao invés de ga-
rantir seus direitos e possibilitar 
que tenham tempo livre para 
estudar. Essa é a política da as-
sistência estudantil: expulsar 
as pessoas porque não há vagas 
ao invés de ter um programa 
real de ampliação das vagas da 
moradia.

A história mais recente só 
comprova o histórico: o blo-
co A1 NÃO FOI DADO, foi a 
ocupação da reitoria de 2007 
que pressionou pela garantia 
de sua construção, não a BON-

DADE E PREOCUPAÇÃO 
DA BUROCRACIA UNIVER-
SITÁRIA EM AMPLIAR A 
POLITICA DE PERMANÊN-
CIA ESTUDANTIL. A MO-
RADIA RETOMADA, ocupa-
ção do térreo do bloco G, espa-
ço  da moradia que era utiliza-
do para ‘alojar’ a DPS (Divisão 
de promoção social) – afinal 
não tem espaço na USP, te-

mos que usar o espaço da mo-
radia para abrigar a parte ad-
ministrativa – durou de março 
de 2010 ao carnaval de 2012, 
quando foi DESOCUPADA 
pela tropa de choque em outra 
ação cinematográfica  como a 
da desocupação da reitoria em 
2011, expondo a eficiência re-
pressiva do “Estado democráti-
co de direito(a)”.

Venha retomar o seu bloco!
HoJe! terça-feira (05/11), 
reunião aberta de organização da ocupação 
dos blocos K e L, na (ex)reitoria às 22:30h.
Comissão de mobilização do CrUSP

reitoria pediu de novo a 
reintegração de posse e achou um 
desembargador que lhe acobertou

Nesta segunda-feira, dia 4, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) decidiu pela reintegra-
ção de posse imediata da reitoria 
do Campus Butantã da USP.

A decisão do desembargador 
Xavier de Toledo, tem caráter de 
liminar (temporário) e ameaça 
com a invasão da Tropa de Cho-
que da PM o prédio da reitoria 
que está ocupado pelos estudan-
tes desde o dia 1º. de outubro.

A decisão judicial que conce-
deu a liminar para a reintegração 
de posse da reitoria da USP, até 
parece que foi escrita pelo próprio 
reitor e depois assinada pelo de-
sembargador Xavier de Toledo.

Na decisão ele diz que há 
“notícia da participação dos ba-
derneiros autodenominados ‘bla-
ck bloc’ que lá permanecem”. O 
texto também usa como argu-
mento a queda da USP em um 

dos rankings de universidades 
internacionais. 

No texto do despacho apare-
ce, “não se pode olvidar, que a 
Universidade de São Paulo, uma 
das mais conceituadas mun-
dialmente, caiu no ranking anu-
al elaborado pela Times Higher 
Education. Por certo, a atitu-
de como a que ora se combate, 
se consubstancia como a pedra 
de toque deste declínio, tudo em 
prejuízo do jovem estudante bra-
sileiro.”.

Esta é uma demonstração ca-
bal de que em nenhum momento 
o reitor João Grandino Rodas es-
teva disposto a negociar as pau-
tas dos estudantes. Este é o ter-
ceiro pedido de reintegração de 
posse pedido pela reitoria que só 
realizou uma reunião de nego-
ciação após o prazo de 60 dias 
do desembargador Germano.

reitor De UniVerSiDADe 
está à procura de juiz que assi-
ne liminar para reintegração de 
posse. Paga-se muito bem.

quarta-feira, às 18h no vão da História/Geografia
assembleia geral dos estudantes


