
livre!Jornal da USP
www.usplivre.org.brFora rodas e a PM! universidade Pública e gratuita! Poder estudantil!

ANO II • Nº 142 • SÃO PAULO • qUArtA-feIrA, 6 de NOvembrO de 2013 • tIrAGem: 2.500 eXemPLAreS

Direção Do DCe troCou a luta Dos estuDantes e até mesmo suas pró-
prias reivinDiCações por um aCorDo que não vale naDa Com a reitoria

Ainda não conquistamos nada!
É preciso ampliar nossa luta!
A greve dos estudantes e a 

ocupação da reitoria já du-
ram mais de um mês, realizan-
do atos, trancaços, piquetes etc. 
Mas isto ainda não foi suficien-
te para a reitoria apresentar uma 
proposta de acordo que atendes-
se as demandas do movimento. 
Para comseguir arrancar esta vi-
tória, é preciso ampliar e radica-
lizar a mobilização, aumentan-
do a pressão sobre a reitoria.

O acordo oferecido por Ro-
das até agora, é extremamen-
te vago em relação às reivindi-
cações, de forma que toda mu-
dança seria facilmente mano-
bradas e ignoradas e ainda pre-
vê que haja processos, tanto 
contra as pessoas que participa-
ram da mobilização, quanto ao 
DCE. Aceitar este acordo seria 
um golpe contra os próprios es-
tudantes.

Mesmo assim, nesta sema-
na, a direção do DCE come-
çou uma campanha, contando 
com a ajuda da própria reitoria 
e da imprensa burguesa, para 
por fim à mobilização, aceitan-
do um acordo mixo e vago, que 
não trás qualquer garantia do 
atendimento das pautas dos es-
tudantes. Somado a isto, Rodas 
conseguiu uma liminar de rein-
tegração de posse do prédio da 
reitoria.

Entre os argumentos usados 
pelos diretores do DCE, para 
justificar tamanha traição, está 
em afirmar que este acordo com 
a reitoria seria melhor do que 
o obtido em 2007. Apresenta-
mos aqui os pontos dos referi-
dos acordos, para a devida com-
paração.

Como muitos sabem, em 
2007 ocupantes do prédio da 
reitoria terminaram a ocupação 
reitoria de 51 dias ao final de ju-
nho. Saíram com um termo de 
compromisso de não punição 
feito pela reitora e apoiado pela 
mesma ala do movimento que 
dirige o DCE atualmente. Isso 
só aconteceu depois de o mo-
vimento ter derrotado parte dos 
Decretos de Serra que retiravam 
a já parca autonomia de 1988 da 
USP (principal reivindicação) e 
ter conseguido outras políticas 
de permanência estudantil.

 Mesmo este termo não im-
pediu que Suely Vilela aplicasse 
sindicâncias internas, expulsas-
se e também descumprisse da-
tas de construção de blocos de 
moradia.

 Agora os termos de Rodas 
são ainda piores, e este reitor, 
diferente da antiga reitora, já 
moveu mais de 200 processos 
contra ativistas do movimen-
to desde sua posse, já prendeu 
e eliminou estudantes e tem um 
Convênio com a PM que autori-

za a entrada de qualquer tipo de 
força policial no campus, o que 
era ilegal em 2007. Assinar este 
acordo é compactuar com muito 
mais repressão na universidade 
e com a punição dos ativistas de 
2013, sem falar que não inclui o 
fim dos processos de Rodas em 
sua gestão.

É preciso aprofundar a 
nossa luta e dar a ela a pers-
pectiva correta. A verdadeira 
solução para os problemas da 

Universidade não será dada 
por medidas parciais, limi-
tadas. O principal problema 
da USP e de todas as univer-
sidades públicas brasileiras é 
intervenção dos interesses do 
Estado capitalista, contrários 
ao progresso cultural repre-
sentado pela universidade. 

É preciso lutar  — e essa 
sempre foi uma das principais 
questões defendidas por esse 
jornal — pela total autonomia 

da universidade diante do Es-
tado capitalista.

Se queremos mudar algu-
ma coisa, que alteremos de 
verdade. Chega de meias me-
didas! Não dá mais para re-
formar a carcomida estrutura 
de poder da USP. 

É preciso colocar fim à di-
tadura que existe na USP. 
Pelo fim do reitorado: gover-
no tripartite, proporcional, 
com maioria estudantil.

Classificados Livres  

Mc ENtrEgA: agora em 
novas embalagens superdis-
cretas. Entregamos em qual-
quer lugar: porões, sótãos, es-
cadas de incêndios e até den-
tro de banheiros! Cobrimos 
todo território nacional!
Promoção Todos os Estados: 
esta semana, baianos têm 50% 
de desconto.

WOrkShOP: aprenda ser 
pelego em 10 lições! Saiba 
tudo sobre manobras, golpes e 
técnicas avançadas de histeria 
e dissimulação no controle de 
assembleias, reuniões e cultos 
evangélicos. Aprenda a ter san-
gue frio, cara de pau e cinismo 
em situações de pressão.
Aprenda com os nossos espe-
cialistas e aspirantes a cargos 
comissionados na Assembleia 
Legislativa.
Hoje, às 18h, prédio de hist/geo

tUriSMO: caravana do inte-
rior para a capital. Viagem na 
faixa com direito a lanche e ca-
misetas grátis! Para mais infor-
mações, acesse: together.com

SEgrEdOS dE LiqUidi-
fiCAdOr: Entre no mestra-
do nas situações mais adver-
sas! Basta ter completado a 
graduação, fazer parte da co-
missão de negociação e entre-
gar a greve!

Compare as “conquistas” nos dois reinados
Punições 
Suely Vilela - 2007

“os atos praticados ligados ao exercício de greve, 
de protesto, ainda que envolvido o ato em si de 
ocupação, não deverão levar a punição a estudantes, 
funcionários e professores, na medida em que forem 
caracterizados como ato de manifestação própria e 
natural do movimento sindical e estudantil.

"A apuração dos fatos decorrentes da ocupação e 
do exercício do direito de greve deverá ser procedida 
nos termos da aferição administrativa, normal e obri-
gatória dos danos, prejuízos, abusos e excessos sofri-
dos pela universidade. Constatados excessos, abusos 
e prejuízos, os responsáveis, uma vez identificados, 
responderão de acordo com as respectivas participa-
ções, assegurando o direito do contraditório e ampla 
defesa. A condução das sindicâncias caberá a comis-
são definida pela reitoria."

resultados: - Demissão do diretor do sindicato, 
Claudionor Brandão por atividades sindicais e pro-
cessos administrativos contra outros diretores e mi-
litantes, inclusive, por falta grave, passível de demis-
são por justa causa, a exemplo do processo contra o 

Brandão
- Processo contra o Sintusp para que o sindicato 

pagasse multa de R$ 356 mil reais e um conjunto vi-
sando claramente o fim da organização sindical dos 
trabalhadores

- Abertura de inquéritos policiais contra trabalha-
dores e estudantes militantes, que também responde-
ram sindicâncias sobre a ocupação. Dois estudantes 
foram expulsos

 
Rodas - 2013

"Quanto à apuração das responsabilidades pelos 
atos decorrentes da ocupação do prédio da adminis-
tração da reitoria e da torre da praça do relógio e que 
caracterizam prejuízo ao patrimônio público, identifi-
cados e comprovados, os procedimentos administrati-
vos observarão os princípios constitucionais, que ga-
rantem o direito à ampla defesa e ao contraditório. A 
atribuição de responsabilidades ao DCE livre depen-
de de sua plausibilidade jurídica. As partes envolvi-
das reconhecem que nenhuma punição deverá ser fei-
ta por motivações estritamente políticas."

 resultado: Será muito pior caso o acordo seja as-
sinado do jeito que o Reitor quer.

 

Moradia

Suely Vilela - 2007

"Construção de novas moradias
"Edifício para abrigar 198 vagas no campus Bu-

tantã; edifício para abrigar 68 vagas no campus de ri-
beirão preto; edifício para abrigar 68 vagas no cam-
pus de São Carlos.

"Os projetos das referidas obras serão realiza-
dos em 2007 e o processo licitatório e a execução em 
2009"

 resultado: Bloco A1 no Butantã ficou pronto em 
2011, demorando quase uma gestão inteira para ser 
construído.

 

Rodas - 2013

"Os blocos k e l serão transformados em moradia 
estudantil, conforme já anunciado pelo senhor reitor 
em 2010, o que deverá acontecer assim que houver a 
realocação dos órgãos da administração central ali em 
funcionamento para novos locais apropriados. Deve 
ser estabelecida uma comissão de acompanhamento, 
fiscalização e execução, composta pelo corpo técni-
co e administrativo da reitoria e os estudantes, que se 
reunirá conforme calendário previamente estabeleci-
do entre as partes."

resultado: Nunca saberemos, já que sequer há 
data prevista da entrega e o reitor enrola todo o movi-
mento desde 2010.

Lembra disso? Onde foram parar nossas reivindicações?

PM: há 791 dias 
no campus

Mas as cabeças 
não iam rolar?

O acordo já está selado, 
agora só falta fazer os 
estudantes engolirem. 
Para isso: “a ameaça de 
reintegração de posse”
Que fique claro: o DCE e Rodas 
pensam o mesmo, “com o acordo 
e a reintegração de posse, tudo está 
acabado”. 
Mesmo juntos, DCE e reitoria não 
podem agir da mesma forma. O que 
não significa que não atuarão sin-
cronizadamente. Tão logo o DCE 
se deu por satisfeito com o acordo 
fajuto proposto pelo Reitor, esse re-
verteu a liminar anterior e já ameaça 
“soltar seus cachorros” para cima da 
ocupação da reitoria e dos grevistas.
jOgO dE CENA: o DCE pede 
uma migalha, e justifica sua ação di-
zendo que tem que pedir pouco para 
conseguir alguma coisa. O Rei está 
em seu lugar. Só sai daí decapitado, 
todos sabem. Todos que não perde-
ram a cabeça no tempo certo, tive-
ram que se cercar de súditos obe-
dientes, chamados parlamentares. 
Eis a essência da democracia us-
piana: Rodas e o PSDB imperam, o 
DCE faz as vezes de parlamento es-
tudantil e sanciona sua Vontade. E 
ainda quer arrastar todos para a sua 
“brincadeira”.
qUE fAzEr? Queremos tudo, e 
não migalhas. Rejeitar o acordo com 
Rodas. Ampliar nossas reivindica-
ções e mobilizar por um governo tri-
partite, com Maioria Estudantil.
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O pasquim 
da USP livre!

florzinha para o rodas 
ou ampliação do CrUSP?

Na Unicamp os estudantes 
estão sendo investigados por 
depredação ao patrimônio público 
por terem ocupado a Reitoria mês 
passado. Sendo que os estudantes 
fizeram mutirão de faxina, 
pintaram as paredes e deixaram 
flores e chocolate para a reitoria.

Se os estudantes tivessem 
botado fogo na Reitoria, derrubado 
paredes seriam acusados de 
depredação da mesma forma de 
deixarem flores. A ideia maluca 
de trabalharem como faxineiros e 

pintores, e funcionários bem puxa 
saco diga-se de passagem, foi do 
PSOL. Só podia ser.

Ocupar uma Reitoria é um 
protesto contra a reitoria não um 
serviço para ela.

Isso deve servir como uma 
lição para os estudantes da USP 
ocuparem todo os andares de 
cima da Reitoria e transformarem 
em blocos K e L do CRUSP. E 
não ficarem preocupados com 
pormenores como móveis e 
portas.

trOCANdO EM MiÚdOS
o acordo que o DCE quer firmar com a reitoria

Quando entramos em gre-
ve, queríamos uma transfor-
mação da USP, discutimos a 
possibilidade de um governo 
tripartite, aprovamos a disso-
lução do C.O., o fim de todos 
os processos contra estudan-
tes e trabalhadores, a devo-
lução imediata dos blocos K 
e L ao CRUSP, escolhemos 
votar pra reitor. E agora? O 
que mudou? Por que sair da 
greve? O que ganhamos com 
esse acordo com a reitoria...

DEMOCRACIA NA USP

- Compromisso de “Estatuin-
te” 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 contempla-
do 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 Universida-
de, que recomendará a liberação 
dos congressistas das atividades de 
estudo e trabalho durante sua rea-
lização.

O Congresso deverá ser reali-
zado no primeiro semestre de 2014, 
sugerindo-se a primeira quinzena 
de maio. As mudanças propostas, 
como resultado do Congresso, deve-
rão ser encaminhadas às instâncias 
competentes a partir do término da 
realização do Congresso.

A Estatuinte é, apenas a 
pauta de um congresso, que 
pode acontecer. As decisões 
desse congresso ainda devem 
ser aprovadas pelo C.O. (ins-
tância “competente”).

É importante lembrar que 
não é a primeira vez que a rei-
toria propõe isso, na ocupa-
ção de 2007 também tiramos 
a realização de um congres-
so estatuinte, mas este nunca 
ocorreu porque os funcioná-
rios não foram liberados para 
participar. Nesse novo termo 
a reitoria apenas “recomenda 
a liberação” e somente para 
os congressistas. Onde está 
a garantia de que, desta vez, 
será diferente? E mesmo que 
aconteça, quem garante que o 
C.O. ratificará as decisões do 
congresso?  

- ElEIçõES DIREtAS 

Considerando a urgência em se 
democratizar a maneira como os di-
rigentes da Universidade são, hoje, 
eleitos, bem como o reconhecimen-
to de que o pleito eleitoral de 2013 
é uma etapa no processo de mudan-
ças institucionais, deverá ser pau-
tada, no processo de “Estatuinte” 
acima especificado, a proposta de 
eleições diretas para reitor e vice-
-reitor, diretores de unidades e che-
fes de departamento na USP.

Essa pauta que sem du-
vida foi a que o DCE tocou 
com mais força no início da 
mobilização, serviu para des-
credibilizar a pauta de go-
verno tripartite, agora apare-
ce como uma possível pau-
ta, de um possível congresso, 

que possivelmente a encami-
nhe, para que o C.O. a rejeite 
por fim. Que tipo de vitória é 
essa? Parece mais uma piada 
da reitoria...

PERMANÊNCIA EStUDANtIl

As partes envolvidas neste 
acordo reconhecem a necessidade 
em se avançar na efetivação das de-
mandas de permanência estudantil, 
tais como:

- Transformação dos Blocos K 
e L em moradia estudantil

Os blocos K e L serão trans-
formados em moradia estudan-
til, conforme já anunciado pelo Se-
nhor Reitor em 2010, o que deve-
rá acontecer assim que houver a re-
alocação dos órgãos da adminis-
tração 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 reunirá 
conforme calendário previamente 
estabelecido entre as partes.

Aqui as coisa ficam cla-
ras, a reitoria diz que, o que 
o reitor prometeu no início 
do seu mandato e não cum-
priu, ele vai cumprir... Quan-
do? Quando realocarem os 
órgãos da administração para 
outros lugares. Mas ainda es-
tão transferindo órgãos lá pra 
dentro, ao invés de retirá-los, 
como é o caso do gabinete 
dos coronéis que hoje contro-
lam a segurança na USP. Fica 
claro que talvez em 2032 
o K e L, com sorte, voltem 
a ser do CRUSP se é que o 
CRUSP ainda vai existir... 

- DEvOlUçãO DO ESPAçO DO 
DCE lIvRE DA USP, COM AU-
tONOMIA POlItICA E fINAN-
CEIRA DA gEStãO

Os espaços do DCE Livre e 
APG-USP serão entregues às res-
pectivas entidades, assim que as 
obras forem concluídas. Será esta-
belecida, imediatamente, comissão 
composta por representantes dos ór-
gãos da Universidade relacionados 
à administração central e estudan-
tes membros do DCE e da APG. A 
gestão será feita nos termos legais.

Parece um bom acordo, 
porém olhem bem as letras 
miúdas “nos termos legais”. 
Será que estes serão legais 
conosco? E quanto aos espa-
ços já tomados pela reitoria 
como o porão da sociais? E 
os outros espaços ameaçados 
como a sede do SINTUSP e 
do CALC?

- Refeições nos bandejões de 
fim de semana, com café da ma-
nhã, almoço e jantar, com contrata-
ção de mais funcionários efetivos, e 
- Construção de postos de recarga 
de bilhete de refeição nos refeitórios 
da Física e Química

A Universidade estabele-
ce como meta o cumprimento des-
ta pauta em 2014. Para avaliação, 
execução e fiscalização destas me-
tas, será estabelecida uma comissão 
representativa entre o corpo técni-
co e administrativo da Reitoria e os 
estudantes.

Nesta armadilha já caí-
mos em 2007, ampliaram o 
funcionamento, mas não os 
funcionários, desta vez di-

zem que vão contratar mais 
funcionários, mais quantos? 
Em 2010 a demanda dos tra-
balhadores era de mais de 70 
e hoje, quantos serão? E de-
pois da ampliação? Se a rei-
toria contratar mais 1 já cum-
priu o acordo. Devemos exi-
gir que o número de funcio-
nários esteja de acordo com 
as reivindicações da catego-
ria!

- MORADIAS, REStAURANtES 
UNIvERSItáRIOS E CIRCUlA-
RES 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.

A pauta é boa, diz a rei-
toria e vamos endereçá-la aos 
conselhos gestores. E daí? O 
que isso significa na prática? 
Nada! Que garantias os estu-
dantes tem do atendimento 
desta pauta? 

- 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 es-
tudantil. 

Os estudantes vão partici-
par, com certeza minoritaria-
mente e sabe-se lá quais estu-
dantes, de uma comissão que 
estudará alternativas. Quan-
tas vagas a mais na creche? O 
problema aqui não se resolve 
e a participação de estudantes 
não garante nada, sendo mi-
noria nesta comissão, seu po-
der de decisão é nulo.

- REAjUStE DO vAlOR DAS 
bOlSAS EStUDANtIS 

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

Neste ponto as perdas são 
históricas, não temos nenhu-
ma bolsa sem contraparti-
da para os estudantes, perde-
mos a bolsa trabalho, e o va-
lor das bolsas é absurdo, 400 
reais! Mesmo com reajustes 
não se recuperará os déficits. 
As bolsas devem estar no mí-
nimo atreladas ao salário mí-
nimo!   

- DUPlICAçõES DO NúMERO 
DE ôNIbUS DE CIRCUlARES 
DA USP E REtORNO DAS lI-
NhAS ExtINtAS (177 P10, 107 
t10, 7725)

A Universidade reconhece a 
necessidade de ampliar a discussão 
sobre o transporte interno e se com-
promete a negociar as reivindica-
ções com a SPTrans, com acompa-
nhamento dos estudantes, a saber: 
ampliação da frota e retorno das 

três linhas extintas.
Ônibus circulares não, 

aqui a reitoria trata do BUSP 
(privatizado) e só garante que 
vamos pedir para a SPTrans. 
E quanto aos circulares? Por 
que acabar com eles? E os 
trabalhadores que forçosa-
mente foram realocados para 
outras funções? 

PUNIçõES

Quanto à apuração das res-
ponsabilidades pelos atos decorren-
tes da ocupação do prédio da Ad-
ministração da Reitoria e da Tor-
re da Praça do Relógio e que ca-
racterizam prejuízo ao patrimônio 
público, identificados e comprova-
dos, os procedimentos administrati-
vos observarão os princípios consti-
tucionais, 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 envolvi-
das reconhecem que nenhuma puni-
ção deverá ser feita por motivações 
estritamente políticas.

A reitoria diz claramen-
te que vai punir os estudan-
tes, com uma pequena dife-
rença de 2011, desta vez se-
guindo a constituição, com 
direito a ampla defesa! Gran-
de vitória!

- fIM DO CONvÊNIO ENtRE 
USP E PM

A Reitoria se compromete a es-
tabelecer um debate amplo com 
toda a comunidade da USP no sen-
tido de produzir e implementar um 
plano de segurança e vivência, em 
consonância às regras jurídicas 
aplicáveis. O processo de constru-
ção e deliberação desse plano será 
interno à Universidade. A discus-
são será aberta a todos os professo-
res, funcionários e estudantes, en-
tidades representativas e órgãos da 
Administração da Universidade. Se-
rão considerados também os estu-
dos recentemente publicados pelo 
NEV-USP, entre outros grupos de 
pesquisa da Universidade, a fim de 
contemplar todas as singularidades 
do tema, inclusive a violência con-
tra a mulher.

Nada aqui garante o fim 
do acordo, trata-se de mais 
uma enrolação, vamos dis-
cutir, vamos conversar, mas 
a polícia, no fim, vai conti-
nuar...

- PElO fIM DOS PROCES-
SOS AOS EStUDANtES E tRA-
bAlhADORES DA USP. PElA 
REINtEgRAçãO DOS tRÊS 
EStUDANtES ElIMINADOS

Não está em causa a aplica-
ção ou não das leis e regulamen-
tos, pois o gestor não tem autorida-
de para não aplicar a lei. Será as-
segurado, nos casos demandados, 
o amplo direito de defesa e do con-
traditório. Será nomeada uma Co-
missão, com representantes dos três 
segmentos universitários e dos Ór-
gãos Centrais, para acompanha-
mento do tema.

A reitoria não pode rein-
tegrar os eliminados? Os que 
conseguiram voltar, volta-
ram com mandato de segu-
rança! Quem os mantém fora 
é a vontade do rei! A repres-
são continua e só tende a au-
mentar... não podemos deixar 

uma pauta como esta de lado, 
sem a defesa dos lutadores 
quem vai querer lutar? Como 
garantiremos futuras mobili-
zações?

- SEMEStRE lEtIvO

A reposição das aulas não mi-
nistradas durante a vigência da gre-
ve é competência da Comissão de 
Graduação, dos demais colegia-
dos de ensino das Unidades afeta-
das e do Conselho de Graduação 
da Pró-Reitoria de Graduação, aos 
quais cabem deliberar o calendário. 
Será fortemente recomendado por 
esta Comissão para que sejam en-
vidados todos os esforços para evi-
tar o cancelamento do semestre le-
tivo, obedecidas as normas legais 
pertinentes.

Essa é a maior manobra 
de todas, a reitoria não pode 
cancelar o semestre letivo! 
Se o fizesse inviabilizaria o 
vestibular! Como os ingres-
santes de 2014 fariam o se-
gundo semestre de 2014 se os 
ingressantes de 2013 estivem 
fazendo-o. Já não existem 
vagas para os que tem, ima-
ginem para o dobro! A ame-
aça de cancelamento do se-
mestre nos serve como pres-
são à reitoria, que sempre de-
fenderá os interesses das fun-
dações privadas como a FU-
VEST. Se nossa greve can-
celar o semestre quem perde 
são eles, não nós, no ano que 
vem faremos o nosso semes-
tre, e eles o que farão com o 
vestibular?

- 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.

Dizem que já há garantias 
desde 2011, mas na sema-
na passada tentaram demo-
lir! Quem vai acreditar nes-
sas garantias? E as políticas 
de acesso e permanência? E 
as cotas?

- CONStItUIçãO DE COMIS-
SãO DE NEgOCIAçãO PER-
MANENtE 

Ao término da greve estudantil 
e da ocupação do prédio da admi-
nistração da Reitoria, será instituí-
da comissão permanente de diálogo 
e negociação entre a Universidade 
e os representantes dos estudantes, 
com reuniões periódicas.

Assim é mas fácil, podem 
ir nos enrolando com esses 
engôdos pra sempre, dizen-
do que vão fazer o que nun-
ca fazem e como estamos es-
perando que façam, não nos 
mobilizamos...

Todos à Assembleia Ge-
ral, hoje 6/11, às 18h, em 
defesa da greve e ocupação 
para garantir nossas reivin-
dicações! Não ao engodo de 
rodas e do dCE

rafael Alves

AOS qUE 
ACrEditArAM

O DCE fez o seu jogo: 
convenceu a esquerda ‘pé-
-no-chão’ a reduzir e rebai-
xar os eixos da greve, a lu-
tar pelo ‘possível’. Agora 
tenta, sem tanto sucesso, 
convencer essa sua base 
de que os nadas oferecidos 
pela reitoria são uma inco-
mensurável vitória.

Na última assembleia 
votou na manutenção dos 
eixos CONTRA a propos-
ta sequer assinada de acor-
do - que já foi ainda mais 
rebaixada: sumiu a palavri-
nha mágica ‘estatuinte’.

Não votavam porque 
acreditam nisso ou naqui-
lo, mas porque não tinham 
certeza de poder enterrar 
o movimento ali, como fi-
cou claro na campanha en-
treguista que começaram 
imediatamente em segui-
da, e que inclui buscar, 
novamente, apoio na di-
reita declarada, que nun-
ca apoiou a greve, seus ei-
xos, enfim, qualquer coisa 
que torne a USP menos eli-
tizada. Um movimento de 
massas... de manobra.

São loucos? Obvia-
mente não, assim como 
tentam reivindicar para si 
movimentos de que não 
participaram, como a ocu-
pação de 2007, no seu vale 
tudo vão usar as duas caras 
apresentadas agora para 
tentar garantir o aparelha-
mento da instituição por 
mais um ano. Se a direi-
ta reacionária e a esquerda 
‘pé-no-chão’ forem trou-
xas e continuarem sem op-
ção que as represente de 
fato, serão.

O DCE seguirá sendo 
trampolim para que Psol 
e PSTU façam a sua ver-
dadeira disputa: ver quem 
ocupa o nicho que o PT, 
convenhamos, está longe 
de abandonar. Nenhum in-
teresse pela política inter-
na, senão como aparelho 
- será tão difícil imaginar 
como ocupariam o tal ni-
cho já tão bem aparelhado 
pelo PT?

Não nos dirigimos, na-
turalmente, à direita que 
veio votar contra a gre-
ve, as greves, o movimen-
to, os movimentos, con-
tra a PEC37 e os médicos 
cubanos com cara de em-
pregada. Estes são nossos 
inimigos, nem devem es-
tar desconfortáveis na pele 
de massa de manobra do 
DCE.

Nos dirigimos ao estu-
dante do espectro que vai 
do centro à esquerda, que 
elegeu a (Não) Vou Me 
Adaptar por suas crenças 
políticas. Você está con-
fortável? Essa politicagem 
de duas caras ainda pode 
ser chamada ao menos de 
‘dos males o menor’? Você 
está representado por 40 
dias de greve por vitórias 
que só existem nas versões 
mais ou menos mentirosas 
- portanto sempre mentiro-
sas - que o DCE publica, 
enquanto reserva ao acor-
do de fato uma leitura tu-
multuada no princípio das 
assembleias?
AOS qUE fOrAM 
ENgANAdOS

Patrício Moreno

Não gostou? Escreve o seu! 
Escreva para o email:  
usplivre@hotmail.com   
ou  pelo Face: facebook.com/usplivre

Agradecemos a preferência dos nossos leitores e admirado-
res! Sentimo-nos lisonjeados pela comparação, mas acha-
mos que é um tanto quanto exagerada para nossa humilde folha estudantil. Nos 
obrigamos a reafirmar: “terão que inventar outros nomes para nos xingar”

...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 

...pasquim desqualificado
thiago aguiar, diretor do DCe, do mes/psol

...um repugnante jornaleco 
arielli tavares, diretora do DCe, do pstu

...pasquim desqualificado
Sâmia Bonfim, diretora do DCE, do MES/Psol

“Que tal Pasquim?, 
propus. Vão nos cha-
mar de pasquim (jor-
nal difamador, fo-
lheto injurioso), te-
rão de inventar ou-
tros nomes para nos 
xingar”

Jaguar, fundador d’O 
Pasquim, in. “O Pasquim - 

Antologia, Vol. 1, 1969-1971)


