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811 dias de PM 
no campus

A farsa das eleições para reitor? 
Rodas sai. A polícia fica.

E agora Rodas?
USP Leste sob intervenção

No final da última semana, o 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo pediu a suspensão das 
aulas na EACH (Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades).

O pedido foi feito pela promo-
tora Camila Mansour Magalhaes 
da Silveira para que a Justiça inter-
dite a área até que a universidade 
comprove de fato que houve a des-
contaminação do solo.

Outro pedido foi feito pela Pro-
curadoria do Meio Ambiente para 
a suspensão de obras e do trabalho 
administrativo no local. O pedido 
agora será analisado pela 2ª Vara 
de Fazenda Pública do TJ-SP (Tri-
bunal de Justiça de São Paulo).

Tanto a direção da faculdade 
atualmente comandada pelo vice-
-diretor, o Edson Leite, e da univer-
sidade, nas mãos do pau-mandado 
do PSDB o reitor-interventor João 
Grandino Rodas, a situação da con-
taminação na EACH continua inal-
terada.

A Cetesb (Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo) multou 
a USP em R$ 96.869,35, no últi-
mo dia 31 de outubro. O motivo foi 
por não ter solucionado o proble-
ma. O terreno do campus da EACH 
concentra gás metano proveniente 
do desassoreamento do rio Tietê. 
A universidade já tinha sido autu-
ada no dia 2 de agosto por descum-
prir exigências da Cetesb, como 
por exemplo, a não instalação de 
sistema de extração de gases de to-
dos os prédios, avaliações de risco 
à saúde, além de investigação am-
biental detalhada do solo.

Descaso total

A EACH foi inaugurada em 
2005 e atualmente tem cerca de 
4.000 estudantes. Ela foi construí-
da em um aterro onde havia lixo or-

gânico removido do rio Tietê. O lo-
cal recebeu terra contaminada. Em 
uma análise há alguns anos, a Ce-
tesb encontrou uma grande quanti-
dade de gás metano, que é tóxico e 
pode causar explosões se ficar re-
tido em locais fechados, como os 
prédios da unidade, ou seja, colo-
cando em risco a vida de estudan-
tes, funcionários e professores.

O caso já era de conhecimen-
to da direção da EACH e da USP, 
pois a Cetesb já tinha feito exigên-
cias para evitar a emissão de gases. 
O campus foi multado em 9 de no-
vembro de 2010, em R$500,00, por 
ainda não ter Licença de Operação. 
Neste mesmo período a Universi-

dade também recebeu um Auto de 
Advertência que exigia a implan-
tação de um sistema que extraia o 
gás metano do subsolo do campus 
Leste. E nada foi feito.

Mobilização

O caso veio à tona no mês de 
setembro quando estudantes, fun-
cionários e professores realizaram 
uma greve de 50 dias para protestar 
contra este descaso depois que uma 
placa indicando a contaminação do 
solo foi instalada no campus e tor-
nou pública a situaçã.

Nesta greve o diretor da uni-
dade, ligado ao reitor Rodas, Jor-

ge Boueri, foi destituído do cargo 
pela Congregação da Unidade, não 
renunciou, mas dias depois pediu 
afastamento por motivos de “saú-
de”. Os estudantes também ocupa-
ram o prédio da diretoria da unida-
de no dia 3 de outubro para pres-
sionar a direção da faculdade. Mas 
a reitoria pediu “ajuda” da PM e 
foi feita a reintegração de posse 
do prédio no dia 19 pela Tropa de 
Choque do PSDB.

Ao invés de resolver o proble-
ma o reitor mandou a PM, para 
acabar com a greve. Agora a Jus-
tiça quer as aulas paralisadas. E 
agora, Rodas? Vai manter as aulas 
como?

Carta dos 
estudantes de 
Desing (FAU)
Publicamos a carta dos estudantes 
do Design (FAU) referente aos 
motivos pela saída da greve e 
deliberação pelo cancelamento 
do semestre. Esta carta foi 
aprovada na assembleia geral dos 
estudantes ocorrida na quinta-
feira, dia 21 na Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco

Caros Colegas,
Reunidos em assembleia na 

noite de 18 de novembro de 2013 
no piso do museu do prédio da 
FAU, nós, alunos do curso de De-
sign, deliberamos pela saída da 
greve estudantil da USP e tam-
bém pelo cancelamento do se-
mestre letivo atual.

Percebemos que a greve vem 
sendo minada por parte da reito-
ria, diretorias e inclusive por par-
tes do próprio movimento estu-
dantil, motivo que desencadeou 
a desmobilização de uma parce-
la dos estudantes nas últimas se-
manas.

Quanto ao cancelamento do 
semestre letivo, acreditamos que 
a volta às aulas após a saída da 
greve neste momento, tão próxi-
mo ao encerramento do semestre 
letivo, inviabiliza o aprendizado 
do conteúdo proposto pelas ma-
térias.

Evidenciamos isso com base 
nos calendários apresentados por 
alguns professores do curso e ten-
do em vista o encaminhamento 
do fim do semestre do curso de 
arquitetura, no qual os alunos es-
tão entregando trabalhos medío-
cres (por falta de tempo, atendi-
mentos e aulas) apenas para rece-
berem uma nota.

Entendemos que a greve estu-
dantil possui consequências, mas 
preferimos que elas se dêem atra-
vés do prolongamento do tempo 
de permanência na faculdade do 
que pelo inaceitável prejuízo aca-
dêmico proposto, intrínseco à fal-
ta de reposição de aulas, atendi-
mentos e tempo para o desenvol-
vimento dos trabalhos.

Dessa forma, abrimos mão de 
um semestre parcial com entregas 
feitas às pressas em troca de um 
outro completo e bem feito.

Temos um sólido encaminha-
mento e convidamos nossos pro-
fessores a construírem esse can-
celamento conosco de forma a 
preservar a importância e o valor 
de suas aulas e dos conteúdos que 
as permeiam.

Acreditamos que esta é a me-
lhor solução para não sermos pre-
judicados, nem academicamente, 
nem pela nossa luta política que 
visa melhorias para a universida-
de como um todo.

Sabendo da importância da 
coletividade na luta dos estudan-
tes, gostariamos do apoio das di-
versas partes do movimento estu-
dantil para fortalecer a nossa deli-
beração pelo cancelamento do se-
mestre.

Atenciosamente,
Estudantes do Curso de 
Design FAUUS / GFAU 

Placa instalada na EACH.

Pelegos em retirada
Na assembleia dos estudantes da 

USP realizada na quinta-feira, dia 
21, a direção do DCE (Psol) tentou, 
mais uma vez, impedir as discussões.

A assembleia teve início por vol-
ta das 19h, ocorreu na Faculdade de 
Direito da USP no Largo São Fran-
cisco. Logo no início da assembleia, 
antes mesmo dos informes dos cur-
sos, a direção do DCE apresentou 
uma questão de ordem dizendo que 
era necessário que a assembleia não 
fosse deliberativa, pois não teria o 
quórum mínimo exigido pelo esta-
tuto.

A proposta do DCE era que a as-
sembleia não tomasse nenhuma deci-
são, pois além de não ter uma quan-
tidade estatutária mínima (375 pes-
soas) também não teria um “quó-
rum político” para tomar decisões. O 
DCE não queria, inclusive, que ne-
nhuma questão de ordem fosse con-
cedida, pois qualquer questão de or-
dem já seria o suficiente para dizer 
que aquela seria uma assembleia.

À revelia do DCE, os informes 
dos cursos foram iniciados e a mesa 
comandada pela militante do PSTU, 
Letícia, estipulou que seriam apenas 
10 informes e que depois destes, vol-
tariam a discutir a questão de ordem 
sobre o caráter deliberativo da as-
sembleia que tinha mais de 200 pes-
soas.

Mais um golpe fracassado

Imediatamente após os informes o 
DCE queria que o quórum fosse afe-
rido, mas dezenas de estudantes con-
testaram a questão de ordem do DCE 
que sequer queria colocar em votação 
se a assembleia seria deliberativa ou 
não. Muitos estudantes contestaram 
a alegação do DCE de que a assem-
bleia fosse insuficiente para tomar de-
cisões já que em outras ocasiões foram 
aprovadas medidas com menos pesso-
as ainda.

Um estudante destacou que o DCE 
estava “reivindicando” o estatuto, pois 
era conveniente, mas lembrou que “a 
proposta de ‘diretas’ para reitor foi 
aprovada em um assembleia menor 
que esta”. Tal assembleia tinha sido re-
alizada antes do inicio da greve.

Outro estudante contestou o argu-
mento do DCE de que os estudantes ali 
presentes não seriam capazes de tomar 
decisões. “O que significa quórum po-
lítico, os estudantes aqui presentes são 
os mesmos que estavam na greve, na 
ocupação, que participaram dos atos 
de rua, etc.. têm total capacidade para 
decidir ações de luta”, disse.

Enquanto o DCE tentava a todo 
custo acabar com a assembleia, estu-
dantes gritavam do plenário, “pele-
gos”, “sai fora, DCE”. Em meio a inú-
meras questões de ordem, a diretora 

do DCE e militante do PSTU, Arieli, 
disse que “continuar esta assembleia é 
uma irresponsabilidade como tem sido 
a atitude da ultra-esquerda na greve le-
vando o movimento para o fracasso”.

Em meio ao impasse, e a intransi-
gência do DCE, parte da bancada dos 
pelegos que já estava localizada próxi-
ma da saída do auditório onde se rea-
lizava a assembleia, começou a se re-
tirar. Novamente a militante do PSTU, 
Arieli, pegou o microfone e anunciou 
solenemente que “o DCE está se reti-
rando deste fórum por não considerar 
que esta é uma assembleia legítima”.

Em meio a vaias, e gritos “já vai 
tarde!”, “Tchau, DCE!”, uma estu-
dante que compunha a mesa declarou, 
“vamos continuar a assembleia pesso-
al, agora sem o DCE vai ser mais di-
vertido”. Foram abertas inscrições de 
fala, sem limite definido.

A assembleia aprovou a participa-
ção dos estudantes nas atividades que 
serão realizadas durante as férias para 
proteger os espaços que estão ameaça-
dos de demolição pela reitoria, o Cen-
tro Acadêmico Lupe Cotrim (CALC), 
o Sintusp (Sindicato dos Trabalhado-
res da USP) e o barracão do Núcleo de 
Consciência Negra.

Também foi aprovado o piquete 
nas urnas das eleições para reitor que 
irão acontecer nas Congregações das 
unidades no dia 19 de dezembro.

Ainda decidiu-se que serão reali-
zadas assembleias de curso entre se-
gunda e terça-feira desta semana e 

uma nova assembleia foi marcada para 
a próxima quinta-feira, às 18h, no pré-
dio dos cursos de História e Geografia.

Ao final foram aprovadas duas 
moções de repúdio. Uma contra a di-
reção do DCE por ter se retirado da as-
sembleia e tentado implodi-la e outra 
contra a agressão sofrida por um es-
tudante da Letras e militante do PCO, 
Ivan Conterno, que foi espancado por 
quatro militantes do PSTU durante a 
assembleia. Ivan foi surpreendido do 
lado de fora da faculdade de Direito 
logo após a saída em bloco dos mili-
tantes do DCE da assembleia.

Depois de ser derrotado em três 
assembleias seguidas o DCE perce-
beu que está ficando completamente 
desmoralizado diante dos estudantes 
já que tem deliberadamente boicotado 
todas as atividades da greve. 

Tentou implodir os dois últimos 
comandos de greve, não participaram 
do ato no dia da assembleia e termina-
ram se retirando desta. A tentativa de 
implosão da assembleia da quinta-fei-
ra passada mostra como a direção pe-
lega, mesmo em uma assembleia esva-
ziada, não consegue mais se impor. 

A atitude dos pelegos confirma a 
necessidade dos estudantes se organi-
zarem de maneira independente da po-
lítica dos partidos que dirigem o DCE 
(Psol e PSTU), para, em um movimen-
to amplo de oposição ao peleguismo, 
travar a luta pela reorganização do mo-
vimento estudantil pela base.

J.D.

Quinta-feira, 28/11. ASSEMBLEIA GERAL, às 18h no Vão da HIstória/Geografia
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Não gostou? Escreve o seu! 
Mande para o email:  
usplivre@hotmail.com   
ou  pelo Face:  
facebook.com/usplivre

Seja você também um 
obscurantista de carteirinha!

Faça como os coleguinhas abaixo 
e abra o seu coraçãozinho sobre 

o Jornal da USP Livre!
Para eles, 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... e da Folha também

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

um repugnante jornaleco
Arielli Tavares, diretora do DCE, do PSTU

um pasquim desqualificado(2)

Sâmia Bonfim, diretora do DCE, do MES/Psol

PSTU, no desespero, parte  
para agressões e calúnias

Durante a última Assembleia Ge-
ral dos Estudantes, ocorrida na últi-
ma quinta-feira (21), na Faculda-
de de Direito do Largo do São Fran-
cisco, militantes do PSTU agredi-
ram o estudante de Letras e militan-
te do PCO, Ivan Conterno. O ataque 
covarde, em uma ação semelhante à 
de gangue, foi feito em uma suposta 
vingança pelo ocorrido 15 dias antes.

Entre as pessoas que participa-
ram do ataque, as que agrediram di-
retamente Ivan não fazem parte do 
movimento estudantil, mas eram sim 
bate-paus, de acordo com o relato do 
agredido e de testemunhas. Por sorte 
e talvez incompetência, ele saiu pou-
co machucado.

No dia 7 deste mês, também du-
rante uma assembleia muito tumul-
tuada com a tentativa frustrada do 
DCE de acabar com a mobilização, 
o militante do PSTU, que também é 
diretor do DCE, Vinicius Zaparoli, 
ameaçou um membro da oposição, 
afirmando que dando “uma voz de 
comando, dez militantes de seu parti-
do” o agrediriam. Ao final da assem-
bleia, o estudante de Letras, Rafael 
Alves, discutiu com Vinicius sobre 
a ameaça, que não era a primeira de 
sua organização durante esta greve.

Durante a discussão belicosa, Vi-
nicius, confirmando sua ameaça co-
varde, gritou por segurança. O único 
que respondeu ao chamado foi Da-
niel Luz, militante da mesma orga-
nização e também diretor do diretó-
rio. Ele correu na direção de Rafael, 
com a clara intenção de agredi-lo pe-

las costas, sendo impedido por Ivan, 
com um soco no olho.

Este soco, uma clara ação de de-
fesa para impedir um golpe no com-
panheiro de curso, foi alvo de uma 
ampla campanha do DCE e do 
PSTU, afirmando que era um sinal 
de uma violência “repugnante” e su-
postamente inaceitável no movimen-
to estudantil da USP. E, é claro, as or-
ganizações que sempre que possível 
seguem a tendência iniciada por este 
partido, não se opuseram às moções 
de repúdio caluniosas e a tentativa de 
cassar Rafael Alves e Ivan do cargo 
de delegados do comando de greve.

Na última assembleia, tumultu-
ada e abandonada pelos diretores do 
DCE, o ataque covarde ocorreu do 
lado de fora da faculdade, enquanto 
Ivan fumava um cigarro. Ele foi abor-
dado por dois militantes morenistas 
que o questionaram, em tom de ame-
aça, sobre o soco em Daniel. A mili-
tante da dupla chegou a desferir um 
tapa no rosto do estudante de letras.

Ivan tentou sair de perto do gru-
po de mais de dez, talvez vinte, 
membros do PSTU, mas um homem 
que não faz parte do movimento es-
tudantil o derrubou. Outros três se 
somaram a este e começaram a agre-
dir Ivan. Ele conseguiu se levantar e 
se virou para os carros, para se pro-
teger, enquanto os outros o agrediam 
com socos e chutes.

Com a reação daqueles que teste-
munhavam, a gangue parou a agres-
são e saiu de cena. Ivan, com o braço 
machucado e a roupa rasgada voltou 

para a assembleia e fez a denúncia do 
que acabara de acontecer.

No site do partido dos agresso-
res, pouco tempo depois ao ataque, 
como se o ocorrido já fosse previs-
to, uma matéria afirmava que o PCO 
tentou atacá-los novamente, inclu-
sive afirmando que desta vez o mi-
litante do PCO teria agredido uma 
mulher. Mas a cobertura feita por 
este jornal, com a divulgação de de-
poimentos das testemunhas, não dei-
xa dúvidas do ocorrido.

Esta agressão não é uma novida-
de e nem se restringe a uma vingan-
ça, como tentaram mostrar. É uma 
reação desesperada de um grupo po-
lítico que saiu completamente des-
moralizado da última mobilização. A 
direção do DCE, após não conseguir 
aprovar o acordo que previa inclusi-
ve possibilidade de punição aos es-
tudantes, se opôs ao movimento ge-
ral e tentou em diversas assembleias 
entregar a greve e a ocupação, mas 
diante do fracasso, passaram para os 
golpes baixos que tampouco servi-
ram para seus objetivos.

Ameaças de agressão contra 
membros da oposição e calúnias se 
generalizaram neste período. O ata-
que a Ivan foi o único colocado em 
prática até agora, mas diante do de-
sespero desta “direção”, outros po-
dem surgir, contra o próprio Ivan ou 
a outros opositores.

 
Paulo Coelho 

Estudante de Letras  
e militante do PCO

A prisão de Jesus
Revista Veja – Esse Jesus é um comunista! Quer destruir a Lei, a li-

berdade econômica e a cultura. Além disso, seus seguidores fumavam fa-
vas, que é a porta de entrada para todas as drogas.

Globo – Ao invés de promover a felicidade de nossas comunidades, 
ele ficava insistindo em chamá-las de favelas e em dar pão e peixe ao 
povo, tornando-o preguiçoso e viciado.

Agora, vamos dar uma receita de como fazer um pudim de casca de 
banana e como aproveitar os ossos de galinha!

Datena – Onde estão nossas autoridades, que ainda deixam esse mar-
ginal e um monte de bandidos circularem por aí, enquanto nós, cidadãos 
honestos, ficamos presos em casa?

Pastor Silas Malafala – É um criminoso, um malfeitor! Andava com 
homens e nem era casado, portanto era um sodomita! E a Lei diz: Cres-
cei e multiplicai-vos...

Edir Macedo – Ele é um impostor, mas tem um atenuante: uma vez, 
ele elogiou uma viúva que não se limitou a dar o dízimo, mas deu todo o 
dinheiro que tinha. Sigamos esse exemplo de fé!

Polícia Militar – Esse meliante foi acusado de formação de quadri-
lha, associação para o crime... São perigosos bandidos e fortemente ar-
mados. Um deles cortou a orelha de um dos nossos soldados.

Um ecologista – Ouvi dizer que comiam gafanhotos e uma vez en-
cheram a rede de peixes, até rebentá-la, contendo, com certeza, peixes 
em desova! É óbvio que se trata de crime ecológico!

Imri Cristo – Se eu sou o filho do Phai, ele é filho da mhãe!
Associação Israelita – Esse Jesus é um terrorista declarado, que di-

zia iria destruir o templo em três dias! É também um antissemita, que 
prefere os gentios!

Taninha Khalil – Um homem fora da moda, com doze seguidores: 
não é chic! O certo seria eles se comportarem com mais etiqueta e mais 
compostura, ao invés de ficar chicoteando vendilhões no templo.

Drácula da Serra – Ele é do mal! Mas eu sou do bem e ele me ati-
rou uma pedra, dizendo que era um pão jogado aos pobres, e me partiu o 
crânio. Meu médico não me deixa mentir!

Jornal espanhol El Día – Temos aqui a foto de seu corpo em decom-
posição, que prova que ele não ressuscitou dos mortos.

Governo de Israel – Ele deve ser eliminado, pois atenta contra a paz, 
a harmonia e o bom entendimento entre os povos. Vamos providenciar 
imediatamente um ataque contra todos os seus seguidores terroristas e 
construir uma nova colônia nas colinas em que eles pregavam a insurrei-
ção... a insurreição dos mortos, como eles diziam.

Washington Post – Sabe-se, por fonte segura, de suas relações com 
Bin Laden, Fidel e Chávez para atacar o nosso império: é um terroris-
ta internacional! O mundo ficará mais seguro quando ele for justiçado. 
Suspeita-se da criação de armas de destruição em massa, pois há relatos 
que falam da transformação da água em vinho, que é evidentemente um 
código dos terroristas.

Papa Ratzinger – Jesus era da teologia da libertação, e falava em po-
bres como se Deus amasse os pobres e não os nobres... Não era um santo, 
mas eu sou santo, o santo padre. E quem foi papa sempre será santidade.

A RROTA – Se ele era Deus, ele cria, e se Deus cria a RRota mata! 
Se ele cruzar o nosso caminho, vai direto para a vala!

O Diabo – É um bom rapaz! Acha que é Deus, mas não merece ser 
condenado, por pecar contra o segundo mandamento. Penso que deverí-
amos deixá-lo em paz para ele dar a sua mensagem: ninguém fará o que 
ele ordena, mesmo.

*Versão especial USP:
Fellini - Usava sandálias e se trajava de modo inadequado... Não era 

livre-docente, portanto não tinha autorização para dizer que era Deus!
Rotas - Invasão do templo da Reitoria, formação de quadrilha de 12 

e depois dos 72 discípulos, posse de material explosivo: os odres de vi-
nho incompletos; destruição do patrimônio público, ao chutar e quebrar 
coisas no templo, violência e agressão com o chicote, desobediência às 
autoridades... Mandei prender na hora!

Reginaldo Parcianello

Testemunho de uma jagunçagem covarde
Testemunho e impressão de Fábio Hideki Harano sobre a agressão na saída da Faculdade de 
Direito da USP, no Largo de São Francisco, na quinta-feira, 21/11/2013

Eu estava na rua, falando ao te-
lefone celular, do lado de fora do 
salão onde estava em curso a as-
sembleia estudantil e uns me-
tros afastados do portão dos fun-
dos da Faculdade de Direito. 
 Repentinamente, ouvi gritos e vi 
uma pessoa atacando fisicamen-
te Ivan Conterno. Desliguei o te-
lefone e me aproximei para impe-
dir a agressão, e nesse ínterim mais 
pessoas - todos homens, altos e que 
nunca vi no movimento estudantil 
da USP Butantã - se somaram ao 
ataque em grupo, batendo em Ivan 
mesmo após este ser derrubado na 
calçada, ficando encolhido entre 
veículos estacionados e agressores.

Pulei entre dois carros para as-
sim chegar a onde Ivan estava e 
tentar acabar com a violência uni-
lateral de muitos contra um úni-
co sujeito que protegia o rosto dos 
golpes. Ainda bem, já havia muita 
gente gritando em volta e alguns, 
como eu, se movimentando para 

interceder.
Assim, os espancadores para-

ram e se retiraram, sem falar nada, 
enquanto eram xingados por algu-
mas das pessoas que presenciaram 
a cena e não foram embora - outras 
estavam chocadas, sem esboçar re-
ação diante do que haviam visto. 
Não reconheci nenhum dos agres-
sores, mas todos eles saíram junto 
de militantes do PSTU do ME us-
piano.

Não gravei depoimento só por-
que estava com pressa, a caminho 
do acampamento de desalojados da 
Ocupação Estaiadinha, mas deixo 
aqui este testemunho escrito.

Saindo do testemunho, minha 
impressão individual, que tem con-
cordância com um estudante da 
FFLCH que viu a agressão, é a de 
que mesmo dentro dos meios vio-
lentos de jagunçagens de bate-paus 
(que infelizmente são feitas por 
grupos que se dizem de esquerda) 
o PSTU pareceu ter agido de ma-

neira burra.
Talvez achando que ninguém 

fosse acreditar na palavra dos “lou-
cos, radicais e ultras” do lado agre-
dido (dessa vez; pois quanto à bri-
ga que aconteceu na assembleia na 
História / Geografia eu não afir-
mo nada, afinal havia ido embora 
minutos antes), o PSTU executou 
essa covarde agressão na frente de 
muitas pessoas (que ficaram horro-
rizadas diante de um espancamento 
que pareceu previamente orquestra-
do), das quais algumas se dispuse-
ram a testemunhar, como se vê nos 
vídeos gravados após a covardia. 
Não é à toa que já me disseram que 
há muita semelhança entre o filme 
A Onda e a atuação de uns grupos 
dentro do ME uspiano.

Com uma preocupação since-
ra, fica um aviso para pessoas do 
PSTU do ME uspiano (ou próxi-
mas ao partido) e que não concor-
dam com práticas vis como a que 
presenciei.

EACH 
interditada
23/9: em reunião aberta 

na EACH, o professor 
Massola (SEF), represen-

tante da reitoria, informa 
que o aterro de 2011 

compreende 40 mil m3, e 
que a retirada deste ma-
terial pode custar à USP 

“entre R$ 3 milhões e R$ 
40 milhões”.


