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USP: 813 dias sob 
intervenção da 
Polícia Militar

E nisso, algum reitorável 
vai mexer?

ELEIÇÕES PARA REITOR

Seja quem for eleito, haverá 
corte de gastos na USP
Candidatos a reitor da maior universidade do País declaram que a contenção no orçamento é inevitável

Em debate promovido pela Fo-
lha de S. Paulo, na segunda-feira, 
dia 18, os candidatos à reitoria da 
USP declararam que haverá cortes 
de gastos nos próximos anos.

Concorrem nas eleições-farsa 
(em que o único “voto” que real-
mente conta é o do governador do 
Estado) para substituir João Gran-
dino Rodas, os professores He-
lio Nogueira da Cruz, Wanderley 
Messias da Costa, Marco Antônio 
Zago e José Roberto Cardoso.

O corte de gastos acarretará 
a diminuição do ritmo de investi-
mento em infraestrutura, e em cor-
tes na folha de pagamento e, con-
sequentemente, irá comprometer o 
aumento de vagas na graduação. 

O orçamento da USP é baseado 
na arrecadação da CPMF (Contri-
buição Provisória sobre Movimen-
tação Financeira) e é maior que de 
muitas cidades brasileiras, no não 
passado, o valor recebido foi de R$ 
4,3 bilhões.

A reitoria alegou que devido à 
diminuição da expansão da ativi-
dade econômica no país, o cresci-
mento orçamentário da USP tam-
bém diminuiu, e a direção da uni-
versidade passou a gastar mais.

Um novo autocrata

Um dos candidatos a reitor, He-
lio Nogueira da Cruz, ex-vice-rei-
tor de Rodas, disse que o gasto com 
folha de pagamento chegou a 100% 
em 2013. Para corroborar que não 
é possível fazer nada com esse or-
çamento. Cruz foi ainda mais lon-
ge dizendo que a USP tem usado 
125% do que recebe para cobrir os 
gastos. Diante disso já teria gasta-
do R$ 1 bilhão das suas reservas, 
que eram de R$ 3,4 bilhões no co-
meço de 2013.

Cruz ainda disse que o próximo 
reitor “precisará olhar contratação 
por contratação”, pois se não o Es-
tado poderá intervir na autonomia 
da instituição que é garantida des-
de 1989.

Wanderley Messias, um dos 

candidatos do reitor e ex-superin-
tendente de relações institucionais 
de Rodas também falou dos cor-
tes. Messias disse que o “míni-
mo que se espera do próximo rei-
tor é um plano de contingência”. O 
apoio de Rodas a Messias é vela-
do. A defasagem orçamentária da 
USP, segundo Messias , é resultado 
da construção de um centro de con-
venções e da melhoria nas carreiras 
de professores e de funcionários, 
bônus que foram entregues para es-
tas categorias como forma de evi-
tar greves.

Já o ex-pró-reitor de pesquisa, 
Marco Antônio Zago, também fa-
lou da autonomia que pode ser per-
dida, pois “não há transparência 
na gestão de recursos (...) não sa-
bemos qual o fluxo de caixa, quan-
tas são as reservas”. Ao tentar ata-
car a atual gestão, Zago revelou de 

fato que orçamento e planejamen-
to da USP é completamente desco-
nhecido da comunidade universitá-
ria. Na prática ninguém sabe onde 
vai parar os mais de R$ 4 bilhões 
de orçamento anuais da USP.

O ex-diretor da Escola Politéc-
nica, José Roberto Cardoso que 
ataca abertamente, pela direita, o 
atual reitor, limitou-se a atacar a 
falta de informação do ex-reitor: 
“fiquei admirado que o vice-reitor 
use um dado da Adusp para falar 
do uso de reservas. Como ele não 
sabe o valor?”.

A política do PSDB na 
universidade

O interesse da Folha de S. 
Paulo e demais órgãos da impren-
sa burguesa nas eleições para rei-
tor da USP mostra a importância 

da universidade para política na-
cional.

Independentemente das elei-
ções, que são uma verdadeira far-
sa, cerca de 2.000 pessoas votam 
no colégio eleitoral, onde a parti-
cipação estudantil é praticamente 
nula, e ao final, os três mais vo-
tados compõem uma lista que terá 
a escolha final do governador do 
Estado, Geraldo Alckmin (PSDB).  

O corte de gastos, como uma 
das medidas comuns dos quatro 
candidatos, mostra que o próxi-
mo reitor vai seguir a cartilha do 
PSDB para a universidade. A con-
tenção de gastos significa que as 
necessidades sentidas pelos estu-
dantes, como permanência estu-
dantil, falta de professores e ou-
tros temas abordados pela greve 
deste ano vão ficar em último pla-
no novamente. 

Wanderley Messias da Costa, Helio Nogueira da Cruz, Sabine Righetti (mediadora), Marco Antonio 
Zago e José Roberto Cardoso durante o debate da Folha.

OPINIÃO
Greve não 
morreu de fome, 
foi sabotada
Quando o DCE decidiu que não 

deveria mais apoiar a mobili-
zação, sem qualquer mudança real 
na situação da universidade, come-
çou a fazer campanha e atuar cla-
ramente contra a greve e a ocupa-
ção da reitoria. Tomou esta decisão 
mesmo com assembleias cheias, 
com ampla maioria votando a favor 
da manutenção da mobilização.

Na assembleia do dia 31 de ou-
tubro, foi apresentada e repudiada a 
proposta de acordo da reitoria. Nes-
ta assembleia, pressionada e com 
divergências internas, a diretoria do 
DCE votou contra o acordo e pela 
continuidade da mobilização.

Na assembleia seguinte, no dia 
6, a maior de toda esta greve, com 
uma reedição piorada do acordo, os 
partidos que compõem atual ges-
tão (Psol e PSTU) finalmente mu-
daram de lado, seguindo o peleguis-
mo costumeiro e propondo a acei-
tação do acordo. Não conseguiram, 
o movimento estudantil os ultrapas-
sou e manteve a mobilização, não 
aceitando o acordo que permitia in-
clusive a punição dos grevistas e 
ocupantes.

A partir daí, o DCE se alinhou 
com a reitoria e a direita, boicotan-
do as manifestações, votando con-
tra a greve e com uma política cla-
ra de desinformação e calúnia. Pro-
curaram manobrar e desviar o foco 
das assembleias seguintes, através 
de ameaças e provocações. Con-
seguiram minar a greve em vários 
cursos, mas alguns resistiram e ou-
tros mantiveram o estado de greve.

A ocupação também foi alvo do 
boicote, com esvaziamento, pela 
saída e campanha de terror acerca 
da reintegração de posse. Isso tam-
bém permitiu que a reitoria man-
dasse a Polícia Militar para desocu-
par os blocos K e L. Mas isso, com 
a prisão dos dois estudantes do lado 
de fora da ocupação, deveriam ser 
mais um motivo para impulsionar a 
luta e não sufoca-la.

Alguns grupos centristas, fa-
cilmente pressionados pela direção 
do DCE, rapidamente também dei-
xaram de apoiar a greve, afirman-
do que esta já estava “morta”. Não 
tinha, mas este certamente foi um 
dos golpes finais para o fim da mo-
bilização.

Os dois últimos cursos a saírem 
de greve, Geografia e Filosofia, só 
o fizeram devido à pressão de todos 
os lados e não por terem consegui-
do qualquer vitória.

O fim da greve não se deu por 
falta de vontade ou motivos para 
lutar. Ela foi ativamente sabotada 
pelo DCE. Após a greve, há a possi-
bilidade de ataque aos nossos espa-
ços, do Sintusp e Núcleo de Cons-
ciência Negra, além da possibilida-
de de punição do DCE e dos estu-
dantes que lutaram. Problemas es-
ses que só podem ser resolvidos 
através da nossa própria luta e cer-
tamente serão pauta das próximas 
mobilizações.

Paulo Coelho

Adriano Vizoni/Folhapress

Tal como Rodas, “reitoráveis” atacam movimento estudantil
Após a desocupação forçada 

do prédio da reitoria da USP (Uni-
versidade de São Paulo) realizada 
na último dia 12 de novembro, a 
reitoria da USP (Universidade de 
São Paulo), após uma suposta vis-
toria feita, inclusive, com Polícia 
Científica, declarou que os prejuí-
zos causados pelos danos foram da 
ordem de R$ 2,4 milhões.

Entre os candidatos, o profes-
sor Wanderley Messias da Costa, 
cotado como o mais provável su-
cessor de João Grandino Rodas, 
e informalmente apoiado por ele, 
disse que o protesto dos estudan-
tes foi “vandalismo” praticado por 
pessoas estranhas à USP. Segundo 
ele, “O movimento foi sequestrado 
por pessoas de fora da universida-
de que odeiam a democracia”.

Outro reitorável, o ex-dire-
tor da Poli, José Roberto Cardo-

so, mais conservador, impossível, 
disse, "É um ambiente de guerra. 
Não consigo imaginar que alunos 
da USP possam fazer aquilo".

A declaração destes dois “reito-
ráveis” poderia facilmente ser assi-
nada e lavrada em cartório pelo atu-
al reitor, João Grandino Rodas.

A título de comparação, sobre a 
depredação, Rodas declarou, “Face 
a tudo isso pergunto: tratou-se de 
manifestação pacífica ou um des-
respeito com a educação, a ciência 
e o povo que mantém a USP, por 
meio de seus impostos?”.

A linha é a mesma, de que os 
estudantes ou supostos estudantes, 
depredaram o patrimônio público 
da universidade. A orientação po-
lítica destes candidatos é a mesma 
da atual reitoria, ou seja, nada mi-
nimamente de novo ou mesmo pro-
gressista deve surgir dessas elei-

ções para reitor.
Os demais candidatos, o ex-vi-

ce reitor de Rodas, Hélio Nogueira 
Cruz e o professor Marco Antonio 
Zago, também condenaram o pro-
testo estudantil, mas com indiretas 
para a atual gestão.

Zago acusou a falta de diálo-
go como uma das causas da “vio-
lência”, “Faz oito anos que vemos 
ações violentas em protestos. A de-
predação é o sintoma de uma doen-
ça que decorre da falta de diálogo". 

Já Nogueira Cruz, ex-vice rei-
tor de Rodas, atacou o movimen-
to por meio da ação da “minoria”, 
mas não deixou de falar da falta de 
democracia, “é necessário dar um 
basta a esse tipo de ação de uma 
minoria que se aproveita do déficit 
de democracia na USP para agir de 
forma violenta".

Em suma, os candidatos ataca-

ram o movimento estudantil dando 
um caráter marginal aos estudan-
tes que lutam para cada vez mais 
incriminar a ação estudantil.

As eleições para o novo “dita-
dor” da USP ocorrerão no próximo 
dia 19 de dezembro, apesar da mo-
bilização, praticamente nada foi al-
terado na escolha do reitor. A úni-
ca coisa que mudou foi o número 
de turnos. Antes eram dois e agora 
será apenas um, com cerca de 2.000 
eleitores em um universo de mais 
de 130 mil na comunidade univer-
sitária. Os estudantes, os principais 
interessados nos rumos da univer-
sidade, vão ser novamente deixa-
dos de lado. Rodas está saindo com 
uma gestão marcada pela repressão 
e vai deixar um legado para que o 
novo ditador assuma. Os estudantes 
inevitavelmente vão se mobilizar 
novamente. É questão de tempo.
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Sobre a agressão do PSTU durante 
a assembleia de estudantes no 
Largo São Francisco
Um ato no centro da cidade ti-

nha sido convocado para o dia 
21 de novembro e conduziria os es-
tudantes a uma assembleia na Fa-
culdade de Direito. Após o ato, já no 
local da assembleia, o DCE, condu-
zindo os trabalhos da mesa, defen-
deu que aquela assembleia não po-
deria ser deliberativa, contestando 
que o número de pessoas presen-
tes era “representativo”. Tudo para 
minar o movimento estudantil, que 
tem derrotado a política do DCE e 
da reitoria.

Vários estudantes se posicio-
naram contra o golpe do Psol e do 
PSTU, que haviam aprovado a pro-
posta de diretas para reitor em uma 
assembleia muito menor. Como o 
golpe não vingou e os estudantes 
estavam em maioria contra os pe-
legos do DCE, estes se retiraram, o 
que não só não impediu que a as-
sembleia continuasse, como viabi-
lizou uma melhor condução dela, 
sem as tradicionais manobras con-
tra os estudantes.

Pouco antes dessa saída em 
massa da diretoria do DCE, eu saí 
para fumar na calçada em frente ao 
prédio. Não me dei conta da movi-
mentação e quando vi estava rode-
ado por militantes do PSTU. Uma 
moça estava diretamente na minha 
frente e atrás de mim havia um car-
ro, de modo que eu não conseguia 
nem me movimentar. Ela ficou per-
guntando “foi você quem bateu no 
Daniel” ou “foi você quem bateu no 
meu companheiro”. Não adiantava 
dizer que sim, que não, que foi au-
todefesa, nada. Outros também co-
meçaram a repetir a pergunta como 
papagaios, acusando de ter acerta-
do o sujeito pelas costas, ou sobre 
garrafas, perguntas que direciona-
das a mim não faziam sentido, pois 
eu sabia que eram falsas acusações, 
e que também não fazia sentido que 
eu desmentisse, pois eles também 
sabiam que eram invenções. De-
sisti de falar alguma coisa. A moça, 
do PSTU, me deu um tapa na cara. 
Pedi licença e encostei em seu om-
bro. Ela pediu para não encostar. 
Pedi licença mais uma vez e me pu-
xaram pela mochila que estava em 
minhas costas, com força. Cai com 
tudo na calçada e começaram a me 
chutar. Tentei me levantar e fui der-
rubado não sei exatamente quantas 
vezes. Eram muitos socos e chutes 
em torno de mim. Alguns estudan-
tes que viram a cena conseguiram, 
após algum tempo, me tirar daque-
la situação.

A SUSPOSTA AGRESSÃO DO 
PCO

Os pelegos do DCE convoca-
ram uma assembleia para o dia 7 de 
novmebro, a fim de reverter o re-

sultado da assembleia ocorrida no 
dia anterior, com aproximadamente 
1500 pessoas. No início da assem-
bleia, um militante do PCO propôs 
que a assembleia não iria votar no-
vamente as questões já decididas na 
assembleia anterior, para que a as-
sembleia servisse para dar continui-
dade às propostas do dia anterior. A 
proposta foi aprovada por unanimi-
dade. Cinicamente, após algumas 
falas de informes gerais para os es-
tudantes, a direção do DCE, apre-
sentou a proposta de votar pelo fim 
da ocupação da reitoria, que havia 
sido rejeitada na assembleia do dia 
anterior. Uma militante do PCO, se 
dirigiu à mesa e pediu à garota do 
PSTU que conduzia a assembleia e 
a votação que lhe concedesse a pa-
lavra para que apresentasse uma 
questão de ordem, contra se revo-
tar o assunto. A militante do PSTU 
não quis dar a palavra à companhei-
ra do PCO, que insistiu diversas ve-
zes e foi deliberadamente ignora-
da pela militante do PSTU. Nesse 
momento eu alertei para o pedido 
da minha colega, insisti, falei mais 
alto, mas também fui ignorado. A 
moça que conduzia a votação como 
se nada estivesse acontecendo. Dei 
um tapa na mesa. Nisso, fui acusa-
do de machismo, me derrubaram no 
chão violentamente, me cercaram, 
mas fato é que somente dessa ma-
neira a companheira conseguiu fa-
zer a questão de ordem. Um núme-
ro razoável de estudantes que fazem 
oposição ao DCE já foi acusado de 
machismo apenas por divergirem da 
política do Psol e do PSTU. Esses 
grupos deturpam a defesa da mu-
lher para encobrir suas atitudes di-
tatoriais dentro do movimento estu-
dantil.

Diante da confusão instala-
da, um estudante de Física, Lucas, 
tentou se aproximar de mim para 
saber o que estava acontecendo. 
Foi impedido e cercado por mem-
bros do PSTU. Questionou um 
dos militantes do PSTU, Vinícius 
Zaparoli, sobre se ele era um po-
licial, já que estava agindo como 
tal. Debochadamente, enquan-
to barravam o caminho de Lucas, 
o militante do PSTU disse que 
sim, ao que Lucas reagiu atiran-
do uma lata de bebida contra Vi-
nícius, saindo do cerco em segui-
da. O DCE saiu derrotado. A ocu-
pação foi mantida. Diante disso, 
os dirigentes do DCE procuraram 
implodir a assembleia. Sem suces-
so. Lucas foi novamente intimida-
do pelo militante do PSTU, Viní-
cius. O dirigente pelego o amea-
çou, dizendo que “se desse voz de 
comando viriam dez bater nele”. 
Esse relato do Lucas eu fiquei co-
nhecendo ainda durante a assem-

bleia.
Ao terminar a assembleia, Ra-

fael Alves, do curso de Letras, foi 
tirar satisfações com esse dirigente 
do PSTU, Vinícius Zaparoli. A pe-
dido de Rafael Alves, eu o acom-
panhei. Fiquei observando o Rafa-
el questionando sobre duas decla-
rações de Vinícius: sobre a amea-
ça contra Lucas naquele mesmo 
dia e de calúnias ao próprio Rafa-
el em outra assembleia. A calúnia 
contra Rafael era a de que ele seria 
privatizador do Crusp. Rafael fi-
cou bastante conhecido por sua li-
derança durante a radicalização do 
movimento por moradia estudantil, 
quando participou da gestão da as-
sociação de moradores. Esse Viní-
cius desconversou e tentou se es-
quivar, no que ficou num empurra-
-empurra com Rafael. Quando Vi-
nícius foi correr para fugir, o Rafa-
el o empurrou no gramado. O Vi-
nícius começou a gritar “seguran-
ça, segurança”. Eu estava um pou-
co distante e vi um rapaz de punho 
fechado correndo em direção aos 
dois. Estava avançando para acer-
tar um soco no Rafael, pelas costas. 
Fiz o que deveria ser feito, o inter-
ceptei antes que atacasse o Rafael, 
que estava de costas e não perce-
beu a movimentação. O meu soco 
pegou no olho do rapaz, que depois 
fui saber que se tratava de Daniel 
Luz, militante do PSTU. Esse Da-
niel se recompôs e levantou a guar-
da, me desafiando. O olho dele ti-
nha inchado na hora, pois como ele 
estava correndo a batida teve maior 
impacto. Não fiz mais nada, afinal, 
só o interceptei para evitar que ele 
acertasse meu amigo. Fiz um sinal 
pra que ele desistisse de me enfren-
tar, mas fiquei atento. Ele voltou de 
onde veio e, alguns segundos de-
pois, começaram a gritar do boli-
nho formado por pessoas do Psol e 
PSTU que o Rafael era P2 (policial 
a paisana). A partir dessa acusação, 
com gritinhos combinados, a con-
fusão se generalizou.

O PSTU e o Psol criaram uma 
versão do acontecimento na qual 
o Rafael Alves portava um garra-
fa quebrada para ameaçar o mi-
litante do PSTU e de que o PCO 
agiu como uma gangue, desferin-
do “socos”. Eu era o único militan-
te do PCO envolvido e desferi ape-
nas um soco, para defender outro 
estudante, amigo meu, atitude mais 
sensata a se fazer já que ele estava 
prestes a ser atacado pelas costas. 
O Rafael estava no seu direito, ti-
rando satisfações sobre ameaças e 
calúnias, a seu modo, sem extrapo-
lar um mero empurra-empurra. O 
rapaz do PSTU tentou cumprir as 
ameaças de seu partido, com porra-
da, mas a atitude foi frustrada.

PSTU: AMEAÇAS E MANO-
BRAS DESDE O COMEÇO DA 
GREVE

O DCE, a Adusp e o Situsp con-
vocaram um ato em frente à reitoria 
no dia da reunião do Conselho Uni-
versitário (CO), 1º de outubro. Du-
rante o ato, alguns trabalhadores e 
estudantes estavam decididos a in-
vadir a reunião. Por conta da pres-
são nesse sentido, os estudantes en-
traram no saguão e se direcionaram 
à porta do CO. Os dirigentes do Psol 
e do PSTU tentavam evitar, dizendo 
que a reunião havia acabado. Os es-
tudantes, inclusive as bases desses 
partidos, insistiram. Desesperada-
mente, o DCE convocou uma ple-
nária no saguão da frente. Nela sur-
giu uma proposta para entrar na reu-
nião do CO por outra entrada que 
havia sido descoberta. Os dirigen-
tes do DCE repetiram a mentira de 
que a reunião tinha se encerrado. A 
proposta foi derrotada por poucos 
votos. Uma assembleia foi marca-
da para as 18 horas daquele dia e o 
saguão se esvaziou, com a desculpa 
de que iriam passar nas salas de aula 
para divulgar a ocupação da reito-
ria. Os guardas da reitoria retoma-
ram um dos saguões. Após a assem-
bleia os estudantes retomaram o sa-
guão e insistiram na ocupação de 
todo o espaço da reitoria nas diver-
sas plenárias e reuniões da ocupa-
ção. O DCE, do Psol e PSTU, tra-
balhou no sentido de evitar a expan-
são da ocupação, agindo como po-
lícia da reitoria. Todos os que eram 
contrários a essa política policiales-
ca eram ameaçados fisicamente pe-
los dirigentes do PSTU. Essa dispu-
ta pelo avanço do movimento con-
tra a política do DCE de esvazia-
mento da ocupação e da greve foi se 
desenvolvendo; a ditadura das ame-
aças e manobras do Psol e do PSTU 
foram aumentando.

Ivan Moraes Conterno 
Estudante de Letras  
e militante do PCO

Superfaturamento 
na Reitoria da 
Universidade de 
Riad!
DO CORRESPONDENTE 
INTERNACIONAL

Depois que a polícia voltou 
de mãos vazias e com um came-
lo (jamal, em árabe) algemado, o 
Reitor da Universidade Islâmi-
ca de Riad resolveu punir o DCE 
(Daraj Calb El-ayyam) e lhe co-
brar as despesas da mega-opera-
ção militar de “caça-fantasmas”, 
e ainda cobrir alguns rombos or-
çamentários. O Reitor alegou que 
o prejuízo foi de 2,5 milhões de 
rial saudita; no entanto, a polícia 
quebrou no máximo uns 30 mil 
riais em objetos e quinquilharias, 
além de um policial fazer suas ne-
cessidades (mirhad) em um tape-
te persa. O Reitor supervalorizou 
os “prejuízos” da desocupação 
com a mesma calculadora usada 
para somar as compras de mate-
rial de expediente e construção de 
prédios. Para termos uma ideia: 
um tijolo custa, em média, uns 15 
riais, de acordo com os cálculos 
do Reitor.

“Tudo não passou de uma ar-
mação”, conforme me assegu-
rou um ativista da Primavera Es-
tudantil. Teria havido, então, um 
acordo espúrio entre o Reitor e o 
DCE, de modo que o DCE fingi-
ria que é uma “vítima dos pre-
juízos”, e no fim das contas não 
pagaria nada. O objetivo da ação 
teatral seria justamente o DCE 
continuar barrando a ação estu-
dantil, e com isso até renovaria 
o acordo de prestação de servi-
ços ao Reitor.

Uma fonte que não quis se 
identificar alegou que o Reitor 
Ibn Ajala quis punir o DCE por-
que o professor infiltrado no mo-
vimento estudantil - para garan-
tir que o DCE se comporte como 
ovelhinha - passou a ser mal vis-
to pela Reitoria, depois que usou 
o Corão para justificar o aprisio-
namento e tortura de uma alu-
na, e depois forjar documentos 
para excluí-la da Universidade. 
Ele agradava xiitas e sunitas, mas 
agora poderá ser chicoteado em 
praça pública por uns e outros. “É 
só uma maré de azhar”, comentou 
um dos membros do DCE. 
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OPINIÃO

As eleições-relâmpago para o CAELL só servem para confundir os estudantes
A Aliança da Juventude Revo-

lucionária é contra a forma como 
as eleições para a direção do Cen-
tro Acadêmico de Estudos Lin-
guísticos e Literários (CAELL), 
Oswald de Andrade, do curso de 
Letras da USP, que ocorre nesta se-
mana. O processo feito em um pra-
zo extremamente curto não permi-
te debate entre os estudantes para 
se organizarem e informarem a res-
peito das chapas.

O processo eleitoral feito em 
duas semanas foi aprovado em 
uma assembleia de curso esvazia-

da, ocorrida no dia 12 de novem-
bro, pouco antes do feriado do dia 
15. Foram estabelecidos apenas os 
dias 22 e 25 para a inscrição das 
chapas; apenas um debate, ocor-
rido neste último dia e as eleições 
entre os dias 26 e 28, com a apura-
ção logo após o fim da eleição.

Esta proposta foi defendida pe-
los membros da LER-QI e de for-
ma velada pelos membros do DCE, 
que defenderam eleições para o 
próximo ano, após a calourada, 
para enganar aqueles que acaba-
ram de entrar e desconhecem a po-

lítica de cada organização. Havia 
ainda a proposta de eleições para a 
segunda semana de dezembro que 
era igualmente ruim, pois se daria 
em um momento em que a facul-
dade já estaria completamente es-
vaziada.

Com estes prazos, não é aber-
ta a possibilidade para os estudan-
tes que não fazem parte dos grupos 
que estão em torno do centro aca-
dêmico participarem do processo. 
Isto fica claro com a inscrição de 
apenas três chapas. Sem qualquer 
tempo, e interesse, para a campa-

nha política, a eleição se restrin-
ge às amizades, ao coleguismo e à 
campanha de boca de urna.

Os estudantes da USP acaba-
ram de sair de um processo de mo-
bilização, com greve, ocupação da 
reitoria e atos de rua. Vários estu-
dantes foram presos no ato do dia 
15 de outubro, outros 2 foram pre-
sos e levados para o Centro de De-
tenção Provisória, de forma arbi-
trária, na reintegração de posse da 
reitoria. Diante deste quadro, uma 
eleição-relâmpago, sem qualquer 
debate sobre as posições de cada 

grupo sobre a mobilização, não co-
loca a entidade na contramão da 
luta dos estudantes.

Lançar uma chapa, concorrer 
nessas condições e apoiar eleições 
como essas, demonstra que aque-
les que estão concorrendo não têm 
preocupação nenhuma com a dis-
cussão e o debate político com o 
conjunto dos estudantes, que dizem 
querer aproximar do centro acadê-
mico.

Aliança da Juventude Revolucionária, 
juventude do PCO


