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É QUENTE!

O que 
queremos:

APURAÇÃO 
INDEPENDENTE 

DOS GASTOS
por uma comissão 
de estudantes, pro-
fessores e funcio-
nários composta 

proporcionalmente

FORA ZAGO! 
Abaixo o reitorado

FORA PM!
Abaixo a ditadura! 
Fim dos processos 
Fim da perseguição

DISSOLUÇÃO 
do Conselho 
Universitário

AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA 
não à ingerência 

do estado na 
universidade

GOVERNO 
TRIPARTITE 
proporcional, 
com maioria 
estudantil

NÓS NÃO VAMOS 
PAGAR A CONTA!
NÃO AOS CORTES! 
FORA OS INCOMPETENTES!
Os tucanos conseguiram! Enfiaram a USP no maior buraco que encontraram. A universidade mais importante do Brasil 
foi levada à falência graças à incompetência da direita que reprimiu o movimento estudantil, que colocou a PM no 
campus e gastou os tubos para engordar os bolsos de uma minoria de professores. E agora?

Depois de ter cortado as ver-
bas três meses atrás, o reitor 
bonzinho, Marco Antônio Zago, 
comunicou a toda a comunida-
de uspiana o estado falimentar 
da universidade e a solução que 
já estava pronta na gaveta desde 
que Rodas abandonou o trono: 
reduzir em 30% os gastos com o 
Orçamento da USP

Segundo a reitoria, há um dé-
ficit de R$1 bilhão nas reservas 
da universidade e só é possível 
pagar os salários e gastos com 
pessoal e nada mais.

“Não estão fazendo segredo 
da lambança”, poderiam pensar 
os mais incautos. Estão jogando 
às claras: o PSDB arruinou fi-
nanceira e organizativamente a 
USP... agora Zago foi chamado 

para salvar o dia. Evidentemen-
te, não. Trata-se de uma opera-
ção para tirar a batata do PSDB 
do forno antes que a concorrên-
cia o faça.

 
CADÊ A GRANA?

 
O dinheiro que agora fal-

ta, não parou de fluir. Continua 
a vir da arrecadação do ICMS 
em todo o estado. Somou R$4,3 
bilhões no ano passado e pode 
chegar a R$6 bilhões neste ano. 
Evidentemente, o problema é o 
que foi feito com esses recursos.

Rodas esbanjou gastos do 
Orçamento universitário em 
coisas como a compra de terre-
nos fora do campus do Butantã, 
obras na Cidade Universitária, a 

privatização do ônibus Circular, 
a adequação da USP à ocupação 
da PM, os mais de 100 proces-
sos abertos contra estudantes, os 
supersalários de um punhado de 
professores etc.

 
REJEITAR OS CORTES

 
É preciso dizer não aos cor-

tes que Zago pretende fazer e 
impedir, por meio de uma enér-
gica luta, que ele o faça.

Somente a mobilização dos 
estudantes, isso é, do setor que 
representa a esmagadora maio-
ria na universidade, tem for-
ça suficiente para impedir que o 
plano de destruição da universi-
dade seja levado adiante.

Nesse sentido, o Jornal da 

USP Livre! convoca todos os 
estudantes a participar da próxi-
ma Assembleia Geral, no dia 22 
de maio, quinta, para discutir e 
organizar a luta:
•	Contra os cortes! Que os res-

ponsáveis pela crise paguem 
por ela
•	Pela apuração dos gastos por 

uma comissão tripartite, pro-
porcional, independente da 
reitoria e do estado
•	Por Autonomia Universitá-

ria, independência da admi-
nistração da USP com rela-
ção ao estado.
•	Por um governo tripartite da 

universidade, proporcional, 
formado por estudantes, pro-
fessores e funcionários com 
maioria estudantil.

OPINIÃO

Mais dinheiro para 
o buraco negro?

 Pode parecer contraditório à 
primeira vista, mas diante da cri-
se financeira da USP, um setor do 
movimento estudantil e a impren-
sa capitalista propõem a mesma 
solução de formas diferentes: dar 
mais dinheiro para a burocracia 
que dirige a universidade.

Ambos os setores têm uma 
mesma crença: a USP não pode 
se sustentar mais com o orça-
mento que recebe. É preciso 
mais dinheiro.

Para órgãos de imprensa, 
como a Folha de S. Paulo, o rei-
tor deve buscar dinheiro na ini-
ciativa privada e cobrar men-
salidades dos estudantes, pois 
seria “inviável” a universidade 
manter-se apenas com o dinhei-
ro público. A crise exposta pelo 
novo reitor encaixou perfeita-
mente nas pretensões dos seto-
res representados pela imprensa 
capitalista: destruir e privatizar 
a universidade.

Já para os primeiros, enca-
beçados pelo DCE (PSOL e 
PSTU), o Estado deve dar mais 
verbas para a universidade. Eles 
até poderiam ter razão, não fos-
se por alguns detalhes.

A falta de verbas é a alegação 
da reitoria para justificar a situa-
ção falimentar da universidade. 
Mas será mesmo verdade que a 
situação atual era inevitável?

É difícil de acreditar, inclusi-
ve porque a arrecadação de im-
postos pelo governo do Estado 
de S. Paulo vem crescendo.

A situação da USP - que tem 
falta de professores, prédios cain-
do aos pedaços, solo contamina-
do e até incêndios - era tão inevi-
tável quanto o colapso do Sistema 
Cantareira ou quanto a destruição 

do metrô, que além de lotado tem 
uma falha a cada três dias.

Não era uma fatalidade. Para 
se ter uma ideia, se a USP fosse 
um município, ela estaria entre 
as dez cidades com maior orça-
mento no Brasil . Mesmo assim, 
a burocracia da universidade, li-
gada ao Estado, fez com que um 
dos maiores orçamentos do País 
se esvaísse como fumaça.

Vale a pena lembrar que até 
o ano passado a USP ia suposta-
mente de vento em popa, viven-
do dias de abundância.

A resposta a essa crise não é 
jogar mais dinheiro no buraco 
negro que se tornou o caixa da 
universidade. Primeiro é preci-
so analisar as contas, saber onde 
foi parar esse dinheiro e com o 

quê ele está sendo efetivamente 
gasto, pois não é possível con-
fiar na palavra dos que dirigem 
a USP atualmente.

Isso só pode ser feito de ma-
neira independente do governo. 
Do mesmo modo, somente com 
uma administração igualmente 
independente a USP pode rever-
ter seu orçamento para o interesse 
de toda a universidade e da popu-
lação em geral. Isso porque ficou 
evidente a incapacidade dos diri-
gentes escolhidos pelo governo 
do Estado para essa tarefa.

A USP não é inviável: seus 
atuais dirigentes é que são in-
competentes.

 Natália Pimenta 
estudante de Letras 
e militante do PCO

TODOS À ASSEMBLEIA GERAL na FAU • quinta-feira, 
22 de maio • 18h
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DENÚNCIA
Agente da SAS 
agrediu fisicamente 
morador do CRUSP

Na manhã de sábado do dia 
22 de março, três agentes da 
Superintendência de Assistên-
cia Social (SAS) comparece-
ram ao apartamento do mes-
trando em Geografia Humana, 
Daniel Bruno Vasconcelos, no 
bloco C do CRUSP para regis-
trar uma suposta ação de dano 
ao patrimônio público. O mo-
rador questionou a abertura de 
uma ocorrência em seu nome e 
foi agredido com uma cabeça-
da. O funcionário agressor foi o 
Sr. Luciano Donizete Pinto.

O responsável pela seguran-
ça do CRUSP no momento, Sr. 
Albertino, presenciou o fato e 
disse apurar os possíveis abu-
sos. O morador agredido e mais 
dois amigos da pós-graduação 
foram à sala dos agentes de se-
gurança do CRUSP para regis-
trar “as vias de fato” e o res-
ponsável pelo turno dos agentes 
se negou a anotá-la no livro de 
ocorrências. Posteriormente, o 
agredido foi ao Hospital Uni-
versitário, realizou exames de 
tomografia, foi medicado e dis-
pensado após seis horas.

O aluno/morador regis-
trou um Boletim de Ocorrência 
n°1559/2014 no 93° DP do Ja-
guaré e dará prosseguimento às 
incumbências legais.

Por causa desse fato de 
agressão física e, de outros fatos 
que circulam à boca miúda, tais 
como: vigilância da vida pes-
soal dos alunos-moradores, as-
sédio moral e físico, bem como 
a conivência com crimes entre 
alunos-moradores, pretende-se 
abrir um debate amplo sobre o 
caráter da “segurança” na mo-
radia estudantil, buscando um 
diálogo com os moradores do 
CRUSP, primeiro por meio des-
te abaixo assinado. Solicita-se a 
exoneração do funcionário Lu-
ciano D. Pinto e a reformulação 
da segurança do CRUSP, atra-
vés de assembleias gerais e um 
Grupo de Trabalho para elabo-
rar um Manual de Convivência 
com a participação de todos os 
moradores.

Bakunin

Amorcrusp retomada para 
a luta dos estudantes!

Na última semana ocorreu a 
eleição para a gestão da Asso-
ciação de Moradores do CRUSP 
(Amorcrusp) e teve como resul-
tado a vitória da chapa Acor-
da CRUSP (composta por estu-
dantes sem partido, e militantes 
do PCO e do POR), retirando 
os membros da gestão Constru-
ção Coletiva (PCR, Refundação 
Comunista), que permaneceram 
no controle da entidade por dois 
anos.

A Acorda CRUSP chegou ao 
total de 239 votos, contra 116 
da Construção Coletiva, além 
de cinco votos nulos e um bran-
co. Mesmo com o controle da 
entidade, a gestão teve menos 
da metade dos votos da chapa 
vencedora, mostrando a rejei-
ção dos estudantes à política de 
conciliação e de atravancamen-
to da luta dos moradores.

A chapa Acorda CRUSP foi 

criada com o objetivo inicial 
de denunciar processo eleitoral 
fraudulento chamado pelo ges-
tão. Após dois anos entravan-
do a luta dos estudantes contra 
os ataques da reitoria e da SAS/
Coseas (Superintendência de 
Assistência Social), a então ges-
tão chamou assembleias eleito-
rais durante o período de férias 
e no Carnaval, como forma de 
impedir a participação dos es-
tudantes. No processo que abri-
ram, nem mesmo os calouros 
poderiam votar.

Se opondo a este proces-
so, os membros da chapa Acor-
da CRUSP convocaram uma 
assembleia para revogar o pro-
cesso eleitoral fraudulento e 
convocar novas eleições, com 
mais tempo para inscrição de 
chapas e abertas à participação 
de todos os moradores. A as-
sembleia teve cerca de 60 pes-

soas, a maior em anos, e deci-
diu pela reabertura do processo, 
com um novo calendário.

A gestão, que sabia da assem-
bleia, mas se absteve de partici-
par, foi informada sobre a deci-
são e da realização de uma nova 
assembleia, para consolidar o 
novo processo, o que foi feito.

O CRUSP sempre foi um 
dos principais pontos de mobi-
lização da USP, pela alta con-
centração de estudantes e por 
viverem constantemente sob o 
controle da direção da univer-
sidade. Por isso, a universida-
de procura manter um controle 
rígido no CRUSP, desde a sele-
ção dos moradores até a espio-
nagem promovida por agentes 
da SAS e, também, o controle 
da gestão da Amorcrusp.

Perder o controle sobre a 
Associação de Moradores é um 
duro golpe contra a SAS e a rei-

toria, que agora terá de lidar di-
retamente com os estudantes 
dos problemas do CRUSP. A vi-
tória da Acorda CRUSP, neste 
sentido, é um sinal da fraque-
za da reitoria, que sequer procu-
rou organizar a direita em cha-
pa, visto que uma vitória seria 
impossível. O resultado foi vis-
to na eleição anterior com a reti-
rada da chapa da direita para de-
clarar apoio à então gestão, hoje 
Construção Coletiva.

A chapa Acorda CRUSP 
reconhece a importância do 
CRUSP no movimento estudan-
til da USP e pretende se colo-
car à frente desta luta, mobili-
zando os moradores. É preciso 
retomar o controle da entidade 
para as mãos dos moradores e 
combater a destruição, os ata-
ques e as perseguições políticas 
promovidas pela SAS.

A Redação

QUO VADIS?

Marco Antonio Nero
A nova gestão da reitoria vai 

ser fogo! Marco Antonio Nero, 
o mais novo imperador do diálo-
go já começou arrasando com a 
USP. É corte, é EACH interdita-
da, é... fogo! Literalmente.

No dia 16 de abril, parte da 
Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo ardeu em chamas. A fa-
culdade passa por uma daquelas 
reformas intermináveis que só 
servem para sugar o dinheiro da 
USP (olha lá para onde vai o di-
nheiro que agora está faltando!). 
No teto tem uma lona grande, 
para evitar a queda de materiais 
e reboco e a fiação elétrica está à 
mostra. Esta combinação levou a 
um curto-circuito, o estopim do 
desastre previsível.

Não foi um grande incên-
dio, de cinco dias, mas foi o su-
ficiente para interditar sete salas 
de aula e quatro estúdios. Outras 
partes do prédio também estão 
interditadas devido às reformas.

O prédio tombado, projetado 
por um comunista, foi transfor-
mado em ruínas pelas seguidas 
administrações da direita no go-
verno do estado. Mas não pare-
ce ser suficiente e parte dos do-
centes quer a interdição completa 
do prédio, chegando a ameaçar 
de chamar o Ministério Público 
para alcançar o objetivo.

Como solução paliativa, os 
estudantes terão aulas nos espa-
ços – ainda – liberados do prédio 
e tendas improvisadas do lado de 
fora.

Na EACH, a comunidade 
universitária foi retirada de lá an-
tes que uma cena similar ocorres-
se. Claro, não por gosto da rei-
toria, mas por muito grito dos 
estudantes. A concentração de 
gás metano em algumas áreas foi 
registrada na faixa de 5 a 15%, e 
é considerada explosiva.

A reitoria sempre negou qual-
quer problema na EACH, como 

também se abstém de falar da 
FAU. Nero sonhava em devol-
ver os eachianos à USP Les-
te por mera manobra burocrá-
tica (e, quem sabe, queimá-los 
de vez). Agora, no entanto, per-

cebeu que o legal não é quei-
mar, mas destruir e isto já foi fei-
to com a EACH e com a FAU. 
E agora, para onde vais, Marco 
Antônio Nero? Qual é o próximo 
prédio a pegar fogo?   Lúcio Falsi

COMENTÁRIO

Sobre os 
supersalários

Li o último número do Jornal. 
Verdade, todos os que ganham 
acima do teto são reitoráveis. 
Mas a Maria Arminda, da Pró-
-Reitoria de Cultura, foi salva da 
lista. Justo ela, que mora no Jar-
dim Europa, comprou smartpho-
ne com verba para aquisição de 
equipamento de sua pró-reitoria 
(mas ela usa dentro e fora do tra-
balho…) e mandou um funcioná-
rio da Pró-Reitoria fazer um ser-
viço na casa dela (o computador 
foi comprado com verba da pró-
-reitoria, mas fica na casa dela). 
Não sei se vocês estão caindo na-
quela conversa publicitária da tu-
cana, que é falar de direitos hu-
manos, quando ela mesma não as 
cumpre e muito menos os seus 
cupinchas. Um funcionário do 
Maria Antônia tem sofrido assé-
dio moral do diretor do local, por 
exemplo… e é coisa recente.

 O Observador

“Nero canta enquanto a USP queima”

OPINIÃO
Mudar a administração 
da universidade por meio 
da mobilização e da luta

Já está circulando a propos-
ta feita pelo deputado estadu-
al do PT Edinho Silva de abrir 
uma CPI da USP na Assembleia 
Legislativa. 

O deputado petista semeia 
ilusões. Diz que “só uma CPI 
é capaz de ajudar a esclarecer 
de que forma as contas da USP 
chegaram a esse patamar de 
comprometivmento”. 

Se há alguma coisa de que 
uma CPI é absolutamente inca-
paz é justamente esclarecer algo 
tão escandaloso quanto a falên-
cia da USP.  Ainda mais em uma 
Assembleia controlada pela 
maioria de deputados do PSDB 
e aliados. 

Mas o PT não está sozinho 

na tentativa de enganar os estu-
dantes e conduzir a crise exis-
tente na USP hoje para as vias 
institucionais. 

A direção do DCE (PSOL e 
PSTU) cumpre, neste momen-
to, um papel nefasto. Ao invés 
de lutar para que a própria co-
munidade universitária tome as 
rédeas da situação na USP, apre-
sentam à reitoria uma lista de 
“pedidos”. Querem, eles tam-
bém, tirar a iniciativa que cabe 
ao movimento real de luta dos 
estudantes e deixar que a reito-
ria e o governo tucano cuidem 
sozinhos do problema.

Nesse sentido, a direção do 
DCE encabeça uma carta assi-
nada por outras 29 entidades es-

tudantis em que pedem, entre 
outras coisas:

-Que a reitoria se pronuncie 
sobre a possibilidade de cobran-
ça de mensalidades na USP.

-Que a reitoria exija ao go-
verno que este repasse a quan-
tia de verba correta, determina-
da por lei, para a universidade

-Que a reitoria discuta os 
espaços estudantis de maneira 
global, nos diversos cursos

-Que a reitoria pleiteie junto 
a SPTrans o retorno das linhas 
extintas e o aumento da frota de 
circulares

- Rediscussão do convênio 
USP-PM

Contra essa vergonhosa ca-
pitulação das direções estudan-
tis (PSOL e PSTU), que vêm 
traindo sistematicamente a luta 
dos estudantes nos últimos 
anos, propomos o seguinte pro-
grama de luta:

- Não à privatização da 
USP

- Não à cobrança de men-
salidades

- Que a verba pública des-

tinada à USP seja controlada 
por um governo verdadeira-
mente democrático da univer-
sidade, uma administração 
tripartite proporcional, com 
maioria estudantil.

- Não esperar pelo consen-
timento da reitoria e da bu-
rocracia universitária. Reto-
mar os espaços estudantis! 
Retomar os blocos K e L do 
CRUSP

- Fim da privatização do 
Circular da USP. Fim do con-
vênio com a SPTrans. Reto-
mada dos ônibus circulares 
gratuitos

- Fora PM! Fim do con-
vênio. Ivestigação por uma 
comissão tripartite propor-
cional de todas as irregulari-
dades e abusos cometidos.

- Fim dos processos contra 
estudantes e funcionários que 
lutaram em defesa da USP 
contra o governo do PSDB.

Rafael Dantas
estudante de Filosofia e

militante do PCO


