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1309  dias 
de PM na USP
Segundo a PM, 

1 milhão  
de dias.

Waldyr Antonio Jorge é o responsável pelos ataques à 
assistência estudantil

Onde fOi Parar O dinheirO?
Por ano cerca de 10 mil 

alunos ingressam na 
USP. Desse montante, 

5 mil são atendidos anualmente 
pela Superintendência de Assis-
tência Social (SAS) que se for 
com a cara dos estudantes pode 
distribuir mais de 1,5 mil bolsas, 
entre elas de alimentação, traba-
lho e vagas no CRUSP.

O dinheiro para o financia-
mento da permanência estudan-
til, que é um direito do estudante 
e não um favor da universidade, 
é oriundo dos imóveis que são 
da USP, em especial aqueles de 
herança sem testamento. A USP 
conta com cerca de 200 imóveis 
nessas condições.

E de acordo com o próprio rei-
tor “bonzinho” Zago e Waldyr 
Antonio Jorge, que ocupa o car-
go de Superintendente da SAS, 
além de colecionar outras inúme-
ras posições na USP, como dire-
tor da Faculdade de Odontologia 

e Superintendente do Hospital 
Universitário, o orçamento pa-
ra gastos com permanência estu-
dantil dobraram. Mas, onde foi 
parar esse dinheiro?

Certamente nas bolsas de au-
xílio estudantil não foram, caso 
contrário por que a reitoria teria 
demitido no final do ano passa-
do todos os monitores das salas 
pró-aluno, as salas de informáti-
ca que ficam disponíveis ao uso 
dos estudantes, para recontratar 
novas pessoas no início desse 
ano com um valor de bolsa re-
duzido em 30% (de R$ 545 pa-
ra R$ 400)?

Ou porque ainda no ano pas-
sado a reitoria teria anunciado 
um corte de 73% nas bolsas de 
iniciação científica, pós-gradua-
ção, laboratórios e outras bolsas 
de monitoria?

O bandejão da Prefeitura do 
Campus, por exemplo, foi fe-
chado com a aplicação do pla-

no de demissões voluntários 
(PDV) agora os demais restau-
rantes correm o risco de irem 
para o mesmo caminho. O mes-
mo pode ser dito das creches da 
USP, que cancelaram as vagas 
de crianças e bebês para novas 
turmas de 2015.

Certamente para muitos, in-
cluindo os próprios Waldyr Jor-
ge e Zago, garantir bandejão e 
creche não se aplica a perma-
nência. Os estudantes discor-
dam. Sem os bandejões o gas-
to com alimentação pode au-
mentar em até 10 vezes, levando 
em consideração que o estudan-
te faz três refeições ao dia (ca-
fé da manhã, almoço e jantar) 
e as creches para as mães estu-
dantes poderem manter seus es-
tudos (até porque levar um be-
bê para uma aula de cálculo não 
é o ideal).

No CRUSP não é nem um 
pouco diferente. Por ano cerca 

de 800 estudantes se inscrevem 
no programa de moradia estu-
dantil dos quais apenas de 100 
a 150 conseguem uma vaga. Pa-
ra dizer que não deixou o estu-
dante no relento, a SAS oferece 
como paliativo uma bolsa-alu-
guel miserável de R$ 350, que 
obvio não é suficiente para pa-

gar o aluguel nem de uma casa 
de árvore no Butantã.

Mas se o orçamento para tu-
do isso dobrou, o que justifica 
todos os cortes? Certamente o 
dinheiro foi parar no buraco ne-
gro da USP junto com as vagas 
do CRUSP da creche e o ban-
dejão. 

BOlSaS, MOradia, aliMentaçãO...

Mesmo tendo dobrado o orçamento para custear a permanência estudantil, 
todos os auxílios estão sofrendo cortes e diminuindo

Na USP quem governa já é a direita golpista

O anúncio da crise fi-
nanceira e dos cortes 
em investimentos, ob-

ras, bolsas de auxílio estudan-
til e na aplicação de um Plano 
de Demissão Voluntária (PDV) 
que pretende demitir cerca de 3 
mil funcionários da USP, feitos 
pelo reitor Marco Antonio Za-
go, colocou em discussão os va-
lores arrecadados pela universi-
dade, seus gastos e seu próprio 
funcionamento.

De fato, o orçamento da USP 
é imenso. Há capitais brasilei-
ras importantes que arrecadam 
o mesmo, ou até menos que a 
universidade.  O crescimento do 

orçamento da USP é progressi-
vo conforme os anos. Em 2013 
a universidade contou com R$ 
4,3 bilhões, em 2014 esse val-
or já passou para R$ 5 bilhões 
e para esse ano chegará a R$ 
5,5 bilhões, quase a totalidade 
do dinheiro é de arrecadação do 
Imposto Sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços (ICMS).

Se a USP fosse um Estado 
certamente estaria nas mãos de 
uma burocracia que não conse-
guiu (e nem consegue) adminis-
trar seu orçamento. Professores 
doutores, de extensa formação 
acadêmica, e via de regra liga-
dos à direita, não conseguiram 
gerir o orçamento bilionário da 
USP. A solução dada por ess-
es intelectuais é a cobrança de 
mensalidades e a busca de re-
cursos privados, além de um 
forte corte de gastos, ou seja, a 
aplicação de um plano de auste-
ridade e a liquidação total da so-
berania do Estado uspiano.

Essa proposta, no entanto, não 
é nenhuma novidade, pelo con-
trário, se assemelha muito com 
o que José Serra e o PSDB ar-
quitetaram em 2007, época em 

que governava o Estado de São 
Paulo. Visto que a situação políti-
ca e econômica da universidade 
(ou do Estado uspiano) chegar-
iam a condições insustentáveis, 
Serra impôs um interventor na 
gestão da USP para controlar a 
situação, o escolhido foi o segun-
do colocado na lista tríplice - lis-
ta que é formada através de um 
colégio eleitoral e encaminhada  
para o governador do Estado – 
João Grandino Rodas.

Se a USP fosse um Estado 
neste momento teria sofrido seu 
primeiro “golpe constitucional”, 
e mergulharia em uma verdadei-
ra ditadura. O convênio entre a 
USP e a Polícia Militar assinado 
em 2011 por Rodas, a prisão de 
dezenas de estudantes, a perse-
guição política através de proces-
sos administrativos movidos pela 
universidade e a expulsão de tan-
tos outros estudantes da moradia 
estudantil e da própria USP são 
exemplos práticos desse novo re-
gime de exceção.

Com um verniz democrático, 
baseado em brechas do Estatuto 
da USP que atesta que o governa-
dor do Estado tem plenos poderes 

para escolher quem bem entender 
indiferente da colocação do con-
corrente na lista tríplice, o gol-
pe foi apresentado como legal e 
“constitucional”, é assim que fun-
ciona um golpe “branco”.

Vale ressaltar que a escolha do 
interventor Rodas não se deu por 
acaso. Antes dele existiu outro in-
terventor no Estado uspinao, es-
se, no entanto, foi indicado duran-
te o período mais duro da ditadu-
ra militar brasileira, por ninguém 
menos que Costa e Silva, um dos 
responsáveis pelo decreto do AI-
5. Rodas teve sua candidatura e 
sua subida ao poder articulada 
pelo grupo de professores titulares 
que dirigia o Largo São Francisco, 
liderados por Celso Lafer, do PS-
DB, ex-ministro de FHC.

Celso Lafer, por sua vez, é 
o sucessor político de Miguel 
Reale, responsável em 1932, jun-
to a Plínio Salgado, pela funda-
ção da Ação Integralista Brasilei-
ra, ou seja, do fascismo brasileiro.

Em momentos de aprofun-
damento da crise a tendência é 
que a ditadura posta para gov-
ernar assuma uma postura cada 
vez mais repressiva, por isso o 

caráter do “golpe constitucio-
nal” assumiu uma postura à lá 
Médici. No entanto, esse gover-
no, naturalmente, sofreu imensa 
resistência e entrou em colapso.

Para substitui-lo e dar con-
tinuidade aos planos de auste-
ridade, ou seja, o corte de gas-
tos em projetos de desenvolvi-
mento e despesas sociais Mar-
co Antonio Zago foi posto no 
poder. Esse novo governo já 
operou uma ofensiva neoliber-
al grosseira. Cortou em 73% as 
bolsas, paralisou todas as obras 
de infraestrutura, demitiu tra-
balhadores, fechou restauran-
tes universitários, cortou vagas 
em creches e desviou o dinheiro 
que serviria para ampliar as va-
gas na moradia estudantil.

O que está sendo colocado 
em prática na USP é nada menos 
que o programa da direita nacio-
nal, que com o aprofundamento 
da crise de modo generalizado 
tem uma única forma de enfren-
ta-la: fazer o povo pagar, se ne-
cessário pela força e através de 
um golpe de Estado, para atacar 
a organização, a luta popular e a 
resistência a esses planos.
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Para ilustrar a matéria: os bebedouros de negros e 
brancos na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Eu acredito na campanha 
eleitoral do DCE... e também 
no coelhinho da páscoa 

Desde o início da semana os 
estudantes da USP preparam-se 
para voltar a suas casas, o retor-
no tem a ver com uma das prin-
cipais datas do calendário cris-
tão, trata-se da “semana santa”.

É um momento para se re-
unir em mesa redonda e ter mo-
mentos de tradição familiar que 
levam muitos uspianos ao té-
dio. Para muitos (se não todos) 
o mais positivo são os ovos de 
chocolate, os vegetarianos agra-
decem a abstinência de carne.

Para se aproximar desse mo-
mento santificado e do estu-
dante uspiano  mostrando-lhe 
as benesses do cristianismo a 
atual gestão do DCE Livre da 
USP (“Para Virar a USP do 
Avesso” – Psol / PSTU) mon-
tou o calendário eleitoral do 
DCE 2015 à imagem e semel-
hança do Código de Direito 
Canônico do Vaticano marcan-
do para essa semana a cam-
panha das eleições.

Com os corredores dos insti-
tutos e faculdades vazios não 
está sendo uma campanha mui-
to agitada. Não tem muito com 
quem se falar a fila de dobrar 
quarteirão do “busp” dessa vez 
não existe. Alimenta-se tran-
quilamente nos bandejões. 

Hora ou outra existe alguém 
andando pelo campus, desav-
isado ignora o rapaz apreensivo 
por entregar um panfleto. A se-
mana é de paz e amor. Ela é san-
ta e as eleições também.

Antes do anúncio da data das 
eleições Psol e PSTU tiveram 
um período de penitência, car-
idade e oração pedindo pro-
teção e sabedoria à padroeira da 
gestão: a Santa Ignorância. Trat-
ava-se do período da quaresma, 
ou seja, os quarenta dias que an-

tecederam o início da campanha 
eleitoral.

A semana santificada de cam-
panha culminará no domingo 
de páscoa. O ovo de chocolate, 
no entanto, não tem muito a ver 
com a tradição religiosa, mas 
foi introduzido como símbolo 
durante o Conselho de Nicéia, 
em 325 d. C e é símbolo da fer-
tilidade para as urnas que miste-
riosamente, apesar de campanha 
nenhuma parecem que foram 
engravidadas como num passe 
de mágica. Porém, isso não faz 
diferença para Psol e PSTU já 
que suas preocupações constan-
tes são de aumentar o rebanho 
e o número de fiéis, mesmo que 
para isso precisem adotar sím-
bolos de outras culturas.

Na próxima semana os uspi-
anos voltarão a suas atividades, 
mas Psol e PSTU ainda os for-
çarão a manter vínculos com a 
fé cristã e rogarem à intercessão 
de Santa Paciência para enfren-
tarem os corredores poloneses 
que se formarão no caminho até 
as urnas.

Rogério de Lucena 
estudante de Letras  
e militante do PCO

Espaços estudantis estão ameaçados pela 
burocracia universitária

Não é só na EACH que há 
problemas com os espaços dos es-
tudantes. O chamado piso do mu-
seu do prédio da FAU, historica-
mente controlado pelo movimen-
to estudantil, está sendo ameaçado 
pela diretoria da unidade. Sob o 
argumento de regularização do es-
paço, a diretoria quer tirar a auto-
nomia dos estudantes e usar o an-
dar para seus próprios objetivos.

A regularização do espaço foi o 
mesmo argumento usado pela re-
itoria para fechar o espaço históri-
co do Diretório Central dos Estu-
dantes, esquecido pelas últimas 
gestões. Desde 2009, o espaço foi 
fechado, sendo inclusive alvo de 
ocupações e de uma reforma eter-

na, mas o espaço nunca mais foi 
devolvido para os estudantes.

Essas “regularizações” na 
prática significam tirar o espaço 
do controle estudantil e colocá-lo 
sob administração da burocracia 
universitária. Historicamente as 
“regularizações” de espaços es-
tudantis, feitas por meio de lic-
itações da USP, tem como con-
sequência a retirada da autono-
mia financeira das entidades es-
tudantis e de seu funcionamen-
to, como, por exemplo, o alu-
guel de espaços para alguns ser-
viços básicos como xerox, can-
tinas, papelarias, gráficas entre 
outros, deixaria de ser repassa-
da direto aos estudantes e teriam 

que ser solicitadas à faculdade e 
aprovada pelas direções das uni-
dades, foi o que aconteceu tam-
bém com o Centro Acadêmico da 
Enfermagem, no ano passado.

O ataque aos espaços dos es-
tudantes é um ataque direto ao 
direito à livre organização do 
movimento estudantil. Sem um 
espaço próprio, é muito mais 
difícil os estudantes conse-
guirem local para reuniões, as-
sembleias e demais atividades.

Assim como os estudantes da 
EACH estão demonstrando, não 
podemos aceitar a retirada dos 
nossos espaços em nenhuma un-
idade, ou perderemos todos os 
espaços.

“BUSP” na Unifesp
Em 2012, a reitoria mais 

truculenta dos últimos anos na 
USP, encabeçada pelo inter-
ventor João Grandino Rodas, 
impôs à comunidade uspiana o 
fim dos circulares da universi-
dade como principal transporte 
público. O sistema que funcio-
nava dentro e fora da Cidade 
Universitária, passou a operar 
apenas dentro do campus Bu-
tantã, com uma frota bem redu-
zida, hoje não existe mais.

No lugar deste transporte, Ro-
das passou a responsabilidade 
para a SPTrans e as empresas 
privadas que prestam serviço pa-
ra ela. Estudantes funcionários e 
professores ganharam o BUSP, 
cartão que, até o momento, dá 
o direito à gratuidade nestas 
linhas, que vão apenas do Metrô 
Butantã ao campus Butantã e es-
tão sempre lotados.

No mesmo ano em que Ro-
das impôs este ataque na USP, 
na Unifesp de Guarulhos, os 
estudantes conquistaram por 
meio de greve e ocupação o 
transporte gratuito do campus 
até duas estações do Metrô em 
São Paulo. Hoje, três anos de-
pois, querem aplicar o mesmo 
golpe que fizeram na USP. De-
sta vez, no entanto, quem está 
na reitoria não é um homem 
imposto pelo governador, um 
direitista ligado ao PSDB, mas 
uma reitora eleita com o apoio 
do Psol, Soraya Smaili.

Por meio da lei do passe-livre 
criada por Geraldo Alckmin 
(PSDB), vão criar linhas especi-
ais do EMTU que farão o trajeto 
da universidade para as estações 
do Metrô. Este convênio só ser-
virá para aplicar a política de 
corte de verbas da universidade, 
promovida pelo governo federal 
e para tirar a responsabilidade 
do transporte de dentro da uni-
versidade, dificultando a luta 
dos estudantes por este direito 
que sempre é atacado.

“Coxinhas” se insurgem contra 
estudantes negros na Faculdade 
de Economia da USP

Chegou até a redação do 
Jornal da USP Livre! um vídeo 
publicado na internet em que 
estudantes negros da USP que 
estavam passando em salas de 
aula na Faculdade de Econo-
mia e Administração para con-
vidar para uma discussão a re-
speito de cotas na universidade 
foram interrompidos pela pro-
fessora e por alguns alunos, 
pois a aula tinha que continuar.

No vídeo, que tem duração 
de 16 min, os estudantes ne-
gros são “convidados” a sair 
pela professora que diz que ali 
não é hora para discutir “aq-
uilo” e impedidos de falar por 
estudantes “coxinhas” que es-
tavam na aula.

O interessante é que os es-
tudantes negros não se intimi-
daram e partiram para um de-
bate exaltado que deixou evi-
dente como o racismo é latente 
na USP. Um dos “coxinhas” 
que se insurgiu querendo que 
os alunos negros se retirassem, 
dizendo “EU QUERO TER 
AULA! TEM HORÁRIO!”, 
expressou claramente como 
pensa a direita uspiana a res-
peito da questão do negro na 
universidade.

Uma das “pérolas” profe-
ridas por um dos “coxinhas” 
FEAno foi, “ESTUDA E EN-
TRA NA UNIVERSIDADE! 
NINGUÉM ESTÁ IM-
PEDINDO!”, “É FÁCIL!”.
Ao ser questionado por uma 
estudante negra em qual colé-
gio o “coxinha” tinha estu-
dado, ele revelou que estu-
dou, “com muito orgulho”,  no 
Colégio Vértice. Nós diríamos 
ainda mais, com muito orgulho 
e muito dinheiro.
“Coxinha abençoado”

O fato do “nosso coxinha” 
ter estudado no Colégio Vértice 
merece uma atenção especial di-
ante da declaração dele em diz-
er que é fácil entrar USP bastan-
do estudar. Este colégio, tradi-
cional de São Paulo, tem quase 
40 anos de existência e possui 
ensino médio e fundamental 
oferecendo período integral de 
estudos. Possui duas unidades 

na capital paulista, em áreas no-
bres. Segundo dados divulga-
dos pela revista Infomoney em 
uma reportagem de novembro 
de 2013, o colégio é nada me-
nos que o que possui a MAIS 
CARA MENSALIDADE NO 
TOP TEN dos “melhores” colé-
gios de São Paulo. Mais ca-
ro que outros colégios também 
de renome como Bandeiran-
tes, ETAPA, Móbile que já pos-
suem uma mensalidade “mod-
esta” de R$ 2.500,00 na mé-
dia (veja lista completa aqui: 
http://www.infomoney.com.br/
minhas-financas/precos/noti-
cia/3075429/veja-quanto-custa-
estudar-nas-melhores-escolas-
enem). Para estudar “com mui-
to orgulho” no Vértice, o “cox-
inha” teve que desembolsar na-
da menos que R$ 3.398,00, 
mensais, valor divulgado na 
reportagem. Assim é fácil en-
trar na USP. Podemos dizer que 
esse é um “coxinha abençoado” 
por “Deus”.
Voltando ao debate

Este debate trouxe a tona e 
evidenciou como a discussão, 
até mesmo tímida, das cotas ra-
ciais na USP incomoda a direita 
branca e racista da universidade 
que tem um contingente de me-
nos de 10% de estudantes ne-
gros em seus quadros estudan-
tis. Uma aberração em se tratan-
do do Brasil onde a população 
negra é superior a 50%.

Outro fato que chama a at-
enção, principalmente no que 
diz respeito ao clima político 
no Brasil com a direita tentan-
do dar o golpe no governo do 
PT, é como os ânimos estão 
mais exaltados, principalmente 
dos “coxinhas” que se sentem 
mais à vontade para expressar 
a política direitista latente, no 
caso em questão o racismo.

A discussão teve outros des-
dobramentos com outros “cox-
inhas”, mas possui duas surpre-
sas mais para o final do vídeo 
que aqui não vamos revelar para 
não tirar o interesse dos leitores. 
Sendo um deles bem ao final 
revelando quem gravou tudo! 
Vale muito a pena assistir!


