
Manter a greve pode ser decisivo 
na reta final do orçaMento

Unidade da categoria é receita para enfrentar repressão e ameaças. Por isso é preciso manter a 
greve num momento de definição sobre a inclusão ou não do PCS no Orçamento  
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Dia 05.06 - Com muita animação trabalhadores da JT iniciam a greve por tempo indeterminado.

Joca Duarte

A próxima assembleia geral será dia 7, quarta feira, 
14 horas, no TRT-2, na Rua da Consolação

Por Hélcio Duarte Filho

A greve nacional dos tra-
balhadores do Judici-
ário Federal e do MPU 

entra numa fase decisiva nesta 
primeira quinzena de dezem-
bro, na qual a Comissão Mista 
do Orçamento (CMO) deverá 
definir o teor dos relatórios se-
toriais da Lei Orçamentária de 
2012, que poderá contemplar 
ou não o PCS.

Na semana que vem, na 
quinta-feira (15), o relator-
geral, deputado Arlindo Chi-
naglia (PT-SP), deverá apre-
sentar o texto final para que 
seja votado na comissão e 
levado ao Plenário do Con-
gresso Nacional até o dia 19. 
Chinaglia pode ou não acatar 
a proposta de emenda apro-
vada na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara, 
sob pressão dos trabalhado-
res do Judiciário, que prevê 
recursos para duas parcelas 
do PCS-4. 

Lideranças partidárias 
decidiram fazer um “muti-
rão” para tentar aprovar em 
quatro dias todos os relató-
rios – inclusive o do senador 
Ignácio Arruda (PCdoB-CE), 
responsável pelo Judiciário. 
O presidente da Comissão 
Mista do Orçamento, sena-
dor Vital do Rego (PMDB-PB), 
convocou onze reuniões da 
CMO para o período de terça 
(6) a quinta (8). 

Até a noite de segunda-
feira (5), três dos dez rela-
tórios setoriais haviam sido 
apresentados, mas dentre 
eles não se encontrava o de 
Arruda. Após essa fase, o re-
lator-geral define a proposta 
final – de qualquer modo, 
independente dos parece-
res setoriais, Chinaglia tem 
a prerrogativa de incluir os 
recursos para os projetos sa-
lariais, embora ainda não te-
nha sinalizado nesse sentido. 

Isto é possível porque o rela-
tório preliminar prevê uma 
“janela” para inclusão do PCS 
e outras propostas salariais 
do funcionalismo.

Pressão em Brasília
A greve e a mobilização 

dos trabalhadores no Con-
gresso ainda não foram su-
ficientes para superar a de-
cisão da presidenta Dilma 
Rousseff de congelar salá-
rios. Mas é graças a essa mo-
vimentação que o assunto 
ganhou peso e foi pautado 
no Legislativo. Ao ponto de 
o líder do PMDB na Câmara 
e candidato à presidência 
da Casa em 2012, deputa-
do Henrique Alves (RN), ter 
anunciado o lançamento de 
um abaixo-assinado entre os 
parlamentares pela inclusão 

dos recursos do Judiciário no 
relatório final do Orçamento. 

Também foi essa pressão 
que garantiu a aprovação da 
proposta de emenda para o 
PCS na Comissão de Justiça, 
num dia de manifestação na-
cional da categoria em Brasí-
lia. Novo protesto foi convo-
cado pelo Comando Nacional 
de Greve para 14 de dezem-
bro, véspera da data prevista 
para votação do relatório fi-
nal do Orçamento na CMO. “A 
emenda na Comissão de Jus-
tiça foi um avanço e manteve 
a luta pela aprovação do PCS 
na ordem do dia na Câmara e 
na discussão do Orçamento. 
Mas temos que fazer uma ar-
ticulação superior àquela que 
fizemos até agora, vamos ter 
um grande embate com os 
“cães de guarda” do governo”, 

observa Adilson Rodrigues, 
diretor do Sintrajud. 

Para o Comando Nacional 
de Greve, manter a paralisa-
ção e buscar ampliá-la onde 
for possível é imprescindível 
nesta reta final. Em todo o 
país, os trabalhadores resis-
tem à repressão e às ame-
aças de retaliação dos tri-
bunais, mais truculenta na 
Justiça do Trabalho. A fede-
ração e 13 sindicatos, entre 
eles o Sintrajud, entraram 
no Conselho Nacional de 
Justiça com requerimento 
contra a resolução do CSJT 
que orienta o corte de pon-
to. Também se tenta pres-
sionar o STF a se posicionar 
diante do quadro atual. 

Em Brasília, os apelos de 
trabalhadores em greve em 
todo o país e da própria base 

do Distrito Federal começam 
a colher resultado: a direção 
do sindicato local convocou 
assembleia para a terça-feira 
(6) e soltou nota defendendo 
o início da greve. 

A próxima assembleia 
geral em São Paulo será no 
dia 7, quarta-feira, às 14 
horas, no TRT-2, na Rua da 
Consolação. Nesta semana, 
um grupo de trabalhado-
res de SP estará em Brasí-
lia ajudando a pressionar 
os deputados. Na semana 
que vem, haverá caravana. 
A proposta do Comando de 
Greve é manter e fortalecer 
a paralisação: só a unidade 
da categoria mobilizada 
pode enfrentar a repressão 
e forçar o Congresso a res-
peitar o Orçamento do Po-
der Judiciário. 



Ao chegar a sua residência, 
no Planalto Paulista, bairro 
da Zona Sul de São Paulo, 

o presidente do STF, Cezar Peluso 
com certeza ficou espantado. A 
rua em frente a sua casa estava 
repleta de adesivos “Estamos em 
greve”, deixados pela categoria na 
sexta-feira, dia 02.

O protesto em frente à casa 
do omisso chefe do STF foi pací-
fico e muito animado. Os traba-
lhadores cantaram paródias do 
Balão Mágico e Toquinho. Ainda 
ironizaram: “O senhor é tão mal 
educado que nem nos convidou 
para tomar um cafezinho”, gritou 
um dos grevistas ao microfone.

Em greve há mais de 65 dias, 
numa paralisação que acontece 
em 19 estados, os trabalhadores querem que Peluso assuma uma postura efetiva em defesa da categoria, 
que está com os salários congelados desde 2006. 

Apesar do cansaço desses mais de 65 dias 
de greve, o fim do ano é um momento de 

confraternização e celebração
Na quarta-feira, dia 07, acontece a já tra-

dicional Festa do Sintrajud. Os sócios do sin-
dicato têm direito a um convite, que lhe dá 
direito a um convidado. A festa será no Clube 
Homs, na Av. Paulista, 735. 

Os interessados devem retirar seus convi-
tes no departamento Sociocultural das 11h 
às 20h, ou com o comando de greve nos se-
guintes locais de trabalho: TRF-3, Pedro Lessa, 
Execuções Fiscais e JT Barra Funda.  

Já na quinta-feira, dia 08, acontece a também tradicional festa de Fim de Ano da Baixada Santista. 
Organizada pelo Sintrajud e pela Assojubs a confraternização não poderia ter outro nome: Festa da 
Unidade. Os sócios dos sindicatos pagam R$ 20,00 e os não sócios, R$ 50,00. O convite dá direito aos 
comes e bebes.

Os interessados devem entrar em contato com a Sub-sede, pelo telefone (13) 3238-3807. A festa será 
no Golf Clube de São Vicente, na Av. Pérsio de Queiroz Filho, 101, em São Vicente.
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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO 
COMPLEMENTAR DA DIRETORIA DE BASE SINTRAJUD 

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – Sintrajud, por seus 
coordenadores gerais, e na forma do que dispõe seu Estatuto Social nos Artigos 44, 46 e 52 e ss. e 
o Regimento Interno para Eleição da Diretoria de Base, torna público que foram PRORROGADAS AS 
INSCRIÇÕES para Eleição COMPLEMENTAR DA DIRETORIA DE BASE SINTRAJUD, até o dia 07 de de-
zembro de 2011. Os demais termos do edital permanecem inalterados.

Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e onze.  

Inês Leal de Castro
Adilson Rodrigues dos Santos

Coordenadores Gerais

Fala servidor:

Grevistas participam dos atos convocados 
pelo sindicato e intensificam a luta para 
aprovação do PCS-4.  

Valdir Amado Silva – 
JF São Paulo
“Eu acredito que esta tem 
sido uma das atividades mais 
importantes do movimento. 
Como há uma investida do 
governo e dos próprios tri-
bunais contra a paralisação, 
com a presença de vários se-
tores da sociedade presentes 
na Semana da Conciliação, 
conseguimos ganhar visibili-
dade na imprensa. Para nós 
é importante, porque poucas 
pessoas sabem o que está 
acontecendo na verdade”.

Priscila Carvalho 
JF São Paulo
“A realização dos atos 
tem sido a única forma 
de pressão que temos 
com os presidentes dos 
Tribunais Regionais. 
Precisamos fazer barulho 
para sermos ouvidos e 
exigir que eles se movam 
a nosso favor e não 
contra a gente”.   

Maria Ribeiro 
JT Barra Funda
“Mostramos aos nossos su-
periores o quanto estamos 
indignados. Precisamos 
mostrar a nossa força, prin-
cipalmente depois do corte 
de ponto do TRT-2. Temos 
que reforçar a paralisação 
para que eles sintam a força 
da nossa greve”. 

Maria de Lourdes – JT 
Barra Funda
“O ato na abertura da Se-
mana de Conciliação foi fe-
nomenal. Foi preciso realizá-
lo para mostrar nossa cara 
mais uma vez. Mostramos o 
quanto estamos insatis-
feitos com as negociações 
para a aprovação do PCS. 
Enquanto a nossa reposição 
salarial não for aprovada 
temos que intensificar os 
atos e a paralisação”.

Alessandro Souza – 
JF São Paulo
“Os atos convocados pelo 
sindicato estão sendo 
fundamentais para reivin-
dicar os nossos direitos. O 
TRT-2 realizou um corte de 
ponto ilegal quando nós 
estamos há cinco anos 
sem reajuste. Por isso, 
temos que fortalecer a 
greve até a vitória!”

Fotos: Jesus Carlos

em são paulo, categoria protesta contra 
congelamento salarial em frente à casa de peluso

festas de confraternização de 
final de ano marcarão os dias de luta

Durante a greve as reuniões de pauta para elaboração do Jornal do Judiciário, acontecem todas as 
quartas-feiras, às 17h30, na sede do sindicato. 

reunião de pauta do Jornal do Judiciário

Joca Duarte

02- 12 Grevistas realizam ato em frente a casa de Peluso
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trt-2 impõe novas medidas ilegais e arbitrárias 
contra os trabalhadores. greve continua!

Administração “rasga” a Constituição. Contra a política do medo: nossa organização!

05-12 Assembleia setorial na JT Barra Funda, decide pela continuidade da greve

Jesus Carlos

Assembleia setorial hoje, 14h, no saguão da Barra Funda

O dia 25 de novembro é o dia latino-americano 
e caribenho de luta contra a violência à mu-

lher. Foi instituído há 30 anos, em homenagem às 
irmãs Miralba, que foram assassinadas em 1960 
pelo governo ditatorial da República Dominicana. 

No Brasil, dez mulheres são mortas por dia em 
decorrência da violência machista e, a cada dois 
minutos, cinco mulheres são espancadas. São ex-
pressões físicas da violência. Mas a violência contra 
à mulher também se manifesta por meio de xinga-
mentos, agressões verbais, humilhações, ameaças, 
que torturam milhares de mulheres em nosso país. 

A violência contra as mulheres demonstra uma 
desigualdade de poder na sociedade e, na maioria 
das vezes, é justificada por argumentos relaciona-
dos ao padrão de comportamento exigido sobre as 
mulheres. Quando um homem agride fisicamente 
uma mulher, é comum dizer que ela mereceu, que 
não fez a comida direito, não passou a roupa...

O instrumento mais forte utilizado para que 
nós, mulheres e homens, não percebamos essa 
violência é a banalização. É considerando normal 
que as mulheres devam se calar. Existe também a 
violência sexual. A cada doze segundos, uma mu-
lher é estuprada. Muitas vezes, a culpa é atribuída 

dia 25 de novembro. dia de luta contra a violência à Mulher
Basta de violência contra as mulheres! Integra da carta aberta entregue à população  

às mulheres, por usarem uma determinada rou-
pa, por exemplo. Esses dados são revelados pelas 
denúncias das poucas mulheres que superam a 
vergonha e o constrangimento. A quantidade de 
casos de violência é muito maior. 

O local em que as mulheres mais sofrem violên-
cia é dentro de casa. A dependência econômica e a 
preocupação com o cuidado dos filhos são os prin-
cipais motivos para as mulheres não denunciarem 
e seguirem submetidas a essa situação. 

A ausência de políticas públicas para assegurar 
melhores condições de vida para as trabalhado-
ras; a criminalização do aborto, a inexistência de 
garantias à maternidade; a dificuldade de acesso 
a preservativos e anticoncepcionais nos postos de 
saúde; a criminalização das que lutam; a falta de 
creches; o trabalho doméstico não pago e o tra-
balho fora de casa revelam a violência promovida 
pelo sistema capitalista patriarcal, que se apropria 
das desigualdades para aumentar a exploração, 
principalmente das mulheres negras e pobres. 

Assinam esta carta aberta a Central Sindical e 
Popular Conlutas e demais entidades de luta das 
mulheres.   

Por Juliana Silva

O comando de 
greve do TRT-2 
convoca todos 

os grevistas da Traba-
lhista a participarem 
da Assembleia setorial, 
que acontece hoje (6), 
às 14h, no saguão do 
Fórum Ruy Barbosa, 
para organizar a con-
tinuidade da greve e a 
resposta às novas me-
didas arbitrárias da ad-
ministração do TRT-2. É 
preciso que todos par-
ticipem!

Para a surpresa dos 
grevistas a administra-
ção publicou no Diário 
Oficial do último dia 5, 
duas medidas que vi-
sam desmontar a gre-
ve: um comunicado da 
presidência e um novo 
despacho do vice-pre-
sidente administrativo.

O comunicado da 
presidência convoca 
todos os trabalhado-
res grevistas a retornar 
ao trabalho, e informa 
que os dias de parali-
sação serão desconta-
dos, com fundamento 
na resolução 86/2011 
do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, 
alegando a natureza 

das verbas postuladas 
na Justiça do Trabalho 
(salarial e alimentar), 
e a essencialidade dos 
serviços prestados.

Ao convocar todos os 
grevistas, a presidência 
do TRT-2 vai além do 
que consta na Resolu-
ção 86/2011, pois esta 
prevê o atendimento 
apenas dos serviços es-
senciais e não o retorno 
total ao trabalho. 

Ironicamente, a ad-
ministração deste Tri-
bunal esquece que os 
vencimentos dos tra-
balhadores do TRT-2 
também têm natureza 
salarial e alimentar e 
são igualmente prote-
gidos, e não devem ser 
atacados.

A ironia continua 
quando o tribunal onde 
os trabalhadores vêm 
buscar os seus direitos 
rasga a Constituição 
e ataca fortemente o 
direito de greve, con-
trariando ainda a Lei 
7783/89 (Lei de Greve), 
que diz expressamente 
no artigo 6º, §2º que os 
empregadores não po-
dem adotar meios para 
constranger o emprega-
do a voltar ao trabalho.

A nova decisão do 

vice-presidente admi-
nistrativo, que é o rela-
tor do recurso do Sin-
trajud contra o corte de 
ponto, na prática revê 
a decisão anterior. O 
novo posicionamento 
condiciona a suspen-
são do corte de ponto 
ao retorno ao trabalho, 
o que não constava 
no primeiro despacho. 
Veja a íntegra do do-

cumento no site do sin-
dicato www.sintrajud.
org.br 

Ainda não se sabe o 
que levou o vice-pre-
sidente a modificar a 
sua decisão, e espera-
se que não tenha sido 
uma pressão indevida 
do presidente do TRT-2, 
Nelson Nazar. 

Além dessas medi-
das, o TRT-2 já atuou 

contra a greve efetu-
ando o desconto no 
salário de novembro, 
publicou notas em seu 
site contra a paralisa-
ção e deslocou traba-
lhadores para “furar” o 
movimento. 

Tais medidas são 
claramente um ataque 
aos direitos de greve 
e organização dos tra-
balhadores, ainda que 
baseadas em resolução 
do CSJT, elas fazem par-
te da política do medo 
utilizada pelas admi-
nistrações para barrar a 
organização e luta dos 
trabalhadores por seus 
direitos. 

Não é demais lembrar 
que a administração 
deste Tribunal poderia 
colaborar na solução do 
conflito, que é nacional, 
atuando em defesa do 
PCS e contra o congela-
mento salarial.  

Medidas tomadas pelo 
Sintrajud e Fenajufe

A Resolução 86/2011 
do CSJT será questiona-
da no Conselho Nacio-
nal de Justiça, através 
de um pedido de pro-
vidências que foi pro-
tocolado pela Fenajufe, 
na última sexta-feira 
(25), em que o Sintra-
jud também participa. 

No pedido protoco-
lado pela Federação, a 

assessoria jurídica res-
salta que o CSJT parece 
ter esquecido que ao 
editar a Resolução não 
atuava como julgador, 
mas como empregador. 
“Todos sabem que na 
greve o contrato está 
suspenso e o emprega-
dor, público ou privado, 
não pode impor nada 
aos grevistas. Se não 
houver acordo, apenas 
o Judiciário, através 
da ação própria, é que 
pode decidir”, afirma o 
pedido.

Aguarda-se também o 
julgamento do pedido de 
providência contra o cor-
te de ponto do estado de 
Pernambuco, que deve 
ser julgado hoje onde o 
CNJ deverá se posicionar 
sobre o assunto. 

Quanto ao comuni-
cado do presidente do 
TRT-2, Nelson Nazar, e 
a nova decisão do vice-
presidente administra-
tivo, Carlos Berardo, as 
demais medidas serão 
discutidas e definidas 
na assembleia setorial-
de hoje (6), às 14h, no 
Fórum Ruy Barbosa. 

O Comando de 
Greve orienta que ne-
nhum grevista retorne 
ao trabalho, que não 
aceite a arbitrariedade 
da política do medo, e 
lembre-se que juntos 
somos fortes!
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‘o governo de são paulo está militarizando 
a Usp para garantir a sua privatização’, 

diz trabalhador da Universidade

8.11 - Em assembleia, 3 mil estudantes da USP entram em greve por 
melhorias na universidade e contra a presença da PM no campus

Divulgação

Para estudantes e trabalhadores da Universidade de São Paulo a presença da PM visa reprimir e não garantir a segurança

Como parte de uma 
campanha nacional e inter-
nacional pela retirada dos 
inquéritos policiais contra 
os 73 presos políticos da 
USP e pelo arquivamento 
de todos os processos (ad-
ministrativos e judiciais), 
foi realizado um ato/ de-
bate no Teatro Coletivo, 
na Rua da Consolação, em 
São Paulo, no sábado.

Estiveram presentes na 
mesa de debate os profes-
sores Francisco de Oliveira, 
Jorge Grespan, Jorge Luiz 
Souto Maior (que também 
é juiz trabalhista do TRT-
15) e Luiz Renato Martins; 
os estudantes Rafael Al-
ves (preso político) e Mafê 
(processada de 2007); e 
os diretores do Sindicato 
de Trabalhadores da USP 
Claudionor Brandão (de-
mitido político) e Aníbal 
Cavali (processado).

Outra manifestação de 
solidariedade veio da As-
sociação de Juízes para a 
Democracia (AJD), que em 
nota criticou o “abuso da 
judicialização de questões 
eminentemente políticas, 
que está acarretando um 
indevido controle rea-
cionário e repressivo dos 
movimentos sociais reivin-
dicatórios”. Fazem parte da 
AJD vários juízes federais.

Segundo afirma a nota, 
um movimento social ao 

Em 2007, o então gover-
nador José Serra publicou 
os cinco decretos que afe-
tariam diretamente a auto-
nomia da USP. Nos decretos 
já estava presente um pro-
jeto de universidade sem 
autonomia e voltada exclu-
sivamente ao “mercado”. 
Entretanto, os estudantes 
se mobilizaram e passaram 
a exigir a revogação deles, 
esse movimento culminou 
na ocupação da reitoria da 
universidade por 51 dias. 
A força da mobilização fez 
com que o governador re-
cuasse, mas a ideia de uma 
USP voltada ao mercado 
continuou.

Segundo Magno, atual-
mente há na Universidade 
de São Paulo uma série de 
cursos pagos. São MBAs 
em matérias de adminis-
tração, economia, enge-
nharia, “que deveriam ser 
dadas no curso normal, 
sem as quais um aluno não 
se insere no mercado de 
trabalho. Mas em muitos 
casos elas chegam a custar 
R$ 28 mil”, conta.

Junto a iniciativa de 
colocar a “universidade a 
serviço das empresas, es-
vaziando a sua função de 
construir o pensamento 
universal e livre”, Magno 
afirma que a terceirização 

Por Caê Batista

450 Policiais Militares 
da Tropa de Choque, he-
licópteros, a cavalaria, o 
Grupo de Operações Es-
peciais (GOE), camuflado, 
descendo de rapel para 
“desocupar” a reitoria da 
Universidade de São Pau-
lo. “Faltava pouco para as 
cinco da manhã, quando vi 
aquilo, parecia que estava 
num filme”, conta o funcio-
nário da universidade Mag-
no de Carvalho. Há 34 anos 
na USP, e diretor do Sintusp 
(Sindicato dos Trabalhado-
res da USP) ele afirma: “Foi 
o maior contingente militar 
dentro da USP, em toda a 
sua história”. Nem mesmo 
na ditadura militar houve 
uma presença como essa 
de homens fardados na 
USP. Na desocupação, fo-
ram presos 73 estudantes.

As repercussões foram e 
estão sendo grandes, extra-
polando os muros da USP. 
Diante do uso de tamanha 
força policial evidencia-

se que o debate sobre os 
rumos da Universidade 
de São Paulo é muito mais 
profundo do que a suposta 
reivindicação dos alunos, 
de liberdade para fumar 
maconha no campus.

A prisão de três alunos 
por estarem portando ma-
conha causou muita re-
volta entre os estudantes 
e alguns professores. Os 
primeiros, depois de tentar 
impedir a prisão, ocuparam 
o prédio da FFLCH (Faculda-
de de Filosofia, Letras e Ci-
ências Humanas) e depois 
da reitoria.

Diferentemente do que 
foi divulgado pela grande 
mídia, a reivindicação dos 
estudantes não tem como 
bandeira central o direito 
de uso da maconha, mas 
sim a defesa de uma univer-
sidade pública, gratuita  e 
de qualidade para os traba-
lhadores e seus filhos. 

A revolta, na realidade, 
foi só a gota d’agua de uma 
situação de precarização, 
redução de verbas, perda 

de qualidade de vários cur-
sos e de militarização da 
própria USP. Magno lem-
bra que no mesmo dia da 
prisão dos três estudantes, 
um grupo de Policiais Mili-
tares ficou mais de quatro 
horas na porta de uma das 
bibliotecas revistando estu-
dantes, dando o chamado 
“enquadro”, em linguagem 
popular.

Segundo Débora Man-
zano, estudante do curso 
de Letras, a atuação da PM 
no campus é muito ques-
tionada pelos discentes, 
funcionários e vários pro-
fessores, principalmente 
pelo policiamento dentro 
dos Centros Acadêmicos 
(CAs), no Diretório Central 
dos Estudantes (DCE) e nos 
prédios onde são ministra-
das as aulas. “A presença da 
PM é para a coação, e maior 
repressão dentro da USP, 
não para cuidar da seguran-
ça”, afirma.

Segundo o Instituto 
Data-Folha, 57% dos estu-
dantes consideram que a 

presença policial no cam-
pus não alterou a sensação 
de segurança. Tanto o mo-
vimento estudantil quanto 
os trabalhadores da USP 
opinam que para garantir 
maior segurança no Cam-
pus seria necessário investir 

na guarda formada por tra-
balhadores da própria USP 
e ampliar o investimento 
em infra-estrutura, como 
melhorar a iluminação e re-
alizar a poda das árvores.

Antes de todo o pro-
cesso de terceirização que 

assolou o serviço público 
brasileiro, incluindo a USP, 
havia na universidade “uma 
guarda universitária, que 
era muito mais efetiva do 
que a PM. Tínhamos segu-
rança de verdade”, afirma 
Magno.

Apoio à luta dos estudantes e trabalhadores da USP

escolher ocupar espaços 
simbólicos de poder, para 
dar visibilidade as suas rei-
vindicações “visam estabe-
lecer uma situação concreta 
que lhes permita participar 
do diálogo político”.

“É por isso que a AJD 
sente-se na obrigação de 
externar a sua indignação 
diante da opção reacionária 
de autoridades acadêmicas 

pela indevida judicialização 
de questões eminentemente 
políticas, que deveriam ser 
enfrentadas, sobretudo no 
âmbito universitário, sob a 
égide de princípios democrá-
ticos e sob o arnês da tolerân-
cia e da disposição para o di-
álogo, não pela adoção nada 
democrática de posturas de-
terminadas por uma lógica 
irracional, fundada na intole-

rância de modelos puniti-
vos moralizadores, no uso 
da força e de expedientes 
“disciplinadores” para 
subjugar os movimentos 
estudantis reivindicató-
rios e no predomínio das 
razões de autoridade so-
bre as razões de direito, 
causando inevitáveis se-
quelas para o aprendiza-
do democrático.”

A presença da PM e o 
projeto de privatização da USP

de vários setores da USP 
está avançando. Como no 
restante do serviço público, 
ela começou na limpeza e 
na segurança e agora che-
ga a outras áreas. Segundo 
relatou, numa reunião re-
cente o Sintusp ouviu a se-
guinte declaração do setor 
de Recursos Humanos: “há 
gente demais trabalhando 
na USP”.

Na opinião do sindica-
lista, para que o reitor João 
Grandino Rodas faça esse 
plano avançar é preciso 
“tirar do caminho, aquilo 
que reage: o sindicato e 
o movimento estudantil”. 
Não é para menos que a 
quantidade de processos 
(administrativos, judiciais e 
inquéritos policiais) contra 
funcionários e estudantes 
da USP aumentou verti-
ginosamente nos últimos 
anos.

Justamente por temer 
represálias, muitos estu-
dantes cobrem o rosto ao 
participarem de manifes-
tações. “Se você me per-
guntar quantos processos 
estou respondendo (pela 
atividade sindical) na USP, 
eu não saberia te respon-
der”, disse ao caracterizar: 
“O que acontece na USP é 
um processo de ultra-mili-
tarização.”


