
Nesta Edição:
–	 Por	uma	Assembleia	Geral	Estudantil	

que	delibere	sobre	uma	Comissão	de	
Controle	tripartite	de	maioria	estudantil

–	 Organizar	uma	ampla	Campanha	pelo	
Fim	dos	Processos	Contra	os	estudantes	
da	Unifesp!

Boletim da 15 de Abril de 2013

Escreva para Caixa Postal 01171 - CEP 01059-970 - S.  Paulo - SP - proletariaestudantil@yahoo.com.br

Construção do Prédio Principal e decisão da Congregação de aluguel do edifício do Colégio Torricelli

Por uma Assembleia Geral Estudantil que 
delibere sobre uma Comissão de Controle 
tripartite de maioria estudantil

A	Congregação	do	campus	decidiu,	em	reunião	no	último	dia	
03,	que	a	EFLCH	mudará	provisoriamente	durante	a	construção	
do	Prédio	Principal,	alugando	o	edifício	do	Colégio	Torricelli,	no	
centro	de	Guarulhos.	Após	centenas	de	dias	de	greve	que	os	es-
tudantes	da	Unifesp	de	Guarulhos	protagonizaram	em	busca	das	
mais	 elementares	 condições	 de	 infraestrutura	 a	 que	 tem	 direito	
uma	universidade,	estamos	próximos	de	ver	uma	de	nossas	prin-
cipais	reivindicações	atendida.	Não	há	mais	condições	da	comu-
nidade	 universitária	 permanecer	 sem	 espaços	 vitais	 adequados	
para	 o	desenvolvimento	 das	 atividades	acadêmicas.	O	 início	da	
construção	do	prédio,	se	realmente	acontecer,	viria	em	boa	hora.

Por	 outro	 lado,	 todo	 o	 processo	 está	 sendo	 conduzido	 pelo	
aparelho	 burocrático	 do	 campus,	 especialmente	 os	 professores	
que	compõem	a	Congregação.	Uma	pequena	parte	dos	docentes	
já deu prova de que querem a saída definitiva da EFLCH, ou ao 
menos	de	seus	respectivos	departamentos,	do	Bairro	dos	Pimen-
tas,	apoiando-se	em	argumentos	elitistas	e	preconceituosos.	É	um	
pequeno	grupo,	porém	muito	bem	locado	na	estrutura	adminis-
trativa,	 que	 inclusive	 trabalhou	 sistematicamente	 na	 sabotagem	
das	 concorrências	 públicas	 para	 a	 escolha	 da	 empresa	 que	 exe-
cutaria	 a	 construção	 do	 Prédio.	 Quem	 pode	 realmente	 garantir	
que	 o	 início	 das	 obras	 acontecerá?	 Quem	 garante	 que	 o	 prédio	

do	Colégio	Torricelli	 apresenta	boas	 condições	para	 instalarmos	
a	EFLCH,	considerando	a	necessidade	de	salas	de	aulas	adequa-
das,	amplo	restaurante	universitário,	biblioteca	e	laboratórios?	E	
as	residências	estudantis,	estarão	à	disposição	para	todos	aqueles	
que	necessitam	de	moradia?	Estas	são	questões	que	não	podemos	
responder	agora.

Não	podemos	responder	a	estas	questões	porque	grande	parte	
dos	estudantes	 se	afastou	do	caminho	da	organização	e	da	 luta	
pela	conquista	das	reivindicações	acreditando	nas	próprias	forças.	
As	entidades	estudantis	e	alguns	partidos	do	movimento	relutam	
em	defender	a	convocação	de	uma	Assembleia	Geral	Estudantil	
para	que	se	discutam	os	reais	problemas	da	universidade	e	se	de-
liberem	ações	unitárias	para	combatê-los.	Nunca	é	demais	dizer	
que	são	as	precárias	condições	de	infraestrutura	e	a	repressão!

Sem	perder	mais	tempo,	precisamos	que	as	entidades	estudan-
tis	do	campus	Unifesp	de	Guarulhos	convoquem	imediatamente	
uma	Assembleia	Geral	para	discutir	sobre	as	instalações	provisó-
rias	 e	 delibere	 sobre	 a	 formação	 de	 uma	 Comissão	 de	 Controle	
tripartite	(estudantes,	professores	e	funcionários),	de	maioria	estu-
dantil,	que	garanta	a	efetiva	execução	e	lisura	no	processo	de	cons-
trução	do	Prédio	Principal	e	locação	da	comunidade	universitária	
no	período	de	obras.

Organizar uma ampla Campanha pelo Fim dos Processos Contra os estudantes da Unifesp!

Atendimento da Pauta de Reivindicações da Greve de 2012!
O	movimento	estudantil	deve	fazer	uma	campanha	contra	os	

processos	criminais	e	sindicâncias,	que	servem	para	punir	os	que	
lutaram	em	defesa	do	ensino	público.	Os	estudantes	da	Unifesp	
estão	sendo	punidos	por	terem	utilizado	o	método	de	ação	direta	
por melhores condições de ensino e fim da perseguição política. 
Defender	os	processados	é	defender	a	pauta	de	reivindicações	do	
campus	de	Guarulhos	e	travar	a	luta	contra	as	medidas	repressi-
vas	contra	os	movimentos	sociais.

O	governo	e	a	burocracia	universitária	ainda	não	atenderam	a	

pauta	de	reivindicação,	mas,	com	relação	aos	processos	criminais	
contra	estudantes,	já	estão	adiantados.	Aproveitam	o	momento	de	
refluxo do movimento para avançar com as medidas repressivas, 
caçando os que se levantaram pela construção do prédio defini-
tivo.	A	repressão	sofrida	pelo	movimento	estudantil	da	Unifesp	
expressa	 a	 violência	 do	 Estado	 contra	 os	 movimentos	 sociais.	 É	
necessário	 organizar	 uma	 ampla	 campanha	 contra	 os	 processos	
criminais	em	defesa	dos	métodos	de	luta	dos	movimentos	sociais,	
juntamente	com	a	retomada	da	pauta	de	reinvindicação.

Todos à Assembleia Geral dos Estudantes, dia 17 de abril às 18hs
Pauta:	Situação	Torriceli	–	Os	estudantes	precisam	discutir	e	se	organizar	para	defender	que	o	local	provisório	tenha	as	condições	

necessárias	para:	salas	de	aula,	restaurante	universitário,	garantia	de	transporte,	biblioteca.	Estes	problemas	serão	sentidos	pela	maioria.	
Que	seja	constituído	um	comitê	com	participação	dos	três	setores	(estudantes,	funcionários	e	docentes)	com	maioria	estudantil,	para	tirar	
das	mãos	da	burocracia	autoritária	os	rumos	da	saída	provisória	e	do	retorno	ao	Pimentas.	



Que a reitora da Unifesp se pronuncie pelo 
fim dos processos
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No	ato	político	realizado	na	PUC,	no	dia	9	de	abril,	em	defesa	
da	diretora	da	Apropuc,	professora	Maria	Beatriz	Abramides	(Bia),	
contra	o	processo	disciplinar	por	ter	liderado	a	luta	pela	posse	do	
Reitor	eleito,	o	professor	Pedro	Arantes,	da	UNIFESP,	considerou	
importante	 o	 movimento	 de	 solidariedade	 contra	 a	 repressão.	
Narrou em parte o conflito grevista na UNIFESP de Guarulhos 
e	avaliou	que	a	vitória	de	uma	 reitora	 socialista	 foi	um	enorme	
passo	em	favor	das	forças	democráticas	na	universidade.	

O	gesto	em	defesa	da	combativa	diretora	da	Apropuc	foi	correto.	
Agora	é	preciso	fazer	em	casa	o	mesmo,	não	somente	com	declara-
ções,	mas	também	com	ação.	O	que	não	foi	evidenciado	na	exposição	
feita	pelo	professor	Pedro	Arantes.	E	nem	pelo	diretor	do	DCE	que	
também	declarou	apoio	à	luta	na	PUC	contra	a	repressão	política.	

A	 violência	 policial	 que	 se	 abateu	 sobre	 os	 grevistas	 e	 ocu-
pantes	 do	 campus	 de	 Guarulhos,	 as	 prisões	 e	 os	 processos	 não	
foram	demonstrados	como	se	esperava.	Questionado	sobre	o	teor	
da repressão administrativa e policial, o professor afirmou que a 

sindicância	interna	foi	suspensa	pela	Reitoria	e	que	os	estudantes	
processados	contam	com	ajuda	de	advogados.	Se	assim	for,	 já	é	
alguma	coisa.	

Mas	a	luta	contra	a	repressão	e	os	processos	é	política,	como	
tanto	se	frisou	no	caso	da	defesa	da	professora	Bia.	É	preciso	que	
o	ato	de	eliminação	da	sindicância	administrativa	na	UNIFESP	ve-
nha	acompanhado	de	uma	ação	política	contra	a	criminalização	
dos movimentos sociais e pelo fim imediato dos processos judi-
ciais.	Qualquer	contemplação	ou	corpo-mole	diante	da	repressão	
se	torna	uma	odiável	colaboração	indireta.	

É preciso ser firme e consequente na luta contra a criminaliza-
ção	dos	movimentos.	Tornou-se	comum	a	justiça	burguesa	enqua-
drar	sua	vanguarda	combativa	como	agente	formador	de	quadri-
lha.	Portanto,	que	a	Reitora	socialista	-	nas	palavras	do	professor	
Pedro Arantes – se pronuncie pelo fim imediato de todo processo 
e	pela	defesa	da	liberdade	de	manifestação	coletiva,	que	inclui	a	
ocupação	do	campus	sob	a	determinação	da	Assembleia	Geral.	

Espaço dos estudantes:  
descaso administrativo e perda da 
autonomia estudantil

Em	diversos	campi	da	Unifesp,	os	espaços	e	a	autonomia	dos	
estudantes	para	geri-los	sofrem	sérias	ameaças.	Em	São	Paulo,	por	
exemplo,	os	estudantes	correm	risco	de	perderem	a	sede	do	DCE,	
pertencente	 à	 SPDM,	 entidade	 privada	 que	 gerencia	 hospitais	
públicos	e	diversas	unidades	de	 saúde.	No	entanto,	os	 recursos	
públicos,	destinados	para	estrutura	e	manutenção,	são	repassados	
pela	Unifesp.	

Na	Baixada	Santista,	estudantes	sofreram	recentemente	sérios	
ataques	 aos	 seus	 espaços	 e	 estão	 sendo	 	 reprimidos	 por	 se	 ma-
nifestarem	 contrários	 aos	 ataques	 da	 burocracia	 acadêmica.	 Em	

Guarulhos,	o	espaço	dos	Centros	Acadêmicos	foi	fechado.
A perda de um espaço significa um ataque a uma organização 

ou	movimento.	A	defesa	dos	espaços	públicos	e	da	autonomia	dos	
estudantes	para	decidirem	sobre	seu	uso	são	primordiais	para	a	
realização	de	suas	atividades.

É preciso dizer um basta à interferência da burocracia acadê-
mica sobre os espaços estudantis!

Que os CAs e DCE convoquem imediatamente a Assembleia 
Geral para uma ampla mobilização estudantil em torno de suas 
pautas!

Sítio São Francisco: Mais um ataque à vida 
dos moradores de Guarulhos!  Não ao 
Despejo dos moradores! Moradia deve ser 
defendida com luta!

Mais	de	20	mil	famílias	podem	ser	desalojadas	pela	Prefei-
tura	de	Guarulhos	e	CDHU	no	Sítio	São	Francisco,	bairro	dos	
Pimentas.	Além	das	ameaças	de	remoção,	diversas	casas	estão	
sendo	 derrubadas,	 para	 implantação	 de	 um	 projeto	 urbanís-
tico	da	Prefeitura.	No	último	dia	26	de	março,	um	grupo	de	
moradores	e	militantes	de	movimentos	sociais	realizou	um	ato	
em	frente	ao	CDHU,	na	capital	paulista,	em	que	foram	exigi-
dos	esclarecimentos	sobre	o	projeto.	Os	moradores	realizaram	

uma	Assembleia	no	Sítio,	dois	dias	antes,	e	apesar	do	convite,	
a	 CDHU	 não	 enviou	 nenhum	 representante	 para	 esclareci-
mentos.	O	bairro	também	sofreu	com	a	Operação	Saturação	da	
Polícia	Militar,	que	 tem	como	 justificativa	oficial	o	“combate	
ao	 crime”,	 mas	 que	 na	 realidade	 se	 mostra	 como	 repressora	
dos	 moradores,	 num	 momento	 em	 que	 estes	 se	 organizam	 e	
lutam	 contra	 a	 especulação	 imobiliária	 e	 na	 defesa	 de	
suas	moradias.


