
NOTAAOSEJ"'TUDJJ'l"TES
de crbWIAS OOCIAIS E smvrço SOCIAL

Os estudantes de SoociologLa, Antropologia e Serviço Social, emAssembléia Geml rea-
lizada no dia 22/03 , manifestaram seu total. repÚdio as Últimas investiàa da ditadura..!
militar que tenta, a qualquer preço, reprimir e intimidar toda e qualquer manifestaçao
Em prol da LImRDADES DRiIOcMTICAS. Esta intimidação ficou patente quando recentemente/
10 dos mS60S colegas e 1 jornalista foram elXluadradosna LSN, sendo-lhes atribuido a
resfOnsabilidade de un movimentoque contou como apoio e a participação da grande maiQ.
ria dos estudantes da uns.
Diante di.sso entendElDOsque a forma.mais eonsequent e que tâmos ,para encaminhar nos

sas lutas é a união de todos emtorno da concretização das nossas BfrIDADES LIVmS -
D. C.E. LIVRE e C.As. - •
Foi tambán amplamentede'W,tido na. Assembléia a reestrutu:ração da ComissãoPró-Centro

Acadâm.co.da. Cis .•; decidiu-se que a ComissãoPró-C.A. sere dividida em4 comissões/
de tra'OO.lho(de ~as, de divulgação e ~l t de Assuntos cu1turais, e de Imprensa),
sendo todas as com:1.seoesabet'ta a J.&1iicl;pa.çaode todos os alunos do departamentoo

Sentindo a necessidade de um espaço físiCo livre para. reeJ.izarmos alguzre..sde mssas
atividades e oonsequenbenentreumamaior integração dos estudantes do departamento de
libe:rou-se a rE6lização de uma""CAMPANHA. pELA OONQUISTA DA- SALAros ALUNOSDE CI~CIAS7
SJGIAIS", e comop:rimei:r:opaeec oguparanos o espaço emfrente ao IILUI9J. do Departamento!
com atividades culturais, discussões e tmba.Thos preticos.
Achamosnossa reivindicação justa pois eabance que atualmente esta sala está sendo B:

tllizada. comodepÓsito, quando na verdade é POR DIREITO NOSSA.
Contudopara. a co.nquista de nossa sala, é ind1spêilSável a participação de todos n~

ta. luta.
Chnvooamos,também, todos os oolegae a participu-EID. da semsm do calouro (de27/03 a

31/03) que será realiZAda não só no departamento, mas tambán emtoda. a universlldade.
No dia 28 de março prÓximoserá para Q Movimento~tudanttl um ,- ~ NACIONAL DE

PROTliSro", quando lembraranos a morte de colegas, desaparecidos, rrargimlizados,explo-
.radoa, enfim vitimas da repressão. "Dia NACIONAL DEPROTE3TO" tambÉmpor aqueles que/
foram cassados, tanidos e exilados, ou seja, por AN.re;rrA AMPLA E IRRESTRITA.

mson Luiz:
Estudante assassinado pela.
re-preasão Em 28/03 de 68
local: Restaurante QlJ.abou
ço no R.J. -
Resposta do Movimento:
-Passoo.ta dos CenMil
-Greve N'acionaJ.
-~a Nacional de r~teato
28/03 de 78.

AJ.exandEeVanucabi Lene:
Estudante assass:i.tado a:n
17 de março de 1973.
Local: Ma de torturas
da.OBAM(rol), centro de
repressão militar de sp.
Res122stado Movimento:
..Jvriseade 5 mil
- Nomedo DCE-Livre da USP
- ~a NaciomJ. de prot esto
28/03 de 78.

- OONTRA O ENQUADRM'lF.m'O DEOOLIDAS NALSN;
- PELA OONCRErlZAÇIo DENOSSA.EI\"'TIDADE LIVRE, O C•.&9
- PELA OON~Is:cA. DE NOSSA SALA.;
- PELA PARTICIPAÇ!c DE rotos NA SW.J.NA1X) CAIDURO·
- PELA. PARrICIPAÇlo DE rotos NO ATO Pt1.BI.lOO (28/03~
- PELAS LIl3ERDA.DES DEMOOOTlCAS
- ;roR ANISTIA AMPLA E IRRESrRlTA..

ComissãoPró-CEmROACADtAuCO de Oiências Sociais.

22 de março de 1978.


