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O governo de São Paulo e
integrantes do MPL (Movi-
mentoPasseLivre)endurece-
ram os discursos e se distan-
ciaram de um acordo para
viabilizar manifestações pa-
cíficas contra a alta da tarifa
de ônibus, metrô e trens.
Um dia após mais um pro-

testo que acabou em violên-
cia no centro, líderes dosma-
nifestantesrecusaramencon-
trocomagestãoGeraldoAlck-
min(PSDB)econfirmaramno-
vosatosnestaquinta (14), em
dois pontos diferentes, sem
aviso prévio dos trajetos.
O MPL disse ainda que vai

“aumentar a resistência”
diante da repressão policial
maisforte—adotadanoatode
terça (12), quandoaPMrevis-
toumanifestantes,usoubom-
basantesmesmodoconfron-
to e sufocou amanifestação.
O secretário da Segurança

Pública, Alexandre de Mo-
raes, por sua vez, afirmou
que, semcomunicação ante-
cipadaprevistanaConstitui-
ção, a PM é quem irá decidir
a partir de agora as rotas das
passeatas e que não serão
mais permitidos “bagunça,
vandalismo e crimes”.
Ele disse que “só recebeu

elogios” sobre amudança de
estratégia que incluiu uma
açãomais dura da PM.
O primeiro protesto contra

aaltadastarifasdeR$3,50pa-
raR$3,80,nodia8(sexta),ha-
viasidomarcadoporcenasde
vandalismo de “black blocs”
—quepregamadestruiçãode
patrimôniopúblico eprivado
e cuja atuação, diz Moraes,
tem a conivência doMPL.
O Ministério Público Esta-

dual foi acionadopelagestão
FernandoHaddad(PT)econ-
vocou representantes domo-
vimento e doEstadopara no-
va tentativadenegociaçãona
manhãdesta quinta, quedis-
cuta os direitos à “livremani-
festação” e também “à livre
circulaçãonasviaspúblicas”.
Atéanoite,noentanto,não

havia confirmação do Passe
Livre,quefoiprotagonistados
protestos de junho de 2013.
O ato desta terça acabou

comaomenos 28 feridos, se-
gundoosmanifestantes, e 13
detidos —dos quais 11 foram
liberados. A polícia diz que
um adulto continuava preso
e um adolescente, apreendi-

Secretário deAlckmin
diz quePMdefinirá
trajeto de atos após
recusadeorganizadores
em revelar planos

Movimentoneganegociação e fala em ‘aumentar resistência’; Estadodiz quenãopermitirá ‘bagunça’

Semacordo,PasseLivre epolícia
endurecemdiscurso sobreprotesto

PROTESTOS EM SP
Nova manifestação contra o aumento das tarifas de transporte acontece nesta quinta (14)

PRÓXIMO ATO IMPASSE

Largo da
Batata
(Pinheiros)

Em frente
ao Theatro
Municipal
(República)

O que diz o governo
Trajeto a ser seguido
pelos manifestantes
durante o protesto deve
ser comunicado
previamente à Polícia
Militar. A partir de agora,
se não receber a
informação antes do ato, a
corporação é que decidirá
o trajeto

O que diz o MPL
O trajeto seguido é
decidido pelos
participantes durante a
concentração do protesto
—algumas vezes em
votação— e então avisado
à Polícia Militar. O grupo
afirma que não
comunicará o caminho
escolhido previamente

O que diz a Constituição
Art. 5º, inc. 16
Todos podem reunir-se
pacificamente, sem
armas, em locais abertos
ao público,
independentemente de
autorização, desde que
não frustrem outra reunião
anteriormente convocada
para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio
aviso à autoridade
competente

SÃO PAULO

> 14.jan.16 (hoje)
> Concentração: 17h

doporqueportavammaterial
“com alto poder destrutivo”.
A confusão começou após

impassesobrequal seriaa ro-
tadapasseata.OMPLdeseja-
vaseguirpelaav.Rebouças;a
PM, pela rua da Consolação.
“Umadiscussão de trajeto

não justifica o que a PM fez,
uma repressão preventiva.
Não havia acontecido nada.
Deixou dezenas de feridos e
impediu o direito à manifes-
tação”, afirma Vitor Quinti-
liano, 19, porta-voz doMPL.

“Nãoépossívelqueodirei-
to de manifestação acabe vi-
rando crime. A Constituição
garanteodireitodequemquer
semanifestar e o direito à se-
gurança de quem não quer.
Nósvamosconciliarosdois”,
disse o secretárioMoraes.

reunião
Nesta quarta (13), a Secre-

taria da Segurança Pública
convidou integrantesdoMPL
para uma reunião sobre os
dois protestos desta quinta.

Um vai partir do Theatro
Municipal (centro); outro,do
largo da Batata (zona oeste).
Mas não foi divulgado para
qual direção eles irão.
O MPL disse que foi avisa-

doemcimadahora.“Reunião
degabinetenãoresolvenada.
APMsemprevaiinventaruma
desculpinha para reprimir a
manifestação, dessa vez é o
trajeto”, disse Quintiliano.
Aorientaçãodomovimen-

to agora é que, se houver re-
pressão policial, osmanifes-

tantes sempre se juntem no-
vamente em outro ponto pa-
ra a retomada do protesto.
OprefeitoHaddadafirmou

que viu com preocupação as
“cenas de violência na cida-
de” e acionou a Promotoria.
“Ninguém está questio-

nando as manifestações. Is-
soédademocracia.Oquenós
precisamos é garantir que
não haja violência”, disse.
(Cátia Seabra, Giba berGaMiM Jr.,
leandroMaChado e SidneyGonçal-
veS do CarMo)
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Éber Veloso Carlos, segurança doMetrô, no ato de terça

Manifestantes e policiais na concentração do ato contra o aumento da tarifa na terça (12); protesto acabou em violência
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ÉberVelosoCarlos,28,ése-
gurançadoMetrôdesde2010.
Nãopagapassageme temsa-
lário de aproximadamente
R$ 1.600 da companhia. En-
tre suasatribuições está con-
ter tumultos em estações.
Naúltima terça (12),noen-

tanto, ele figurava entre os
manifestantesqueexigemta-
rifa zero nos transportes.
Em vez do uniforme preto

dos agentes do Metrô, uma
camisa florida, comopeito à
mostra —roupa que ficou

manchada de sangue depois
que, segundoele,umpolicial
o atingiu com um cassetete
quandoestavaparadocomas
mãosparaoalto,nas imedia-
ções da avenida Paulista.
Carlos está em licençamé-

dica doMetrô desde 27 de ju-
lhoporcausadeumalesãona
mão direita. Ele diz também
quetevegravedepressão,cor-
tou o pescoço e o pulso e fi-
cou “duas semanas na UTI”.
A empresa confirma a li-

cença,masnãodeudetalhes.
“Por questões legais, oMetrô
não fornece informações de
cunho pessoal dos seus em-
pregados”, diz emnota.

Ometroviário é visto como
um radical entre colegas de
trabalho, com quem já se en-
volveu em confusões. Chefes
evitam escalá-lo para atuar
em locais e dias de protesto.
Ele se formouemhistória e

cursa letras na USP e afirma
ter se frustrado comamanei-
ra de trabalhar dos agentes.
“Eunão imaginavaqueapro-
fissão[desegurança] fossetão
militarizada. Por isso, tenho
certezaquemeulugarénasa-
la de aula. Pretendo prestar
concursoparaserprofessor.”
Carlos também afirma que

já sofreu retaliação demetro-
viários por apoiar manifesta-

ções contra a tarifa. “A cate-
goria dos metroviários, que,
sequiser, para a cidade, só se
mobiliza em benefício pró-
prio. Já eu defendo a solida-
riedade de classes”, diz.
Em sua página no Face-

book,Carlos enalteceoanar-
quismo, postando frases de
defensores do movimento
que prega a sociedade des-
provida de governos.
Carlosafirmaterentradona

companhia por acreditar que
seria carreira de ganhos me-
lhoresqueadeumprofessor.
“Vimdefamíliapobre.NoMe-
trô, as condições são melho-
res do que na educação.”

Ativista ferido emato estáde licençamédicanoMetrô

de são paulo

AConstituiçãoprevêque
todo protesto deve ser pre-
cedido de aviso prévio por
parte dosmanifestantes.
O artigo 5º, inciso XVI,

afirma: “todospodemreu-
nir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos
aopúblico, independente-
mentedeautorização,des-
de que não frustrem outra
reunião anteriormente
convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigi-
doprévioavisoàautorida-
de competente”.
Odispositivo legal foi ci-

tadopelo secretário de Se-
gurança Pública, Alexan-
dre de Moraes, para justi-
ficararepressãopolicialao
atodoMovimentoPasseLi-
vre. Segundoele, osmani-
festantes furaram o blo-
queio que os impedia de
seguirumtrajetonãocom-
binado anteriormente.
A tese temoapoiode ju-

ristas. No entanto, a ma-
neira como a PM agiu
—com grande quantidade
de bombas eusode casse-
tetes contra os ativistas—
é alvo de polêmica.
Para o jurista Ives Gan-

draMartins, oEstadoagiu
seguindo a lógica demo-
cráticadepaísesdesenvol-
vidos.“EmpaísescomoIn-
glaterra eEstadosUnidos,
os manifestantes dizem
onde vai ser, a polícia dá
garantias para o ato, e os
cidadãos que têm que ir
para sua casanão sãopre-
judicados”, afirma.
Oprofessor daFaculda-

dedeDireitodaUSPAndré
Ramos Tavares também
consideraqueaaçãofoi le-
gítima. “Se a falta da co-
municação prévia causa
conturbação aos direitos
fundamentais da socieda-
de, a gente tem o Estado
comopoderdetomaraati-
tude de dispersar e dissol-
veramanifestação”,disse.
Já o pesquisador Rafael

Alcadipani,daFGV,afirma
que a polícia exagerou ao
dosara forçarepressivaso-
breoprotesto. “Foi jogada
uma quantidade despro-
porcionaldebombassobre
um grupo de manifestan-
tes completamente pacífi-
cos e que não tinham ata-
cadopoliciais.As imagens
sãochocantes.Énítidoque
não foi proporcional.”
A Anistia Internacional

também classificou como
desproporcional aaçãoda
PM. “É muito grave que a
PolíciaMilitar de SãoPau-
lo continue reprimindo
protestos pacíficos com
uso excessivo e desneces-
sário da força e detenções
arbitrárias”, disse a orga-
nização por meio de nota.

Constituição
prevêavisoprévio
demanifestação


