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Nosso Grande Irmão tem 
a visão além do alcance

433 dias sob 
intervenção policial

Câmeras esCondidas no bandejão

Rodas deve explicações 
sobre seus atos ilegais 
de espionagem
após a denúnCia, as Câmeras foram retiradas pela reitoria, mas nada foi dito a respeito delas

No dia 30 de outu-
bro, o Jornal da 
USP Livre! divul-

gou a denúncia de que havia 
câmeras espiãs instaladas nos 
quadros no saguão do Bande-
jão Central. 

No horário do jantar do 
mesmo dia, os estudantes ave-
riguaram que a reitoria retirou 
as câmeras escondidas. Mas 
uma pergunta permaneceu: 
onde mais? Em que outros lu-
gares do campus a comunida-
de universitária, os visitantes 
e todos aqueles que circulam 
na USP estão sendo vigiados 
sem serem informados?

A remoção das câmeras do 
Bandejão e o silêncio do rei-
tor não diminuem a gravidade 
da situação. Trata-se de uma 
admissão de culpa por parte 
do reitor.

É preciso que a reitoria e 
o governo do estado divul-
guem as informações sobre a 
compra, instalação e finalida-
de desta e de outras câmeras 
que tenham sido instaladas na 
universidade. Não é possível 
manter um local voltado para 
o desenvolvimento e disse-
minação de conhecimento e 
cultura como alvo de perse-
guições que chegam ao nível 
desta espionagem ilegal. É 
um aprofundamento do que a 
própria ditadura militar fez.

Diversos alunos já estão 
se agrupando para começar 
a tomar medidas legais a res-
peito destas câmeras. Alguns 
alunos já entraram com ações 
no Serviço de Informações ao 
Cidadão pedindo resposta da 
reitoria e o Jornal da USP Li-
vre! está articulando para que 

a comunidade universitária e 
advogados entrem com pro-
cessos individuais e coletivos 
contra a presença de câmeras 
espiãs instaladas clandestina-
mente pelo campus.

Estas atitudes devem con-
tinuar e se estender. É denun-
ciar amplamente o esquema 

de repressão e espionagem 
instalado por Rodas na USP 
e exigir o fim da ditadura do 
reitor-interventor, da inter-
venção policial-militar, das 
câmeras de vigilância e do 
aparelho de espionagem (Co-
seas/SAS) no campus.

Montagem feita com imagens de todas as câmeras conhecidas da USP. (Kippel Branding)

SPTrans acaba 
com mais um 
ônibus que 
passava pelo 
campus

A empresa responsá-
vel pelas linhas e rotas de 
ônibus em São Paulo aca-
ba de tirar mais um ônibus 
da USP. A linha Tucuru-
vi – Butantã USP acabou, 
se “juntando” com a linha 
Mandaqui – Pinheiros, que 
não passa a USP, e passa a 
se chamar Tucuruvi – Pi-
nheiros, a partir do dia 10, 
último sábado.

A nova linha também 
não passará pela USP. Com 
isto, as já abarrotadas li-
nhas que circulam no cam-
pus Butantã se tornarão 
ainda mais cheias.

A cada dia dificultam 
mais o transporte à USP. 
Esta não é a primeira linha 
que passa pela universidade 
que é cortada. Desde 2005, 
foram pelo menos três li-
nhas. Além da privatização 
dos circulares que obriga 
todos que não são da comu-
nidade universitária a pagar 
para circular pelo campus 
e a proibição por Rodas da 
entrada do metrô no cam-
pus, para impedir a entra-
da de “gente diferenciada”, 
fazem parte do rol de me-
didas tomadas contra os in-
teresses da população e da 
comunidade universitária.

Câmeras espiãs:
Requisição de informações à Reitoria

Como boa parte da comuni-
dade acadêmica uspiana, fica-
mos sabendo do caso da insta-
lação de câmeras de vigilância 
escondidas atrás de quadros de 
parede no Restaurante Central, 
campus Butantã. O ato da ad-
ministração da universidade 
é tão absurdo, escandaloso e 
imoral que, imaginávamos, a 
notícia seria repercutida nos 
jornais de maior circulação e, 
de alguma maneira, iria chegar 
ao Ministério Público e “por 
obrigação republicana” à Co-
missão de Ética da USP, para 
uma averiguação mais rigorosa 
dos fatos.

Passadas quase duas sema-

nas do acontecido, é assustador 
o silêncio que domina o caso 
dentro dos órgãos da univer-
sidade, como se o acontecido 
fosse algo de corriqueiro e or-
dinário dentro da vida acadê-
mica. 

Estamos agora conscientes 
de que nenhum órgão interno/
externo da universidade fará a 
investigação do ocorrido. As-
sim, nos utilizando da Lei de 
Acesso à Informação, recente-
mente em vigor, e do Decreto 
Estadual nº 58.052/12, encami-
nhamos três pedidos à Reitoria 
da USP, por meio do Serviço de 
Informações ao Cidadão – SIC, 
do governo do Estado (também 

recém criado), solicitando in-
formações sobre a instalação 
das câmeras espiãs dentro do 
bandejão.

Nos termos da lei, a Reito-
ria tem prazo não superior a 20 
(vinte) dias para encaminhar a 
resposta, prorrogável por mais 
10 (dez) dias, mediante justifi-
cativa expressa.

Os pedidos podem ser 
acompanhados por meio do 
site www.sic.sp.gov.br/Bus-
caProtocolo.aspx, números 
dos protocolos: 66750122408, 
68159122409 e 70274122411.

Caso a Reitoria se recuse a 
fornecer as informações reque-
ridas, retarde deliberadamente 

ou forneça intencionalmente 
informações incorretas, incom-
pletas ou imprecisas, o Reitor 
será processado por improbi-
dade administrativa, também 
nos termos da Lei de Acesso à 
Informação e art. 11 da Lei nº 
8.429/92.

Sugerimos que mais pesso-
as submetam pedidos à Reito-
ria por meio do SIC (www.sic.
sp.gov.br), requisitando outras 
informações importantes para 
evidenciar o momento pelo 
qual estamos passando.

É o mínimo que podemos 
fazer pelo bem de nossa pró-
pria sanidade.

Abraços a todos.
alunos de graduação em jorna-

lismo, pós-graduação em Ciências 
da Comunicação e outros amigos 

próximos.

AJUDE A 
SUSTENTAR 
A IMPRENSA 
ESTUDANTIL 
INDEPENDENTE
Compre a nossa rifa com 
um dos colaboradores do 
jornal
deposite qualquer quantia 
e ajude-nos a sustentar uma 
imprensa independente e 
de luta por uma USP Livre!
CAIXA eCONÔmICA 
federAL
titular: rafael Nascimento    
Agência: 0255     Opera-
ção: 013   Conta Poupança: 
00153643-4
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participe das reuniões abertas da 
redação do jornal da Usp Livre!

Mande seu texto para  o 
Jornal da USP Livre!  
e-mail:  usplivre@hotmail.com  

debate

Não sorria, você 
está sendo filmado

No dia 30 de outubro, o Jor-
nal da USP Livre! lançou a de-
núncia de que haveria câmeras 
escondidas nos quadros do ban-
dejão. A denúncia é muito grave 
e foi conferida pelos estudantes 
que almoçaram no RU no dia. 
Apesar da gravidade e ilegali-
dade da espionagem feita pela 
reitoria, a notícia não repercutiu 
em praticamente nenhum outro 
meio de comunicação.

As denúncias de criminali-
dade, de envolvimento da PM 
com o PCC aqui na USP e vá-
rias outras foram pautadas pelos 
principais jornais de São Paulo, 
debatidos, mesmo que minima-
mente pelo movimento estudan-
til e divulgado pela imprensa 
interna da USP. Mas desta vez 
não.

Esta é uma das principais 
denúncias recentes que revela 
a ditadura implantada na USP. 
É completamente ilegal, sen-
do previsto em diversas leis a 
proibição de se filmar sem que 
o filmado seja avisado. E é algo 
claro contra a organização dos 
estudantes e funcionários.

Site e jornal do DCE? Nada. 
Jornal do Campus, Jornal da 
USP? Nada. Mídia convencio-
nal? ...

Vi debates sobre isto nas 
redes sociais. Os estudantes se 
preocupam. Acham um absurdo 
e diversas pessoas falaram que 
entraram ou entrarão com pro-
cesso contra a reitoria, seguin-
do a campanha lançada por este 
jornal. Mas, enquanto isso, um 
grupo simplesmente declarou 
que isto não é a pauta do movi-
mento estudantil agora.

O quê? Os estudantes estão 

lutando contra o reitor-interven-
tor mesmo antes de ele assumir 
o cargo e agora que temos uma 
ilegalidade clara, declarada, fei-
ta por sua gestão, simplesmente 
deixamos isso de lado. (?)

Segundo estes o que aconte-
ceu na São Remo é mais impor-
tante e deve ser a pauta princi-
pal. OK, a ação da PM é muito 
séria e devemos sim lutar contra 
esta situação de ataque às co-
munidades operárias. Mas não 
podemos hora alguma deixa a 
USP em segundo plano e é pos-
sível fazer os dois, até por que a 
luta na São Remo deve ser feita 
em apoio aos moradores e não 
no lugar deles.

Agora, por que outros gru-
pos sequer se posicionaram ou 
divulgaram as câmeras? Vejo 
três possibilidades para isto: 
uma oposição besta contra 
quem se mobiliza em torno do 
Jornal da USP Livre!; têm al-
guma consideração sem sentido 
como a citada a cima; ou não se 
opõem a isto, estão acobertando 
mais um ataque de Rodas.

Usar uma oposição política 
contra o USP Livre! para não 
denunciar as câmeras é um erro. 
Não importa quem deu início, a 
questão é a importância do fato, 
todos nós podemos estar sendo 
vigiado, a qualquer momento 
na USP!

Intimo a todos que se inte-
ressam com uma USP livre e 
pública para se posicionar. Afi-
nal, não seríamos contra o Ro-
das? Se isto não tem nada a ver 
com a luta contra este facínora, 
me explique ou presumirei que 
o apoia.

lúcio falsi

Hoje, às 22H45, no CrUsp

Debate de chapas para o 
AMORCRUSP

Acontecerá nesta terça-
-feira, dia 13, o debate para 
a eleição da AMORCRUSP. 
Ele começará às 22h45min 
e contará com dois represen-
tantes de cada chapa.

O debate será dividido em 
quatro blocos: no primeiro 
a comissão eleitoral e as três 
chapas terão 5 minutos cada 

para se apresentar; no segun-
do, as chapas poderão fazer 
perguntas umas às outras e no 
terceiro, serão sorteadas três 
perguntas do público a serem 
respondidas pelas três; por úl-
timo, as considerações finais.

Cruspianos e interessados 
no futuro da moradia estu-
dantil, participem!!

SAS/Coseas ataca campanha da chapa 
Retomada para a AMORCRUSP

Na noite de domingo, 
membros e apoiadores da 
chapa Retomada, para a elei-
ção do AMORCRUSP, fize-
ram uma série de cartazes 
para divulgá-la e mostrar 
parte de seu programa. Os 
cartazes foram colados na re-
gião do CRUSP e próximo ao 
bandejão central, no período 
do café da manhã.

Antes do horário do almo-
ço, estes moradores foram 
surpreendidos com a ausên-
cia de parte dos cartazes. 
Segundo testemunhas, eles 
foram arrancados pelos car-
rascos da Superintendência 
de Assistência Social (SAS – 
antiga Coseas).

Para impedir que os crafts 
restantes sejam retirados, 
os estudantes estão fazendo 
guarda nas proximidades.

O programa desta chapa 
se baseia principalmente em 
lutar pelo fim da ingerência 
da reitoria no CRUSP, atra-
vés da SAS e seja controlada 
através da democracia direta. 
Em oposição da atual gestão 
que age em comum acordo 
com este órgão de Rodas.

Alguns dos cartazes pos-
suem dizeres contra o poder 
exercido pelo SAS. Em um 
deles que foi arrancado, esta-
va escrito “Em defesa da Mo-
radia Retomada”, se referin-
do à experiência da ocupação 

do térreo do bloco G, que ti-
nha sido invadido pela Cose-
as (atual SAS) e sofreu uma 
reintegração de posse duran-
te o feriado de carnaval.

Esta ação deixa clara a 
iniciativa da reitoria contra 
a organização dos moradores 
do CRUSP que já demons-
tra seu interesse em impedir 
ate mesmo a propaganda das 
chapas para a associação que 
representa seus moradores.

Visto a dificuldade de se 
divulgar a chapa, segue o 
link do blog criado para ex-
por o programa e a opinião 
da Retomada.

retomadacrusp.worpress.com

eleiÇÕes da amorCrUsp

CRUSP: 1963 a 1968, 
anos de chumbo

Com esta pequena série de artigos visamos trazer a tona um 
pouco da história da moradia estudantil na USP e fomentar um de-
bate que estimule a politização destas eleições, além de estabelecer 
paradigmas históricos do antagonismo entre cruspianos e a SAS 
(Superintendência de Assistência social) / COSEAS (Coordenado-
ria de Serviço Social).

A ideia de uma moradia 
estudantil na USP remonta à 
sua própria fundação, mas só 
no princípio da década de 60, 
com vistas à realização do Pan-
-americano, a reitoria resolve 
construir a moradia para abrigar 
os atletas e posteriormente os 
estudantes, mas como sempre, 
volta atrás e deixa os blocos va-
zios. Contudo, em 1964, doze 
estudantes liderados por Rafael 
Kauan e à revelia da assembleia 
geral, resolvem ocupar dois an-
dares do bloco A, o 5° e 6°. A 
partir daí sucessivas ocupações 
garantem a abertura dos, então, 
12 blocos do CRUSP. Neste 
tempo a SAS ainda mantinha 
seu primeiro nome, ISSU – Ins-
tituto de Saúde e Serviço So-
cial, e não perde tempo, toma o 

controle da moradia e impõe um 
rígido estatuto dividindo os blo-
cos por sexo e proibindo beijos 
públicos, além de visar à moral 
e aos bons costumes – nada di-
ferente de hoje em dia. Em 1967 
os estudantes fundam a AURK 
(Associação de Universitários 
Rafael Kaun), precursora na 
organização dos cruspianos, já 
nessa época agentes do ISSU/
SAS participavam destas reu-
niões e elaboravam relatórios. 
Entretanto a AURK sabia a que 
vinha e diante da falta de vagas 
promove novas ocupações, mas 
a polícia é chamada e com um 
aparato de mas de 1000 homens 
prende diversos moradores. Os 
cruspianos não recuam, juntam-
-se, incorporam-se em 68 à luta 
ativa na rua contra a ditadura, 

à guerrilha urbana, sequestram 
uma viatura policial e durante a 
ocupação do ISSU/SAS ateiam 
fogo a todos os documentos que 
lá estavam, impossibilitando as-
sim o controle da reitoria sobre 
os estudantes. Pela primeira vez 
o CRUSP é forte e autônomo, a 
AURK realizava reuniões por 
andar, assembleias por bloco 
e massivas assembleias gerais 
para organizar os estudantes.

Todavia, dois dias depois da 
decretação do Ato institucional 
de n°5 – AI-5, na madrugada 
do dia 17 de dezembro de 1968, 
tanques do 2° Exército invadem 
o CRUSP prendendo todos os 
seus moradores, após a realiza-
ção do IPM-CRUSP – Inquérito 
Policial Militar, e uma exposi-
ção com o material subversivo 
encontrado na moradia (entre 
eles um livro de BOMBAS hi-
dráulicas) os prédios foram la-
crados e permaneceram assim 
por mais de 10 anos.

ferreira e terence
primavera de 2012

Festa da chapa 
ReTOMADA,
nessa quarta-
feira, 14/11, às 
23h no CRUSP


