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Durante a gestão do reitor-in-
terventor João Grandino Rodas 
veio à tona uma denúncia grave 
e que deve ser completamente 
esclarecida. Trata-se da existên-
cia de um sistema organizado 
para espionar as atividades polí-
ticas e sindicais de estudantes e 
funcionários da universidade.

Documentos trazidos à públi-
co durante uma audiência na As-
sembleia Legislativa de S. Paulo 
realizada no ano passado e, pos-
teriormente, reproduzidos na re-
vista Fórum, mostram conversas 
mantidas por e-mail e relatórios 
que são indícios do funciona-
mento de uma verdadeira rede 
de espionagem na USP.

Haveria até mesmo um gru-
po de pessoas na gestão do reitor 
destacadas para receber e ana-
lisar informações, a chamada 
“Sala de Crise”. 

Um e-mail, enviado pelo 
diretor da Divisão Técnica de 
Operações e Vigilância (DOV) 
e da Guarda Universitária, Ro-
naldo Pena (denunciado por di-
retores do Sintusp como sendo 
um policial), ao professor Carlos 
Alberto Amadio, chefe do gabi-
nete do reitor (cujo fac-simile é 
aqui reproduzido) relata discus-
sões ocorridas em uma reunião 
fechada do Sintusp.

Seguindo o padrão dos rela-
tórios dos agentes do SNI (Ser-
viço Nacional de Informação - 
atual Abin) da época da ditadura, 
o relatório do chefe de segurança 
do campus indica a um membro 
do gabinete de Rodas o conteú-
do, as pessoas e as propostas dis-
cutidas pelos dirigentes sindicais 
da universidade.

A diretoria da Adusp (Asso-
ciação dos Docentes da USP), 
comentando o fato em sua pági-
na na internet, afirma que tentou 
entrevistar Amadio sobre os do-
cumentos. Não obtendo respos-
ta, o sindicato dos professores 
assinalou que “o chefe de gabi-
nete não sentiu necessidade de 
repreender o diretor a DOV por 
este lhe repassar ‘informações 
que interessam’ sobre o Sintusp, 
nem por lhe informar sobre ma-
nifestações que iriam ocorrer na 
reunião seguinte do Conselho 
Universitário (CO), nem mesmo 
por lhe afirmar, em claro desvio 
de função: ‘Ficaremos atentos 
aos movimentos’”.

Outro documento, também 
divulgado desde o início do ano, 
é um relatório sobre as ativida-
des de estudantes e trabalhado-
res durante a greve realizada em 
abril de 2010. O relatório expõe 
detalhes da mobilização sindical 
e política na universidade com 
fotos e dados como o sobreno-
mes de pessoas, departamentos 
nos quais trabalham, cargos e até 
mesmo os valores arrecadados 
para financiar a greve. Reuniões, 

atos públicos e discussões na 
própria diretoria do Sintusp são 
relatadas com o rigor de um do-
cumento elaborado por um dete-
tive de polícia.

Ronaldo Pena também foi 
procurado pela redação da re-
vista Fórum, que elaborou uma 
reportagem com base nos do-
cumentos. Segundo o editor da 
revista, Renato Rovai, “o desti-
natário do documento, confron-
tado com as informações obtidas 
pela revista, disse que a ‘sala de 
crise’, responsável pela elabora-
ção do documento, “é passiva e 
consultiva e somente recebe os 
contextos cotidianos produzidos 
pelo meio natural de informa-
ções circulantes, não tem poder 
nenhum de mandar fazer algo 
e, ainda mais, ilegal, como uma 
escuta.”

Procurada por uma repórter 
e questionada sobre a existência 
de uma rede de “arapongagem” 
na USP, a professora da Faculda-
de de Educação, Maria Victoria 
Benevides, afirmou que “é abso-
lutamente inadmissível que haja 
controle secreto numa universi-
dade. Uma universidade não é 
espaço para espionagem”.

“Me espanta profundamente 
a falta de posição mais demo-
crática dos órgãos da USP, das 
autoridades competentes da uni-
versidade. Eu me aposento nes-
te semestre, estou afastada das 
atividades da universidade, mas, 
pelo que sei de colegas e pelo 
que recebo pela internet de in-
formação, fico indignada de ver 
que eles não se manifestam, nem 
que seja para negar”, disse ainda 
a professora.

O professor aposentado do 
Departamento de Filosofia, Pau-
lo Arantes, avaliou o caso em 
uma entrevista ao site SpressoSP 
e afirmou que “é curioso, mas 
totalmente coerente com as me-
didas até agora implantadas pelo 
reitor João Grandino Rodas. A 
reitoria da universidade hoje, 
toda ela, não só o Rodas, é uma 
organização criminosa. Tem 
muito mais coisa a se averiguar”.

Arantes afirmou ainda que “o 
grande problema hoje é saber o 
que acontece com o orçamento 
da USP, o que a reitoria faz com 
ele. A maior universidade do 
país nada em dinheiro, mas não 
contrata, não faz nada a não ser 
serviços de zeladoria dentro do 
campus. Por que isso? O esque-
ma da arapongagem é mais um 
elemento na luta contra a reito-
ria, pois evidencia mais uma de 
suas ferramentas, mas gostaria 
de ver uma investigação sobre o 
dinheiro”.

Assim como não é possível 
que a universidade mantenha 
na normalidade suas atividades 
de ensino e pesquisa enquanto a 
liberdade de expressão, de pen-
samento e organização estiver 
sendo pisoteada pelas botas da 
Polícia Militar, também não é 
possível acreditar que essas li-
berdades estão plenamente ga-
rantidas enquanto não se escla-
recer o que é, para que serve e 
quem são os envolvidos no que 
parece ser uma reedição da es-
pionagem promovida pela Dita-
dura Militar contra estudantes e 
funcionários.

Abaixo a ditadura na USP!
Fora Rodas! Fora PM!

É PReciSo o eSclAReciMento cAbAl de todAS AS denúnciAS SobRe A

Espionagem na USP

foto: Pedro Vanalli
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ESCUTA ou AGENTE INFILTRADO? um dos documentos que vieram 
à tona até agora relata detalhes de uma reunião do Sintusp ao chefe 
de gabinete da reitoria. O relatório, no melhor estilo dos informes 
produzidos por agentes do SNI, mostra como o reitor-interventor se 
mantém informado sobre as atividades políticas e sindicais no campus.

Reitoria quer cassar liminar que 
reintegra estudante expulso

Uma liminar concedida 
ao estudante Marcus Padraic 
Dunne, um dos oito expulsos 
no processo de reintegração da 
Moradia Retomada (térreo do 
bloco G do CRUSP), pelo juiz 
Valentino Aparecido de An-
drade, da 10ª Vara da Fazenda 
Pública, tem o objetivo garantir 
seu direito a concluir o curso na 
USP. 

Em nota, a reitoria escarne-
ce: é preciso que ela explique 
melhor o caso para o juiz con-
cordar com a expulsão. Seu co-
municado diz, textualmente que 
a reitoria “está tomando as pro-
vidências cabíveis para esclare-
cer os pontos que embasaram a 
decisão do juiz”.

Na verdade quem não deve 
ter entendido é Rodas. No dia 
29 de fevereiro o juiz de direi-
to declarou conceder a liminar 
“para assim suspender a eficá-
cia do ato administrativo que 
lhe impôs a momentosa sanção 
de eliminação do corpo discente 
da Universidade de São Paulo.”

Em outro trecho, o juiz argu-
menta que se tratava de um pro-
testo político e que isso, apesar 
de ser conhecido da reitoria, foi 
ignorado. “Há que se considerar 

que a comissão [da direção da 
universidade que julgou o caso 
e determinou a expulsão deste 
e de outros sete estudantes. N. 
do E.] deveria também analisar 
o móvel da conduta atribuída 
ao autor, e a própria comissão 
admitiu ter tido um fim político 
(a invasão e a ocupação busca-
vam compelir a Universidade 
de São Paulo a criar mais vagas 
para seus alunos). Esse aspec-
to da conduta é de importância 
e deveria ter sido analisado no 
conjunto das provas e do julga-
mento, mas o que parece não ter 
ocorrido. Assim, aplicando o 
princípio constitucional da pro-
porcionalidade, em tese a pena 
de eliminação aplicada contra o 
impetrante revelou-se excessi-
va, ou ao menos não bem justifi-
cada em face das circunstâncias 
subjacentes.”

Rodas prepara uma contra-
medida para impedir que o es-
tudante conclua seu curso e pre-
tende para tanto cassar a limi-
nar. Ainda assim, ele teria que 
recorrer aos meios legais para 
isso e, até o presente momento, 
a liminar em defesa do estudan-
te expulso da universidade deve 
ser cumprida.

MUITO ALÉM DAS IMAGENS “OFICIAIS”: policiais militares capturam 
imagens de praticamente todas as suas intervenções na USP. Na 
desocupação da Moradia Retomada no CRUSP (foto) não foi diferente. 
Mas a reitoria decidiu ir além: há um esquema de arapongagem na 
USP que nada deixa a dever ao SNI da Ditadura Militar.
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 AS AventURAS de RodinhAS

Episódio de hoje: 
Varrendo os comunistas

− Meu filhinho já rezou?
− Já, sim, mamãe! Rezei 

para as pessoas más explodi-
rem! Pedi pra Jesus chegar com 
uma bomba em cada mão, e 
acabar com as pessoas ruins lá 
da escola! Bum!

− Pobrezinho do Rodinhas!
− E Jesus disse que eu tam-

bém posso ajudar, porque ele 
tem muito trabalho, matando 
gente má no mundo. Jesus pe-
diu pra eu ir ensaiando, e eu 
sempre faço isso!

− Como, filhinho?
− Enfiando o dedo no olho 

das bonecas!
− Meu filhinho, você não 

precisa fazer isso! A mamãe 
também quer que as pessoas 
más morram, mas não desse jei-
to!

− Pois eu gosto desse jeito! 
Outro dia eu vi o papai falando 
com uns amigos, e todos eles 
diziam que os milicos um dia 
vão fazer como Jesus quer eu 
faça: eles vão pegar o Presiden-
te e dar um chute nele; depois, 
vão acabar com os comunistas 
do país. Quando eu crescer, vou 
ajudar Jesus a explodir os co-
munistas!

− Credo! Os comunistas, 
sim, são malvados, querem aca-
bar com a família!

− Eu não vou deixar, ma-
mãe! Eu não vou deixar! Já falei 
com Jesus, e ele me disse o que 
fazer! Disse que, por enquanto, 
tenho que furar os olhos das bo-
necas e arrancar as unhas delas! 
Outro dia, a Zulu ficou dana-
da! Ela ficou horas pintando as 
unhas da boneca (como as me-
ninas são tolas!) e eu arranquei 
todas elas em um minuto! Nin-
guém me viu! Gostei tanto disso 
que um dia vou fazer o que Je-
sus quer, sem ninguém ver!

− O importante é que meu 
filhinho não deixe que acabem 
com a família! Ouvi dizer que 
os comunistas, além de come-
rem as criancinhas (Jesus tenha 
piedade!) (faz o sinal da cruz), 
querem legalizar o divórcio! Se 
não deixarmos os comunistas 
fazerem o que querem, ao me-
nos teremos a família, a família 
abençoada por Deus!

− Mâmi pode confiar em 
mim! Vou crescer rápido e vou 
ser rei! (abraço)!

por Reginaldo Parcianello 

Essa semana tem assembleia da ADUSP
Atenção, professores, servi-

dores e estudantes! Na próxima 
quarta-feira, dia 14 de março, 
às 17 horas acontecerá a assem-
bleia da Associação dos Docen-
tes da USP (Adusp) no Auditó-
rio da História. 

Os professores discutirão 
como avaliação da conjuntura: 
“a gestão de Rodas e sua relação 

com os movimentos na USP”, 
a campanha de data-base 2012, 
que incluem as reivindicações 
de reposição salarial de 11%, 
equiparação entre os valores pa-
gos a título de auxílio-alimenta-
ção na USP, Unesp, Unicamp e 
Ceeteps e a sua incorporação aos 
salários, entre outras, e a mudan-
ça da sede da entidade.

O que os professores estão 
esperando para entrar em greve? 

Rodas ameaçou processar 
toda a diretoria Associação de 
Docentes da USP (Adusp) por 
ter afirmado que ele “desviou 
verbas acadêmicas para cons-
truções” e por ter dito que há 
superlotação nas salas de aula. 
A primeira afirmação é pública, 
pois é motivo de investigação 
do Ministério Público e a se-
gunda é comprovada todos os 
dias nas salas de aula. É evi-
dente que a ameaça é uma ten-
tativa de calar a associação, que 
denunciou esses escândalos de 
corrupção de Rodas.  

No processo contra Rodas 

movido pelo Ministério Pú-
blico estão as seguintes acusa-
ções: “violação aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, burla ao acesso de 
cargo mediante concurso públi-
co, lesão aos cofres públicos e 
improbidade administrativa”.

Diante desse ataque direto 
à Associação e dos demais ata-
ques desferidos contra os estu-
dantes nas férias, o estado de 
sítio imposto com a presença da 
PM no campus e a privatização 
do circular, o que os professores 
estão esperando para entrar em 
greve?

Sintusp divulga de pré-pauta de reivindicações 
para a campanha salarial de 2012. Veja aqui!

O Fórum das Seis já elabo-
rou o boletim com uma pré-
-pauta de reivindicações uni-
ficada para ser discutida pelas 
categorias em suas reuniões 
de unidades e assembleias. O 
Sintusp está reproduzindo e 
distribuindo o boletim do Fó-
rum das Seis para que todos 
tenham conhecimento da pré-
-pauta.

Além disso, a diretoria do 
sindicato e o CDB iniciarão as 
reuniões de unidades para dis-
cutir a pré-pauta do Fórum das 
Seis; a primeira movimenta-
ção na nova carreira; a luta em 
defesa dos empregos contra o 
PROADE e a terceirização e a 
luta contra a repressão.

Lembramos que sem a ga-
rantia de reajustes salariais e 
de manutenção do emprego, 
tudo o que foi ganho na im-
plantação da nova carreira 
pode desaparecer rapidamen-
te.

Por isso, ninguém pode se 
acomodar...

Pré-Pauta Unificada de 
Reivindicações 2012

O Fórum das Seis, reafirman-
do sua posição  pela defesa da 
autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão finan-
ceira e patrimonial das universi-
dades e do Centro Paula Souza, 
conforme o artigo 207 da Cons-
tituição Federal; pelo aumento 
de recursos financeiros do Estado 
destinados à educação pública 
básica e superior, garantindo as 
condições para a expansão com 
qualidade; pela democratização 
da universidade em seu acesso, 
produção do conhecimento e seus 
órgãos de decisão; contrária à re-
pressão aos estudantes, funcioná-
rios e professores que lutam em 
defesa da educação; pela defesa 
da isonomia e paridade entre apo-
sentados e pessoal da ativa das 
universidades estaduais paulistas 
e do Centro Paula Souza; contrá-
ria ao uso de cursos à distância na 
formação inicial e pela ampliação 
de vagas presenciais; contrária 
à terceirização e pela defesa da 
contratação somente por concur-
so público de servidores técnico-

-administrativos e docentes, em 
regime autárquico; Apresenta 
suas reivindicações para a data-
-base de 2012:

Salário

Tendo por objetivo atingir 
como piso salarial, para todos os 
que trabalham nas universidades 
estaduais paulistas e no Centro 
Paula Souza, aquele definido pelo 
Dieese, e caminhar em direção 
a uma recuperação salarial aos 
níveis daqueles praticados em 
1989, reivindicamos:

a1) Reposição de 11% para 
docentes e funcionários técnico-
-administrativos das três uni-
versidades (correspondentes à 
inflação do período maio/2011 a 
abril/2012 + aproximadamente 
4% para recuperar parte das per-
das históricas).

a2) Equiparação dos pisos 
salariais entre os servidores 
técnico-administrativos da USP, 
Unesp, Unicamp e Centro Paula 
Souza.

a3) Equiparação entre os va-
lores pagos a título de auxílio-
-alimentação na USP, Unesp, 
Unicamp e Ceeteps, bem como a 
sua incorporação aos salários.

b) Recomposição das perdas 
salariais dos servidores e docen-
tes do Centro Paula Souza, de 
acordo com índices do Cruesp do 
período de 1996 a 2011.

Permanência estudantil/
gratuidade ativa

1 - Dotação orçamentária es-
pecífica para assegurar políticas 
efetivas de permanência estudan-
til, seguindo padrões isonômicos 
entre as três estaduais paulistas e 
o Centro Paula Souza, visando:

a) Moradia estudantil para 
atender a demanda em todos o 
campi.

b) Restaurantes universitários 
em todos os campi.

c) Concessão de bolsas de es-
tudo com adoção do critério pu-
ramente socioeconômico, adotan-
do-se o valor do salário mínimo 
vigente no Estado de SP.

d) Conversão das bolsas tra-
balho ou similares em bolsas de 
estudos.

2 - Participação dos estudan-
tes na gestão das políticas de per-
manência estudantil, por meio de 
órgãos paritários e deliberativos.

liberdade de organização 
e de manifestação dos mo-
vimentos

1 - Revogação das punições e 
retirada dos processos administra-
tivos e judiciais contra ativistas e 
entidades representativas do mo-
vimento sindical e estudantil, que 
lutam em defesa da universidade 
pública:

a) Reintegração do sindicalista 
Claudionor Brandão, na USP

b) Revogação da xpulsão de es-
tudantes na USP, em 2011, devido 
à participação no movimento estu-
dantil.

c) Revogação da punição a es-
tudantes na Unicamp, suspensos em 
2011 por conta da luta pela moradia 
estudantil.

2 - Liberdade de organização, 
garantia do direito de greve e de ma-
nifestação dos movimentos sindical 
e estudantil.

- Junto aos poderes Executivo 
e Legislativo do Estado de SP, com 
vistas à promulgação de lei estadual 
complementar, destinando um per-
centual da receita de impostos às 
Universidades Públicas Paulistas 
e ao Centro Paula Souza. Tal per-
centual deve ser equivalente ao per-
centual correspondente do ICMS, 
acrescido dos percentuais devidos 
em função da ane-xação da extin-
ta Faenquil (0,07%), da criação da 
FCA/Unicamp em Limeira (0,05%) 
e da expansão da Unesp (0,13%), 
com a abertura das unidades de Ita-
peva, Sorocaba, Ourinhos, Registro, 
Tupã, Rosana e Dracena.

b) Transparência na gestão de 
recursos orçamentários e extraor-
çamentários das universidades e do 
Centro Paula Souza.

hospitais Universitários
a) Aprimoramento do caráter 

público dos Hospitais Universitá-
rios, com reversão de toda forma 
de privatização (autarquização/
OS) e apropriação privada de sua 
capacidade instalada e administra-
tiva, com financiamento público 
adequado para seu funcionamento 
e melhoria do atendimento à popu-
lação, reconhecendo sua importân-
cia para a manutenção da qualidade 
de ensino, da pesquisa e da exten-
são.

b) Jornada de 30 horas para os 
funcionários da área da saúde  (que 
trabalham diretamente no atendi-
mento à população).

Mande sua denúncia e sua opinião para o Jornal da USP Livre!
Nossas colunas estão abertas à publicação das denúncias feitas pelos estudantes, funcionários e professo-
res. Entre em contato e meta a boca no trombone: 
• e-mail: usplivre@hotmail.com • site: www.usplivre.org.br • twitter: @usplivre • facebook.com/usplivre

EDITORIAL: A defesa da universidade pública e gratuita 
sempre foi uma bandeira do movimento estudantil 

A guerra vivida na USP en-
tre estudantes, Rodas e a Polícia 
Militar tem como motivação a 
privatização da universidade.

Como a crise é intensa a 
tendência é ampliar a polari-
zação também na comunidade 
universitária e nas próximas 
eleições para a entidade geral 
dos estudantes, o DCE, isso es-
tará expresso.

A luta contra a privatização 
é uma defesa histórica do mo-
vimento estudantil, que desde 
seu surgimento teve como ban-
deira a defesa de uma univer-
sidade pública, gratuita e para 
todos. É uma luta para que toda 
a população tenha acesso à uni-
versidade e permita que todos 
possam estudar. 

A direita não é parte do mo-
vimento estudantil, visto que é 
quem controla o Estado e inter-
vém na reitoria.

Os ataques desses grupos de 
direita e a imprensa burguesa 
contra os estudantes que lutam 
eram os mesmos durante a dita-
dura militar. As calúnias contra o 
movimento estudantil geralmente 
procuravam encobrir totalmente 
o caráter político do movimento 
para apresentá-lo como algo do 
qual só participavam os “droga-
dos, vagabundos e baderneiros”.

Da mesma maneira que du-
rante a ditadura militar, esses ata-
ques são organizados hoje com as 
mesmas intenções reacionárias.

Rodas chegou a criticar o 
movimento pelo seu fundo “ide-

ológico”. A política de Rodas 
também é segue uma ideologia, 
a “neoliberal”, da tradição, fa-
mília e propriedade. Quer dar 
de presente para a iniciativa pri-
vada o patrimônio da população 
brasileira que é a USP. 

A direita está nas eleições 
do DCE para, junto com o go-
verno e Rodas, atacar o movi-
mento estudantil e calar suas 
reivindicações. A luta pelo 
“Fora Rodas” é apenas um pas-
so para a transformação total 
do regime de poder dentro da 
universidade e da necessidade 
de acabar com a intervenção do 
governo burguês nos assuntos 
da universidade. Parte dessa 
luta é o combate à direita, infil-
trada entre os estudantes. 


