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Cápsula encontrada no P1 
continua sem explicação
O vestígio de uma bala de pistola calibre .40, de uso res-
trito da Polícia Militar, foi encontrado por um estudante 
e trazido ao Jornal da USP Livre! na última semana.

Até o fechamento desta edi-
ção nem a polícia, nem a reitoria 
da Universidade apresentaram 
qualquer explicação sobre a 
cápsula de uma bala usada em 
armas de calibre .40 encontrada 
na última semana por um estu-
dante próximo ao Portão 1 da 
Cidade Universitária.

A pistola .40 é uma arma se-
mi-automática de uso restrito da 
PM. Essa arma arma substituiu 
recentemente o revólver calibre 
38 como arma oficial dos poli-
ciais em serviço.

Supõe-se que, como o P1 é o 
local em que está instalada uma 
das bases móveis da Polícia Mi-
litar no campus, a cápsula tenha 
vindo da arma de um policial 
militar. As circunstâncias em 
que esta bala teria sido dispara-
da ainda não foram esclarecidas.

O Jornal da USP Livre! 
continua a perguntar: por que 
uma cápsula de bala, de muni-
ção letal, foi encontrada den-
tro da Cidade Universitária? 
Quem a disparou? Por que? A 
comunidade universitária con-
tinua sem respostas e apenas 
com a imposição de que a PM 
está na USP para garantir a sua 
“segurança”...

Estudantes, fiquem atentos! 
Ao encontrarem vestígios 

da ação policial como cápsu-
las de balas espalhadas, res-
tos de bombas de gás etc., não 
toquem nesses objetos com as 
mãos nuas, proteja-as usando 
um saco plástico ou uma fo-
lha de papel para também não 
deixar suas impressões digitais 
nesses materiais que podem 
servir de prova da ação crimi-
nosa da polícia.

O Jornal da USP Livre! 
recebeu mais uma denúncia da 
arbitrariedade e do abuso pra-
ticado cotidianamente pela Po-
lícia Militar em toda a cidade 
e, em particular, no campus da 
Universidade de São Paulo, co-
locado sob estado de sítio pelo 
governo do PSDB e o reitor-
-interventor João Gran-
dino Rodas.

Reproduzimos 
aqui, na íntegra, o 
relato enviado por 
um estudante que 
preferiu o anonimato:

“Vou passar um re-
lato, pois preciso contar 
a mais pessoas do que só 
meu círculo pessoal.

“Na noite do dia 14/3 
eu saí do P3 e fui à casa de 
um amigo ali por perto. Saí 
de lá e segui pra minha casa, 
que fica perto, por volta das 
2h da madrugada. No caminho 
uma viatura com dois policiais 
me parou, e um policial desceu 
já apontando uma arma a mim 
falando para eu ficar de costas. 
Ele me revistou, viu que não ti-
nha nada de errado, e então ficou 
me perguntando “de onde você 
vem e pra onde vai?”. Eu disse 
que vinha da casa de um amigo 
e ia pra minha casa, que ficava a 
um quarteirão, mas ele continu-
ava repetindo a pergunta, como 
se eu estivesse mentindo. Ele me 
perguntou se eu era estudante da 
USP, e quando eu disse que sim 
ele falou que “era difícil falar 
com estudante”. Ele pediu meu 
RG, eu dei, e ele falou pra eu es-

perar encostado a um muro e foi 
revistar um homem que estava 
passando de carro. 

“Depois que liberou o ho-
mem, ele voltou a mim e come-
çou a perguntar como o meu RG 
foi parar no bolso dele, e ficou 
me TORTURANDO gritando 
perguntas sobre quem eu era 

(?) e onde estava a pes-
soa que estava comigo, 
sendo que em todo mo-
mento eu estava sozi-

nho. Quanto mais eu 
dizia que não 

entendia o 

q u e 
ele estava 
falando, mais ele me 
ameaçava dizendo que eu estava 
mentindo e que iria me levar pra 
delegacia, chegando inclusive a 
abrir a porta de trás da viatura e 
quase me jogar pra trás.

“Eu fiquei parado olhando 

para ele, perplexo, sem enten-
der nada... eu não estava fa-
zendo nada errado e não tinha 
a mínima noção do que falar 
para ele, porque ele ficava in-
sistindo em falar coisas que não 
tinham nenhum sentido. Eu não 
sabia se ele estava delirando ou 
fingindo haver alguma situação 
errada para me incriminar sem 
nenhum motivo, então fiquei 
em pânico sem saber o que es-
perar daquela situação insana. 
Acho que minha falta de reação 
não deu muito interesse a ele, 
então ele me mandou ir embo-
ra correndo, dizendo que se eu 
quisesse eu poderia ligar para o 

190 para reclamar dele, o que 
deixa claro que ele sabe que 
a atitude dele não vai ser re-
preendida.

“Eu me senti tão ame-
açado que agora prefiro 

muito mais encontrar 
um bandido do que 

um policial. 
“Eu ouvi 

histórias de 
estudantes das 
quais eu duvi-

dei, mas agora 
ficou muito claro 

pra mim que muitos policiais da 
região da Cidade Universitária 
não procuram conter a crimi-
nalidade, mas sim coagir cida-
dãos”.

Denúncia: maiS Uma DemonStração De Por qUe oS eStUDanteS LUtam

Pela saída da PM do campus

A munição é de uso restrito da 
Polícia Militar e o vestígio de que 
uma arma tenha sido disparada 
foi encontrado dentro da Cidade 
Universitária.

Mande sua denúncia para o Jornal da USP Livre!
• e-mail: usplivre@hotmail.com  • site: www.usplivre.org.br 
• twitter: @usplivre   • facebook.com/usplivre

Rodas, o mau capataz!
Concomitante a Rodas am-

pliar a presença da PM no cam-
pus, ele, mui sorrateiramente, se 
evade, fugindo do campus, indo 
para um prédio fora da USP, 
num distrito industrial em Santo 
Amaro. Ou seja, ele aumenta o 
efetivo armado no campus, que, 
em alguns momentos, vira um 
verdadeiro campo de batalhas 
nas mãos da PM (deveria ser 

um campus acadêmico!!!), só 
para ele ficar longe disso, ven-
do pela TV em seu caro gabi-
nete. O antidemocrático Serra 
escolheu mal seu capataz para a 
USP. Um capataz que não fica 
na fazenda e cria esse rebuliço 
todo, não mereçe ser capataz!

José Brasílio Gnecco, 
Psicólogo, Administrador e pós gradu-

ando de Educação.

EDiTORiAl:

Quem a polícia protege?
Rodas usou de maneira cí-

nica e oportunista a morte de 
um estudante na Cidade Uni-
versitária para convencer a to-
dos de que a presença da polí-
cia no campus era necessária 
à segurança da comunidade.

A imprensa capitalista re-
petiu essa ladainha exausti-
vamente e surgiram até índi-
ces que mostravam a queda 
da criminalidade.

Mas, como era inevitá-
vel, os estudantes se revol-
taram. Por um motivo muito 
simples: ideologias à parte,  a 
presença da polícia no cam-
pus se revelou concretamente 
como um abuso aos olhos dos 
estudantes.

Em apenas dois meses, 
centros acadêmicos foram in-
vadidos, estudantes aborda-
dos quando apenas liam ou 
conversavam, estudantes ne-
gros parados por puro racis-
mo da polícia. A PM entrou 
na biblioteca, parou carros, 
ameaçou pessoas e finalmen-
te quis levar para a delegacia 

três estudantes que portavam 
drogas. Foi o estopim.

Mas ela não parou por aí. 
Mesmo depois da revolta, 
talvez se sentindo fortaleci-
da pela campanha exaustiva 
da grande imprensa a seu fa-
vor, chegou a agredir um es-
tudante, negro, que se encon-
trava no Espaço de Vivência 
do DCE. Um escândalo, mas 
tudo foi logo abafado: os po-
liciais tinham se “excedido” 
e foram afastados. 

No entanto, as aulas volta-
ram e a polícia continua com 
suas barbaridades: revistou 
crianças que tomavam o cir-
cular, “brincaram” (hipótese 
mais benevolente) com suas 
armas no P1 e não param de 
surgir denúncias de aborda-
gens abusivas e repletas de 
ameaças.

Essa é a natureza da polí-
cia brasileira. É uma polícia 
militar, cuja função primor-
dial é reprimir, não proteger. 
Aliás, não apenas ela não é 
uma proteção, como tem se 

revelado claramente como 
uma ameaça à segurança dos 
estudantes.

Armas apontadas para a 
cara de estudantes, revistas 
noturnas e ameaças com a 
certeza da impunidade. isso é 
a segurança que Rodas tanto 
prometeu? Como o estudan-
te disse em seu relato, muitas 
vezes nos sentimos mais se-
guros com o bandido.

Até quando os estudan-
tes, funcionários e professo-
res terão que conviver com 
homens armados que agora 
têm poder sobre nossa vida 
na universidade? Até quando 
esse estado de sítio na USP?

Se fora do campus, a po-
lícia protege a burguesia e 
seu estado contra os traba-
lhadores, na USP serve para 
proteger apenas o reitor-in-
terventor e os investimentos 
privados que crescem sob a 
gestão de Rodas, contra to-
dos os que se opuserem à 
privatização e destruição da 
universidade.

O que as motos da ROCAM 
fazem nos corredores do CRUSP?

Na última semana mais uma 
cena absurda promovida com o 
apoio do REitor Rodas. Além 
das duas filas imensas para o 
jantar no Bandejão, a ROCAM, 
PM de moto, passou várias ve-
zes entre as filas no corredor do 
CRUSP.

O clima de terror e persegui-
ção é sistemático. Havia alguém 
ameaçado de assassinato? As-
salto relâmpago às 18h no cor-
redor do CRUSP? Não. Não é 
nada disso.

isso aconteceu uma sema-
na após os estudantes realiza-

rem um “pula-catraca” contra o 
fechamento do bandejão na en-
trada e saída com novas catra-
cas instaladas pelo reitor-inter-
ventor.

Os defensores da PM no 
campus dizem que ela está lá 
para proteger os membros da 
comunidade universitária dos 
“criminosos”. 

Essa ação da PM comandada 
por Rodas demonstra mais uma 
vez que os criminosos para Ro-
das são os estudantes que lutam 
por melhores condições de estu-
do, alimentação e moradia.

livre!
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Estudantes, funcionários e professores em defesa da universidade pública e das liberdades democráticas,
Este é o seu jornal. Contribua! Promova-o! Defenda-o!

O Jornal da USP Livre! é uma iniciativa dos estudantes da USP que 
participaram da ocupação da Reitoria contra a PM, os processos e a ditadu-
ra do reitor-interventor João Grandino Rodas. 

Desde o início do ano letivo, o Jornal da USP Livre! vem sendo 
distribuído gratuitamente e diariamente na Cidade Universitária com 
uma tiragem média de 3.800 exemplares. Mas isso não é suficiente. 

Para satisfazer seu propósito de impulsionar a luta dos estudantes 
contra a ditadura do reitor-interventor, a intervenção policial, e em de-
fesa da universidade pública e gratuita e do poder estudantil, é preciso 
chegar mais longe e falar a um número ainda maior de estudantes.

Até agora, o jornal vem se sustentando financeiramente apenas com 
a contribuição espontânea dos estudantes que depositam suas moedas 
e notas de pequeno valor nas latinhas carregadas pelos companheiros 
que distribuem o jornal pelo campus.

Para chegar mais longe, aumentar sua tiragem e número de pági-
nas , o Jornal da USP Livre! pede a sua contribuição financeira, seu 
tempo e sua participação na construção de um órgão de combate por 
uma USP Livre!.

Chamamos a todos que apoiam esta luta a contribuir com seus textos, idéias e 
apoio material e a ajudar a sustentá-lo como um organizador coletivo da luta contra a privatização da USP.

escreva para: usplivre@hotmail.com

Reitoria utiliza USP Destaques para 
mostrar desprezo às manifestações que 
exigem o fim de perseguições políticas

Quem leu o último USP 
Destaques (ed. nº 56) sabe que 
a reitoria se posicionou publi-
camente sobre toda a manifes-
tação na USP e do desprezo que 
tem por ela. 

Reconhece como legítimo 
o decreto de 1972, que é o re-
gimento interno disciplinar, di-
zendo que a comunidade uspia-
na não pode viver sem regras, 
mas não tratou do fato que esse 
regimento, feito obviamente du-
rante a ditadura militar, dá todas 
as condições para punir com ex-
pulsões estudantes que realizam 
manifestações políticas. 

legitima também a PM e o 
papel que ela cumpre no cam-
pus, pois constitucionalmente a 
Polícia estaria resguardada para 
atuar aqui. 

Chama os estudantes da USP 
de vândalos, e propaga a calú-
nia de que alguns deles teriam 
sumido com documentos da 
Universidade, não dizendo que 
a reitoria não respeitou a pre-
sunção de inocência dos alunos. 
isso porque os expulsou, mas 
não conseguiu provar que os 
acusados são culpados. Exem-
plo disso foi a decisão da Jus-
tiça estadual que determinou a 
reintegração do aluno Marcus 
Padraic Dunne. Segundo o juiz 
Valentino Aparecido de Andra-
de, a pena foi “excessiva” ou 

“ao menos não bem justifica-
da”. 

Ainda diz que são “autoin-
tulados perseguidos pela di-
tadura” os professores que 
assinaram o Manifesto pela De-
mocratização da USP, que con-
tou com a assinatura de mais 
de 200 nomes. O que dirá so-
bre isso a família de Zuzu An-
gel, que assinou o manifesto? 
E todos os outros familiares de 
pessoas mortas pelos milita-
res que assinaram o manifesto 
in memorian? Os “autointula-
dos”? O que dirá os perseguidos 
políticos e torturados como fo-
ram Aton Fon, Celso lungaret-
ti, Emir Sader, Chico de Olivei-
ra e muitos outros uspianos?

Realmente, se a USP se uti-
liza de seu veículo institucio-
nal para tentar justificar a perse-
guição política contra qualquer 
indivíduo, organizado ou não, 
que se posiciona contra a po-
lítica adota por ela e que ainda 
quer a Universidade tome ou-
tros rumos se não do conheci-
mento cada vez mais privatiza-
do e inútil, realmente chegamos 
ao ponto máximo da ausência 
de liberdade política dentro da 
Universidade. Assim como fez 
com a liberdade de produção 
científica, a reitoria quer ma-
tar a liberdade de manifestação 
e associação, se utilizando de 

um regimento baseado nos pre-
ceitos de um regime de exceção 
para nomear e julgar indivídu-
os como vândalos, extremistas e 
agressores. 

Vale lembrar que Rodas con-
quistou o segundo lugar nas 
eleições para reitor e que es-
sas eleições são feitas com um 
número muitíssimo restrito de 
toda a comunidade acadêmica. 
Rodas foi nomeado para assu-
mir o cargo pelo governador da 
época, José Serra. Começou a 
governar a USP a partir de uma 
artimanha de quem não respei-
ta os princípios democráticos da 
maioria - ainda que uma maio-
ria restrita a um grupo peque-
no. Atualmente é investigado 
pelo Ministério Público com a 
acusação de descumprir os pre-
ceitos da administração públi-
ca por nomear pessoas sem con-
curso público. E assume com 
determinação a tarefa de minar 
os opositores político da USP 
privatizada. 

Um golpe nos colocou fren-
te à ira desse governante, espé-
cie de falsário-reitor-ditador. A 
comunidade acadêmica no seu 
conjunto - professores, funcio-
nários e estudantes - vai respon-
der à altura?

aline Scarso,
Estudante de Ciências Sociais

 aS aventUraS De roDinhaS

Episódio de hoje: O Coiseas
Como vocês sabem, Rodinhas, 

o discípulo amado da tia Geralda, 
fica sonhando com o dia em que 
se vingará dos colegas, quando ele 
for o “Rei da Faculdade”. Ele ima-
gina, então, como poderá criar um 
órgão para dar um “coice” nos alu-

nos maus, que, além de subversivos, 
precisam de moradia estudantil:

− Vou criar o COISEAS, o Cen-
tro de Obrigações e imposições SE-
cretas da Administração Superior. 

.
por reginaldo Parcianello 

MORADORES DO CRUSP DENUNCiAM: 

Porteiros não podem mais 
conversar com estudantes

O Jornal da USP Livre! 
foi comunicado por moradores 
do CRUSP que existe uma 
orientação da COSEAS para 
que os porteiros dos blocos 
não tenham nenhum contato 
com os residentes. Estão sen-

do vigiados para que não ten-
ham uma “boa” relação com 
os estudantes. Querem que 
os porteiros sejam inimigos 
dos moradores e sirvam como 
testemunha de todas as arbitra-
riedades da reitoria calados.

Moradia estudantil ou prisão?
Nas redes sociais, os es-

tudantes denunciaram que 
a segurança da USP está re-
vistando compras de super-
mercado dos moradores do 

CRUSP. O relato foi de um 
funcionário de entrega do su-
permercado Padrão para um 
estudante. Enquanto isso, na 
adega do reitor...

OPiNiÃO 

A Universidade não pode 
voltar à Idade Média
“Ache a verdade, porque a verdade o livra”

Atualmente surgiu um 
grupo de graduandos denomi-
nados “Reação”. Embora não 
tenham um programa defini-
do de chapa para o Diretório 
Central dos Estudantes, apre-
sentam-se como uma crítica 
à “partidarização e ideologi-
zação do movimento estudan-
til”.

Surgidos no ano passado, 
defendiam que o movimento 
estudantil deveria ser aparti-
dário e apolítico, embora mal 
sabem eles, usando Aristó-
teles (que devem conhecer 
bem, pois é a base do mode-
lo de universidade que defen-
dem) que o “homem é por na-
tureza um animal político”.

Passadas as eleições e os 
pífios resultados por eles al-
cançados, as máscaras co-
meçam a cair. Vários mem-
bros são, na verdade, filiados 
a partidos, de centro-direita, 
notadamente o PSDB e PV.

Nada contra a vinculação 
a partidos, Aristóteles certa-
mente aprovaria (não é neces-
sário citar Marx, pois além de 
terem medo, nunca consegui-
ram entender a primeira pági-
na do Manifesto).

Mas por que esconder a 
vinculação a esses partidos? 
Certamente isso tem a ver 
com o projeto que eles têm de 
Universidade.

Analisemos um pouco os 
principais membros da Rea-
ção e sua cabeça institucio-
nal. Além do dirigente, os 
demais, notadamente os da 
FFlCH, funcionam como 
seus funcionários, batendo 
boca em assembleias, tumul-
tuando e poupando seu que-
rido líder da exibição desme-
dida.

Um dos cabeças da “Re-

ação” é o aspirante a pastor 
lucas Sorrillo, da Politécni-
ca. Membro atuante da As-
sembleia de Deus, concorda, 
como todo fiel evangélico, 
com as premissas dessa sei-
ta: bancada evangélica com 
a mistura pornográfica entre 
Estado e religião, fanatismo 
e perseguição a grupos por 
eles definidos como “privi-
legiados” como movimento 
negro, grupos homossexuais 
e feministas.

logo, se estamos obser-
vando, na política brasileira 
o crescimento da interferên-
cia de setores religiosos na 
vida política e civil, o mesmo 
ocorre na USP.

Como membro da Assem-
bleia de Deus, ligado à Ju-
ventude do PSDB e sua ala 
evangélica radical e raivosa, 
certamente vai propor:

1) O fim de festas univer-
sitárias, substituídas por lou-
vores com cantores gospels!

2) implantação do Proje-
to “Eu escolhi esperar”, que 
prega a virgindade dos jovens 
e o sexo heterossexual, de-
pois do casamento e somen-
te reprodutivo!

3) Código de vestimenta 
para mulheres... roupas inde-
centes não!

4) Seleção de livros uni-
versitários... Nada de Marx e 
autores pagãos! A moda ago-
ra é estudar psicologia com 
Silas Malafaia e finanças com 
Edir Macedo!

5) incluir nas letras a ha-
bilitação em Línguas! Hana 
Macantarva Suya! 

6) Construção do novo 
templo de Salomão na Praça 
do Relógio!

alberto magno

Nas eleições para o dCe, o Jornal da USP Livre! apóia e 
chama os estudantes a participar da campanha da chapa: 

Conheça a chapa e seu programa: 
blog: 27deoutubro.blogspot.com • Facebook: www.facebook.com/27deoutubro • 
YouTube: www.youtube.com/27deoutubro • e-mail: 27outubro.usp@gmail.com


