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A verdAde vem à tonA: denúnciA

A PM da USP está 
envolvida com o 
tráfico de drogas

Não precisamos falar nada. 
Nos limitaremos, nesta edição, 
a reproduzir e comentar breve-
mente o que a reportagem do 
Jornal da Band mostrou na noite 
desta terça-feira, 28 de março. 
Abordaremos o tema novamente 
e com maior profundidade nas 
próximas edições do Jornal da 
USP Livre!, não perca!

Uma equipe de reportagem 
da Rede Bandeirantes de tele-
visão teve acesso a relatórios 
secretos produzidos pela equipe 
de inteligência da Polícia Civil 
de São Paulo. O apresentador, 
Ricardo Boechat, afirmou que 
“os documentos pedem a in-
vestigação de policiais militares 
por envolvimento com o crime 
organizado, mas esses pedidos 
foram engavetados”. Isso sig-
nifica que o governo sabe das 
denúncias e de muito mais e 
simplesmente se recusa a tomar 
qualquer providência contra os 
policiais. 

Segundo a reportagem, a di-
visão de inteligência do DHPP 
(Departamento de Homicídios 
e Proteção à Pessoa) colheu in-
formações na comunidade São 
Remo, vizinha à Cidade Univer-
sitária, que levaram à prisão de 
Irlan Santiago, conhecido como 
“Queiroz” e Daniel Celeste de 
Souza, o “Lanlan”, que confes-
saram ter assassinado o estudan-
te Felipe Ramos Paiva, em maio 
do ano passado.

Um ex-investigador do DHPP 
forneceu as informações ao Jor-
nal da Band que mostrou que 
todas as operações criminosas 
na região sejam controladas pelo 
grupo criminoso PCC, e também 
que a organização paga semanal-
mente elevados valores aos poli-
ciais do 16º DP, também vizinho 
à USP, que atuam na favela.

Ocorre que, segundo a re-
portagem, “mesmo tendo rece-
bido o documento, a Secretaria 
de Segurança Pública designou 
os policiais do 16º DP para fa-
zer o patrulhamento na Cidade 
Universitária”.

A reportagem da Band afir-
ma: “por lei, todos os crimes 
levantados por eles precisam 
obrigatoriamente ser investiga-
dos. Só que quando as denún-
cias envolvem policiais milita-
res suspeitos de crimes ou que 
possuam ligação com organiza-
ções criminosas que atuam no 
estado, os relatórios vão para 
um arquivo”.

Ou seja, o governo do Esta-
do, para servir a fins escusos, 
colocou pessoas que ele sabia 
ter envolvimento com o tráfico 
entre os estudantes da universi-
dade para vigiá-los.

O mesmo grupamento poli-
cial é também responsável pela 
segurança e o policiamento do 
Palácio dos Bandeirantes, sede 
do governo de S. Paulo. 

Há um mês a equipe da TV 

Bandeirantes tenta, sem suces-
so, marcar uma entrevista com 
o secretário de segurança Antô-
nio Ferreira Pinto.

O relatório relaciona a morte 
do estudante da FEA ao tráfico 
de drogas que teria na favela 
São Remo uma espécie de base 
permanente.

Os crimes e a “falta de segu-
rança” na USP foram as justifi-
cativas escolhidas pela reitoria e 
o governo do Estado para impor 
a presença da Polícia Militar no 
campus. A investigação condu-
zida pela Polícia Civil revela 
que, ao invés de ter sido trazida 
à USP para “solucionar” o pro-
blema da segurança, a Polícia 
Militar é parte do problema e, 
ao que tudo indica, está na folha 
de pagamento do tráfico. 

Rodas e a direita usaram de 
maneira oportunista a morte 
do estudante da FEA para jus-
tificar um plano que desejavam 
colocar em prática desde 2007, 
quando os estudantes ocuparam 
a reitoria por mais de 50 dias. 

Pouco a pouco as maquina-
ções vêm sendo desmascaradas. 
A PM não serve para garantir 
a segurança de ninguém, pelo 
contrário, como já afirmamos 
diversas vezes, foi colocada na 
USP para reprimir aqueles que 
lutam em defesa da universida-
de pública e gratuita contra os 
planos de privatização de Rodas 
e do governo do PSDB.

reportagem da tv Bandeirantes abre a tampa do esgoto:
A Secretaria de Segurança Pública do estado se recusou a acatar a denúncia: “muito do que é descoberto, vira um simples 
relatório que, depois de passar pelo crivo da cúpula da Secretaria de Segurança pública do Estado, é arquivado sem que os 

crimes descobertos sejam devidamente apurados”. 
o governador sabia: “alguns trabalhos meus, com certeza, o governador, o secretário de segurança pública, o delegado geral, o comandante 

da PM têm ciência”, disse o ex-investigador da Polícia Civil que elaborou o relatório mostrando a relação da PM com o PCC.
“Os criminosos [que mataram o estudante Felipe Ramos Paiva] estavam envolvidos com o tráfico de drogas [são protegidos 
pelos traficantes que dominam o tráfico na região]. Tudo é controlado pelo Primeiro Comando da Capital, o Pcc, que paga 

semanalmente elevados valores aos policiais militares que atuam na área [do 16º dP, vizinho à USP]”.
“Mesmo tendo recebido o documento, a Secretaria de Segurança Pública designou os policiais do 16º DP para fazer o 

patrulhamento na Cidade Universitária”.
Pms recebem encomendas de morte do Pcc: “agora, quem aperta o gatilho, são policiais militares”, disseram os apresentadores 

do Jornal da Band prometendo uma sequência de reportagens sobre o caso

PMs reprimem os estudantes e acobertam o tráfico.
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Mande sua denúncia e sua opinião para o Jornal da USP Livre!
O Jornal da USP Livre! é uma iniciativa dos estudantes da USP que participaram da ocupação da Reitoria contra a PM, os pro-

cessos e a ditadura do reitor-interventor João Grandino Rodas. 
Nossas colunas estão abertas à publicação das denúncias feitas pelos estudantes, funcionários e professores. Entre em conta-

to e ponha a boca no trombone:  
• e-mail: usplivre@hotmail.com • site: www.usplivre.org.br • twitter: @usplivre • facebook.com/usplivre

 AS AventUrAS 
de rodinhAS
Episódio de hoje: 
Titio Reale,  
o mago

Titio Reale era um mago mui-
to importante, pois ele era 

capaz de transformar qualquer 
lei e decretos cerceadores dos 
direitos civis e humanos em uma 
“Constituição”. Tinha, como 
todo mago, a virtude da sobrie-
dade, que desvinculava sua ima-
gem da face do horror que atin-
gia também a Universidade.

Quando os Salvadores da 
Pátria removeram o Presidente, 
em 1964, prometendo convocar 
eleições tão logo fosse restabe-
lecida a ordem – e muitos leva-
ram fé nisso –, foi necessário 
legitimar a existência de gene-
rais ocupando o poder de civis 
eleitos pelo soberano, o povo.

Depois de expurgar juízes e 
cassar parlamentares, além de 
outros milhares de atos arbi-
trários, foram promulgadas leis 
que atentavam contra os direi-
tos básicos dos cidadãos: fim 
da liberdade de imprensa e livre 
difusão da cultura (anotem bem 
isso, pois já não há mais censu-
ra, graças a Deus!), perseguição 
política, prisões preventivas 
sem direito a advogados, etc.

Titio Reale, mago esperto, 
junto com Gaminha e outros, 
convenceu os maiores juristas 
do país que era possível pren-
der legalmente uma pessoa por 
sessenta dias, sem nenhuma 
acusação formal, sem que a fa-
mília soubesse, como se a pes-
soa tivesse sido abduzida. Esse 
tempo era necessário para, di-
gamos, refrescar as ideias do 
suposto “terrorista”. Os ares 
do DOPS, DOI-CODI e de di-
versas delegacias eram os mais 
adequados para isso. Quanto 
mais fundo o porão, melhor. 

E então aquilo que para mui-
tos parecia não existir, a ditadu-
ra, acabou revelando aquilo que 
realmente era: a supressão total 
do Estado de Direito. Claro que 
Titio Reale, o grande mago, 
bem como outras pessoas dig-
nas, fazia de conta que estava 
tudo bem, e que o país estava 
dentro das leis internacionais.

Com tantas prisões arbitrá-
rias, torturas bárbaras, assas-
sinatos e suicídios forjados, é 
digno de nota o feito de titio 
Reale, que transformou a bar-
bárie em lei e, fingindo-se de 
morto em meio à convulsão so-
cial, reinou como a mítica Inês 
de Castro, em Portugal. Nem 
Merlin faria melhor!

por reginaldo Parcianello

ELEIçõES PARA O DCE

Chapa Reação: um 
marionete do PSDB

Nesta semana, circulou nas 
redes sociais um fac-símile de 
um boletim assinado pela Ju-
ventude do PSDB de Ribeirão 
Preto que diz, textualmente:

“‘Chapa Reação’ para DCE-
-USP é presidida por membro 
da JPSDB-São Paulo

“Carmo Oliveira da JPS-
DB - Franco da Rocha concor-
re para presidente do DCE da 
USP pela chapa Reação. Com 
propostas coerentes e aparti-
dárias, o grupo liderado por 
Carmo pretende tirar a chapa 
de extrema esquerda hoje em 
gestão no referido DCE. Na 
USP-Ribeirão Preto a Reação 
recebeu apoio da Macro JP-
SDB Ribeirão Preto através 
do transporte dos materiais de 
campanha que foram entregues 
ao uspiano Ricardo Saito, que 
coordena a campanha da chapa 
no campus da USP em Ribeirão 
Preto’”. 

Ou seja, para quem ainda não 
sabe, a chapa Reação é dirigida 
pelo PSDB. Segundo as decla-
rações de um dos três membros 
que romperam com a chapa às 
vésperas da eleição,  parece que 
nem mesmo todos os membros 
da própria chapa Reação sabem 
quem os está liderando.

Thiago Salvagio, da Enge-
nharia de Lorena, rompeu com 
a Reação e escreveu: “Não me 
sinto confortável em um lugar 
onde questões afloram e não 
são solucionadas, chapa na 
qual não membros tem muito 
mais informação e poder de 
decisão que a maioria dos 61 
inscritos.

“(...) Me recusei por um 
tempo a acreditar que as car-
tas estivessem marcadas des-
de o começo e que cordas es-
tejam sendo amarradas e  en-
tre os 61 existam ventríloquos 
e laranjas”. 

O fac-símile do boletim da Juventude do PSDB que circulou na última 
semana nas redes sociais traz uma revelação: “presidente” da chapa é 
também membro da Juventude do PSDB de Franco da Rocha.

Você sabia?
Carmo Oliveira (foto), da Juventude 
do PSDB de Franco da Rocha, é o 
“candidato a presidente do DCE” 
pela chapa “Reação”, segundo ela 
própria, a mais “apartidária” das 
eleições para o DCE. E como!

Quem é quem nas eleições para o DCE da USP:

Reação

Não é hora de lutar... 
mas de votar na gente!

28 DE MARçO DE 1968:

Há exatos 44 anos, o estudante Edson 
Luís era assassinado pela ditadura

O “Maio de 1968” brasileiro 
começou, na realidade, em março 
e foi deflagrado a partir do assas-
sinato, pela ditadura, de um es-
tudante secundarista de 16 anos. 
Edson Luís de Lima Souto foi 
morto no Rio de Janeiro a 28 de 
março de 1968, há exatos 44 anos. 

Essa foi a primeira vez em que a 
ditadura brasileira matou um estu-
dante, e a ação provocou uma re-
volta generalizada na população. 

Diante desse assassinato, os 
estudantes, sabendo que a polícia 
tentaria desaparecer com o corpo 
do rapaz, levam-no em passeata 

até o prédio da Assembleia Le-
gislativa do Estado da Guanabara. 
Lá foi feita a autópsia e o velório 
do estudante.

Iniciou-se a partir daí uma 
onda de manifestações que amea-
çavam botar a baixo o regime mi-
litar. A resposta dos militares foi o 

endurecimento da repressão, e as 
ações defensivas do governo cul-
minariam com a instauração do 
hediondo Ato Institucional nº 5.

Por outro lado, o incidente do 
dia 28 de março foi também o 
estopim de um gigantesco movi-
mento popular contra ditadura.


