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PMs assuMeM o coMando da Guarda universitária e forMaM...

A guarda pretoriana 
do reitor-interventor

• pós-graduação está sendo privatizada
• mais estudantes estão ameaçados de expulsão por 
lutar contra a privatização e a repressão na universidade
• um PM assume o comando da SS de Rodas
É preciso dar uma resposta aos ataques do reitor-interventor...

TODOS À 
ASSEMBLEIA GERAL 
DOS ESTUDANTES
QUINTA-FEIRA, 19/4,  ÀS 18H, 
NO PRÉDIO DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Com a admissão do coro-
nel reformado da PM, Luiz de 
Castro Junior, o reitor-interven-
tor João Grandino Rodas está 
institucionalizando a repressão 
na Universidade. Como afirmou 
o próprio jornal da direita pau-
listana, O Estado de S. Paulo, 
“o estilo-Polícia Militar de se-
gurança pública vai assumir de 
vez o cotidiano da Cidade Uni-
versitária”.

Além do coronel Luiz de 
Castro Jr. no comando geral da 
Superintendência de Seguran-
ça criada por Rodas, outros dois 
policiais militares assumirão 
a responsabilidade direta pelo 
patrulhamento na capital e nas 
unidades do interior.

A Guarda Universitária tem 
como princípio de funciona-
mento a guarda patrimonial. 
Ou seja, zela, cuida, defende e 
preserva um patrimônio. A lei 
que rege o funcionamento da 
Guarda Universitária abriu a 
brecha para a total negligência 
da entidade com os estudantes 
e funcionários da universi-
dade. O episódio mais escanda-
loso ocorreu em dezembro de 
2010, quando o estudante Sam-
uel Souza sofreu uma parada 
cardíaca e não foi socorrido pe-
los guardas a tempo.

Não existe o menor com-
prometimento da Guarda Uni-
versitária para com o maior 
patrimônio da universidade:  

seus estudantes. 
Rodas, mais uma vez, 

aproveitou-se da desmorali-
zação do órgão responsável 
pela segurança para instituir seu 
plano de repressão política. Cri-
ou a Superintendência de Segu-
rança, diretamente submetida à 
reitoria e nomeou como super-
intendente o ex-coronel da PM 
Luiz de Castro Junior. 

No boletim USP Destaques 
nº 57 (de 29/3/2012), Rodas jus-
tifica a nomeação de uma manei-
ra muito oportunista. Conclui, 
através de longas e monótonas 
explicações, que a Segurança 
do Campus não tinha “capaci-
dade técnica” para promover a 
segurança dos frequentadores 
da USP; segundo a reitoria, tal 
função caberia somente à Polí-
cia Militar.

A reitoria aproveitou o mo-
mento da desorientação da co-
munidade acadêmica em relação 
à morte do estudante Felipe Ra-
mos Paiva, em 2011, assassina-
do dentro do campus, para esta-
belecer seu controle, instituindo 
a repressão policial. 

O objetivo que se esconde 
por trás do convênio com a PM 
para “dar fim” ao terror da “vi-
olência no campus” é estabelec-
er a repressão política àqueles 
que se opuserem ao plano de 
privatização da USP. 

O próprio histórico do ofi-
cial nomeado por Rodas para 

promover a “segurança dos 
campi” torna o argumento to-
talmente falso. Luiz de Castro 
foi escolhido a dedo por Álva-
ro Camilo, ex-comandante-ger-
al da PM paulista aposentado 
recentemente. 

O comandante-geral Álvaro 
Camilo ficou conhecido como 
sendo um policial “linha dura” 
pela dentro da própria corpo-
ração. Na sua ficha encontram-se 
a participação nos mais grotes-
cos acontecimentos recentes:  
a“higienização” da Cracolân-
dia, a desocupação da reitoria e a 
desocupação do Pinheirinho, em 
S. José dos Campos. 

Questionado sobre a ca-
pacidade do novo superinten-
dente de Rodas, o ex-coman-
dante-geral declarou que “Luiz 
de Castro Júnior é reformado 
da PM de SP e a escolha dele 
foi feita a dedo, justamente 
porque todos aqueles que mili-
tam na área conhecem ele como 
uma pessoa de grande sensibil-
idade”. 

O movimento estudantil re-
pudiou de maneira muito incisi-
va a presença da PM no campus. 
Submeter a Guarda Universi-
tária ao comando da Polícia 
Militar é um meio de camuflar a 
presença policial na USP. Obvi-
amente, não se trata da garantia 
de segurança; mesmo porque os 
reitores que antecederam rodas 
argumentavam que os casos de 

estupro, assaltos, sequestros e 
furtos nos campi não poderiam 
ser prevenidos porque a Guarda 
Universitária estava incumbida 
de proteger o patrimônio. Ag-
ora, como um oficial escolhi-
do a dedo pelo comandante que 
instituiu o terror no Pinheirin-
ho, na Cracolândia e na desocu-
pação da reitoria da USP poderá 
garantir “segurança” à comuni-

dade acadêmica?
A imprensa comunicou que 

só para a Guarda Universitária 
serão reservados R$10 milhões 
para treinamento de 380 ho-
mens e compra de equipamen-
tos. A resposta dada pelo rei-
tor-interventor é transformação 
da Guarda Universitária em um 
aparelho de repressão policial 
completo. 

O coronel Luiz de Castro Júnior, segundo a revista Veja:
“Ele é contra a legalização das drogas e dificilmente se 

separa do seu ‘três oitão’. Filho, pai, irmão e cunhado de 
policiais militares, permaneceu por 34 anos na corporação 

até se aposentar como coronel, no fim de fevereiro”.

EditORiAL:

Por que assembleia?
Seis estudantes já foram ex-

pulsos e uma nova leva de pro-
cessos promovidos pela reito-
ria veio para complementar as 
prisões e processos sofridos na 
Justiça comum pelos estudantes 
que participaram das últimas 
mobilizações contra a ditadura 
do reitor-interventor na USP.

Além disso, Rodas contin-
ua avançando com seu plano de 
privatização, com a alteração do 
Estatuto da Pós-Graduação que 
prevê o estabelecimento de mais 
cursos pagos na universidade.

E para tentar impedir que os 
estudantes se levantem contra 
essas medidas o reitor-interven-
tor indicou uma nova direção, 
composta por policiais mili-

tares, para a Guarda Universi-
tária, criando a Superintendên-
cia de Segurança (SS).

A Assembleia Geral é o es-
paço de discussão e deliberação 
no qual os estudantes, que não 
foram consultados pela reitoria 
em nenhuma das decisões to-
madas contra o interesse da co-
munidade universitária, que são 
pisoteados pela polícia e a re-
pressão imposta pelo reitor, de-
vem participar para se organizar 
e reagir a estes ataques. 

É preciso responder à altura 
à ditadura imposta na USP. Não 
podemos aceitar calados a pri-
vatização e a repressão impos-
tas por Rodas. todos à Assem-
bleia!

Agora, um representante direto de uma das polícias que mais matam no mundo poderá 
dar seus “pitacos” sobre como os guardas universitários devem tratar os estudantes;

O coronel Luiz de Castro Júnior, que não se separa dos seu “três oitão”, vai 
levar à frente o “diálogo” de Rodas com a comunidade acadêmica.

livre!



livre!Jornal da USP2

FFLCH debate:
A democracia 
na USP

Seguindo a deliberação da 
Congregação da FFLCH, al-
guns professores realizaram 
nesta segunda-feira, 16/4, du-
rante seus horários de aula, um 
debate em sala com os estu-
dantes sobre “a democracia na 
USP”.

A iniciativa da direção da 
Faculdade é, evidentemente, 
uma resposta à mobilização es-
tudantil do ano passado, ao en-
frentamento entre estudantes e 
policiais no dia 27 de Outubro 
e à luta travada pelos estudan-
tes contra o reitor-interventor, 
João Grandino Rodas.

Novos debates como estes 
ainda serão realizados. O pró-
ximo está marcado para o dia 
2 de maio.

Estudante! Se você tem 
algo a mais a dizer, escreva 
para o Jornal da usP Livre!, 
porta-voz dos estudantes, fun-
cionários e professores em luta 
contra a ditadura do reitor-
-interventor e a privatização da 
universidade e em defesa do 
ensino público e gratuito!

usplivre@hotmail.com

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

as aventuras 
de rodinhas
Episódio de hoje: 
O “Xexelentum 
Turmae”

Rodinhas, para compensar 
seu medo das meninas, cos-

tumava sujar a merenda delas ou fa-
zer coisas piores, como veremos em 
outro episódio.

A Geni, uma das colegas de Ro-
dinhas, mais esperta que os outros 
e com mais brio, sabia quem era o 
verdadeiro Rodinhas, e não ficava 
de braços cruzados, pois não tinha 
medo das ameaças da tia Geralda.

Um dia, Rodinhas chegou cho-
rando à escola:

− Tia Geralda! A Geni me jogou 
pedra! A Geni me jogou bosta e me 
cuspiu!

tia Geralda, compadecida com 
seu aluninho querido, disse:

− Geni, direto para o castigo na 
disciplina da Escola!

diante da injustiça cometida 
contra a Geni, que era a verdadeira 
vítima na história, os demais cole-
gas, exceto os comparsas do Rodi-
nhas, resolveram declará-lo “Pessoa 
Xexelenta”, no parquinho próximo 
da Escola.

No outro dia, começaram a 
aplicar o novo epíteto ao Rodinhas, 
que, indignado, protestou para a tia 
Geralda. Esta, tentando recuperar 
a imagem de seu discípulo amado, 
sentenciou:

− Vocês precisam dar uma nova 
chance ao Rodinhas! Façam uma 
nova votação e procurem se lembrar 
da preciosidade do colega de vocês!

Antes da nova eleição, o Rodi-
nhas pôs em prática uma série de 
ações nocivas, e até pegou o dinhei-
ro da classe, destinado aos materiais 
didáticos, para mimeografar uma 
frase e um desenho em que ele se 
diz “inocente” de tudo o diziam 
dele. Com esses agravantes em 
pauta, o grupo se reuniu outra vez 
no parquinho, e renovou o epíteto, 
acrescentando uma forma latina: 
“Xexelentum turmae”. isso porque 
eles acabavam de sair da cateque-
se com lição de latim, do padre 
Romeu, que seria desmascarado, 
alguns anos mais tarde, como o pe-
dófilo da região.

de volta à escola, no dia seguin-
te a tia Geralda declarou:

− Como sou uma pessoa muito 
democrática, não posso mudar o 
apelido que vocês deram ao Rodi-
nhas, pois foi votado no parquinho. 
Mas, por aqui quem manda sou eu: 
vou baixar a nota de todo o mundo 
e dar um ponto extra ao Rodinhas!

Rodinhas – pobre criança! – so-
nhava com o dia em que ninguém 
mais lhe jogaria pedras, entre outras 
coisas, e nunca mais lhe lançariam 
uma injúria em latim!

por reginaldo Parcianello

A reitoria mentiu [de novo] sobre o Circular
As atividades do chamado 

“Circular Cultural” ficaram ape-
nas nas promessas de Rodas. O 
início definitivo de suas ativida-
des está marcado para ocorrer 
entre o final de abril e início de 
maio. A chefe técnica da divisão 
de comunicação institucional da 
Pró-Reitoria de Cultura e Ex-
tensão afirmou que o programa 
vem passando por suas etapas de 
implantação desde a Semana do 
Calouro.

diferentemente do que a rei-
toria divulgou no início do ano, 
o circular se chamará “Giro 
Cultural”. Evani Sá declarou ao 
Jornal do Campus que “inicial-
mente, pretendemos fazer uma 
viagem pela manhã por pontos 
como o MAC e o iEB, com vi-
sitas nesses locais”,“será uma 
demonstração do campus aos 
estudantes com paradas nos lo-
cais. Mas, com o tempo, haverá 
uma intensidade maior nas visi-
tações”.

Segundo o que dizem agora 
“as segundas, quartas e sextas-
-feiras haverá visitas monitora-

das entre 14 e 15h30 passando 
por iEB, MAC, Museu do Brin-
quedo e Paço das Artes; além 
do tour monitorado pelo cam-
pus entre 9 e 10h30. Às terças e 
quintas-feiras as visitas serão en-
tre as 9 e 10h30, passando pelo 
Acervo da Geociências, FMVZ 
(Anatomia e Veterinária), IB 
e iO; tour entre 14 e 15h30.” 
(“Circular Cultural muda nome 
e não atende a terceirizados”, 
Jornal do Campus 1ª quinzena 
de abril/2012)

Ou seja: mais uma mentira 
da reitoria está sendo desmas-
carada. Contrariando todas as 
declarações dadas anteriormente 
pela reitoria, o atual trajeto do 
circular será exclusividade do 
ônibus da SPtrans, cujo acesso 
gratuito se dá exclusivamente 
pelo BUSP e continuará deixan-
do de fora os trabalhadores ter-
ceirizados da USP, os estudantes 
que fazem parte de programas de 
intercâmbio e toda a população 
que frequenta a USP, mas não 
está regularmente matriculada.

a. t.

DOs esTUDANTes DA UNILA (UNIVeRsIDADe FeDeRAL DA INTeGRAçãO LATINO-AMeRICANA)

Moção de apoio aos 85 estudantes perseguidos da USP
No dia 1 de Abril, nós, es-

tudantes, percebemos que es-
tamos claramente divididos 
em dois grupos: de um lado, a 
minoria que apoia a tortura, a 
violência e a paz sem voz, e, do 
outro, os que lutam, até hoje, 
pelo fim das ditaduras e dita-
dores, que acreditam num país 
e num mundo onde as pessoas 
possam dizer o que pensam e 
sentem, possam se manifestar, 
que possam exigir seus direitos 
– principalmente quando estes 
forem ignorados ou arrancados 
por quem, no momento, detém 
certo poder.

No dia 1 de Abril, conhe-
cido como “o dia da mentira”, 
comemora-se ou repudia-se o 
Golpe Militar de 1964. Nós, 
estudantes de Geografia da 
Universidade Federal da inte-
gração Latino-Americana, o 
repudiamos. dessa maneira, re-
pudiamos também algo que so-
brou da pior ditadura brasileira: 
a repressão física e moral a que 
estão submetendo os estudantes 
da Universidade de São Paulo – 
a maior universidade da Améri-
ca Latina, em excelência acadê-
mica e criminalização do fazer 
política dos estudantes.

Nessa moção, deixamos 
nosso apoio a todos estudantes 
do Brasil, da América Latina 
e do mundo, e principalmente 
aos presos e perseguidos políti-
cos da USP que ao lutarem por 
um mundo justo, são jogados 
em celas, são proibidos de es-
tudar, tem seu direto a moradia 
negado. Nós, estudantes, nos 
orgulhamos ao ver que diante 
de toda repressão, diante de um 
“REitor” e de uma polícia não 
policiada, os estudantes, apesar 
de tudo, resistem!

daqui, apoiamos toda forma 
de manifestação, e toda atitude 

coletiva dos estudantes para 
combater a política de perse-
guição do atual reitor, de seu 
partido, e da polícia militar. 
Apoiamos à todos os estudan-
tes, na luta que é nossa e de 
todo nosso povo, e dessa forma, 
exigimos o fim das acusações, 
processos e eliminações de es-
tudantes e funcionários da USP.

Viva a luta estudantil!
Lutaremos até que tOdOS 

e tOdAS sejamos livres!

em assembléia, estudantes 
de Geografia da UNILA

Foz do iguaçu, 16 de abril de 2012

Como o reitor-interventor privatizou o 
Circular e enganou a opinião pública

Em 17 de fevereiro, a reitoria 
anunciou o convênio com a SP-
trans, que passou então a admi-
nistrar o serviço de ônibus circu-
lares na Cidade Universitária.

Com a medida, uma empre-
sa privada (a SPtrans) passou a 
receber por cada volta dada pelas 
catracas dos circulares da USP. 
O valor a ser pago pela reitoria à 
SPtrans não foi divulgado. tra-
balhadores terceirizados, estu-
dantes sem matrícula e sem o Bi-
lhete USP, e toda a comunidade 
que frequenta a USP mas não se 
enquadra no critério adotado pela 
reitoria para o oferecimento do 
serviço de ônibus são obrigados 
a pagar pelas viagens antes feitas 
gratuitamente.

Ao anunciar a medida no bole-
tim USP Destaques, nº  54, o gabi-
nete do reitor-interventor declarou 
que “os atuais circulares funcio-
narão normalmente até o final do 
mês de março, durante a fase de 

adaptação do novo sistema. A par-
tir de abril, passarão a fazer par-
te de uma nova linha, batizada de 
“Circular Cultural”, projeto ideali-
zado pela Pró-Reitoria de Cultu-
ra e Extensão Universitária. Essa 
nova linha levará gratuitamen-
te docentes, funcionários, alunos 
e visitantes às Unidades e pon-
tos que exibam mostras, recitais, 
apresentações, congressos e de-
mais atividades culturais”.

E, em resposta a uma matéria 
da Folha de S. Paulo, a reitoria 
declarou ainda que “o novo siste-
ma não excluirá serviço gratuito 
de transporte para a comunidade 
em geral dentro da Cidade Uni-
versitária, uma vez que o “Cir-
cular Cultural” percorrerá todo o 
perímetro do campus”. 

Agora, às vésperas de colocar 
em prática sua promessa, vem à 
tona que o “Circular Cultural” foi 
apenas uma cobertura para a pri-
vatização do Circular.

Adivinhe de qual personalidade 
universitária é o perfil a seguir:

Livro de cabeceira: 
Vigiar e punir
Filmes preferidos: 
Corra que a polícia vem aí; O grande 
ditador
Personalidades admiradas: 
Augusto Pinochet; Arthur Costa e Silva; 
Adolf Hitler
Jornalista respeitado: 
Rei Naldo Azedo (afinal, ele também, é 
defensor
de reinados)
Sonhos de consumo: 
Tapetes luxuosos, prédios caros
Animal de estimação: 
Tucano
Frase inspiradora: 
“Antes o primeiro na aldeia que o segundo 
em Roma” (Júlio César)
Bloco carnavalesco: 
Cassetetes e Capacetes

Fantasia sexual: Trogloditas fardados
Grande aspiração: Ser personagem de historinhas do Jornal da USP Livre!

Por Katya S. S. Parcianello


