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Superintendência de Segurança:

A S.S. de Rodas

É essa a “segurança” que Rodas quer?

João Grandino Rodas criou 
sua própria S.S. A Superin-
tendência de Segurança será 
chefiada por três ex- coronéis 
da Policia Militar e controla-
rá o trabalho de toda a Guarda 
Universitária (GU).

A S.S. contará com R$ 10 
milhões de recursos públicos 
para investir em um aparato 
policial de 380 homens à sua 
disposição. “Casos de vanda-
lismo (leia-se: ocupação de 
prédios), uso de drogas e ou-
tros crimes serão encaminha-
dos a ela (à S.S.)”, declarou 
em entrevista o ex- coronel 
“linha-dura” da PM paulis-
ta, Luiz de Castro, que vai co-
mandar o novo órgão. 

A capacidade de vigiar, per-
seguir, se infiltrar nos meios 
de organização dos estudan-
tes, funcionários e professores 
da nova S.S. será gigantesca. 

Luiz de Castro foi escolhido 
a dedo por ninguém menos que 
Álvaro Camilo, ex-comandan-
te-geral da PM paulista que li-
derou a intervenção policial na 
Cracolândia e no Pinheirinho. 

Em 2007, 
descobriu-se 
o esquema de 
vigilância e 
esp ionagem 
realizado pela 
Guarda Uni-
versitária da 
USP, que du-
rante anos foi 
c o m a n d a d a 
pelo investi-
gador da Po-
lícia Civil, 
Ronaldo Pen-
na. 

Documen-
tos com in-
f o r m a ç õ e s 
sobre assembleias do Sintusp, 
relatórios das atividades diá-
rias dos diretores do sindicato, 
reuniões estudantis no CRUSP 
e relatórios de assembleias es-
tudantis foram descobertos re-
centemente.  

Em resumo, foi revelada a 
existência de um órgão de inte-
ligência policial na universida-
de semelhante ao da ditadura. 
Ao invés de abolir esse esque-

ma criminoso, o reitor resolveu 
aperfeiçoá-lo, reunindo as fun-
ções de patrulhamento do cam-
pus, arapongagem e repressão 
na sua própria S.S.

A S.S. original se chama-
va  Schutzstaffel (“Tropa de 
Proteção”) e foi formada para 
proteger os dirigentes do par-
tido nazista. A SS chegou a 
formar um exército próprio e 
aglomerou a Gestapo, polícia 

secreta, que funcionava tam-
bém com um serviço de espio-
nagem. 

Semelhante à S.S. de Hitler 
que perseguia quem fosse con-
trário ao regime nazista, a S.S. 
de Rodas organizará a perse-
guição aos estudantes que se 
mobilizam contra a privatiza-
ção e os ataques promovidos 
por Rodas à comunidade uni-
versitária. 

Os estudantes não serão le-
vados a campos de concentra-
ção, mas serão processados 
(como já estão sendo) e mui-
tos podem ser “eliminados” da 
USP, ou seja, nunca mais po-
derão voltar a ter vínculo com 
esta universidade. 

Essa é, oficialmente, a pe-
nalidade “máxima” que o rei-
chstag do senhor João Gran-
dino Rodas pode aplicar. É 
preciso dizer, ainda que de 
passagem, que as “elimina-
ções” só foram utilizadas 
como punição durante a épo-
ca da ditadura militar, quan-
do foram instituídas no Regi-
mento da universidade.    L.g.

O reitor-interventor criou sua própria S.S., a Superintendência de Segurança, para 
aumentar o controle e a perseguição sobre os estudantes. Estarão no comando da mesma 
três ex-coronéis “linha-dura” da PM paulista  

Quem é a 
máfiA do 
plágio 
que está no 
comando da 
fApESp?

Além do reitor-interven-
tor João Grandino Rodas, o 
governo Alckmin nomeou os 
professores Alejandro Szanto 
de Toledo e Suely Vilela para 
o Conselho Superior da FA-
PESP.

O diretor do IF (Instituto de 
Física), Alejandro Szanto de 
Toledo, juntamente com o vi-
ce-diretor da Fuvest (Funda-
ção Universitária para o Ves-
tibular), Nelson Carlin Filho, 
foram acusados de plagiar tra-
balhos científicos em 2007. Os 
dois lideram o grupo que assi-
nou ao menos três estudos com 
trechos copiados de trabalhos 
do físico Mahir Hussein, já 
aposentado, e de outros au-
tores. Suely Vilela, reitora na 
época, se recusou a falar sobre 
o assunto. Professores que se 
manifestaram contra esse cri-
me, sofreram assédio moral. O 
caso terminou com uma mo-
ção de censura ética contra os 
cientistas.

Suely encobriu o plágio do 
novo nomeado de Alckmin 
para o Conselho Superior da 
FAPESP, Alejandro Szanto 
de Toledo, mas foi ela mesma 
acusada de plágio. Em 2009, a 
universidade abriu uma sindi-
cância para investigar a então 
reitora, acusada por um grupo 
de pesquisadores da UFRJ de 
ter plagiado um trabalho pu-
blicado em 2003.

O governador nomeou a 
máfia que está contra o desen-
volvimento da universidade, 
da pesquisa e do ensino. É o 
grupo que está alinhado com 
a política de privatização da 
universidade pública que ago-
ra está à frente da principal 
agência de fomento à pesqui-
sa na universidade.

De maneira alguma impos-
tores como Alejandro de Tole-
do e Suely Vilela poderiam as-
sumir a responsabilidade junto 
à sociedade brasileira de pro-
mover o incentivo e o subsí-
dio à pesquisa e o apoio à ci-
ência e tecnologia no estado 
de São Paulo com esse histó-
rico. Tampouco Rodas, que ao 
invés de ser conhecido por sua 
produção acadêmica fez fama 
ao produzir cenas de abuso e 
repressão policial contra os es-
tudantes da USP.

Como conselheiros da FA-
PESP, os membros da máfia 
do plágio têm o controle sobre 
que tipo de pesquisas devem 
ser desenvolvidas no estado e 
quais receberão maior investi-
mento. Com uma máfia como 
essa à frente da FAPESP, não 
é difícil prever a quem as pes-
quisas servirão.          S.g. e r.d.

EdiTORiAL

Quem vigia os vigilantes?
A escalada repressiva enca-

beçada por Rodas na USP pa-
rece não ter limites.

Agora, com a Guarda Uni-
versitária controlada direta-
mente por um ex-policial mi-
litar, a reitoria e o governo 
querem colocar uma pedra 
na questão da “segurança” na 
USP. Repetem insistentemen-
te a mentira de que repressão 
é igual a segurança.

Estaríamos todos, estudan-
tes, funcionários e professores, 
mais “seguros” sabendo que a 
própria Polícia Militar está nos 
vigiando? Ou, ainda, que agora 
a Guarda Universitária recebe-
rá treinamento e recursos para 
atuar mais “decisivamente” na 

“manutenção da ordem públi-
ca”, como o afirmou o ex-coro-
nel da PM à frente da Superin-
tendência de Segurança (S.S.) 
criada por Rodas? 

A comunidade universitá-
ria tem menos segurança ain-
da pois sabe que os abusos 
praticados pela polícia, como 
o caso do estudante Nicolas 
Barreto, que ficou sob a mira 
da arma de um policial mili-
tar durante a desocupação do 
Centro de Vivência do dCE, 
são “apurados”, “julgados” e 
“punidos” pelos próprios poli-
ciais. Na prática, os policiais 
que atuam na USP podem fa-
zer o que bem entenderem ao 
lidar com os estudantes. Sa-

bem que, quando muito, sofre-
rão apenas uma repreensão de 
seus superiores ou, no extre-
mo, uma leve punição.

Que razão têm os que fre-
quentam a USP para se sentir 
seguros sabendo que os poli-
ciais do 16º Batalhão da PM, 
destacado para patrulhar as 
ruas da Cidade Universitária, 
são os mesmos acusados em 
uma investigação conduzida 
pela Polícia Civil de receber 
propina e trabalhar a serviço 
do crime organizado e do tráfi-
co de drogas na universidade? 
Quanto mais ao saber que até 
mesmo essa denúncia - gravís-
sima, por sinal - foi ignorada 
pelo comando da PM, pela Se-

cretaria de Segurança Pública 
e pelo próprio governador do 
estado?

Os estudantes, professores e 
funcionários rejeitaram a pre-
sença e a intervenção da PM 
no campus. A criação da S.S. 
de Rodas foi um complemen-
to à invasão da PM para ten-
tar bloquear todas as formas 
de resistência da comunidade 
uspiana à entrega da institui-
ção à iniciativa privada.

De maneira mais escancara-
da, reitoria e governo do esta-
do utilizam a PM, os processos 
contra estudantes e funcioná-
rios, as eliminações e demis-
sões para perseguir e punir os 
que se levantaram contra a di-
tadura do reitor-interventor e a 
privatização da USP. 

A polícia, corrupta e violen-
ta como é, vigia a USP. Mas 
quem vigia os vigilantes?

todos ao ato CoNTRA o NoVo 
REgimENTo dA pÓS-gRAdUAÇÃo

quarta-feira, 25/4,  às 10h, em frente à Reitoria

livre!
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Traídos no primeiro encontro
O MNN escolheu mau seu 

pretendente. Foi traído na as-
sembleia geral da quinta-feira 
19/4, no que seria o “primei-
ro encontro” do seu novo rela-
cionamento com a nova-velha 
gestão do DCE.

Apesar de insistirem pela 
“unidade” com os pelegos de 
sempre, os MNN não viram 
que na verdade a direção do 
DCE está interessada em agra-
dar outra: a Reação.

Na resolução aprovada no 
último CCA, a gestão “Não vou 
me adaptar” (Psol e PSTU) já 
declarou seu amor pela direita 
organizada na chapa “Reação” 
(PSDB e tutti quanti). Apro-
varam, depois de se esforçar 
para chegar a um acordo com 
os direitistas, uma moção na 
qual dizem ser “contra” a pu-
nição aos estudantes que estão 
sendo processados pela reito-
ria, mas defendem que “tod@s 

tenham direito de defesa com 
um processo aberto e transpa-
rente”. Ou seja: não repudiam 
o processo, apenas reivindi-
cam que a reitoria haja com 
“democracia” e “transparên-
cia” ao expulsar os estudantes 
que participaram da ocupação 
da reitoria no ano passado.

Confrontados por esta de-
núncia na assembleia, os dire-
tores do dCE riram. O MNN 
desconversou.

“Unidade na luta” se trans-
formou no novo mantra dos 
que não querem acreditar que, 
para lutar efetivamente, os es-
tudantes precisam se livrar das 
amarras que impedem sua mo-
bilização. O MNN cantarolou 
novamente esta triste cantiga.

Muita “luta”, em palavras, 
mas na assembleia a direção 
do dCE não queria sequer que 
as resoluções ali aprovadas 
fossem reconhecidas como de-

cisões do movimento estudan-
til da USP. Não queriam nem 
mesmo que a assembleia, con-
vocada como tal, fosse uma 
verdadeira assembleia, já que 
logo no início propuseram dis-
cutir o “caráter” da reunião, ar-
gumentando que não seria pos-
sível decidir nada de grande 
importância ali.

A direção do dCE, com a 
qual o MNN pretende se unir 
“na luta”, não propôs em ne-
nhum momento lutar contra os 
processos, contra a PM e a pri-
vatização da USP. Recusaram-
-se a votar até mesmo pela pa-
ralisação das aulas durante os 
atos públicos convocados em 
protesto contra o novo regi-
mento da pós-graduação e os 
processos sofridos pelos estu-
dantes.

Greve? Nem pensar. Para a 
“Não vou me adaptar” é “mui-
to cedo” para os estudantes re-

agirem aos ataques da reitoria, 
mesmo estando a universida-
de sob intervenção policial há 
229 dias (desde 8 de setembro 
do ano passado, quando foi fir-
mado o convênio USP-PM), 
mesmo com mais de 80 estu-
dantes presos por se manifes-
tar contra a ditadura na uni-
versidade, com oito estudantes 
expulsos, com processos con-
tra os que ocuparam a reitoria 
no ano passado para protestar 
contra a repressão policial... 
Quando a direção do DCE de-
cidir lutar (se é que algum dia 
isso seria possível), pode ser 
tarde demais...

E o MNN ainda está espe-
rando o bloco pelego (Psol e 
PSTU) para lutar... É preciso 
tomar vergonha na cara e parar 
de fazer o papel da moça cai-
pira que foi deixada esperando 
na porta do cinema logo no pri-
meiro encontro.    

rafael dantas
Estudante de Letras 
e militante do PCO

aS aventuraS 
de rodinhaS
Episódio de hoje: 

Rodinhas 
das arábias

Num segundo de deva-
neio, Rodinhas trans-

planta-se para as arábias das 
Mil e Uma Noites. Seu fascí-
nio por tapetes voadores é tão 
grande que ele sempre se ima-
ginava no outro lado do mun-
do, em meio a reis poderosos 
e impiedosos, com um tesouro 
fabuloso, sem a presença do 
povo a questioná-lo sobre sua 
riqueza ao lado da miséria to-
tal dos servos.

O rei Rodinhas fez, então, 
uma visita aos califas das ará-
bias, trocou alguns presentes e 
comprou, com o cofre real, um 
tapete voador. Trouxe-o para 
o seu reino e o escondeu tão 
bem, que dificilmente alguém 
algum dia ouvirá falar nele.

Os haréns de lá são formi-
dáveis, pensou Rodinhas. Ele 
pensou aliviado: “Ainda bem 
que no lugar onde eu sou rei 
as mulheres são tratadas com 
dignidade!”

Sim, o menino Rodinhas 
tem toda a razão: com que 
dignidade as nossas mulheres 
são tratadas! Por aqui, bem 
diante de nossos olhos, temos 
uma montanha de ossos de um 
quilômetro de altura, somente 
com as ossadas das mulheres 
que o Brasil executou nos úl-
timos anos, por não atender 
às vítimas, que não têm con-
dições de cuidar de um bebê 
e tampouco de pagar uma clí-
nica particular. A tia Geralda, 
frustrada sentimentalmente, 
tia Josefa, vampiresca, a Ma-
rininha da Selva, entre outras, 
eram justamente as algozes 
das mulheres pobres. Sim, 
elas sabiam muito bem – e 
na própria família! – como as 
mulheres com dinheiro pro-
cediam para não morrerem, 
quando enfrentavam a mesma 
situação das mulheres pobres. 
Por Alá! É hora de retornar do 
sonho das arábias.

Epílogo. No caminho de 
volta, Rodinhas passa por 
Ariel, uma cidade fantasma 
Sionista em pleno território 
palestino. Lá, foi construída 
uma universidade em solo 
roubado, caso único no mun-
do. Rodinhas conversa com 
os fantasmas, e faz um acerto 
com o Rei deles:

− Nós dois somos reis in-
justamente acusados de usur-
par o trono. Façamos um trato: 
para combater a injustiça de 
que me acusam, lá na Univer-
sidade onde eu sou rei, eu as-
sino um acordo de cooperação 
com a Universidade de vocês. 
Em compensação, vocês terão 
todo o meu apoio, bem como o 
silêncio de meus súditos, para 
consolidarem o domínio de 
vocês em terras alheias.

Firmado o acordo, Rodi-
nhas estende seu tapete, e vem 
voando a vapor das terras in-
vadidas, certo de ter feito um 
negócio das arábias, para con-
tinuar sendo o usurpador que 
ele é.

por reginaldo parcianello

Bandejão do largo S. 
franciso está proibido para 
não-alunos da faculdade

Escrevo porque acredito que 
todos temos um problema e de-
vemos pensar juntos uma ma-
neira de resolvê-lo. Todos de-
vem saber que a partir de ama-
nhã [hoje], dia 23 de abril,  co-
meça a valer uma proibição que 
impede que os não-alunos da 
Faculdade de direito utilizem 
o restaurante da COSEAS ins-
talado naquela faculdade. Mas 
não podemos aceitar essa proi-
bição porque ela significa uma 
restrição aos nossos direitos. 
Ela significa perder, da noite 
para o dia, e sem justificativa 
aceitável, um direito do qual já 
usufruímos. Gostaria, portanto, 
de propor um debate aqui para 
que possamos encontrar uma 
solução. Não tenho nenhuma 
idéia efetiva do que realmente 
podemos fazer, mas acho que 
várias cabeças pensam melhor 
do que uma, além do que, de 
fato, o problema não é individu-
al, mas de todo um grupo, que 
a partir de amanhã acorda com 
um direito a menos. Portanto, 
conto com a idéia de todos para 

que encontremos conjuntamen-
te uma solução. Também peço 
para adicionarem à lista de e-
-mail outros conhecidos a quem 
o problema possa interessar.

A princípio penso que de-
vemos todos nós, como grupo 
organizado,  tentar uma reunião 
com a COSEAS/SAS, na pes-
soa de seu superintendente, o 
Professor Waldyr, e negociar a 
revogação dessa proibição (que 
aliás, me parece que nem oficial 
é, pois não encontrei ainda nada 
no site da COSEAS). Essa é só 
uma primeira idéia, mas a dis-
cussão está aberta e conto com 
a colaboração de todos.

Obrigado pela atenção, 

William a. Silva

PS.: descobri que os próprios 
alunos da Faculdade de Direi-
to também estão se mobilizan-
do contra essa proibição. Eles 
estão discutindo isso no Face-
book. Quem souber de mais al-
guma coisa a respeito, avise.

foUSp divulga material 
criminalizando alunos e 
apoiando REitor

Companheiros,

Sou estudante da USP, po-
rém, por critérios medíocres, 
elitistas e hipócritas da univer-
sidade e mais especificamente 
da COSEAS, não estou fre-
quentando as aulas, pois, sou 
do interior e não tive direito em 
participar da distribuição de 
vagas para CRUSP. Mesmo as-
sim venho acompanhando tudo 
pelo Jornal da uSp Livre, e 
apoiando-os em tudo que pos-
so. Mas deixemos de lado isso, 
em outra oportunidade eu lhes 
falarei mais sobre tal situação. 

Por enquanto gostariam que 
vocês conferissem esse e-mail 
que divulgado pela FOUSP a 
seus alunos. Não sei se outras 
unidades também receberam, 
mas vou reproduzir aqui o que 
nos foi enviado [nota da reda-
ção: o e-mail contém o artigo 
assinado pelo profesor Waldyr 
Antônio Jorge, diretor da CO-
SEAS, publicado na quinta-fei-
ra, 19/4, na Folha de S. Paulo 
com o título “Invasão na USP e 

o Estado de Direito”, e que não 
foi reproduzido aqui por moti-
vos de espaço.].

Uma instituição que se diz 
pública mas não exita em re-
criminar e desfavorecer quem 
sempre estudou nas verdadei-
ras escolas públicas e agora 
luta para obter uma educação 
digna.

É assim que essa elite bur-
guesa nos trata. Somos margi-
nais, que não estamos buscan-
do nossos direitos, mas sim, 
destruindo e vandalizando o 
que deveria ser nosso de di-
reito. E o pior é fazer circular 
essa notícia medíocre, fazen-
do com que a grande massa 
alienada que por ai perambula 
veja tais atos como a dita rei-
toria quer que sejam vistos.

Não descansemos enquanto 
toda essa imundice continuar, 
mesmo estando longe continu-
arei apoiando com o que for 
possível.

t.a.c.
Estudante da USP

cartaS doS LeitoreS:

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 con-
tra a PM, os processos e a ditadura do reitor-interventor João Grandino Rodas. 

Para satisfazer seu propósito de impulsionar a luta dos estudantes contra a ditadura do reitor-interventor, 
a intervenção policial, e em defesa 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 estu-
dantes 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 páginas , 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: • e-mail: usplivre@hotmail.com • site: www.usplivre.org.br • twitter: @usplivre • facebook.com/usplivre


