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Desde 8 de setembro 
do ano passado, quando a rei-
toria firmou o convênio “USP-
-PM”, a Cidade Universitária 
foi colocada sob estado de sí-
tio. Patrulhada pelos mesmos 
policiais militares envolvidos 
em denúncias de corrupção e 
de aliciamento pelo crime or-
ganizado, a USP está sob in-
tervenção da polícia, violenta 
e corrupta tal como ela é.

Há algumas edições, o Jor-
nal da USP Livre! passou a 
contar os dias desta operação 
criminosa. 

Por reconhecer igualmen-
te a importância da resistência 
dos estudantes, acrescentamos 
a partir deste número a denún-
cia de que o bloco pelego que 
se elegeu recentemente para 
o DCE (chapa “Não vou me 
adaptar”, Psol+PSTU e congê-
neres) não está movendo uma 
palha para impulsionar a luta 
dos estudantes contra a ditadu-
ra do reitor-interventor e a pri-
vatização da USP.

Lançamos, assim, a campa-
nha: “Tira o pijama, DCE!”

A redação

VigiAr e PUnir... e leVAr Um “Por forA”, tAlVez

“Quem aperta o 
gatilho é a PM”...

Após a aprovação do con-
vênio com a PM, seus soldados 
reprimiram a ocupação da rei-
toria, reintegraram a moradia 
retomada, fecharam o espaço de 
convivência do DCE. Isso ape-
nas para citar alguns exemplos 
da repressão política, deixando 
de lado as abordagens e intimi-
dações cotidianas a que estão 
submetidos todos na Cidade 
Universitária.

O reitor-interventor decla-
rou em uma entrevista: “Muita 
gente imagina que a polícia vai 
atrapalhar a manifestação de 
movimentos sindicais, prejudi-
car a livre expressão, mas não 
é isso. A reitoria não vai fazer 
isso e pode assumir esse com-
promisso. É uma ronda com a 
missão específica de comba-
ter o crime” (Veja São Paulo, 
20/5/2011).

O destaque da fala de Ro-
das feito pela revista foi: “Nós 
todos matamos esse menino”, 

sobre a morte do estudante Fe-
lipe Ramos Paiva em maio do 
último ano. 

O interventor deveria se pro-
nunciar agora, após a investiga-
ção do caso que demonstrou a 
ligação entre os soldados que 
patrulham o campus e o crime 
organizado.

Segundo denunciou um ex-

-policial civil, os crimes dos 
traficantes foram terceirizados 
e agora “quem aperta o gatilho 
é a PM”. 

Em entrevista, o ex-coronel 
da PM Luiz de Castro Junior, 
52 anos, o novo Superintenden-
te da Segurança (S.S.) afirmou 
que a aproximação da guarda 
com a PM já é considerada um 

“processo natural”.  A revista 
que com freqüência expressa 
a opinião do governo estadual 
declarou: “Na época, a parceria 
provocou protestos de parte dos 
alunos, que chegaram a invadir 
selvagemente o prédio da reito-
ria. A reintegração foi promovi-
da pela Tropa de Choque.” 

A PM não patrulha o campus 
nos locais em que não há ilumi-
nação ou de pouca circulação. 
Não cumpre o papel estipula-
do pelo próprio convênio. Com 
freqüência a base comunitária 
da PM está no portão 1, que 
não precisa de vigilância já que 
já possui uma guarita e grande 
circulação de pessoas. O clima 
de repressão e insegurança na 
USP não existe de maneira in-
dependente. A USP está mais 
insegura ainda depois que Ro-
das assumiu a reitoria e colocou 
para dentro o braço armado, 
treinado, corrupto e violento... 
do crime organizado.      A.t.

O reitor-interventor ainda não se pronunciou desde a denúncia que demonstrou a ligação 
entre o crime organizado e os soldados do 16º Batalhão da PM que patrulham o campus

EDITORIAL

Por que precisamos entrar em greve
Na última reunião dos estu-

dantes dos 73 presos na deso-
cupação da reitoria da USP, no 
dia 8 de novembro de 2011, foi 
narrada uma conversa entre um 
funcionário, diretor do Sindica-
to dos Trabalhadores da USP e 
um “figurão” da reitoria, da ges-
tão de João Grandino Rodas.

É importante que todos os 
estudantes saibam o que é dito 
nos bastidores e o quão cínicos 
são os comparsas de Rodas.

O diretor do Sintusp per-
guntou ao apaniguado do reitor 
sobre como seria o prossegui-
mento da negociação diante 
dos processos contra os funcio-
nários e estudantes. 

O “figurão” da reitoria afir-
mou que a possível negociação 
foi anunciada durante a greve e 
ocupação da reitoria. E afirmou 
que agora que não existe nada,  
nem greve, nem ocupação da 
reitoria ou de qualquer coisa, a 
reitoria não tem por que nego-
ciar.

A resposta do preposto de 
Rodas não poderia ser mais cí-
nica. Ela evidencia como são 
tratadas as reivindicações da 
comunidade universitária.

A burocracia universitária 
ignora as necessidades da co-
munidade, tanto dos estudantes 
quanto professores e funcioná-
rios.

O descaso com a universi-
dade é imenso e após anos de 
corte de verbas e entrega para 
fundações privadas, a reitoria 
foi entregue a João Grandino 
Rodas que defende claramente 
a cobrança de mensalidades e 
as parcerias público-privadas.

A colocação da USP em es-
tado de sítio já previa a revolta 
da comunidade universitária 
com relação ao plano. Agora 
são cerca de 90 estudantes pre-
sos, mais de cem processados 
na universidade e criminalmen-
te. Isso foi feito com o objetivo 
de paralisar os setores mais ati-
vos no movimento.

Esse diálogo que veio à tona 

retrata a situação em que está 
colocado o movimento. É ne-
cessário reagir duramente aos 
ataques do reitor-interventor e 
da corja que trabalhar nos bas-
tidores para privatizar a USP.

A reitoria não vai atender 
a nenhuma das reivindicações 
com conversa ou pedidos. A 
única via para o atendimento 
das reivindicações é a luta com 
a greve e as medidas mais radi-
cais do movimento.

Rodas e o governo não li-
gam para as nossas reivindica-
ções e sem atos de protesto dos 
estudantes eles levarão adiante 
o plano de privatização e as re-
taliações aos que lutam.

DCE, nas mãos da 
“Não vou me adaptar”: 
totalmente adaptado...

USP: há 245 dias 
sob intervenção 

policial

Todos ao ato no dia 16/5 para barrar os processos 
administrativos contra os que ocuparam a reitoria
Vamos parar as aulas no dia da 1ª audiência, na quarta-feira, 16/5, com concentração às 

9h em frente à reitoria e passeata até a Procuradoria Geral da USP

Direção da FEA 
vai instalar 
catracas na 
faculdade

Um estudante procurou a re-
dação do Jornal da USP Livre!  
para denunciar o que a diretoria 
da FEA (Faculdade de Econo-
mia, Administração e Ciências 
Contábeis) anunciou que instala-
rá catracas nas portas do prédio 
da faculdade.

Segundo o estudante, a me-
dida foi anunciada por meio do 
e-mail institucional da USP a 
todos os membros da faculdade.

A redação do Jornal da USP 
Livre! pede aos leitores da FEA 
que enviem, por favor, uma cópia 
deste para usplivre@hotmail.com

livre!



livre!Jornal da USP2

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

Freud explica...
A S.S. de 
Rodas
Depois da morte do Feli-

pe Paiva, Rodas colo-
cou a PM, um aparato 

especializado na repressão, 
na USP para garantir a “segu-
rança” da Cidade Universitá-
ria. Meses depois, tornou-se 
público que a PM que atua 
na USP recebe propina e, in-
clusive, encomendas de morte 
do crime organizado. Toda a 
cúpula do governo estadual já 
sabia e o reitor apertou a mão 
do comandante da PM e bola 
pra frente...

Um ex-coronel da PM co-
manda agora a Guarda Uni-
versitária. Ele é especial. Já 
ganhou reportagem na Veja 
São Paulo. Não larga seu “três 
oitão”. Vai disciplinar a USP, 
nem que seja na porrada.

Um policial armado para 
comandar um corpo desar-
mado de seguranças patrimo-
niais. Até aí, tudo bem. Acei-
tamos qualquer coisa. Não 
conseguimos sequer distinguir 
segurança de repressão e já 
aguentamos o “braço forte” 
por causa da “mão amiga” por 
uns 20 anos.

Mas Rodas, talvez iludi-
do por seus próprios poderes, 
talvez por mero ato falho, re-
velou suas intenções sobre o 
“plano de segurança” para a 
USP. Falo da criação da “S.S.”, 
a Superintendência de Segu-
rança, produto da reformula-
ção (mais uma) das instituições 
e entidades que fazem parte da 
burocracia da universidade. 

É um insulto à inteligência 
dos estudantes que, a partir de 
agora, serão vigiados por um 
aparato que tem a mesma sigla 
da Schutzstaffel nazista. 

Tá certo: Schutzstaffel que-
ria dizer “Tropa de Proteção”. 
A Guarda Universitária, patri-
monial que é, faz justamente 
isso... protege. Mas as seme-
lhanças não param por aí (an-
tes fosse). 

A S.S. alemã, tal como a us-
piana, foi criada a partir da con-
solidação de outras entidades. 
Reuniu, em uma só entidade, a 
Gestapo (polícia secreta nazis-
ta), o órgão que controlava as 
polícias, o serviço de inteligên-
cia e grupos de extermínio das 
minorias étnicas.

Rodas foi ligeiro. Depois do 
deslize de chamar sua Superin-
tendência de Segurança de S.S. 
ter sido notado pela imprensa 
e insinuado diversas vezes, na 
primeira oportunidade se cor-
rigiu e disse no USP Desta-
ques que a sigla era “SEG” e 
não “S.S.”. Por que não? Se o 
Conselho Universitário é cha-
mado de C.O. para não receber 
o devido apelido certamente é 
porque algum reitor d’antanho 
pensava que os estudantes eram 
mais burros do que ele. Erra-
ram feio. Todos sabemos que o 
C.O. é o que é... As siglas não 
disfarçam as intenções. Rodas, 
pelo visto, deixou escapar uma 
oportunidade singular de evitar 
a comparação.

freud
Aspone

AJUDE A SUSTENTAR A IMPRENSA ESTUDANTIL INDEPENDENTE

O Jornal da USP Livre! também 
precisa da sua contribuição financeira 

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 dita-
dura do reitor-interventor João Grandino Rodas. 

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

Um companheiro da redação do Jornal da 
USP Livre! disponibilizou uma conta poupança 

para receber a contribuição espontânea dos estu-
dantes, professores e funcionários. 

Deposite qualquer quantia e ajude-nos a sus-
tentar uma imprensa independente e de luta por 
uma USP Livre! 

CAixA eConômiCA federAl
titular: Rafael Nascimento

Agência: 0255
operação: 013

Conta Poupança: 00153643-4

Fuvest muda critérios e dificulta 
o ingresso de estudantes na USP

A Fuvest, fundação respon-
sável por elaborar o vestibular 
da USP, adotou novos critérios 
para a aprovação de novos es-
tudantes. O vestibular, reco-
nhecidamente rígido e exclu-
dente, terá novas regras que o 
tornam ainda mais dificultoso. 

O primeiro ponto de alte-
ração é a nota mínima exigida 
na primeira fase. De 22 passou 
para 27. O candidato que não 
alcançar essa meta, será auto-
maticamente eliminado. 

Outra mudança relevante 
é o fato de que a nota da pri-
meira fase será, a partir desde 
ano, levada em consideração 
na composição da média final 
do candidato.

É uma medida que vai bene-
ficiar as camadas mais altas da 
sociedade. Um estudante, filho 
de trabalhadores, que teve sua 
formação nas escolas públicas 
brasileiras, não terá a mínima 
chance de ser aprovado no ves-
tibular. Não por incapacidade, 
mas porque a sociedade não lhe 
ofereceu oportunidades para se 

desenvolver intelectualmente 
e, inclusive, não participou dos 
treinamentos pelos quais os fi-
lhos da classe média e da bur-
guesia passam. 

As instituições de ensino 
privadas se especializaram em 
vestibular, especialmente o da 
Fuvest. Virou um grande negó-
cio. As escolas que mais apro-
vam no vestibular têm maior 
procura e, consequentemen-
te, maiores lucros. E a escola 
pública, que já está há déca-
das abandonada pelo poder 
público, além de não garantir 
o aprendizado real dos estu-
dantes, não oferece a mínima 
possibilidade de aprovação no 
vestibular.

A prova, no entanto, não é 

comprovação das capacidades 
e conhecimentos do candidato. 
É apenas um teste que exige 
muito mais memorização de 
conteúdo do que raciocínio. 
E, mesmo se valorizasse o ra-
ciocínio, a existência de uma 
prova como essa é um atestado 
de que o Estado desconsidera a 
esmagadora maioria da popula-
ção que foi e é prejudicada co-
tidianamente pelo seu próprio 
abandono e a destruição do 
ensino público promovida por 
sucessivos governos.

Com critérios mais rigoro-
sos, o vestibular se torna mais 
excludente. Os estudantes com 
menor qualificação são, em sua 
grande maioria, da classe mé-
dia baixa e da classe operária. 

A causa do problema é clara: 
quanto menor o poder aquisiti-
vo, menos instrução e acesso à 
cultura se tem.

Uma medida como essa tor-
na ainda mais distante o ingres-
so da classe operária na uni-
versidade. Além disso, quanto 
mais pequeno-burguês for o 
corpo discente, maior será a 
base de sustentação política da 
reitoria; menos questionadora 
ela será. Para garantir vagas 
para estudantes mais pobres, é 
preciso oferecer bolsa alimen-
tação, moradia e transporte. 
Um gasto que a reitoria tenta, 
há anos, eliminar.

A educação é um direito do 
cidadão e um dever do Estado. 
O Estado, ao contrário de esta-
belecer critérios e testes para 
selecionar quem tem direito 
ao ensino superior público, de-
veria oferecer a possibilidade 
para que todo e qualquer cida-
dão possa ter acesso ao ensino 
superior público e gratuito e o 
único meio para isso é estabele-
cer o fim do vestibular.      S.D.

Próxima reunião do Comitê Unificado 
Contra a Repressão na USP:
• quinta-feira, 10 de maio de 2012, às 17h.
• local: Sintusp (Rua Luciano Gualberto, 374 - travessa R)

Abaixo a ditadura à paisana de 
Rodas e do governo

As arbitrariedades dos pro-
cessos político-administrativos 
promovidos pela reitoria da USP 
e pelo governo do Estado contra 
estudantes e trabalhadores da 
USP é tamanha que se asseme-
lham aos processos inquisitórios 
promovidos na Idade Média, 
quando a Igreja assumia ao mes-
mo tempo o papel de acusador, 
juiz e carrasco. 

Rodas e Alckimin agem aci-
ma da lei, que é conscientemente 
burlada para atingir os fins polí-
ticos, para eliminar todos os se-
tores que possam opor resistên-
cia à implementação do projeto 
elitista e privatista, orientado 
para atender aos interesses de 
uma ínfima parcela da socieda-
de, a classe dominante. 

Foi com o intuito de dar um 
basta à ofensiva repressiva es-
candalosamente impulsionada 
pela reitoria através de ações 
investigatórias, da perseguição e 

patrulhamento político e ideoló-
gico promovidos impunemente 
à luz do dia na universidade de 
“excelência” que estudantes, tra-
balhadores, advogados, entida-
des e apoiadores constituíram o 
Comitê Unificado Contra a Re-
pressão na USP.

Na semana passada, em vir-
tude do feriado e das atividades 
da semana, a presença de muitos 
companheiros que constroem 
este comitê ficou comprometida, 
inviabilizando a realização da 
suas reunião. 

Comunicamos a todos o adia-
mento da reunião inicialmente 
convocada para quinta-feira 3/5, 
ficando indicada para a próxi-
ma quinta-feira, 10/5 às 17h na 
sede do Sintusp. Contamos com 
a presença de todos para orga-
nizarmos um plano de ação que 
ponha abaixo a ditadura à paisa-
na instalada na Universidade de 
São Paulo.       rafael Alves

Por quanto tempo ainda a universidade vai tolerar a 
ditadura do homem de ternos ‘old-fashioned’?


