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Mas, pasmem, o DCE está 
preocupado mesmo é com o 
“meio ambiente” e, ao invés 

de chamar à luta contra 
a ditadura na USP, propõe 
discutir a Rio+20 da ONU

USP: há 272 dias 
sob intervenção 

policial...

Rodas e o coRonel da ss lançam novo plano de “seguRança”: 

Campus de concentração
O ex-coronel da Polícia Militar, Luiz de Castro Júnior, indicado pelo 
reitor-interventor como superintendente de segurança (SS) pretende 
colocar guaritas elevadas com holofotes nos estacionamentos e 
cancelas para controlar o acesso em todas as entradas de veículos 
e pedestres na Cidade Universitária

NESta 
qUaRta-fEiRa

(6/6, àS 9h)
tODOS aO 

atO 
CONtRa OS
 PROCESSOS

Na PROCURaDORia-
gERal Da USP

Participe das 
manifestações que 

ocorrerão todos os dias 
em que os estudantes 
foram convocados a 

depor em 12, 13, 14 e 15 
de junho, na Procuradoria-

Geral da USP, à rua 
Alvarenga, nº1416. Vamos 
exigir o fim dos processos 
e nenhuma punição aos 

estudantes que ocuparam 
a Reitoria e a COSEAS!

All Along The Watchtower...Nesta segunda-feira (4/6) foi 
anunciado qual é o plano de Ro-
das e da sua Superintendência 
de Segurança (SS): transformar 
a USP em um “campus de con-
centração”. 

A intenção do coronel da SS, 
Luiz de Castro Júnior, é colocar 
cancelas duplas nos portões de 
acesso para entrada de pedestres 
e cancelas para carros, instalar 
guaritas nos estacionamentos, 
de forma que os vigias tenham 
visão de 360º e possam acom-
panhar os carros e estudantes 
em seus trajetos pela área com 
a utilização de holofotes.

De início, motoristas e pe-
destres terão de parar na porta-
ria para se identificar, fazer um 
crachá e justificar a ida ao cam-
pus. O plano de “controle” do 
acesso à Cidade Universitária 
funcionará dia e noite e, inclusi-
ve, aos finais de semana.

As guaritas suspensas com 
holofotes terão cerca de 4m de 
altura e serão colocadas, su-
postamente, para resolver um 
problema muito mais fácil de 
ser resolvido: a iluminação no 
campus. Esse foi o pretexto en-
contrado por Rodas para justi-
ficar suas atitudes policialescas 
desde o início de sua gestão. 
Após o assassinato do estudante 
Felipe Ramos, a “falta de se-
gurança” foi apresentada como 
justificativa para colocar a Polí-

cia Militar dentro da USP.
Com a aplicação deste pro-

jeto, outros problemas devem 
surgir, como a intensificação 
do trânsito, já bastante intenso 
nas vias de acesso ao campus, 
particularmente no Portão 1, a 
proibição de que pessoas “estra-
nhas” à USP entrarem no cam-
pus, bem como os holofotes ins-
talados nas guaritas podem vir 
a atrapalhar as aulas do período 
noturno, uma vez que a maioria 
dos estacionamentos ficam pró-
ximos aos prédios.

Estas mudanças para aumen-
tar a “segurança” ainda não têm 
data prevista para serem entre-
gues, mas devem ser feitas no 
período de férias que se apro-
xima para tentar evitar a mani-
festação dos estudantes contra a 
transformação da universidade 
em “campus de concentração”.

Depois disso, só falta de-
terminar a obrigatoriedade da 
revista íntima, o uso de unifor-
mes listrados e a câmara de gás 
para os suspeitos de oposição à 
“higienização” promovida pelo 
reitor-interventor.

É preciso organizar o mais 
rápido possível grandes atos, 
com paralização das aulas para 
se opôr à ditadura imposta na 
universidade e impedir que 
qualquer parte deste plano com-
pletamente arbitrário seja colo-
cado em prática. 
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Jornal da USP Livre! lança enquete na internet: 

Top 5: apelidos para o novo 
projeto de segurança - de 
Rodas e da SS - para a USP 

• Campus de concentração 
• Guetusp de Varsóvia 
• Carandirusp 
• Presídio universitário 
• Panóptico uspiano

Escolha sua opção ou crie uma na 
página do Jornal da USP Livre! no 

Facebook e no site do jornal

www.facebook.com/usplivre
www.usplivre.org.br

Juíza acata mandado de segurança contra a eliminação ocorrida em dezembro

Estudante expulso da USP é reincorporado à universidade
Yves de Carvalho, estudante 

de Geografia na USP, recente-
mente expulso da universidade 
por ter participado de um mo-
vimento político pela amplia-
ção e melhoria do programa 
de permanência estudantil, foi 
reincorporado à universidade. A 
juíza Alexandra Fuchs de Araújo 
concedeu-lhe mandado de se-
gurança. Tal recurso é utilizado 
para proteger um direito violado 
ilegalmente ou com abuso de po-
der. A necessidade de recorrer a 
um mandado de segurança, por 
si só, já demonstra a ditadura do 
reitor-interventor Rodas na USP.

A fundamentação da juí-
za sobre o caso demonstra a 
precisão da reivindicação dos 
estudantes, que desde o início 
dos processos administrativos 
protestaram contra a sua ilega-
lidade, denunciando a ditadura 
de Rodas na USP. Além disso, 
Alexandra Fuchs reconhece um 

dado que a reitoria, há tempos, 
tentou esconder: “De fato, o 
processo administrativo que 
levou ao ato impugnado é ba-
seado no Decreto n. 52.906/72, 
editado durante a Ditadura 
Militar, momento anterior à 
instituição do princípio da au-
tonomia universitária e repleto 
de violações aos direitos funda-
mentais. (...) Ao longo das Dita-
duras Militares, a Universidade 
Pública foi um constante alvo 
de ingerência e violenta repres-
são político-ideológica por par-
te das autoridades públicas. Os 
corpos discentes são marcados 
pelo apoio a lutas históricas em 
prol de demandas sociais, tra-
balhistas e nacionalistas, o que, 
durante períodos de violação às 
liberdades individuais, fez com 
que seus membros sofressem 
graves perseguições políticas, 
tais como expulsões carentes de 
quaisquer motivações.”

A juíza conclui esse argumen-
to alegando que o decreto em 
que foi baseado a expulsão do 
estudante Yves é inválido “por-
que inviabiliza a sua recepção 
pela nova Constituição. Mas, 
mesmo que se admita a utiliza-
ção do refeito decreto enquanto 
norma específica não for edita-
da, apenas poderão ser aplica-
dos os dispositivos que estão em 
concordância com os princípios 
da Nova Ordem Constitucional, 
em especial aqueles princípios 
que garantem ao Administrado 
o devido processo legal, moti-
vação adequada aos processos 
administrativos, razoabilidade e 
proporcionalidade.”

Se assim fosse, ao menos os 
princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade deveriam 
ser considerados. No entanto, 
a pena aplicada ao estudante é 
considerado pela juíza um ata-
que a esses princípios. “Com 

efeito, tratando-se de pena tão 
grave, a sua aplicação deve 
envolver, no mínimo, reinci-
dência, ou prova inafastável 
de dano causado pelo autor 
em circunstâncias claramen-
te individualizadas, o que não 
ocorreu no caso, tendo em vis-
ta os fundamentos para a ex-
clusão do autor (fls. 539), que 
foi excluído da Universidade, 
basicamente, em razão do seu 
silêncio, do qual se reputou 
verdadeiros os fatos apontados 
contra ele.”

O estudante não testemu-
nhou no processo administra-
tivo e a comissão processante, 
mesmo assim, o penalizou. “(...) 
não há confissão ou essa supos-
ta aceitação implícita dos fatos 
narrados. Cabe à Administração 
apurar as verdades dos fatos, 
caso contrário há parcialidade 
manifesta do processo, visto 
que a administração está sujeita 

ao princípio da verdade mate-
rial.” Nesse trecho, está explíci-
ta a parcialidade da reitoria, que 
estabelece os processos admi-
nistrativos visavam a punição e 
não averiguação e investigação 
da acusação. 

A juíza conclui o caso ale-
gando: “Reconheço, portanto, a 
nulidade do processo adminis-
trativo e consequentemente da 
decisão administrativa impug-
nada. Pelo exposto, CONCE-
DO a segurança para declarar a 
nulidade do ato administrativo 
impugnado, ou seja, decisão no 
processo administrativo USP nº 
10.1.5910.35.0, e cassá-lo de-
finitivamente, fazendo cessar 
todos os seus efeitos. O Estado 
deverá reembolsar as custas e 
despesas despendidas pela im-
petrante, sendo que não são de-
vidos honorários advocatícios 
pelo que estabelece o art. 25 da 
Lei n. 12.016/09. P.R.I.”

livre!
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Episódio de hoje: 

Outra 
vez no 
mundo 
de Alice
Mais uma vez, Rodi-

nhas às voltas com 
o Reino da Rainha de Copas. 
Vejamos rapidamente as ou-
tras personagens do mundo de 
Alice, no reino de Rodinhas:

O Gato de Cheshire é o ba-
rão Agro-Piano: sempre sor-
rindo, aparecia em um lugar 
ou outro; desaparecia; cum-
pria ordens do rei Rodinhas 
e fingia que elas eram justas; 
quando sofria as piores acusa-
ções, sorria de um canto a ou-
tro da boca.

Não consegui ver direito o 
Coelho: 

− Estou atrasado. Não pos-
so parar. Tenho que atualizar 
meu Lattes!

O Chapeleiro Maluco, no 
reino do Rodinhas, era muito 
mais divertido do que nas his-
tórias da Alice, pois ele podia 
tomar a forma de um cientista 
no laboratório:

− Não me interressa as 
gentes, desde não falte instru-
mento em minha laborratório!

... ou de alguém que se im-
portava só com o seu próprio 
currículo e não ligava para a 
formação dos seus orientan-
dos; pensava apenas em sub-
metê-los:

− Quieren tomar mi orien-
tando... eles vão ficar com um 
currículo maior que o meu! 
Não converse com outros pro-
fessores! Não desenvolva o 
senso crítico! Não pense! Tem 
que pensar que nem eu! Não 
me importa a sua competên-
cia! Tem que me citar no seu 
trabalho! Tem que me reve-
renciar e me elogiar! Tem que 
fazer tudo o que eu mando! Vá 
até a loja, e compre este livro; 
volte, copie as notas dos alu-
nos; depois, se quiser a honra, 
podemos sair juntos! Se não 
fizer tudo o que eu quero, eu 
me vingo!

No Reino do Rodinhas, o 
que determinava a dignidade e 
o poder do nobre não eram as 
riquezas, nem ouro nem terras 
nem a sabedoria, mas o núme-
ro de vassalos acadêmicos e o 
tamanho do currículo!

por Reginaldo parcianello 
e Katya parcianello

nesTa TeRça-FeIRa
participe da reunião aberta da 
redação do Jornal da usp Livre! 
às 18h no cRusp

USP x 
Federais

As Universidades Federais 
estão completamente certas 
em reivindicar suas pautas e 
quando estas não forem resol-
vidas lançarem mão de formas 
de manifestação política. Uma 
forma muito eficiente é a greve, 
que apesar de ser criminalizada 
pelas grandes mídias, é garan-
tida pela constituição federal. 
As greves são necessárias por 
dois motivos principais, elas 
interrompem o serviço para 
pressionar o órgão burocrático 
que não está cumprindo sua 
função, mas principalmente, 
para dar tempo para as pessoas 
participarem dos atos, debates, 
discussões políticas, etc., afi-
nal quando se está estudando/
trabalhando, não existe tempo 
para participar.

A Universidade de São Pau-
lo tem muitos motivos para es-
tar na luta contra a repressão 
crescente que está sofrendo 
(vide o quadro). Contudo se 
cala. Está acuada pela presença 
da Polícia e pelos desmandos 

do Rei-tor Rodas. Está voltan-
do à uma falsa normalidade e 
conta com o apoio amordaça-
dor do seu próprio diretório es-
tudantil (DCE).

É preciso acordar antes que 
outros colegas estudantes, pro-
fessores e funcionário sejam 
eliminados.

Força para as Universidades 

Federais!
Acorda Universidade de 

São Paulo! 
osvaldo de souza

Pós-graduação Ensino de Ciências

Mande seu 
texto para 
o Jornal da 
USP Livre!
Quer ter um artigo publi-
cado nesta coluna? É fácil! 
Envie seu texto com no 
máximo 2.400 caracteres 
(com espaços) para:
e-mail:  usplivre@hotmail.com  

Olhando para este quadro, não dá para imaginar que tem algo muito errado 
acontecendo na Universidade de São Paulo?

Após tropa de choque no CRUSP, Coseas 
muda de nome e faz reformas de fachada
Em fevereiro desse ano Rodas anunciou a mudança do nome de Co-
seas (Coordenadoria de Assistência Social) para Superintendência 
de Assistência Social e anunciou reformas superficiais nos blocos 

A crise na moradia estudantil 
da USP está escancarada para 
todos. São mais de 20 anos que 
apesar de aumentar o número 
de estudantes na universidade, 
as vagas diminuíram.

Em 2010 centenas de es-
tudantes em assembleia do 
CRUSP decidiram ocupar a 
sede da antiga Coseas, que to-
mou uma parte do bloco G e re-
tirou vagas.

Moravam no local cerca de 
40 estudantes que ficaram de 
fora da seleção arbitrária da Co-
seas. No dia 19 de fevereiro de 
2012, um domingo de carnaval, 
a pedido da Coseas foi feita a 
reintegração de posse do prédio 
com a Tropa de choque da PM.

Os estudantes ficaram presos 
nos blocos e foram intimidados 
dentro dos apartamentos. Os po-
liciais circularam nos corredores 
dos blocos intimidando os mora-
dores. Balas de borracha foram 
atiradas contra os estudantes e 
vidros foram quebrados.

Após essa ação não vista des-
de da ditadura militar, a Coseas 
mudou para SAS (Superinten-
dência de Assistência Social) e 

anunciou reformas de fachada. 
Alguns blocos tiveram os cor-
redores pintados, no entanto, os 
apartamentos com problemas 
de infiltração, problemas elétri-
cos se mantiveram.

Essas pinturas e pequenas 
reformas podem ser mais um 
passo de Rodas em seu plano de 
aumento da vigilância.

A instalação de catracas no 
CRUSP é um plano antigo e 
será mais uma ofensiva contra 
os estudantes tornando a mora-
dia em uma espécie de campo 
de concentração e controle os-
tensivo.

A ocupação da Coseas (Co-
ordenadoria de Assistência So-
cial) em março de 2010 mostrou 
também o funcionamento deste 
órgão que mais se parece com 
um órgão existente na ditadura 
militar brasileira.

Em um dos documentos en-
contrados e divulgados pelos 
estudantes foi feito em 2001 
pela Coordenadoria de Assis-
tência Social da USP (Coseas), 
responsável, entre outros, pela 
moradia. O nome do plano é 
“Programa de Ação Comunitá-

ria e Segurança”.
O programa tem o objetivo 

de aprofundar o já existente sis-
tema de controle dos moradores 
do CRUSP, como mostram os 
relatórios com uma cuidadosa 
análise dos estudantes e da vida 
da moradia. Com Rodas esse se 
torna uma ameaça ainda maior.

Está mais do que provado 
que o objetivo não é melhorar as 
condições de vida dos morado-
res, a infra-estrutura do CRUSP 
ou integrar os estudantes mas 
apenas ter um rígido controle da 
vida dos estudantes, potenciais 
opositores ao status quo exis-
tente na universidade.

O plano de segurança tem 
como objetivo policiar os es-
tudantes para conter o foco de 
agitação política em potencial 
que é o CRUSP onde é muito 
comum os estudantes se organi-
zar para lutar contra os ataques 
da reitoria.

É um plano que retoma o 
mesmo controle que tinha a 
ditadura sobre os estudantes e 
agora com a PM realizando ron-
das ostensivas na cidade uni-
versitária a situação se agrava. 
A Rocam já foi vista passando 
nos corredores do CRUSP o que 
é um abuso completo. É a resi-

dência dos estudantes invadida 
e controlada pela polícia militar.

O plano descoberto pelos 
estudantes fala da necessidade 
de adaptar as portarias dos blo-
cos para “facilitar o controle da 
entrada de visitantes e morado-
res”, “implantação de um banco 
de dados para monitoramento 
das ocorrências e do cotidiano 
da moradia” e a compra de oito 
câmeras “camufladas”, além 
de binóculos de longo alcance 
“day and night”, lanternas, rá-
dios para comunicação com a 
guarda universitária que é con-
trolada por um militar indicado 
por Rodas.

É um equipamento para o es-
tabelecimento de um controle 
policial dos estudantes contando 
inclusive com o “cercamento” 
do CRUSP através de catracas.

Este controle social que quer 
a burocracia universitária se-
guindo às ordens do “fascistão” 
Rodas na moradia estudantil 
deve ser rejeitada pelo conjunto 
dos estudantes.

É preciso impedir que o pla-
no seja colocado em prática 
usando os meios disponíveis e 
necessários para isso.

aline Toledo

Do Manifesto dos Estudantes da Universidade de Coimbra á 
opinião ilustrada do paiz (1862-1863)
Póde suppor-se que o corpo docente da Universidade, que devemos julgar pru-
dente e illustrado; que a mocidade portugueza, que abriga no coração tanta rec-
tidão e justiça; que o jornalismo, echo da opinião publica; que sciencia, nobreza 
d’intenções, prudencia e illustração: que tanta gente, e da melhor, em tão diversos 
sitios, sem se passarem palavra, sem um fim qualquer, se conspire e combine 
contra um homem, o accuse e guerreie... e que esse homem não tenha dado moti-
vo a esta declaração de guerra? Pode suppor-se isto? Anthero de Quental


