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Mas, boa mesmo é essa 
notícia na página de 
eventos da reitoria: 
“Privacidade é tema 

de primeiro encontro 
de ciclo sobre ética na 

universidade”

420 dias sob 
intervenção policial

Na última terça-feira, dia 
30, um estudante nos enviou 
a denúncia de que havia uma 
câmera escondida em um qua-
dro do saguão do Bandejão 
Central. A nota enviada foi 
publicada na íntegra na edição 
desta terça-feira. 

Nesta mesma terça-feira, 
um membro da redação do 
Jornal da USP Livre! esteve 
no Bandejão para distribuir o 
jornal e verificar a denúncia.

Durante a distribuição, vá-
rios alunos, chocados com a 
matéria, fizeram o mesmo. 
Descobriram que não se tratava 
de apenas uma câmera escon-
dida, mas de três, devidamente 
instaladas atrás de uma tela que 
enfeitava o saguão. Nenhuma 
placa ou aviso (como exige a 
lei municipal) indicavam a pre-
sença das câmeras. 

Ao que tudo indica, elas 
registram todos que entram 
no Restaurante Universitário, 
além de filmar a atividade dos 
funcionários.

Funcionários da SAS/Coseas 
dizem que não sabiam das 
câmeras

Funcionários da Superin-
tendência de Assistência So-
cial (SAS – antiga Coseas), 
que não se identificaram ao 

USP Livre!, afirmaram que 
não sabiam da existência das 
câmeras.

No entanto, terminado o ho-
rário em que o almoço é servi-
do e com os portões já fecha-
dos, uma funcionária da SAS/
Coseas (que, ao que tudo indi-
ca, trata-se de um superior hie-
rárquico) se dirigiu aos funcio-
nários que trabalham no Ban-
dejão e pediu acesso ao local.

Uma ação clandestina e ile-
gal do reitor-interventor

Estas e outras câmeras dão 
a Rodas o poder de controlar 

até nos mínimos detalhes a 
atitude não só dos estudantes, 
mas também dos funcionários 
e professores da USP. 

Já era escandalosa a exis-
tência de câmeras de vigilân-
cia nas faculdades, nos por-
tões e em vários postes. Mas 
agora, a situação se mostrou 
claramente ilegal e voltada 
para a arapongagem.

Entre os estudantes proces-
sados sob a acusação de terem 
depredado a reitoria durante 
a ocupação no ano passado, 
vários relatam que a prova de 
sua presença em um ato ou em 
ocupações são filmagens. Por 

várias vezes, haviam membros 
da Coseas filmando, mas ago-
ra se revela que imagens ob-
tidas por meios clandestinos e 
ilegais também podem ter sido 
usadas.

Se fossem meramente para 
a segurança, não haveria razão 
para estarem escondidas, pelo 
contrário, o fato de estarem às 
vistas, seria, por si só, um fa-
tor de intimidação.

As câmeras espiãs de Ro-
das são mais um instrumento 
da ditadura do reitor-inter-
ventor contra os que defen-
dem a universidade pública e 
gratuita.

Estudantes encontraram nesta semana três câmeras espiãs instaladas em um quadro no salão de 
entrada do Bandejão Central

A ArAPongAgem nA USP não tem limiteS:

Câmeras espiãs no 
Bandejão Central

A foto maior, à esquerda, mostra qual era o quadro que continha as câmeras ocultas.No 
alto, à direita, o “furo” na tela que escondida uma câmera. Abaixo, a câmera instalada.

USP Livre lAnçA  
A CAmPAnhA:
Processe a 
reitoria você 
também

A instalação de três câmeras 
escondidas no Bandejão Central 
para filmar estudantes e funcio-
nários que almoçam no local 
todos os dias é uma flagrante 
violação da lei municipal nº 
13.541, de 24/3/2003.

Além disso, a instalação de 
câmeras ocultas é uma afron-
ta ao princípio constitucional 
que assegura a inviolabilidade 
da intimidade (Constituição Fe-
deral, Capitulo I - dos direitos e 
deveres individuais e coletivos, 
Art. 5º, inciso X).

Rodas está agindo de maneira 
clandestina e ilegal, para vigiar e 
punir os estudantes e funcioná-
rios da universidade.

A jurisprudência a respeito de 
violações da intimidade e da pri-
vacidade praticadas pela reitoria 
da USP existe, e diz o seguinte:

“A instalação de câmera 
filmadora no local de trabalho, 
sem comunicação prévia aos 
empregados, ainda que se trate 
de medida de segurança, ofende 
o direito à inviolabilidade da 
intimidade assegurado no inci-
so X do art. 5º, da Constituição 
da República, fazendo incidir a 
norma insculpida no inciso V do 
aludido dispositivo constitucio-
nal (TRT12, RO nº 00825-2001-
008-12-00-9, 3ª T, rel. juíza 
Maria de Lourdes Leiria, publ. 
26/11/2002)”.

Em outras palavras, a ação da 
reitoria é abertamente incons-
titucional. Rodas e o governo 
do PSDB não titubeam ao jogar 
no lixo a mesma legislação que 
diziam defender quando promo-
veram a prisão de 73 estudantes 
na desocupação da reitoria em 
novembro do ano passado.

É neste sentido que a redação 
do Jornal da USP Livre! chama 
os seus leitores a entrarem com 
ações individuais na Justiça, 
contra a reitoria, exigindo a de-
vida reparação por danos morais. 

Chamamos a todos a ajudar 
a atolar o departamento jurídi-
co da reitoria com centenas de 
processos e mostrar que não é 
possível aceitar calado tamanhas 
opressão e tirania. 

Aos interessados, entrar em 
contato pelo e-mail: usplivre@
hotmail.com

Onde mais?
Será que as câmeras escon-

didas no Bandejão são as úni-
cas? Sabendo de tudo o que 
Rodas fez, certamente não.

Quem sabe se nas visitas 
indesejadas da SAS/Coseas 
aos apartamentos do CRUSP, 
a reitoria também não esteja 
instalando câmeras ou escu-
tas?

Nas faculdades, desde os 
corredores, as salas de aula e 
até mesmo os banheiros po-
dem estar sendo filmados.

Nem é preciso uma refor-
ma, como fizeram no Bande-
jão e na Letras, para ocultar 
as câmeras. Certamente estas 
podem ser escondidas da noite 
para o dia. Podem estar em to-
das as faculdades e além.

O Grande Irmão Grandino 
Rodas está observando...

Estudantes que 
fotografaram câmeras 
foram vigiados por 
funcionários do reitor

Um estudante que produziu 
as fotos publicadas nesta edi-
ção do Jornal da USP Livre! 
afirmou que, enquanto fotogra-
fava as câmeas espiãs da reito-
ria era vigiado por funcionários 
do reitor que, montando guarda 
na porta do Bandejão, tiraram 
fotos dele e dos demais estu-
dantes que estavam por perto.

Depois de descobertas, 
câmeras teriam sido 
removidas pela reitoria

Depois que o fato repercu-
tiu, as câmeras espiãs instaladas 
pela reitoria foram removidas. 
A reitoria, agindo ilegalmente 
e clandestinamente agora traba-
lha a todo vapor para ocultar as 
evidências dos crimes cometi-
dos por ela.

Trabalhadora da cozinha do Bandejão afirma que 
câmera escondida foi encontrada lá também

Ao final do horário de almoço de ontem, uma funcionária do 
Bandejão pedia que os estudantes que encontraram a câmera no 
saguão fossem também à cozinha, onde câmeras também vigiavam 
os funcionários. A transgressão das normas éticas e legais por parte 
da reitoria não tem limites...
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Participe das reuniões abertas da 
redação do Jornal da USP Livre!
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AS eleiçõeS mUniCiPAiS e A USP

Padrinho de Rodas foi derrotado
Serra é o responsável pelo atual reitor e sua derrota levará ao enfraquecimento também da intervenção na USP

Desde o início da campanha 
das eleições municipais deste 
ano, já era fato consumado que 
Serra não iria ser eleito. O re-
sultado final do segundo turno 
confirmou o esperado e ainda 
piorou a situação do PSDB em 
São Paulo.

No resultado final, Haddad 
ficou com 55,57% dos votos 
válidos contra 44,43% de Serra.

Este resultado não era es-
perado só por aqueles que são 
contra a sua política, mas até 
mesmo pela mídia que o apoia. 
Mesmo com toda a manipula-
ção que foi feita nas pesquisas 
eleitorais, desde o início do 1º 
turno, quando o tucano aparecia 
como mais cotado a ser eleito 
prefeito, a rejeição a Serra era a 
maior entre os candidatos, che-
gando a 32%. Na última semana 
de campanha, a rejeição passa-
va de 52%.

Por pouco, o padrinho do 
“magnífico” Rodas, não fica 
em terceiro. O número de votos 
que o tucano teve foi apenas 2% 
maior que a parcela do eleitora-
do que não optou por nenhum 
dos dois candidatos (nulos, 

brancos e abstenções).
Isto significa que, pelo me-

nos na capital, o PSDB perdeu 
quase todo seu apoio. 70% da 
população é contra a sua polí-
tica e, por mais que os tucanos 
ainda estejam no governo do es-
tado, terão de pensar duas vezes 
antes de atacar a população.

O que isso significa para a 
comunidade uspiana? Quer di-
zer que o carrasco dos ternos 
old fashioned não tem mais 
base política para legitimar e 
acobertar seus ataques à univer-
sidade. Rodas nunca ganhou a 
eleição para reitor, foi imposto 
na USP por Serra.

Agora, com a liquidação do 
seu principal nome, o tucanato 
terá de pensar bem antes de ba-
ter de frente com os estudantes. 
Isto colocaria ainda mais o go-
verno do estado sob o risco de 
sair das mãos deles e liquidar 
por completo com o PSDB que 
perderia sua base mais impor-
tante.

Mesmo com este resultado, 
novos processos e ataques fo-
ram promovidos no período das 
eleições. Vários alunos rece-

beram novos processos, houve 
a ameaça de remoção de uma 
estudante, eliminada pela Inqui-
sição do reitor-interventor, do 
CRUSP.

O movimento estudantil 

deve aproveitar o fato de Ro-
das estar perdendo forças e os 
novos ataques para retomar a 
luta, ainda mais intensamente, 
pelo fora Rodas, pelo fim dos 
processos e da intervenção po-

licial a que a universidade foi 
submetida. Este é o único meio 
de se conseguir uma mudança 
real na USP.

lúcio Falsi

— e agora, Alckmin?
— Sai de fininho...

em DebAte
O que quer a “maioria silenciosa” da USP?

Desde a ocupação da reito-
ria de 2007, a imprensa bur-
guesa e a direita da USP vêm 
reivindicando para si a chama-
da “maioria silenciosa”, isto é, 
a parte da universidade que não 
participa diretamente das ocu-
pações e outras manifestações 
do movimento estudantil. 

Embora os jornalões e os 
medalhões nunca tenham se in-
teressado em realmente saber, 
fica a pergunta: “O que quer a 
‘maioria silenciosa’ da USP?”

O termo foi cunhado pelo 
presidente norte-americano Ri-
chard Nixon com o mesmo ob-
jetivo. Na época, ele dizia que 
a “maioria silenciosa” apoiava 
a Guerra do Vietnã, repudiada, 
anos depois da declaração do 
então presidente, por grandes 
manifestações de massa nos 
EUA.

Em 2007 e em outros mo-
mentos em que o movimento 
estudantil na USP levantou a 
cabeça, a “maioria silencio-

sa” foi convocada a participar 
de manifestações contra a or-
ganização dos estudantes que 
ocupavam a reitoria ou faziam 
greve. O que se viu foram ma-
nifestações compostas muito 
mais pela “minoria que faz 
barulho”, interessada em ver a 
audiência que os atos teriam, 
do que por uma suposta maio-
ria direitista da universidade.

O famigerado Reinaldo 
Azevedo escreveu uma série de 
matérias com o chamado “Alô, 
maioria silenciosa da USP”. 
Nestes, ele atacava abertamen-
te as organizações que par-
ticipavam das ocupações da 
FFLCH e da Reitoria e a greve 
estudantil decorrentes do 27 de 
Outubro.

Isto deu ânimo para os me-
ninos de recado da reitoria for-
marem sua chapa, a “Reação”. 
Mais uma vez, o que se viu foi 
que, onde quer que estivesse, a 
“maioria silenciosa” não estava 
com os direitistas apadrinha-

dos pelo reitor e pela imprensa 
conservadora. 

Se a “maioria silenciosa”, 
supostamente direitista”, não é 
capaz de se manifestar nem nas 
urnas, já seria absurdo espe-
rar que esta tenha musculatura 
para se erguer e organizar um 
protesto contra os protestos da 
“minoria ativa” que encabeçou 
a luta contra a ditadura da polí-
cia e do reitor no ano passado e 
neste. Esta “minoria” se orga-
nizou nas últimas eleições para 
o DCE em torno à chapa “27 de 
Outubro”.

Mas, um dado revela mais 
claramente qual é a verdadeira 
posição desta maioria. Trata-se 
de uma pesquisa de intenção de 
votos feita pelo Instituto Júnior 
de Pesquisas Sociais (IJPS) e 
publicada pelo Jornal do Cam-
pus. O estudo entrevistou 1.067 
pessoas, revelando que 73% da 
comunidade universitária eram 
contra Serra no segundo turno.

Outro fato interessante é que 

mesmo nos lugares onde Serra 
ganharia (EE, FM, FMVZ, EP 
e FEA), sua votação é menor 
do que nos lugares onde o can-
didato petista teve maior inten-
ção de votos.

A pesquisa do primeiro 
turno mostrou Serra com ape-
nas 15% da intenção de votos, 
tendo a maioria dos eleitores 
uspianos cujo candidato não 
foi para o segundo turno, op-
tado por votar em Haddad ou 
invalidar o voto no segundo 
turno. Nesta pesquisa, também 
foi revelado que a maior parte 
da comunidade universitária é 
contra os governos Alckmin e 
Kassab: 65% acha a prefeitura 
ruim ou péssima, 25%, regular 
e 42% acha o governo do es-
tado é ruim/péssimo e 35% re-
gular.

Os dados atendem à máxi-
ma: se não estão com Serra (e 
a revista Veja, o Estadão, a PM 
etc.), estão contra eles.

Chapa de oposição 
à atual gestão da 
AMORCRUSP se 
reúne para organizar 
campanha para as 
eleições da entidade

Companheiros estudantes 
e moradores do CRUSP já se 
reuniram duas vezes para dis-
cutir a organização de uma 
chapa de oposição à atual ges-
tão da Associação de Morado-
res do CRUSP.

A inscrição de chapas para o 
processo eleitoral vai até ama-
nhã (quinta-feira, 1º de novem-
bro). 

Na sua plataforma inicial, 
distribuída ontem no CRUSP, 
a chapa de oposição levanta as 
reivindicações dos estudantes 
contra a ingerência da SAS/
Coseas na vida privada dos 
moradores do CRUSP, a falta 
de vagas e a repressão política 
que vigora na moradia estudan-
til.

As eleições ocorrerão nos 
dias 22 e 23 de novembro pró-
ximos.


