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E agora, sob o olhar 
daquele que tudo vê, 

o Grande Irmão Rodas

425 dias sob 
intervenção policial

O atual reitor da USP, 
indicado por José 
Serra, instaurou na 

universidade um regime de ex-
ceção.

João Grandino Rodas já 
processou mais de uma cente-
na de estudantes e funcionários 
sob as alegações mais absurdas 
e com base em regras estabele-
cidas durante o regime militar, 
já expulsou oito estudantes e 
ameaça de expulsão outras de-
zenas.

Para expulsar e processar 
os estudantes e funcionários, 
o reitor montou um sistema 
de arapongagem no interior da 
universidade.

Para investigar de perto es-
tudantes e funcionários durante 
a preparação da greve de abril 
de 2010, o reitor montou uma 
“sala de crise”, coordenada 
pelo diretor de uma seção de 
vigilância do campus, que re-
cebia uma série de relatórios, 
conforme denuncia divulgada 
em janeiro desse ano.

Os relatórios eram do mes-
mo modelo dos produzidos 
durante a ditadura, relatavam 
conversas, assembleias e reu-
niões de preparação da greve.

A vigilância de estudantes, 
funcionários e professores foi 
sendo cada vez mais aperfeiço-
ada. Por meio das centenas de 
câmeras espalhadas pelo cam-
pus e por informantes, o reitor 
passou a mover os processos 
administrativos contra os estu-
dantes e funcionários.

Estudantes foram chamados 
a depor nas chamadas comis-
sões processantes. As “provas” 
que são apresentas contra os 
estudantes e funcionários são 
imagens de câmera fotográfica 
ou filmagem de um protesto, de 
uma greve ou de uma assem-

bleia.
Recentemente, um estudan-

te denunciou a existência de 
três câmeras escondidas em um 
quadro que decora a entrada do 
restaurante principal da univer-
sidade.

Nenhuma placa ou aviso in-
dicava a existência das câme-
ras que ficavam praticamente 
imperceptíveis. Logo após a 
denúncia um funcionário de 
hierarquia superior aos demais 
entrou e retirou as câmeras do 
quadro.

A ação é completamente 
clandestina e ilegal, ferindo 
direitos fundamentais de estu-
dantes, funcionários e profes-
sores, como o da inviolabilida-
de da intimidade.

A descoberta mostrou que o 
reitor-interventor, à semelhan-
ça de “O Grande Irmão”, de 
George Orwel, em 1984, mon-
tou um enorme esquema para 
controlar e vigiar estudantes e 
funcionários. 

Não é à toa que conforme 
aumentam os meios utilizados 
pela reitoria para vigiar os es-
tudantes, aumentam os proces-
sos administrativos e judiciais 
movidos pelo reitor.

No último processo, os estu-
dantes são acusados de depre-
dação de patrimônio público 
porque realizaram um protesto 
justamente onde agora foram 
instaladas as câmeras: no sa-
guão do restaurante central.

Durante esse processo, os 
estudantes que foram obriga-
dos a depor foram surpreendi-
dos com dezenas de fotos do 
protesto apresentadas como 
“provas” pelos professores/ 
funcionários da reitoria que 
formam a comissão proces-
sante.

A reitoria da universidade 

montou um verdadeiro esque-
ma de vigilância, para tentar 
conter as greves por meio da 
intimidação e da eliminação 
de estudantes. Utilizando -sede 
uma regra criada pelo regime 
militar, ainda presente no es-
tatuto da USP, o reitor “elimi-
nou” oito estudantes, determi-
nando que não voltassem à uni-
versidade dentro de dez anos.

A punição é a mesma que 
era utilizada pelos militares 

para expulsar os estudantes que 
se manifestavam contra o regi-
me. Vinte anos depois, a situa-
ção não mudou muito na prin-
cipal universidade do País. São 
câmeras ocultas, espionagem e 
uma enorme perseguição polí-
tica para expulsar estudantes e 
funcionários da universidade, 
visando atender aos planos do 
imperialismo de privatização 
do ensino superior público do 
País.

O Grandino Irmão
“Processe a reitoria 
você também!”

Medidas já 
estão sendo 
tomadas para 
abrir processos 
contra a reitoria

Duas edições atrás, o Jornal 
da UsP Livre! lançou a cam-
panha “Processe a reitoria você 
também”. Estávamos, e estamos, 
falando sério a respeito disso.

Sabendo que as atitudes cla-
destinas e ilegais da reitoria, ao 
instalar câmeras escondidas no 
Bandejão Central – e, sabe-se lá 
mais onde – dão ensejo a uma 
ação por danos morais, a redação 
do Jornal da UsP Livre! procu-
rou um grupo de advogados para 
orientar sobre como proceder 
neste caso.

Ressaltamos aqui, mais uma 
vez, que a instalação de câmeras 
em locais públicos sem a devi-
da identificação é violação da 
Lei municipal nº 13.541, de 
24/3/2003. 

Mais importante ainda é que 
o uso de câmeras para obter 
imagens dos usuários do Ban-
dejão de maneira clandestina 
pela reitoria é uma afronta 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).

Chamamos aos interessados 
a entrar em contato pelo e-mail: 
usplivre@hotmail.com. Em 
breve o Jornal da UsP Livre! 
convocará os companheiros que 
já enviaram seus e-mails para 
uma reunião, onde serão discu-
tidos detalhes do processo e en-
caminhamentos para que a ação 
possa surtir o efeito desejado.

Resistência até de 
madrugada

Estudantes expulsaram a 
guarda universitária e a PM na 
madrugada quinta para sexta-
-feira passada. 

Durante uma festa na FFL-
CH, a Guarda parou um carro 
não se sabe por quê - alguns 
dizem que era porque estavam 
transportando cerveja para a 
festa, a Guarda dizia que ha-
viam atropelado algum cone - e 
tentou prender o estudante que 
dirigia. 

Nisso, vários outros estudan-

tes desceram da festa e pressio-
naram a Guarda para se retirar. 
A Guarda chamou seus reforços, 
a PM, e os estudantes consegui-
ram expulsar todas viaturas da 
GU e a viatura da PM. 

A guarda demonstrou que 
cumpre o papel de polícia 
como qualquer outra e está a 
fim de aplicar a política do Ro-
das/PSDB (a portaria que pro-
íbe festas e a venda de cerveja 
no campus), e não garantir al-
gum tipo de “segurança”.

Hoje: reunião 
aberta em 
defesa da São 
Remo

Hoje, segunda-feira, às 16h, 
acontecerá no Sintusp uma reu-
nião aberta que contará com a 
presença da Associação de Mo-
radores da São Remo, para or-
ganizar a luta contra o risco de 
despejo que a comunidade sofre 
há meses e a repressão policial.

Local: Sintusp 
Data: 5/11 

Horário: 16h

Leia no verso desta edição a nota da Atlética da 
FFLCH e o relato de um aluno sobre o ocorrido

Cotas Raciais: Experiências, 
Desafios e Perspectivas

A Frente Pró-Cotas Raciais da USP convida a todas/os para 
"Cotas Raciais: Experiências, Desafios e Perspectivas", uma ati-
vidade aberta com representantes de universidades públicas que já 
implementaram tal sistema de reserva de vagas.

16h - Exibição do Documentário “Quem Realmente Somos” 
(Direção: Paulo Alberton).

18h - Mesa: “Cotas Raciais: Experiências, Desafios e Perspec-
tivas”.

Magali da Silva Almeida – UERJ
Dennis de Oliveira – ECA/USP
Joel Pereira Felipe – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas da 

UFABC
Danilo Alberto – Coletivo Malik – UFSCar
Maria Inês da Silva Barbosa – Consultora da Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa – MS
Pesquisador Humberto Brown – Arthur Ash Institute for Urban 

Health (EUA)   
terça, 13 de novembro de 2012

Núcleo de consciência Negra da UsP - av. Professor 
Lúcio martins rodrigues, travessa 4, bloco 3, cidade 

Universitária – são Paulo, sP

livre!
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AJUDE A SUSTENTAR A IMPRENSA 
ESTUDANTIL INDEPENDENTE
Compre a nossa rifa com um dos colaboradores do jornal
deposite qualquer quantia e ajude-nos a sustentar uma imprensa independente e de luta por 
uma USP Livre!
dePOSITe QUALQUer QUANTIA NA CAIXA eCONÔmICA federAL
Titular: rafael Nascimento    Agência: 0255     Operação: 013   Conta Poupança: 00153643-4

Mande seu texto para  o Jornal da USP Livre!
e-mail:  usplivre@hotmail.com  

eLeiÇÕes Para o Dce

Reunião da chapa 27 de Outubro 
ocorre na quarta-feira, dia 7, às 
18h, no Espaço Verde (FFLCH)

O objetivo da reunião é dis-
cutir e organizar a intervenção 
da chapa nas próximas eleições. 

A chapa se formou a partir 
do movimento de luta contra o 
convênio entre a USP e a PM, 
contra o reitor-interventor João 
Grandino Rodas e contra os 
processos a estudantes e tra-

balhadores que teve como data 
marcante o dia 27 de outubro 
de 2011.

A 27 de outubro expres-
sa a unidade entre setores que 
atuaram, desde o início, pelo 
avanço dessa luta, em defesa 
de seus métodos – as greves 
e ocupações – da democracia 

direta e da auto-organização 
dos estudantes nas suas assem-
bleias e no Comando de Greve, 
para ampliar a luta, em aliança 
com os trabalhadores, contra a 
privatização e a virtual destrui-
ção da universidade promovi-
das por Rodas e o governo do 
PSDB.

Nota de Esclarecimento e Repúdio à 
Ação da Guarda Universitária e da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
na Madrugada do dia 2/11/2012

A Associação Atlética 
Acadêmica Oswald de 

Andrade, da Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Huma-
nas da USP, vem por meio des-
ta carta repudiar os inacreditá-
veis atos de violência, coerção 
e abuso de autoridade cometi-
dos pela guarda universitária 
da universidade na madrugada 
de quinta para sexta feira.

Dois alunos (os nomes se-
rão omitidos para preservá-los) 
saíram da USP para comprar 
cerveja para festa realizada na 
FFLCH. Na volta, foram impe-
didos de entrar pelos guardas 
da Portaria 1, sob a alegação 
de que estavam com cerveja no 
carro. E isso, graças ao reitor, é 
proibido. Tal proibição é absur-
da, mas o texto não é sobre ela. 
O que ocorreu depois envergo-
nha e mancha o nome da USP, 
tão zelosamente guardado pelo 
reitor. 

Após conseguir entrar na 
USP, o carro foi perseguido 
por viaturas da guarda univer-
sitária. Na Avenida Professor 
Luciano Gualberto, na altura 
do prédio das Ciências Sociais 
e Filosofia, o carro foi fecha-
do pela guarda. O aluno ao 
volante foi retirado do carro e 
AGREDIDO pelos guardas. O 
pretexto utilizado para tama-
nha violência era de que ele 
havia atropelado alguém. Além 
da violência, a justificativa 
para usá-la era falsa. É claro 
que nada justifica a agressão, 
mas salta aos olhos os méto-

dos da guarda. Chave de braço, 
joelhadas, socos, tudo isso foi 
utilizado contra um aluno da 
universidade, a quem supos-
tamente os guardas deveriam 
proteger. E tudo isto pelo crime 
de ter fardos de cerveja dentro 
do carro. Ele ficou bem machu-
cado, com o rosto sangrando, 
pelo ato covarde dos guardas. 

Outro fato gravíssimo a ser 
relatado é o sumiço da carteira 
com os documentos do rapaz. 
A outra estudante no carro, 
principal testemunha do ocor-
rido, relata que ao perceber que 
o rádio do carro estava ligado, 
pediu a chave, em poder de um 
dos guardas, para desligá-lo. 
Ao fazer isso, notou a carteira 
em cima do banco do motorista. 
Mais tarde, ao pedir novamente 
a chave para desligar os faróis, 
a carteira não estava mais lá. 
Logo depois, os guardas come-
çaram a acusar o aluno de estar 
sem documentos. Não vamos 
cometer a leviandade de acu-
sar pessoas sem provas. Mas 
a coincidência é muito grande 
para não ser mencionada. E a 
carteira não apareceu. Aonde 
foi parar? Sozinha ela não de-
sapareceu, é claro. 

Graças à pronta mobiliza-
ção dos alunos que estavam 
na festa, que desceram em 
peso para defendê-lo de mais 
agressões, o ocorrido não teve 
um desfecho ainda pior. Mas 
fica aqui um questionamento? 
Para que, ou para quem, serve 
a guarda universitária da USP? 

Não é o primeiro e com certeza 
não será o último ato de vio-
lência cometido contra quem 
quer que seja. A universidade 
precisa urgentemente repensar 
sua política de segurança. Já fi-
cou claro que a guarda não tem 
o mínimo preparo necessário 
para lidar com o público. Mas 
a Polícia Militar está no cam-
pus, podem argumentar alguns. 
Onde estava a polícia quando 
estudantes da Escola de Comu-
nição e Artes foram sequestra-
dos durante festa promovida 
toda quinta feira? Onde estava 
a polícia quando aluna da FFL-
CH sofreu sequestro relâmpa-
go? A polícia é muito mais um 
instrumento de repressão, bem 
ao gosto de nosso reitor, do que 
segurança para os frequentado-
res da Cidade Universitária.

Quem vai ressarci-lo pela 
violência sofrida? Pelos docu-
mentos perdidos? Certamente 
não a USP. A Atlética da FFL-
CH deixa aqui sua indignação 
e revolta pela maneira como 
os dois foram tratados. Em um 
momento em que a violência 
de nossa cidade é um dos as-
suntos mais discutidos, não é 
agindo desta forma que a guar-
da universitária contribui para 
melhorar a já muito conturbada 
relação entre alunos e a direção 
da USP. Pelo contrário.

associação atlética 
acadêmica oswald de 

andrade – FFLcH UsP

DePoimeNto De Uma 
testemUNHa ocULar
“A PM está no 
campus para que, 
mesmo? Para quem?”

Nesta última madruga-
da (2/11), durante uma festa 
da FFLCH, vi um estudante 
imobilizado violentamente e, 
sangrando, aguardava com as 
mãos nas costas e escoltado 
por cinco guardas universitá-
rios, que aguardavam a chega-
da da PM. Suas razões me es-
capam, dadas as informações 
confusas passadas pela Guar-
da. Em princípio, alegavam o 
atropelamento de um guarda, 
mas após alguma discussão, 
passaram a apontar o atrope-
lamento de um cavalete. Não 
haviam marcas no carro que 
levassem a qualquer suspeita 
nesse sentido, mas indepen-
dentemente disso, buscáva-
mos que este rapaz tivesse ao 
menos um tratamento digno, 
até que tudo fosse esclarecido.

Uma das presentes foi 
questionar a identificação do 
guarda mais intransigente e 
foi por este empurrada e re-
ferida como “nóia” e “vadia”. 
Houve reação e após um enor-
me tumulto, enfim chegou a 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, mediante a convê-

nio firmado pela USP, afim de 
garantir maior segurança à co-
munidade. Os policiais, no en-
tanto, se recusaram a registrar 
a queixa da aluna, dizendo que 
deveria tratar com a reitoria o 
problema. Pela lógica do poli-
cial, a obrigação de fazer valer 
a Lei Maria da Penha, ao que 
tudo indica, não era responsa-
bilidade dele. Nem mesmo o 
fato de não haver delegacia da 
mulher aberta, em decorrência 
do feriado e final de semana, o 
sensibilizava. Tampouco a au-
toridade se deu o trabalho de 
pedir ao Guarda Universitário 
a apresentação de sua identifi-
cação, algo costumeiramente 
pedido (e, de maneira geral, 
sem grande compostura) a 
qualquer cidadão. Questiona-
-se, portanto, a que se presta 
a presença da Polícia Militar, 
não apenas na Cidade Univer-
sitária, como no mundo que 
nos cerca. A quem ela serve? 
Quem protege? Quais leis lhe 
interessa fazer valer?

Todos sabem, porém, nem 
todos têm a coragem de assu-
mir e se posicionar. 

A Cidade Universitária se abre em 
FESTIVAL para SÃO PAULO!

programação completa em:
WWW.FestivaLDocao.tUmbLr.com

Nos dias 08, 09, 10_11_0012 (quinta, sexta e sábado), a PRAI-
NHA, praça da ECA-USP, recebe dezenas de atrações para uma 
FESTA dos estudantes com a cidade. Os portões estarão abertos 
para proporcionar esse encontro entre as bandas, DJ’s, VJ’s, gru-
pos teatrais e de dança, coletivos, entidades estudantis e cachorros 
que constroem o FESTIVAL DO CÃO. 

Se nos negam as RUAS e nos tiram as PRAÇAS, latimos à 
LIBERDADE e respondemos com nossa produção independente. 
Teremos atrações no CANiL_, no PALCÃO, pistas e toda a praça 
aberta a intervenções. A nossa réplica não tem a truculência dos 
que oprimem. Ao contrário, explodimos o ROSA CHOQ_ na cida-
de, imprimimos ao espaço a nossa (RE-)EXISTÊNCIA.

Celebrando 10 anos de Quinta i Breja. 6 anos 6 meses e 6 dias 
de ocupação do CANiL_ enquanto espaço da livre expressão cul-
tural e política. 

QUINTA-FEIRA (08_11_012) - O CÃO CONTRA A RE-
PRESSÃO

SEXTA-FEIRA (09_11_012) - #ExisteCÃOemSP!
SÁBADO (10_11_012) - ANIVERSARIO DO CANiL_ 666 - 

VIVA O CÃO!!


