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Ou: 656.640 minutos
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456 dias sob 
intervenção 

policial

câmeras espiãs no bandejão
Rodas descumpriu lei 
e não se manifestou 
publicamente até agora

Vem aí o almanaque de Férias do jornal da Usp Livre!
A Redação do jornal da Usp Livre! orgulhosamente anuncia a seus leitores que dentro dos próximos dias estará circulando a primeira edição do seu novo “Almanaque de 
Férias”. Vamos publicar uma seleção dos melhores textos que já saíram no jornal, bem como versões melhoradas de artigos escolhidos e também outros inéditos. Portanto, 
envie suas sugestões e textos novos que poderão ser acrescentados para usplivre@hotmail.com até o dia 14 de dezembro. Não perca!

Esgotou-se o prazo para 
que a reitoria se mani-

festasse a respeito da instala-
ção das câmeras espiãs no Ban-
dejão Central.

Um grupo de alunos que ha-
via se organizado para entrar 
com um pedido de informações 
junto ao Ministério Público do 
Estado de São Paulo procurou 
novamente o MP, as Promoto-
rias de Patrimônio Público, Di-
reitos Humanos e Criminal para 
questionar quais providências 
devem ser tomadas pelo MP 
diante da ação da reitoria.

Reproduzimos aqui, na ín-
tegra, cópia do e-mail enviado 
por este grupo de alunos nesta 
quarta-feira, dia 5, ao Minis-
tério Público e outros pedindo 
esclarecimentos.

As câmeras espiãs do Ban-
dejão foram encontradas por 
estudantes no último dia 30 de 
outubro e, conforme este jornal 
denunciou, estavam instaladas 
em quadros pendurados no sa-
guão do Bandejão.

A Superintendência de As-
sistência Social (SAS/Coseas) 
informou à repórter Conceição 
Lemes, do site Viomundo, que 
duas câmeras foram instaladas 
à entrada do Restaurante Cen-
tral com a única e exclusiva 
finalidade de acompanhar o 
fluxo e manter o abastecimento 
das refeições, visando a melhor 
atender à comunidade uspiana. 
Em razão da demanda crescen-
te de usuários no Restaurante, 
torna-se necessário monitorar o 
tempo e o fluxo contínuo para 
servir as refeições. Cartazes 
com essas informações estão 
sendo afixados no local para 
informar os usuários.

Se a finalidade era somente 
monitorar o fluxo de abasteci-
mento das refeições, por que 
esconder as câmeras atrás das 
telas? E se não havia realmente 
nenhuma outra intenção, como 
fichar os alunos, por que elas 
foram removidas tão logo a de-
núncia veio a público?
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sobre violações e ilegalidades da Reitoria da usp
 Bom dia,

     Há mais ou menos 1 mês, a comunidade acadêmica da USP foi surpreendida pela notícia da des-
coberta de micro-câmeras de vigilância escondidas atrás de quadros de parede dentro do Restaurante 
Universitário Central (http://usplivre.files.wordpress.com/2012/10/usp-livre-75.pdf e também http://
www.viomundo.com.br/denuncias/alunos-denunciam-cameras-espias-no-bandejao-usp-diz-que-sao-
-para-monitorar-fluxo-das-refeicoes.html)

     Em razão da gravidade dos fatos, nós, alunos de graduação e pós-graduacão, imaginávamos que 
a ocorrência seria investigada pelos órgãos internos da Universidade, especialmente por sua Comis-
são de Ética, para fins de apuração dos responsáveis e esclarecimento do ocorrido.

   Depois de duas semanas sem verificar a movimentação de qualquer órgão interno da universida-
de para a investigação dos fatos, fizemos uso da Lei de Acesso à Informação, recentemente em vigor, 
e do Decreto Estadual nº 58.052/12, encaminhando três pedidos à Reitoria, por meio do Serviço de 
Informações ao Cidadão – SIC, do governo do Estado, solicitando informações sobre a instalação 
das câmeras espiãs dentro do restaurante universitário. Os pedidos foram recebidos sob os protocolos 
de número: 66750122408, 68159122409 e 70274122411, e podem ser visualizados por meio do site 
http://www.sic.sp.gov.br/BuscaProtocolo.aspx.

     A Reitoria teria prazo legal não superior a 20 (vinte) dias para encaminhar a resposta. Ocorre 
que, passado esse tempo todo, a direção daquela autarquia pública não providenciou nenhum tipo de 
resposta ou esclarecimento às consultas formuladas. Assim, uma vez perpetrado ato de improbidade, 
nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11) art. 32, I, e § 2, e também Lei nº 8.429/92, 
art. 11, II e IV, e art. 12, III, consultamos o Ministério Público do Estado de São Paulo sobre quais 
medidas devem ser adotadas no âmbito deste órgão para a salvaguarda dos princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos assuntos da administraçãp pública, no-
tadamente na principal instituição de ensino superior do país, bem como para a punição aos agentes 
públicos responsáveis pelo desrespeito à Lei de Acesso à Informação.

     Agradecemos a atenção e aguardamos um posicionamento.
alunos de graduação em jornalismo, pós-graduação em ciências da comunicação e outras pessoas.

Estudante do 
largo são 
Francisco 
espancado por 
ser gay

André Baliera, estudante 
do último ano de direito da 
USP, foi espancado por dois 
“homens” na última segunda-
-feira. Ele andava pela Av. 
Henrique Schaumann, em Pi-
nheiros, quando foi agredido.

Os agressores, Bruno Por-
tieri, de 25 anos e Diego de 
Souza, de 29 anos, começa-
ram a ofendê-lo de dentro do 
carro onde estavam. Baliera 
respondeu e os dois desceram 
do carro e o agrediram. Eles 
só pararam com a chegada da 
polícia. Os dois foram presos.

Portieri ainda lançou a 
declaração, afirmando que a 
culpa por apanhar era do pró-
prio Baliera. “Apanhou de 
besta porque, se tivesse segui-
do o caminho dele, não teria 
apanhado”, disse. A irmã do 
agressor o defendeu, falando 
que a imprensa está fazendo 
muito alarde, afinal, “o meni-
no está vivo”.

Baliera é ativista contra 
a homofobia, tendo criado o 
Grupo de Estudos sobre Di-
reito e Sexualidade (Geds). 
Como resposta, serão organi-
zadas manifestações e escra-
chos contra a agressão.

O Grandino Irmão

campanha 
“processe a reitoria 
você também” 
ainda está em pé!

Chamamos os interessados 
a entrar em contato pelo e-mail: 
usplivre@hotmail.com 

No início do ano, o jornal 
da Usp Livre! convocará os 
companheiros que já enviaram 
seus e-mails para uma reunião, 
para discutir uma ação contra a 
reitoria por ter ferido o princípio 
constitucional de inviolabilidade 
da intimidade ao instalar câme-
ras espiãs no Bandejão Central.
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participe das reuniões 
abertas da redação do 
jornal da Usp Livre!
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REtomada
nota sobre a reunião aberta convocada 
pela amorcrusp com pauta “depressão 
e problemas psicológicos no cRusp”

A reunião aberta de morado-
res desta segunda-feira (3/12) 
na sala 51 foi convocada para 
tratar da pressão psicológica 
que tem afetado a todos. En-
quanto a liderança da Crusp 
Popular puxava o foco para a 
responsabilização do indiví-
duo, propondo e incentivando 
as propostas em torno da psi-
cologização dos problemas no 
Crusp, nós nos empenhamos em 
mostrar que para além das pres-
sões típicas de uma moradia es-
tudantil (distância dos amigos e 
da família, pressão da academia 
com conteúdos, prazos, notas, 
e impessoalidade no trato, etc) 
o cruspiano tem sofrido forte 
pressão exercida pela SAS/Co-
seas: cada vez mais se é empur-
rado pra dentro da cela-quarto, 
com a higienização dos espaços 
públicos, com o fechamento dos 
espaços de convivência e ação 
política; despersonalização do 
espaço físico e total alienação 
dos cruspianos dos organismos 
de decisão da administração do 
Crusp. O cruspiano deixou de 
ser uma pessoa atendida e pas-
sou a ser “administrado” como 
mais um número dentre outros 
números. As cartas impessoais, 
enviadas a rodo, com ameaças 
aos moradores, tornaram-se fre-
quentes. São negritos e letras 
maiúsculas que esfregam arti-
gos de leis e espalham o medo 
da perda de bolsas (das quais 
dependemos para estudar) e 
mantém os nervos de todos à 
flor da pele.

Nesse sentido, as propos-
tas que nós apresentamos e/ou 
apoiamos visam o fim imediato 
do assédio moral sobre os mo-
radores: Exigência do fim das 
ameaças da Coseas de corte de 
bolsas alimentação por conta 
de reprovações e fim da pressão 
por créditos mínimos para mo-
radores; que os moradores te-
nham, pelo menos, os mesmos 
direitos que os demais estudan-

tes da USP para cumprimen-
to de créditos; transformação 
do térreo do bloco D em mais 
apartamento para mães; direito 
à moradia também para quem 
tem filhos pequenos. 

Sobre a proposta de con-
tratação de psicólogos, defen-
demos que nunca mais volte a 
haver exigência de tratamento 
psiquiátrico/psicológico como 
contrapartida à concessão de 
bolsas; que, ao invés de con-
tratar psicológos-funcionários 
da Coseas, seja permitido a 
qualquer cruspiano que deseje, 
o direito à livre escolha de psi-
cólogo/corrente psi. Se for um 
psicólogo particular, que a USP 
banque o tratamento.

As propostas apoiadas pela 
Crusp Popular foram:ir atrás de 
apoio de programas da Facul-
dade de Psicologia; contrata-
ção de psicólogos para atender 
exclusivamente aos cruspia-
nos; melhorar as condições do 
atendimento que já acontece na 
Ágora; fazer sessões de psico-
drama na sala 51; e, a proposta 
mais esdrúxula: a contratação 
de mais assistentes sociais e 
que estas sejam “capacitadas”, 
ou seja, formadas na área. Por-
que, segundo um membro da 
Crusp Popular, “são as assisten-
tes sociais que administram as 
bolsas e se não tiver assistentes 
(suficientes) as bolsas não se-
rão administradas e os cruspia-
nos ficarão sem bolsas” [sic]. 
O problema é que nós sabemos 
que as assistentes sociais são 
controladas de perto pela bu-
rocracia nada democrática da 
USP. Aumentar o número de 
assistentes tende a aumentar o 
controle sobre os moradores e 
não a assistência a eles. Temos 
inúmeras denúncias de abusos 
(de autoridade?) e assédio mo-
ral cometidos pelas assistentes 
sociais do Crusp.

Houve unanimidade na reu-
nião de que se aprovasse de 

imediato as propostas de con-
senso e se deixasse a decisão so-
bre propostas polêmicas, como 
a contratação de mais assisten-
tes, para um segundo momento, 
para que se pudesse informar a 
todos os moradores e para que 
tivéssemos mais tempo para 
pensar e amadurecer uma deci-
são, a ser tirada em assembleia, 
onde todos pudessem participar. 
Questões polêmicas não podem 
ser decididas a toque de caixa. 
Mas o que vimos foi exatamen-
te isso. Alguns companheiros da 
Crusp Popular decidiram que 
era preciso tirar já ali uma po-
sição. Um chegou a propor que 
transformássemos a reunião em 
assembleia. Fomos contra, por-
que uma assembleia não é uma 
reunião qualquer. É o órgão má-
ximo de decisão dos moradores. 
E é preciso que os moradores 
saibam com antecedência sobre 
a realização de uma assembleia. 
Então propuseram votar ali 
mesmo, na reunião, a inclusão 
da exigência de contratação de 
mais assistentes sociais. Essa 
posição “venceu” por 13 votos 
a 12.

Foi formada uma comissão 
para executar as decisões: pro-
tocolar um ofício à Coseas, or-
ganizar o ato e organizar o gru-
po de trabalho para amadurecer 
essas posições, ver prós e con-
tras, até a realização da assem-
bleia, no início do ano que vem. 

Nossa batalha agora é di-
vulgar amplamente as posições 
defendidas nessa reunião, cha-
mar os cruspianos a integrarem 
o grupo de trabalho, pensarem a 
respeito a se inteirarem do que 
está envolvido nessas decisões 
para que possam tomar a me-
lhor decisão na assembleia, as-
sim que voltarem às aulas. Não 
devemos ter pressa. A polêmica 
sobre as assistentes sociais é um 
assunto que vem de longa data 
e que não se esgotará em uma 
reunião.

Autopsicografia 
cruspiana
O reitor é um fingidor.
Finge tão completamente
Que em nome da segurança,
chama a PM pra cuidar da gente.

E nós, que lemos o que escreve e faz,
Na segurança vista sentimos bem
a vigia em câmeras ocultas,
do P3 à saída do trem.

E assim nas calhas do Rodas
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de viaturas
Que se chama repressão.

Kássius

cRusp: o que 
a assembleia de 
ontem confirmou

Ontem (5/12), na assem-
bleia do CRUSP, revogamos, 
ao menos por enquanto, a exó-
tica proposta da gestão CRUSP 
Popular de pedir a contratação 
de mais assistentes sociais. 
Essa proposta é um contra-
bando. Contrabandearam uma 
demanda da burocracia para 
dentro da nossa entidade. (Há 
quem diga, com bons argu-
mentos, que além disso ser 
uma demanda da burocracia, a 
proposta de fato teria vindo da 
burocracia).

Eu já alertava pra esse pe-
rigo durante a campanha da 
Retomada. Tá lá no USP Livre 
do dia 22 de novembro (http://
usplivre.org.br/2012/11/22/
crusp- re tomar-as -assem-
bleias):

"A segunda consequência 

é que os interesses da SAS, 
sub-repticiamente, em parte 
estabelecem fronteiras para os 
interesses dos cruspianos (a 
totalidade deles) sem que isso 
sequer seja sentido, e em parte 
incorpora-se a eles, travestindo 
de interesse dos moradores o 
interesse da burocracia."

É isso, a SAS é o enclave 
da burocracia no CRUSP. A 
gestão que o CRUSP elegeu, 
acredito que por engano, não 
prevendo isso (afinal, a campa-
nha deles foi o que foi...), é um 
enclave da SAS na política do 
CRUSP. Precisamos ampliar o 
movimento, exigir assembleias 
e passar por cima das armadi-
lhas da burocracia. Acho que 
ontem foi uma boa demonstra-
ção disso.

William dunne

"Nunca me calei. Nunca escondi minha posição de comunista. Os 
mais compreensíveis que me convocam como arquiteto sabem da 
minha posição ideológica. Pensam que sou um equivocado e eu 
penso a mesma coisa deles. Não permito que ideologia nenhuma 
interfira em minhas amizades".

"Urbanismo e arquitetura não acrescentam nada. Na rua, protes-
tando, é que a gente transforma o País".

"Se eu fosse jovem, em vez de fazer Arquitetura, gostaria de estar 
na rua protestando contra este mundo de merda em que vivemos. 
Mas, se isso não é possível, limito-me a reclamar o mundo mais 
justo que desejamos, com os homens iguais, de mãos dadas, vi-
vendo dignamente esta vida curta e sem perspectivas que o desti-
no lhes impõe".

"Nunca acreditei na vida eterna. Sempre vi a pessoa humana frá-
gil e desprotegida nesse caminho inevitável para a morte... Às 
vezes, muito jovem, o espiritismo me atraía, logo dissolvido pelo 
materialismo dialético, irrecusável. Se via uma pessoa morta, 
meu pensamento era radical. Desaparecera, como disse Lacan, 
antes de morrer. Um corpo frio a se decompor, e nada mais".

oscar niemeyer

morreu o último 
gigante da arte 
brasileira

1907 - 2012


