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Estamos sitiados 
desde a assinatura 

do convênio USP-PM 
em 8/9/2012, mas 

isto não é só

540 dias sob 
intervenção 

policial Por que a USP?

  Assembleia Geral
DCE cede à pres-são 

Depois da vergonhosa 
plenária estudantil re-

alizada na última quarta-feira, 
dia 20, quando a direção do 
DCE se recusou a marcar uma 
assembleia geral para discutir 
o caso dos 72 estudantes da 
USP que estão ameaçados de 
prisão, se retiroando da ple-
nária sem mais nem menos, 
agora resolveram marcar uma 
data.

A assembleia foi divulgada, 
até o momento, em um evento 
no Facebook e será realizada 
no dia 14 de março às 18h no 
vão da História e Geografia.

No comunicado, a direção 
do DCE, PSol/PSTU, apre-
senta a proposta como uma 
necessidade para organizar “a 
democracia e a luta pelo direito 
de lutar”.

Esta decisão da direção do 
DCE é resultado da enorme 
pressão que os estudantes es-
tão fazendo para que seja feita 
alguma coisa contra a denún-
cia do Ministério Público.

A pauta apresentada pelo 
DCE para esta assembleia é 
a seguinte: a denúncia do Mi-
nistério Público contra os 72 
estudantes da USP, o Progra-
ma de Inclusão com Mérito no 
Ensino Superior Público Pau-
lista (PIMESP) e eleições para 
reitor.

Entre estes temas o princi-
pal, sem sombra de dúvidas é a 
denúncia do MP contra os 72, 
que exige que o movimento es-
tudantil tome medidas imedia-
tas. É necessário uma grande 
mobilização para a assembleia 
geral, para que aí seja discutida 
uma ampla campanha e uma 
série de ações concretas para 
defender estes companheiros 
e todos os movimentos de luta 
da universidade.

Todos à assembleia geral 
dos estudantes da USP, dia 14 
de março, as 18h, no vão do 
prédio da História e Geografia.

Você viu algum debate 
com os 72 processados 
da USP na Calourada?

Não? 

Vamos esclarecer as 
mentiras, a desinfor-

maçao da revista Veja 
e da grande imprensa.

Venha, participe, 
pergunte e 

debata!

27 de fevereiro
Das 11h às 14h

Na ágora, ao lado do 
Bandejão Central

Então venha ver!

A denúncia feita pelo Mi-
nistério Público no último 
dia cinco de fevereiro, pela 
promotora Eliana Passarelli, 
incriminando 72 estudantes 
que ocuparam a reitoria da 
USP é evidentemente uma 
perseguição política contra 
estes militantes que estavam 
protestando e defendendo a 
universidade pública e gra-
tuita.

O ataque aos estudantes 
da USP tem um sentido mais 
geral que visa inibir o movi-
mento político na mais impor-
tante universidade brasileira, 
mas garantir a implementa-
ção da política de privatiza-
ção do reitor João Grandino 
Rodas auxiliado pelo gover-
no paulista do PSDB.

A USP não é somente a 
universidade mais importante 
do Brasil e da América Lati-
na, reconhecida mundialmen-
te pelos rankings de qualida-
de de ensino e pesquisa, mas 
é também um dos principais 
centros políticos do País.

É da USP que saíram mi-
nistros, prefeitos e até pre-

sidente da República. A 
importância política da uni-
versidade é notória. Basta 
observar que qualquer acon-
tecimento de maior enverga-
dura que acontece na USP é 
noticiado e debatido nacio-
nalmente por meio da im-
prensa e também pela popu-
lação como um todo.

O movimento estudan-
til da USP esteve presente 
nos principais acontecimen-
tos políticos brasileiros, com 
destaque para a luta contra a 
ditadura militar no final da 
década de 1970. A USP foi o 
centro da resistência estudan-
til contra o regime ditatorial. 
A primeira manifestação de 
rua contra a ditadura militar 
foi uma iniciativa dos estu-
dantes da USP que não fica-
ram intimidados pela repres-
são policial e saíram às ruas 
chamando a população a gri-
tar “Abaixo a Ditadura!”.

Nos últimos anos o movi-
mento estudantil da USP vem 
liderando uma onda de pro-
testos contra a ditadura exis-

tente nas reitorias. Em 2007 a 
ocupação da reitoria da USP, 
que durou nada menos que 
51 dias, desencadeou uma 
onda de ocupações em mais 
de 30 universidades em todo 
o País. A repressão vivida pe-
los estudantes da USP é sen-
tida pelos demais estudantes 
das universidades públicas, 
como é o caso dos estudan-
tes da Unifesp e também 
das universidades privadas, 
como é o caso da PUC-SP, 
onde a reitora foi escolhida 
de forma totalmente arbitrá-
ria pelo cardeal Odilo Sche-
rer, a exemplo do que aconte-
ceu com a escolha de Rodas.

O ataque do MP à USP é 
uma continuação do ataque 
que o reitor interventor João 
Grandino Rodas já estava fa-
zendo contra os estudantes e 
funcionários.  A luta dos es-
tudantes da USP é a luta con-
tra a ditadura na universidade 
expressa na presença da PM 
no campus e na proibição de 
qualquer tipo de manifesta-
ção política, seja um piquete, 
uma greve, uma ocupação e 

até mesmo uma panfletagem 
ou colagem de cartaz.

A luta do movimento estu-
dantil da USP é também con-
tra a privatização que está 
sendo colocada em marcha 
pelo PSDB por meio do reitor 
João Grandino Rodas. Esma-
gar a resistência na USP abri-
ria um caminho enorme para 
o mesmo ser feito em escala 
nacional nas demais univer-
sidades e ampliar o plano de 
privatização do ensino públi-
co brasileiro.

Estes estudantes que es-
tão sendo ameaçados de pri-
são por lutar pelo ensino pú-
blico e gratuito expressam o 
movimento de luta contra a 
privatização da USP, contra a 
invasão da PM e da interven-
ção do PSDB na universida-
de. Expressam a luta de mi-
lhões de estudantes em todo 
o País contra a destruição do 
ensino público e da ditadura 
que se tornou as universida-
des. Por isso devem ser de-
fendidos por todos incondi-
cionalmente.

Todos ao ato contra 
o Processo dos 72

Estudantes processados 
irão realizar neste dia 27 um ato 
debate em defesa dos 72 estu-
dantes processados. A atividade 
foi decidida em reunião realiza-
da pelo Fórum dos Processados 
na segunda-feira, dia 18. Dian-
te do total descaso da atual dire-
toria do DCE (Psol/PSTU) com 
a denúncia feita pelo Ministério 
Público contra os 72 que foram 
presos na desocupação da reito-
ria da USP em oito de novem-
bro de 2011, os estudantes vão 
realizar um debate exclusiva-
mente com a presença dos pro-
cessados.

A iniciativa é uma propos-
ta para discutir e revelar para 
os calouros a perseguição polí-
tica que está em marcha contra 
o movimento estudantil, o Sin-
dicato de Trabalhadores da USP 
(Sintusp) e demais militantes 
que lutam pelo ensino público e 
gratuito na Universidade.

Muito diferente dos deba-
tes organizados pelo DCE, nes-
te debate que está sendo organi-
zado pelos estudantes, a palavra 
será aberta a todos os proces-
sados que estiverem presentes, 
sem nenhuma restrição de fala.

Nos debates organizados 
pelo DCE somente os “intelec-
tuais” e professores podem fa-
lar. Os processados têm sido 
sistematicamente excluídos dos 
debates organizados por esse 
órgão que deveria estar empe-
nhado em sua defesa.

As atividades que estão sen-
do organizadas para a Calou-
rada do DCE, no entanto, não 
tem nada a ver com a luta real 
que está se desenvolvendo na 
USP desde 2011. As bandeiras 
do movimento que mobilizaram 

milhares de estudantes como 
Fora PM! Fora Rodas! Fim dos 
Processos!, não aparecem em 
nenhum dos debates. Pelo con-
trário, em uma das mesas haverá 
um representante do Conselho 
de Reitores das Universidades 
Paulistas (CRUESP) que atual-
mente é dirigido pelo reitor in-
terventor João Grandino Rodas 
que processou estes estudan-
tes. Em um período que o rei-
tor interventor Rodas atacou de 
todas as maneiras o movimen-
to estudantil e os trabalhadores 
da universidade, o órgão máxi-
mo de organização dos estudan-
tes vai realizar atividades que 
nada tem a ver com as lutas que 
estão em curso e ainda pior, tra-
zer um representante da institui-
ção que reúne aqueles que pro-
movem esses ataques contra o 
movimento estudantil.

Estarão presentes no ato do 
dia 27, os estudantes proces-
sados e também estudantes da 
Unifesp que passam pelo mes-
mo ataque contra a liberdade de 
expressão e organização.

Por isso, como não há ne-
nhum debate previsto na calou-
rada do DCE com os 72 proces-
sados, os próprios estudantes 
tomaram a iniciativa de convo-
car um debate amplo, com a pa-
lavra aberta para todos os pro-
cessados, de forma democrática, 
sem professor, nem membro do 
CRUESP.

O debate acontecerá no espa-
ço Ágora, em frente ao bandejão 
central, no CRUSP as 11h do dia 
27 de fevereiro. 

Todos os estudantes preocu-
pados com a defesa da univer-
sidade pública e gratuita devem 
apoiar e participar

Mande seu texto para  o 
Jornal da USP Livre!  

e-mail:   
usplivre@hotmail.com  
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 Quem é rodas?
estudantes pedem a saída do reitor, mas quem é esse homem, o mais odiado da Universidade de 
São Paulo?

João Grandino Rodas, o atual 
reitor da USP, não foi eleito para 
o cargo, pois ficou em segundo 
lugar nas eleições internas da 
instituição, tendo sido nomeado 
por José Serra (PSDB). Fez uma 
série de irregularidades desde 
que foi eleito diretor da Faculda-
de de Direito da USP em 2006. 
Foi responsável pela invasão 
da polícia militar pela primeira 
vez no campus para reprimir um 
protesto, expulsou estudantes e 
move quase cem processos con-
tra estudantes e funcionários

Rodas foi nomeado reitor por 
José Serra (PSDB), então gover-
nador de São Paulo, no dia 13 de 
novembro de 2009 por meio de 
um decreto, o que lhe conferiu 
a condição de reitor-interventor.

Esta foi a primeira vez desde 
a ditadura militar que um rei-
tor foi nomeado ao cargo pelo 
governador do estado contra a 
decisão das eleições internas, 
deixando clara a imposição do 
governo sobre a USP.

A última ocasião foi durante 
a gestão do governador biônico 
Paulo Maluf, indicado ao cargo 
pelo militar João Figueiredo.

Antes de ser eleito reitor, 
Rodas foi diretor da Faculdade 
de Direito do Largo São Fran-
cisco. Em sua gestão, foi a pri-
meira vez que um reitor man-
dou a polícia militar entrar na 
universidade para reprimir uma 
manifestação estudantil.

Rodas requisitou a polícia 
militar para invadir a faculdade 
de direito no dia 22 de agosto de 
2007 e expulsar estudantes, que 
realizavam uma manifestação 
pacífica. Os estudantes foram 
fichados e levados à delegacia.

Durante essa mesma gestão, 
Rodas tentou colocar catracas 
para impedir o acesso de pesso-
as que não fossem da faculdade.

Em seu último dia no cargo, 
ele assinou um documento que 
permitiu a transferência do acer-
vo da maior biblioteca jurídica 
da América Latina (que pos-
sui 160.000 livros) para outro 
prédio, fora da faculdade, que 
possui problemas de infiltração. 
Essa mudança foi realizada pelo 
banco Santander e não foi se-
quer autorizada pelo Conselho 
da faculdade.

Ainda sob sua gestão, Rodas 
realizou um acordo com o ban-
co Santander. O mesmo solici-
tou a utilização de um andar de 
um prédio que ia ser destinado 
à ampliação das instalações da 
Faculdade, apesar de negada a 
concessão do espaço, a agência 
do banco permanece no local.

Rodas também ia nomear 
duas salas da faculdade em ho-
menagem ao banqueiro Pedro 
Conde, que em troca pagou um 
milhão de reais para a faculda-
Até sua eleição como diretor da 
faculdade de Direito, Rodas era 
um obscuro professor de direito 
internacional, sem nenhuma ex-
pressividade política na faculda-
de, tendo um currículo vincula-
do a atividades diplomáticas e 
burocráticas.

Sua candidatura para diretor 
da faculdade em 2006 foi enca-
beçada por Celso Lafer, profes-
sor de direito, que é atual presi-

dente da FAPESP (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), uma fundação 
privada.

Lafer por sua vez foi ex-mi-
nistro de Collor e FHC e possui 
estreita vinculação com a FIESP 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), uma vez 
que seu tio, Horácio Lafer, foi 
um dos fundadores da federa-
ção.

Celso Lafer também é um 
dos discípulos de Miguel Rea-
le, que fundou junto com Plínio 
Salgado a Ação Integralista Bra-
sileira (AIB), ou seja, o fascis-
mo brasileiro.

João Grandino Rodas possui 
uma relação também com os mi-
litares. Foi membro da Comis-
são Especial de Mortos e Desa-
parecidos Políticos entre 1995 e 
2002 favorecendo os militares 
em muitos casos. Ele julgou o 
caso de Zuzu Angel e do estu-
dante Edson Luís, em ambos 
os casos afirmou que não havia 
provas da culpabilidade dos mi-
litares.

Quando assumiu o cargo de 
reitor, Rodas publicou um docu-
mento que ameaçava a faculda-
de de Direito a seguir as orienta-
ções da reitoria de “moderniza-
ção”. Disse ainda que a mesma 
não estava dando andamento a 
projetos da sua gestão de diretor 
o que desperdiçava dinheiro e 
“contrariava a lei e a moralidade 
administrativa”.

As medidas de Rodas con-
tra a faculdade lhe conferiram 
o título de persona non grata 
aprovado pelo conselho supe-
rior desta unidade. “Declaramos 
persona non grata um diretor 
que fez a polícia invadir a Fa-
culdade de Direito”, disse o en-
tão diretor Antônio Magalhães 
Gomes Filho.

No início de seu mandado, 
em maio de 2010, Rodas cor-
tou o ponto 1.600 trabalhadores 
como forma de retaliação por te-
rem realizado greve por reajuste 
salarial, além de ter mandado a 
polícia militar reprimir um pro-
testo dos funcionários.

Em janeiro de 2011, Rodas 
demitiu 271 funcionários con-
tratados pela CLT (Consolida-
ção das Leis Trabalhistas), sem 
nenhum comunicado oficial da 
reitoria. Eles foram aposentados 
de forma compulsória.

No início de 2011, Rodas 
também anunciou o fechamen-
to de cursos da USP. Serão fe-
chados um terço das vagas da 
Escolha de Artes, Ciências e 
Humanidades e cursos, como de 
Obstetrícia. Os cursos de Mú-
sica, Ciência da Informação e 
algumas licenciaturas também 
podem ser extintos.

Rodas aprovou em fevereiro 
deste ano que a USP poderá al-
terar a grade dos cursos e ainda 
fechar os que forem considera-
dos pela burocracia universitá-
ria como de “baixa procura”.

“É importante que mesmo os 
cursos tradicionais verifiquem 
se é o caso de mudar, melhorar 
e até mesmo descontinuar cer-
tos cursos ou substituí-los”, de-
clarou em cerimônia na USP de 
Ribeirão Preto.

Foi durante sua gestão, que 
a Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA) abriu um curso 
pago de graduação em adminis-
tração, possível graças ao di-
nheiro ganho usando a estrutura 
da universidade. O curso custa 
R$ 2.200,00. Rodas aplaudiu 
a iniciativa dos professores da 
USP que se enriqueceram com 
as fundações a ponto de abrir 
sua própria faculdade.

Essas medidas fazem par-
te do seu plano de privatização 
da universidade, garantindo in-
vestimentos privados e a maior 
abertura da USP ao mercado.

A intenção de Rodas em pri-
vatizar a USP é bastante clara, 
ele já declarou que “Universida-
de pública não significa gratui-
ta“ e também já falou da neces-
sidade de “recursos da iniciativa 
privada para a universidade”.

Uma das medidas realizadas 
pelo reitor-interventor para ga-
rantir essas mudanças curricula-
res e estruturais foi a mudança 
da procuradoria da USP e a in-
dicação de um orientando seu, 
e ex-assessor político Gustavo 
Ferraz de Campos Monaco, para 
o cargo de procurador chefe.

A indicação é investigada 
pelo Ministério Público. Rodas 
nomeou também como procu-
rador o filho da ex-reitora Sue-
ly Vilela, Carlos Alberto Vilela 
Sampaio. Tanto Monaco como 
Vilela foram nomeados “sem 
concurso público e sem o pre-
enchimento de requisito de cin-
co anos de efetivo exercício de 
advocacia”, como é requisitado 
nestes casos.

Ele é ainda investigado pela 
“criação de cargos de Pró-Rei-
tor Adjunto, sem previsão orça-
mentária e sem autorização le-
gal, designações indevidas para 
os cargos criados, acumulações 
ilegais de funções de Diretor de 
Unidade e de Vice-Reitor para 
exercício em cidades distintas e 
longínquas”.

Pesa sobre o reitor ainda a 
acusação de “lesão aos cofres 
públicos e improbidade admi-
nistrativa”.

No final de 2011, Rodas ex-
pulsou oito estudantes, com base 
em uma norma do regimento da 
USP que data de 1972, ou seja, 
da ditadura. Ele acusa os estu-
dantes de “ferirem a moral e os 
bons costumes”. Os estudantes 
foram expulsos por participarem 
da ocupação do prédio da Coor-
denadoria de Assistência Social 
(Coseas) e reivindicarem mais 
vagas para o programa de mora-
dia estudantil. Entre estes estu-
dantes, dois deles nem estudam 
mais na universidade e outros 
nem participaram do ato, mas 
foram incriminados. Depois de 
expulsar os estudantes e fazer 
um acordo com o governador 
para que mais de 400 policiais 
invadissem a universidade para 
desocupar o prédio da reitoria, 
Rodas promoveu a suspensão 
de todos eles. Grandino Rodas 
é claramente uma pessoa ligada 
aos interesses privados externos 
à universidade e foi colocado 
no cargo para tentar esmagar os 
movimentos dentro da universi-
dade. 

Guarda universitária: o 
espião da reitoria

Na tarde da última terça (19), 
o bandejão da USP foi palco de 
mais uma demonstração da dita-
dura na universidade. Os agentes 
da Superintendência de Seguran-
ça (SS) filmaram os estudantes 
que promoviam panfletagem na 
hora do almoço. Os estudantes or-
ganizaram a atividade para prote-
star contra o processo criminal 
pelo Ministério Público. Se con-
denados os estudantes podem 
pegar ater oito anos de cadeia.

Os agentes da SS também 
tentaram impedir que estudantes 
da AJR (aliança da Juventude 
Revolucionária) colhessem assi-
naturas do abaixo assinado contra 
os processos e o convênio USP/
PM na sua banca. A guarda in-
vestiu contra os estudante no mo-
mento em que estes armavam sua 
barraca para iniciar a coleta de 
assinaturas.

A SS do Rodas  foi aciona-
da para bater foto de dois com-
panheiros que pregavam car-
tazes em tapumes das obras da 
ECA  Os cartazes diziam Não 
aos processos dos 72 estudantes 
da USP”. Os cartazes foram ar-
rancados de vários locais como: 

Bandejão, Eca, FEA, Poli.
Os três incidentes ocorrido no 

segundo dia de matrícula estão 
longe de ser casos isolados. A re-
itoria montou um sistema de vig-
ilância para punir os estudantes. 
Várias denúncias revelam o es-
quema da reitoria. O caso mais re-
cente foi o das “câmeras espiãs” 
que foram encontradas na entrada 
do bandejão.

Os três casos ocorridos no se-
gundo dia de matrícula demon-
stram o estado de sítio impos-
to na USP. A guarda universitária 
persegue os estudantes e procura 
inibir as atividades do movimento 
estudantil, como a distribuição de 
panfletos e colagem de cartazes.  
A reitoria quer impor um clima 
de terror. Rodas pretende manter 
a ditadura e a política de repressão 
contra todos que se opõem ao seu 
projeto de privatização.

O sistema de repressão mostra 
a necessidade da organização dos 
estudantes para denunciar todos 
os abusos da agentes da SS do 
Rodas. O movimento estudantil 
deve exigir o fim de todo o esque-
ma de repressão montado contra 
os estudantes.

Guarda Universitária filma estudantes em atividade política 


