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576 dias sob 
intervenção 

policial

Todos à 
assembleia 
geral de 
estudantes
 
Dia 11 de abril, 
quinta-feira, 
às 18h
No vão livre 
do prédio da 
História e 
Geografia

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) suspendeu pela 
terceira vez consecutiva a 
instalação de uma nova rede 
de iluminação na cidade uni-
versitária no campus Butantã. 
Os motivos comuns a todas 
as três vezes que o TCE pe-
diu a suspensão do processo 
de licitação são praticamente 
o mesmo: favorecimento de 
uma empresa específica na 
licitação.

Com o falso debate de se-
gurança no campus e a en-
trada da Polícia Militar após 
a morte do estudante Felipe 
Ramos da FEA em 2011 para 
“garantir a segurança” da 
comunidade acadêmica, sur-
giu também a discussão do 
sistema de iluminação que é 
totalmente precário com cen-
tenas de pontos escuros por 
toda a universidade onde os 

estudantes transitam e não 
tem nem luz e nem PM, para 
proteger os estudantes.

Em maio de 2011 a reito-
ria iniciou o projeto de licita-
ção e em julho uma empresa 
já havia sido escolhida para 
implantar o projeto, seriam 
7 mil novos pontos de luz, 
o dobro da estrutura atual. 
O edital foi cancelado pelo 
TCE, pois havia claramen-
te “direcionamento a uma 
única fabricante”. A reito-
ria, curiosamente, escolheu 
um tipo específico de lumi-
nária que era fornecida por 
apenas uma das empresas que 
concorriam na licitação.

O TCE contra argumentou 
dizendo que “há no mercado 
outras marcas que possuem 
equipamentos similares e 
atingem o mesmo resultado”. 
A partir daí a USP publicou 

outro edital de licitação que 
também foi questionado, pois 
restringia a concorrência e 
era irregular.

E agora em janeiro de 2013 
o TCE, pela terceira vez sus-
pendeu a licitação com alega-
ção de “venda casada” e valor 
superestimado dos custos de 
instalação. A “venda casada” 
seria feita com a empresa ven-
cedora que teria que comprar 
todo o sistema de iluminação 
já existente na USP, desde 
postes até lâmpadas. Uma 
prática muito suspeita que é 
amplamente utilizada para 
desvio de verbas. E o valor de 
R$ 62 milhões de reais esti-
mados pela instalação de todo 
o projeto foi superfaturado, 
segundo o tribunal. O TCE 
classificou que este último 
edital apresentava “indícios 
de ameaça ao interesse públi-

co”, ou seja, uso indevido de 
verbas.

As três suspensões do TCE 
mostram que o interesse da 
reitoria não é melhorar a se-
gurança no campus. A questão 
da iluminação ao invés de ser 
tratada como uma questão pu-
ramente técnica e necessária 
para melhoria das condições 
na universidade está sendo 
utilizada como um esquema, 
um meio para favorecer em-
presas ligadas à reitoria e con-
sequentemente membros da 
direção da universidade. As 
recusas do TCE apontam esse 
desvio de verba que em todos 
os três casos estão indicados.

Este caso exemplifica como 
as decisões são tomadas na 
USP e como a reitoria é admi-
nistrada por poucos e os inte-
resses da maioria são sempre 
deixados de lado.

A ultima edição do Jornal do 
Campus divulgou uma matéria 
em que relata uma reunião, a 
portas fechadas, entre reitoria, 
SPTrans e DCE para discutir a 
questão calamitosa dos circula-
res da universidade.

Nesta reunião, três repre-
sentantes do DCE, Letícia Al-
cântara, Thales Capri e Adrian 
Fuentes, supostamente apre-
sentaram os problemas que os 
estudantes que utilizam estas li-
nhas sofrem. O resultado final, 
segundo declaração do próprio 
representante do DCE, Adrian 
Fuentes foi “Estudos serão re-
alizados para melhor adequar 
as linhas circulares”, ou seja, 
nada. A SPTrans também se 
comprometeu a aumentar o nú-
mero de ônibus nos horários de 
pico, mas nada muito certo.

A reunião que obviamente 
não foi divulgada pelo DCE, 
pois nada que é de interesse 
dos estudantes, como as assem-
bleias, por exemplo, é divulga-
do, resultou em uma promessa 
da SPTrans em fazer estudos, 
sabe se lá baseado em que, com 
a participação de quem. A SP-
Trans é uma empresa privada, 
seu objetivo não é o de encon-
trar a melhor maneira de aten-
der os passageiros, e sim a de 
encontrar a melhor maneira de 
ganhar dinheiro com os passa-
geiros. Sabe que as linhas de 
ônibus circulares da USP são 
as mais lotadas de toda a cida-
de. A lotação é de 1400 a 1700 
passageiros todos os dias por 
veículo. Uma linha “normal” 
a média é de 800 a 900 passa-
geiros. Ou seja, a empresa está 

lucrando e muito com a USP, 
pois quem paga as passagens 
dos estudantes, por meio do 
cartão BUSP é a reitoria. 

Um exemplo de que os es-
tudantes não são considerados 
nestas mudanças é o recente 
corte de três linhas que an-
tes passavam pelo campus e a 
SPtrans cancelou porque a de-
manda estava baixa, devido a 
estação do metro Butantã e os 
estudantes que utilizavam essa 
linha são obrigados a fazer ou-
tro trajeto.

Esta reunião, assim como di-
versas outras realizadas com a 
reitoria não vai mudar em nada 
esta questão do BUSP e muito 
menos das linhas que foram 
cortadas. O DCE tenta resolver 
estas questões pela via institu-
cional, sem a participação dos 

estudantes como medida de 
pressão. Reuniões a portas fe-
chadas, sem o conhecimento 
dos estudantes só servem para 
realizar acordos que em nada 
beneficiam os estudantes. Foi 
em uma reunião destas que 
o mesmo Adrian Fuentes fez 
um acordo com a reitoria para 
entregar o espaço do DCE, lo-
calizado próximo ao bandejão 
central, para a direção da uni-
versidade reformar e ate hoje 
um espaço que deveria ser uti-
lizado pelos estudantes para se 
organizarem esta em poder da 
reitoria.

Todas as conquistas até hoje 

obtidas pelo movimento es-
tudantil, desde a contratação 
de professores na FFLCH em 
2002 até a construção de um 
novo bloco do CRUSP em 
2007 foram conquistadas pelos 
estudantes por meio da mo-
bilização e da pressão.  A luta 
contra os processos e outras 
demandas estudantis só vão 
ser resolvidas com a partici-
pação massiva dos estudantes 
em ações concretas, de luta. Os 
estudantes por não terem parti-
cipação decisiva nas instâncias 
de decisão da universidade pre-
cisam se mobilizar para obter 
conquistas. 

SiStema de iluminação

Segurança ou lucro?

lutar ou seguir a política da reitoria?

Resposta da Cruzadinha Livre da edição 101

Horizontal:
5: Anarquista / 7: Pelego / 8: Trotskismo / 9: Independente
Vertical:
1: Manobra/ 2: Reacionário / 3: Lumpen / 4: Esclarecimento / 5: Autonomista / 6: Radicais 

Muita PM e pouca luz
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atividades
tomada do largo: luto 
Pelo massacre do Caran-
diru

No dia 08 de abril começa o 
julgamento dos envolvidos 
no massacre do Carandiru. 
Nesse dia, o CA XI de Agos-
to e os estudantes realizarão 
a tomada do Largo em pro-
testo contra as violações de 
direitos humanos ocorridas 
no sistema carcerário.
Traga você também o seu 
cartaz e sua intervenção!

Data: 8/4/2013
Local: Largo São Francisco

Reuniões na eCa
Centros Acadêmicos, enti-
dades estudantis, grupos de 
produção, rádios livres, par-
ceiros, cachorros e estudan-
tes em geral
VENHAM às reuniões às 
quintas-feiras para criarmos 
mais um Festival, pra ocu-
parmos os espaços que ainda 
nos restam. A ajuda de todos 
foi fundamental na celebra-
ção de 6anos6meses6dias de 
resistência, e agora os latidos 
do CÃO precisam se soltar 
por toda a universidade.
Toda quinta às 18h. 
Vida longa ao CANiL_
AUú

Publicamos aqui um texto enviado pelos estudantes que representam os moradores do 
CRUSP na reunião da Comissão Mista que discute junto aos representantes da reitoria 
os problemas da moradia estudantil.

Relatoria dos Representantes discentes (Rds)
sobre a Reunião da Comissão mista  de 20/03

na PuC-SP 
também 
tem câmera 
escondida

A reunião começa com fala 
do coordenador Waldyr. O ar-
gumento central é a função da 
comissão mista:  “não pode-
mos criar nada de novo”, ou 
seja, o reconhecimento da sub-
missão da comissão a um regi-
mento existente e a avaliação 
dos casos de acordo com os 
‘recursos’ que possui a assis-
tência social, deixando claro 
que a discussão não vai além 
de uma ‘administração da mi-
séria’. Ressalta a privacidade 
das informações que serão 
tratadas na reunião, que dizem 
respeito à vida pessoal dos 
estudantes que apresentaram 
recursos à comissão mista. A 
questão é ética, mas aparenta 
que o coordenador ressaltasse 
a questão não só com o objeti-
vo de reafirmar o comprometi-
mento, mas também para que 
NÃO DISESSEMOS A NIN-
GUÉM O QUE ACONTE-
CERIA NA REUNIÃO, o que 
vai de encontro à concepção 
de representante, uma vez que 
estamos na reunião da comis-
são mista para levar a opinião 
do coletivo maior do CRUSP 
e para trazer a este um retorno, 
motivo do presente texto.

Dá-se a apresentação dos 
membros da comissão mista. 
Composta pelo coordenador 
da Coseas/SAS, Waldyr An-
tonio Jorge, pela representante 
da SAS Lucimara, pelos re-
presentantes docentes do con-
selho de graduação, Arlindo 
Ornelas Figueira Neto e Mar-
cia Caruso Bicego, e pelos da 
pós graduação, Edmilson Dias 
de Freitas e Myrian Nunomu-
ra e pelos representantes dis-
centes Iolanda G. A. da Silva 
e Marcio J. da Silva. Também 
presentes, a titulo de convida-
das, a chefe técnica da divi-
são de promoção e assistência 
social Marilia R. R. Zalaf e a 
assistente social Rosana. A re-
presentante discente indicada 
pelo Conselho Universitário 
não estava presente devido à 
impossibilidade de horário e 
também à alegação da SAS de 
que ela não é mais represen-
tante, embora o tenha sido  por 
apenas seis meses.

Estranhamente, o primeiro 
questionamento do coorde-
nador foi sobre a nossa –dos 
RDs- presença na reunião, 

querendo saber se havíamos 
sido ‘eleitos’, o quê demons-
tra preocupação e ao mesmo 
tempo intromissão do coorde-
nador nas decisões realizadas 
no CRUSP pelos moradores. 

Foi passada na mesa a ata 
da reunião anterior, assinada 
por quem nesta estava presen-
te. Passou-se a discussão dos 
casos, divididos em ‘blocos’. 
Os três primeiros casos eram 
‘casos de  reconsideração à 
reitoria’, ou seja, recursos 
que já haviam sido colocados 
em outra ocasião à comissão 
mista e agora tramitam para 
estância superior, que é a rei-
toria. Os casos são enviados 
aos membros da comissão 
com um resumo que contém 
uma sugestão da DPS sobre 
o que deve ser feito. Dos três 
em questão, apenas um pos-
suía sugestão de deferimento, 
somente este foi deferido. Os 
critérios para tal parecer da 
DPS relacionam-se à melhora 
do desempenho acadêmico, 
alegação dos motivos pelos 
quais não conseguiu cumprir 
o prazo – entre os quais pro-
blemas de ordem psicológica 
e adesão aos programas da 
Coseas contam muito para um 
parecer positivo – e são colo-
cados caso a caso. 

Não obstante a comissão 
mista exista para discutir os 
casos, o parecer da DPS foi o 
resultado final de todos os ca-
sos. Isto expressa a já esperada 
afinidade representantes da co-
seas/ representantes docentes e 
a pouca atenção dada aos argu-
mentos dos discentes.

 O bloco seguinte foi  ‘assun-
tos diversos’ e tratou dos três 
casos que não se relacionavam 
com prazo de permanência na 
moradia.  Um deles era uma 
solicitação de mudança de um 
aluno da graduação para a pós, 
para que pudesse morar com 
sua esposa, que está grávida. 
O regimento não prevê esta 
situação, o parecer da DPS era 
discutir com a comissão. Inte-
ressante o argumento do do-
cente da pós: a pós possui pro-
blemas de vagas. Como se a 
graduação não possuísse. Mas 
pode-se trocar uma vaga pela 
outra. Negado, não será aberto 
nenhum precedente, foi usado 
o argumento de que o estu-

dante estando no último ano 
de graduação ficaria ocupando 
a vaga de forma indevida, até 
que se resolvesse sua possível 
entrada na pós-graduação e de-
pois na seleção do CRUSP.

 Em outro caso, um estu-
dante obteve a pontuação para 
residir no CRUSP, mas devido 
à aproveitamento de créditos, 
já teria cumprido todos os 
necessários e não poderia in-
gressar no CRUSP, só que não 
foram cumpridas todas as dis-
ciplinas obrigatórias. Caso de 
burrice burocrática. O terceiro 
‘caso diverso’ é relacionado à 
agressão da parte de um mo-
rador a uma hóspede, a reso-
lução foi  a abertura de sindi-
cância para apuração.

Os casos seguintes, todos 
sobre prazo de permanência, 
variavam em tempo solicita-
do. Todos foram deferidos, 
mas o que chama atenção é 
que entre estes casos, 6 são 
de estudantes que ingressaram 
no CRUSP depois de já terem 
cumprido créditos no curso. É 
previsto no regulamento art. 
6°, inciso 6°, um cálculo para 
encontrar o período de perma-
nência a que terá direito o alu-
no. A conta mostrada pela as-
sistente para chegar ao tempo 
dado como prazo não é exa-
tamente a mesma que consta 
no regulamento. Além disso, 
segundo a assistente, depois 
de feito o cálculo, o aluno não 
possui mais direito nenhum a 
prazo e para obtê-lo precisa 
apresentar recurso. Interessan-
te notar que, que nos casos de 
aumento de prazo na moradia, 
a assistência social deve re-
alizar acompanhamento dos 
créditos – às vezes semestral 
– para ressaltar a importância 
desse, o coordenador  disse 
`as assistentes presentes que 
‘deveriam acompanhar como 
‘mães’ os casos. Questiona-se 
a comparação, uma vez que a 
relação assistentes sociais- es-
tudantes não é a mesma que 
pais-filhos. O coordenador 
concordou que são coisas di-
versas, mas retomou a compa-
ração várias vezes, expressan-
do uma concepção estranha do 
serviço social enquanto servi-
ço público.

 Ao fim da discussão dos ca-
sos, o coordenador informou 

sobre o caso do aluno Klaus, 
vitima de acidente no ano pas-
sado. O assunto o levou a ou-
tros, entre os quais o quanto 
ele tem trabalhado para fazer 
do CRUSP “Um lugar melhor 
para todos”, falou da praça 
dos pássaros, da pintura dos 
blocos,  do Programa de en-
frentamento do uso de álcool 
e drogas da USP.

Diz o coordenador:  ‘ eles 
querem escolher a cor da por-
ta’ – o que suscita risadas entre 
os presentes. Não vendo gra-
ça, nós discentes declaramos 
a falta de dialogo sobre o que 
é prioridade para ter  ‘um lu-
gar melhor para todos’, temos 
por exemplo, no bloco F in-
filtrações e  apartamentos que 
escorrem água destas. Além 
disso não nos foi colocada em 
nenhum momento uma dis-
cussão sobre uma  pintura dos 
blocos, mas sim recebemos em 
nossos aptos um recado dizen-
do: ‘será pintado’. O coorde-
nador declara ter se reportado 
à Amorcrusp. Mas de qualquer 
modo, quem quiser pintar sua 
porta de outro modo depois da 
‘pintura oficial’, pode fazê-lo 
desde que comunique à Cose-
as, que segundo Waldyr forne-
cerá a tinta e a mão de obra. O 
espaço livre de criação artísti-
ca é nosso espaço para expres-
são, o coordenador não enten-
de o motivo de reclamação.

Como está à frente do Pro-
grama de enfrentamento do 
uso de álcool e drogas na USP, 
Waldyr possui duas prateleiras 
da estante de sua sala cobertas 
por cápsulas de cocaína va-
zias, em exposição. De uma 
natureza um pouco mórbida 
a coleção, questiona-se a sua 
existência. De acordo com o 
coordenador, os pendorfes são 
todos os dias recolhidos pelo 
CRUSP e trazidos até ele, que 
os guarda para que as pessoas 
‘saibam que existe’ tal mal na 
nossa moradia. Será que ele 
não podia somente levantar os 
dados/fazer uma estatística de 
tal achado?

a próxima reunião da co-
missão mista ocorrerá no dia 
17/04, às 10h. Convidamos a 
todos a se reunir conosco no 
dia 15/04, ás 23h, na ágora, 
para debater a posição dos 
Rds na próxima reunião.

Recebemos a denuncia de 
estudantes da PUC-SP de que 
no campus Perdizes a reitoria, 
a exemplo do que acontece 
na USP, como foi constatado 
com a câmera escondida no 
bandejão central, também vi-
gia os estudantes.

Na foto ao lado a caixi-
nha de latão que comumente 
e utilizada para instalações 
elétricas contém um furo no 
meio por onde sai a lente de 
uma micro câmera que filma o 
espaço da prainha do campus 
perdizes. Este local estratégi-
co fica de frente aos centros 
acadêmicos dos cursos.  


