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Todos à
Assembleia 
Geral dos 
Estudantes
Dia 11 de abril, 
quinta-feira, às 18h
No vão livre  do 
prédio da História e 
Geografia

Perdeu uma 
edição?

Tá tudo no site!
usplivre.org.br

Os professores estaduais 
de São Paulo já anunciaram 
que vão entrar em greve por 
tempo indeterminado e mar-
caram para o dia 19 deste 
mês um grande ato na aveni-
da Paulista.

Nesta semana, no dia 11 de 
abril, será realizada uma as-
sembleia geral dos estudantes 
para discutir os próximos pas-
sos de sua luta contra a perse-
guição política, os processos, 
a polícia e o reitor-interven-
tor. Está na ordem-do-dia que 
os estudantes aprovem um ato 
conjunto com os professores 
estaduais para unir as forças 
contra os processos.

A luta dos professores es-
taduais também é uma luta 
contra a ditadura do PSDB 
que está arroxando os salá-
rios da categoria e sucatean-
do o ensino público estadual. 
Os estudantes da USP tam-
bém lutam contra a ditadura 
do PSDB instaurada na USP 
por meio do reitor interven-
tor imposto pelo ex-governa-
dor José Serra. 

Na última semana, um 
novo processo foi aberto, im-
plicando estudantes que pro-
testavam pelo fim do processo 
administrativo movido pela 
reitoria contra os companhei-
ros que ocuparam a reitoria 

em 2011.
Um ato conjunto entre os 

professores estaduais e os es-
tudantes da USP, da Unifesp e 
das demais universidades es-
taduais teria uma grande for-
ça de mobilização para pres-
sionar o governo do PSDB 
e a reitoria na luta contra os 
processos aos 72 da USP e as 
demais perseguições políticas 
que ocorrem no movimento 
estudantil.

Na próxima assembleia do 
dia 11 é necessário discutir a 
incorporação dos estudantes 
da USP neste ato dos profes-
sores estaduais e a ampliação 
da nossa luta.

Fim dos processos, Fora pm, Fora rodas

Unificar a luta com os professores 
estaduais em um grande ato na Paulista

Professores marcaram passeata na Av. Paulista no dia 19 de abril.

Mas, digamos, nem é 
uma questão assim 
“tããããão urgente”...

Tce recusa pela 3ª vez liciTação para iluminação do campus

A “modernização” da 
USP: mais uma forma 
de assaltar o erário

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) de São Paulo 
suspendeu pela terceira vez 
consecutiva a instalação de 
uma nova rede de ilumina-
ção na Cidade Universitária. 
O motivo, apresentado pelo 
TCE em todas as três vezes 
em que pediu a suspensão do 
processo de licitação, é o fa-
vorecimento de uma empresa 
específica na licitação.

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 claramente 
“direcionamento a uma única 
fabricante”. A reitoria, curio-
samente, escolheu um tipo es-
pecífico de luminária 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 atin-
gem 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 pela empresa ven-
cedora que teria que comprar 
todo o sistema de iluminação 
já existente na USP, desde 
postes até lâmpadas. Uma 
prática muito suspeita e que 
é amplamente utilizada para 
desvio de verbas. O valor de 
R$ 62 milhões estimado pela 
instalação de todo o projeto 
foi superfaturado, segundo o 
tribunal. O TCE classificou 
que este último edital apre-
sentava “indícios de ameaça 
ao interesse público”, 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 escolhidas pela reitoria, 
o que, consequentemente, le-
vanta a suspeita de que mem-
bros da direção da universida-
de poderiam também se bene-
ficiados. As recusas do TCE 
são evidentes e apontam esse 
desvio de verba que em todos 
os três casos estão indicados.

O caso é uma demonstração 
do que estava por trás das re-
petidas afirmações de Rodas 
a respeito da “modernização” 
(um eufemismo capenga para 
privatização) da USP: trata-se 
de levar a maior universidade 
pública do País para o “pri-
meiro mundo” das licitações 
manipuladas e do desvio de 
verbas. Elevar a capacidade 
da USP de atender aos inte-
resses de um grupo seleto de 
empresários sob a batuta do 

reitor-interventor. O movi-
mento estudantil da USP vem 
travando uma intensa luta 
contra a corrupta burocracia 
universitária, em defesa da 
universidade pública e gratui-
ta. É preciso levantar a ban-
deira de luta por um governo 
tripartite, proporcional e, por-
tanto, com maioria estudantil, 
para colocar a universidade a 
serviço dos maiores interessa-
dos: o povo pobre e trabalha-
dor e a própria comunidade 
universitária, funcionários, 
professores e estudantes.
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Atividades
Plenária dos 
estudantes de 
História
Nesta terça-feira, dia 9
Às 18h
No Espaço Aquário 
pautas:
-PIMESP
- Lotação dos ônibus na cida-
de universitária
- Denúncia ao Ministério 
Público
Reuniões na ECA
Centros Acadêmicos, entidades 
estudantis, grupos de produção, 
rádios livres, parceiros, cachor-
ros e estudantes em geral
VENHAM às reuniões às quin-
tas-feiras para criarmos mais 
um Festival, pra ocuparmos os 
espaços que ainda nos restam. A 
ajuda de todos foi fundamental 
na celebração de 6anos6meses-
6dias de resistência, e agora os 
latidos do CÃO precisam se sol-
tar por toda a universidade.
Toda quinta às 18h. 
Vida longa ao CANiL_
AUú

Estudantes do Largo São Francisco 
fazem protesto em homenagem aos 
111 assassinados no Carandiru

pm Fora da usp

Tortura 
até a 
morte

Na seção de hoje de “PM 
fora da USP” temos o trata-
mento exemplar que a PM 
deu para um suspeito de se-
questro.

Em 2003, quatro policiais 
de São Bernardo do Campo 
detiveram o motoboy Alex 
Sandro Neto de Almeida, 
jovem de 24 anos, sob a 
alegação de que ele teria se-
questrado seu patrão. 

Depois de umas das se-
ções de tortura Alex Sandro 
foi levado ao hospital mas 
chegou morto e os policiais 
alegaram que ele havia so-
frido de “mal súbito”. 

Há relatos de que em um 
exame anterior de Alex San-
dro ele havia relatado a um 
médico que sofrera choques 
elétricos nas orelhas.

O laudo do IML (Instituto 
Médico Legal) de Diadema, 
para onde o corpo foi leva-
do, apontava que Almeida 
apresentava politraumatis-
mos, fratura de costela e 
perfuração do pulmão es-
querdo. O legista constatou 
ainda “grande hematoma 
atrás do baço”, “edema ce-
rebral” e equimoses nos 
tornozelos, punhos, faces, 
coxa esquerda e no dorso do 
pé direito.

Não precisa ressaltar que 
Alex Sandro era negro e 
morava na periferia de São 
Bernardo.

“A farra se espalah pelo 
pasí”

“A novela da crise é 
um buraco sem fundo 
prestes a explodir”

“Darwin não foi 
ordenhado padre”

“Entrou para os anais 
da história, ou seja, foi 
esquecido”

Aumento da 
passagem foi 
revogado em 
Porto Alegre 

Protestos contra o au-
mento da passagem em 
Porto Alegre barraram o 
aumento da passagem que a 
prefeitura juntamente com a 
empresa de ônibus queriam 
impor. 

Um liminar da 5ª Vara de 
Justiça de Porto Alegre, por 
meio de liminar, rejeitou o 
aumento da passagem de R$ 
2,85 a R$ 3,05. E a prefeitu-
ra da cidade já se pronunciou 
dizendo não vai recorrer da 
liminar.

Os protestos reuniram 
mais de quatro mil estudan-
tes e moradores nas ruas de 
Porto Alegre que forçaram a 
prefeitura a ceder, provando 
mais uma vez que o cami-
nho para o atendimento das 
reivindicações estudantis e 
populares é a luta e não o 
“parlamentarismo”.

O CA XI de Agosto e os 
estudantes da Faculdade de 
Direito do Largo São Fran-
cisco realizaram na manhã 
desta segunda-feira, dia 8, 
um protesto que tomou a 
fachada do prédio da facul-
dade. Foram colocadas 111 
cruzes com os nomes dos 

111 presos que foram bru-
talmente assassinados pela 
Polícia Militar no presídio 
do Carandiru em dois de 
outubro de 1992. O protesto 
também foi contra as vio-
lações de direitos humanos 
ocorridas no sistema carce-
rário brasileiro.

Porque os processos contra os 
estudantes do CRUSP foram reabertos
Publicamos aqui comentário 
feito no blog do USP Livre! a 
respeito da matéria de capa da 
edição 101, de 4 de abril.

“Muito bem, vamos expli-
car melhor as coisas: esses 
processos foram reabertos por-
que dois militantes do grupo 
Moradia Retomada Usp fo-
ram eleitos em assembleia do 
Crusp para ocuparem as vagas 
de RD (representante discente) 
na Comissão Mista do Crusp. 
A Comissão Mista é um órgão 
que acolhe recursos dos mo-
radores contra arbitrariedades 
cometidas pela adminstração 
do Crusp. Da Comissão faz 

parte o Superintendente da 
SAS (Serviço de Assistência 
Social), mais duas assistentes 
sociais, escolhidas pelo Supe-
rintendente/Reitoria, mais uns 
4 ou 5 professores, escolhidos 
pelo Superintendente/Reitoria, 
e três representantes discen-
tes, eleitos por seus pares. Na 
última reunião da Comissão, 
esses dois militantes da Reto-
mada questionaram algumas 
das decisões e declarações do 
Superintendente, Waldyr An-
tonio Jorge. Por exemplo, de-
fenderam que os moradores 
deveriam ser consultados sobre 
as decisões tomadas sobre a 

moradia estudantil, como a re-
cente pintura dos prédios (que o 
superintendente propagandeia 
como “reforma estrutural”). 
Muitos dos moradores tinham 
obras de arte pintadas nas suas 
portas que foram simplesmente 
ignoradas e cobertas por tinta 
cinza. Quando o Antonio Jorge 
disse, nessa reunião: “Eles que-
rem escolher a cor da porta”, os 
representantes da instituição ri-
ram baixo, com ironia. Ao que 
uma das representantes dis-
centes arguiu que além de não 
terem sido consultados sobre a 
“reforma”, na verdade, proble-
mas muito mais sérios do que 

a pintura, como as instalações 
elétricas e hidráulicas estão em 
péssimas condições em vários 
blocos, com vazamentos, en-
tupimentos incontornáveis e 
fi ação ameaçando pegar fogo a 
qualquer hora. Pois poucos dias 
depois desta reunião, esses dois 
representantes eleitos pelos 
moradores receberam intima-
ção para depor sobre esse ato 
que noticia o Jornal da USP 
Livre. As perseguições conti-
nuam. O DCE precisa assumir 
a defesa dos perseguidos NA 
LINHA DE FRENTE, não na 
retaguarda.” 

Anônimo

WhiskyLeaks

Que Circular queremos?
Um dos assuntos mais co-

mentados do momento é a si-
tuação deplorável dos ônibus 
circulares da USP. Na última 
edição do Jornal do Campus, 
publicado na última semana 
foi assunto de capa, com uma 
foto das fi las intermináveis 
que se formam no terminal 
Butantã. Nesta segunda-feira, 
foi tema de matéria do jornal 
O Estado de São Paulo, di-
vulgado em vários sites de no-
tícias, que ressaltou também a 
lotação das duas linhas, 8012-
10 e 8022-10 que percorrem 
o campus Butantã e que são 
as linhas de ônibus mais lo-
tadas de toda a rede de trans-
porte coletivo de ônibus de 
São Paulo. As linhas da USP 
transportam cerca de 1.700 
passageiros cada veículo, por 
dia. A média das demais li-
nhas da cidade é de 800 a 900 
passageiros por veículo por 

dia, metade do que as linhas 
do BUSP transportam.

Esta situação coloca em 
discussão que é necessário 
mudanças urgentes neste sis-
tema que além dos atrasos 
constantes, transportam os 
estudantes em condições in-
salubres com ônibus super-
lotados. A SPTrans prometeu 
realizar estudos (!!!??) para 
tentar melhorar o serviço e 
quem sabe aumentar o núme-
ro de veículos nos horários de 
pico. O DCE não pensa muito 
diferente, acha que deve ha-
ver mudanças, mas tudo den-
tro da lei, tudo de acordo com 
as possibilidades da reitoria 
e da SPTrans. Mas a questão 
do BUSP é muito mais séria. 
É uma das primeiras medidas 
de privatização colocada em 
prática por Rodas.

O sistema de transporte da 
SPTrans na USP não é públi-

co, somente estudantes e fun-
cionários, portando o cartão 
BUSP, podem circular livre-
mente por estas linhas, outros 
estudantes de outras unidades 
da USP, de outras faculda-
des, moradores da São Remo, 
usuários do Hospital Univer-
sitário, trabalhadores terceiri-
zados e estudantes que ainda 
não receberam o cartão ou por 
algum motivo não estiverem 
com o BUSP na carteira, só 
usam este serviço pagando a 
tarifa de R$ 3,00.

A discussão que está sendo 
colocada até pela imprensa 
burguesa não é por acaso, não 
estranhem se a SPTrans até 
realize mudanças, mas com 
a prerrogativa de que precisa 
cobrar mais da USP pelo uso 
do BUSP ou até mesmo pas-
sar a cobrar uma tarifa “sim-
bólica” dos estudantes, pois 
com estas mudanças o serviço 

vai fi car mais caro para a em-
presa.

Os estudantes não devem 
exigir migalhas da SPTrans 
como quer fazer o DCE, pe-
dindo mais “humanidade” de 
uma empresa capitalistas que 
só quer saber de lucrar. É ne-
cessário ter uma posição que 
vá totalmente contra a priva-
tização deste serviço na USP. 
O sistema de circulares deve 
ser público e atender gratui-
tamente toda a comunidade 
universitária e demais usu-
ários que passem pela USP, 
sem catracas, sem restrições. 
O dinheiro que o reitor paga 
à SPTrans pelo subsídio com 
o cartão BUSP (dinheiro que 
ninguém sabe quanto é, mas 
que deve ser muito) deve ser 
utilizado para um sistema de 
transporte da própria univer-
sidade, como já existiu, públi-
co, maior e melhor equipado. 


