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O USPLivre é um jornal que 
sai de vez em quando. 

Mas quando sai...

Reitor que criou falsa Comissão 
da Verdade foi contra a punição 
dos torturadores da Ditadura

ASSEMBLEIA GERAL! 

Reintegração 
dos estudantes 
expulsos 
da moradia 
da Unesp/
Araraquara

Em meio às mobilizações 
ocorridas em diversos cam-
pos da Unesp, em Araraqua-
ra os estudantes levantaram 
também a reivindicação de 
revogação da expulsão de seis 
estudantes da moradia estu-
dantil.

O motivo da expulsão se-
ria a denúncia feita por supos-
tos moradores de que eles te-
riam feito uma orgia. Não há, 
no entanto, qualquer compro-
vação do ato para a direção 
da universidade basear o pro-
cesso. Ainda que houvesse, o 
que os estudantes fazem na 
sua intimidade não diz respei-
to à universidade e não deveria 
nunca ser motivo para nenhum 
tipo de medida punitiva.

Alguns destes estudantes 
já anunciaram o desligamento 
do curso por não terem como 
manter uma moradia na cida-
de sem o auxílio da universi-
dade.

UFRJ: Reitoria 
ataca o direito 
à moradia

Os estudantes da Universi-
dade federal do Rio de Janeiro 
repudiaram e denunciaram as 
arbitrariedades do projeto de re-
forma da Residência Estudan-
til (Alojamento), por parte da 
superintendência de assistência 
estudantil (Superest)/Reitoria.

A reitoria está utilizando 
a reforma para atacar o direi-
to a moradia. A Superest pro-
põe acrescentar ao Benefício 
Moradia um auxilio fi nancei-
ro emergencial também de 400 
reais para os moradores afeta-
dos pela reforma. Este valor não 
atende as demandas de habita-
ção na cidade do Rio de Janeiro. 
Os estudantes afetados terão de 
arcar com os s gastos, como luz, 
água, gás e aluguel.

A carta aprovada na assem-
bleia geral denuncia que  “(...) 
não há nenhuma garantia de 
volta dos moradores para o Alo-
jamento. Nem garantias sufi -
cientes para os moradores agre-
gados – no contrato assinado 
por nós, ter um agregado consta 
em sanções, podendo chegar a 
expulsão do morador ofi cial. A 
garantia dada ao agregado, até 
o momento, é apenas verbal” 
(alojamentoufrj.blogspot.).

Os estudantes também de-
nunciaram que a atual gestão 
ainda não cumpriu as promes-
sas de reforma anunciadas em 
2010. É comum a falta de ener-
gia e água. O sistema de internet 
foi improvisado pelos próprios 
estudantes e não corresponde 
a demanda do alojamento. O 
campo de futebol, única área de 
lazer, esta completamente dani-
fi cado.

É sabido de todos que a mo-
radia é fundamental para a per-
manência dos estudantes na 
universidade. As difi culdades 
enfrentadas pelos estudantes 
provoca a uma grande evasão 
nos cursos e casos de suicídios.

Em todo o país não existe 
um programa de assistência es-
tudantil que atenda realmente às 
necessidades estudantis. A situ-
ação do alojamento da UFRJ é 
quadro geral das moradias estu-
dantis.

Os sucessivos governo do 
PSDB e do PT aprofundaram a 
política de privatização das uni-
versidade pública. O sucatea-
mento da educação expresso 
na ausência  de uma política de 
permanência estudantil.

Ato mostrou a importância da 
mobilização estudantil na Unesp

Ato unifi cado da Unesp ocor-
rida na última sexta-feira (17) 
reuniu cerca de 400 pessoas, en-
tre estudantes de diversos campi 
e apoiadores da USP, professo-
res estaduais e municipais, etc. 
em frente da reitoria na rua Qui-
rino de Andrade. O ato foi im-
portante para mostrar o tama-
nho da mobilização, pressionar 
a reitoria e dar continuidade à 
luta dos estudantes da UNESP, 
colocando em debate a amplia-
ção para todas as universidades 
estaduais.

No ato, foram feitas diversas 
falas de denúncia da situação 
que os estudantes estão passan-
do nos diversos campi, explican-
do a pauta e de apoio à mobili-
zação dos estudantes da Unesp. 
Foi falado também da necessi-
dade de unifi car as três estadu-
ais, uma vez que todas passam 
por problemas similares e serão 
afetadas pelo PIMESP.

Entre as palavras de ordem, 
os estudantes falavam também 
da unifi cação e da possibilidade 

de ocupar a reitoria, caso as pro-
postas não fossem atendidas. De 
fato, a manifestação estava bas-
tante radicalizada e o prédio não 
foi ocupado principalmente de-
vido ao cordão policial na fren-
te deste.

Durante a manifestação, um 
grupo de representantes dos di-
versos campi presentes fez uma 
reunião com a reitoria para dis-
cutir as reivindicações. Os re-
presentantes chegaram a fazer 
algumas promessas, como ana-
lisar a fundo as pautas e realizar 
as reformas que já estavam mar-
cadas, mas nada de concreto foi 
dado.

A reitoria chegou a ameaçar 
acabar com a reunião, devido ao 
protesto que ocorria em frente, 
mas os estudantes se recusaram 
e a reunião continuou. Além dis-
so, tentou impedir que represen-
tantes de campi que não esta-
vam em greve e chegaram mais 
tarde de entrar na reunião, sem 
qualquer tipo de explicação.

Foi aprovado ainda que fos-

se feita uma outra reunião pre-
sencial com os representantes 
discentes, para se negociar as 
pautas. A reitoria, no entanto, 
passou por cima do decidido e 
agora quer impor uma reunião 
por vídeo conferência e ain-
da determinar parâmetros para 
a escolha dos representantes. 
Além de passar por cima do que 
havia sido deliberado, a propos-
ta é uma afronta à própria orga-
nização dos estudantes que não 
podem sequer escolher seus re-
presentantes.

A atitude da reitoria visa im-
pedir que o conjunto dos estu-
dantes se organizem em mais 
uma manifestação que, além de 
pressionar a direção da universi-
dade, pode sair do controle des-
ta e determinar pela ocupação 
da reitoria.

Os estudantes, por outro 
lado, deliberaram ao fi m do ato 
um indicativo de greve e ocupa-
ção de todas as diretorias acadê-
micas, caso a reitoria não atenda 
as reivindicações.

O reitor da USP, João 
Grandino Rodas, 
passou por cima do 

fórum que organizava a cria-
ção da Comissão da Verdade 
da USP (CV) e instituiu uma 
em que todos os membros fo-
ram escolhidos por ele. A me-
dida arbitrária foi tomada para 
impedir que os crimes sejam 
de fato investigados.

Durante a Comissão Espe-
cial de Mortos e Desapareci-
dos Políticos na qual partici-
pou, Rodas se colocou contra 
o reconhecimento de diversas 
mortes promovidas pelos mili-
tares e agora afi rma que a Co-
missão da Verdade não deve 
servir para “reabrir problemá-
ticas que nos dividam”.

O Fórum pela Democrati-
zação da USP estava se reu-
nindo há mais de um ano para 
criar a Comissão da Verdade 
da USP, para investigar os cri-
mes dos militares contra os di-
reitos humanos dentro da uni-
versidade. Os membros da 
Comissão já haviam sido es-

colhidos e só aguardavam o 
parecer do Conselho Universi-
tário para começar a atuar.

Rodas, no entanto, pas-
sou por cima desta deci-
são e instaurou a “Comissão 
da Verdade segundo Rodas” 
sem qualquer tipo de consul-
ta à comunidade universitária 
ou mesmo ao Conselho, sem 
qualquer tipo de justifi cativa.

No último programa “Pa-
lavra do Reitor”, Rodas tratou 
da criação da Comissão, afi r-
mando cinicamente que ela 
terá “autonomia e liberdade” 
e se posicionou contra a pu-
nição dos torturados, de for-
ma velada. Disse: “isto [inves-
tigar os crimes da ditadura] 
não se faz por motivo persecu-
tório, não se deve, realmente, 
reabrir problemáticas que nos 
dividam”.

Além disso, procurou jus-
tifi car sua atuação na Comis-
são Especial de Mortos e De-
saparecidos Políticos, em que 
votou, junto com o militar que 
participava da comissão, ge-

neral Oswaldo Pereira Gomes, 
contra a investigação de fa-
mosos casos de pessoas mor-
tas pela ditadura, como o es-
tudante Edson Luiz. Segundo 
ele, a atuação não possuiria 
qualquer caráter ideológico, 
mas era jurídica.

O reconhecimento e a pu-
nição dos crimes dos milita-

res é algo fundamental para 
determinar a verdadeira rup-
tura com o período ditatorial 
que, de fato, nunca ocorreu no 
Brasil. A manutenção de vá-
rios dos membros e apoiado-
res da ditadura com cargos nas 
instituições militares e políti-
cas do país até hoje evidencia 
este fato.

segunda-feira, 27/5
às 18h, na Hist/Geo
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A “prestação de contas”, tal como foi apresentada pelo DCE em seu site.

DIRETOR DO DCE AFIRMA:

“Recebemos uma importante 
contribuição da reitoria”

A frase destacada no título 
acima foi proferida pelo diretor 
do DCE, Gustavo Rego, na úl-
tima reunião do CCA (Conse-
lho de Centros Acadêmicos). 

Na reunião, a direção do 
DCE colocou em pauta as fi -
nanças da entidade. A inten-
ção da direção do DCE era pe-
dir uma contribuição fi xa dos 
CA’s, uma cotização mensal, 
para sustentar as atividades da 
entidade.

Neste ponto, diversos CA’s 
apresentaram divergências com 
a prestação de contas que a di-
reção do DCE publicou no fi nal 
do mês de abril, referente a sua 
atividade fi nanceira dos meses 
de janeiro a março de 2013.

Entre as muitas críticas fei-
tas pelos presentes à reunião 
do CCA foi dito que a “pres-
tação de contas era ridícula”, 
“mentirosa”, e que “a presta-
ção de contas do DCE é uma 
planilha do Excel, sem data 
(...) e se o governo do Estado 
apresentasse uma prestação de 
contas dessa, poderia ser acu-
sado de roubo”. 

A direção do DCE, ime-
diatamente após estas obser-

vações, usou a velha tática de 
acuar moralmente os estudan-
tes que se opõem a sua políti-
ca. Disseram que a prestação 
de contas estava sendo utiliza-
da para “desgastar o DCE” e 
que aquilo era ilegítimo. 

A origem da “importante 
contribuição da reitoria” 
para o DCE

O representante de um 
dos CA’s comentou as contas 
apresentadas dando o exem-
plo de que segundo a plani-
lha apresentada pela gestão do 
DCE, a entidade teria lucrado 
R$15.000,00 com a venda de 
cerveja na festa da calourada. 
Na mesma planilha, a gestão 
declara ter gasto R$600,00 na 
compra de cerveja. “Para che-
gar a este lucro o DCE teria 
que ter cobrado cerca de R$ 
30,00 por cerveja (!!!)”, disse 
o diretor de um Centro Acadê-
mico. 

Para se “defender” das ob-
servações totalmente pertinen-
tes dos diretores de CA’s pre-
sentes à reunião, o diretor do 
DCE citado acima declarou: 

“a festa da calourada teve uma 
contribuição importante da 
reitoria e por isso [este valor], 
não apareceu na prestação de 
contas”. 

Ou seja, o DCE foi fi nan-
ciado pela reitoria e a “con-
tribuição importante” que não 
foi revelada, nem sequer foi 
listada na “planilha do excel” 
apresentada a título de presta-
ção de contas da entidade.

No fi nal desta discussão, 
foi feita uma aferição com os 
CA’s para ver qual deles pode-
ria fazer uma cotização men-
sal com DCE. A maioria dos 
CA’s disse que não iria se 
comprometer em contribuir 
com o DCE. Um dos diretores 
do CAVC (Centro Acadêmi-
co Visconde de Cairu), o CA 
da Faculdade de Economia e 
Administração, disse: “Não 
contribuiremos até que seja 
apresentada uma prestação de 
contas minimamente aceitá-
vel “. E ainda afi rmou que se 
o DCE precisasse de uma “as-
sessoria” para fazer a presta-
ção de contas, além da plani-
lha do Excel, eles estariam a 
disposição.

$$$
$

Prestação de contas - Jan/Fev/Mar 2013

Valor Quando

Entrada

Cervejas 15.688,90 CALOURADA

Camisetas Vannucchi Leme 1045 14/03

Total Entrada 16733,9

Valor Quando

Saída

Empréstimo CAELL 2000 CALOURADA

Empréstimo Química 2500 CALOURADA

Empréstimo Enfermagem 1000 CALOURADA

Empréstimo ADUSP 1000 CALOURADA

Camisetas Vannucchi Leme 300 CALOURADA

Cachê Rafael Castro 1000 CALOURADA

Cachê Tatá Aeroplano 400 CALOURADA

Carreto cervejas 200 CALOURADA

Aquisição de cervjas da Consig-

nação

200 CALOURADA

Estrutura do show 139 CALOURADA

Gráfi ca 675 1ª parcela do 1º JORNAL DO DCE

Gráfi ca 600 2ª parcelo do 1º Jornal do DCE

Inscrição CONEG 300 CONEG

Cervejas 594

Gráfi ca 1300 2º Jornal do DCE

Total Saída 12208

TOTAL CAIXA 4525,9

PM na USP não é a segurança
No último dia 18 de Maio 

completaram-se dois da morte 
do aluno Felipe Ramos de Pai-
va que foi assassinado com um 
tiro na nuca no estacionamento 
da FEA, ao término de suas au-
las no período noturno. O epi-
sódio gerou repercussão tan-
to na Universidade como fora 
dela. O caso foi utilizado opor-
tunamente pela reitoria da USP 
para formalizar a entrada da PM 
no campus com o convênio as-
sinado no segundo semestre de 
2011, com a justifi cativa de que 
era necessário mais segurança.

A reitoria apresentou a PM 
como solução única para a se-
gurança e ignorou medidas de 
fato práticas para a questão, 
como por exemplo, a questão 
da iluminação do campus que 
até hoje não saiu do papel. 

Segundo a urbanista e pro-
fessora da FAU, Raquel Rolnik: 
“é uma enorme falácia, dentro 
ou fora da universidade, dizer 
que presença de polícia é sinô-
nimo de segurança e vice-ver-
sa. O modelo urbanístico do 
campus, segregado, unifuncio-
nal, com densidade de ocupa-
ção baixíssima e com mobili-
dade baseada no automóvel é o 
mais inseguro dos modelos ur-
banísticos, porque tem enormes 
espaços vazios, sem circulação 
de pessoas, mal iluminados e 
abandonados durante várias ho-
ras do dia e da noite. Esse mo-
delo, como o de muitos outros 
campi do Brasil, foi desenha-
do na época da ditadura militar 
e até hoje não foi devidamente 
debatido e superado”.

Na época, para conseguir a 
aceitação do convênio com al-
guns estudantes e parte da co-
munidade universitária a reito-
ria apresentou um plano geral 
de segurança que foi publica-
do no boletim “USP Destaques” 
de 9 de setembro de 2011 que 
dizia, “será criado o Fórum da 
Cidadania pela Cultura da Paz, 
que congregará os diferentes 
atores da região da Cidade Uni-
versitária e entorno, além de re-
presentantes de movimentos e 
organizações sociais, com o ob-
jetivo de discutir, propor, ava-
liar e apoiar ações que previnam 
e reduzam a violência nesse ter-
ritório. Como parte fundamen-
tal desse processo, o Fórum 
instituirá o Observatório de Se-
gurança Cidadã, que será res-
ponsável pelo monitoramento 
e acompanhamento dos progra-
mas e ações” e também a “ca-
pacitação da comunidade uni-
versitária, com o oferecimento 
de cursos e palestras, e a cria-
ção de canais de comunicação 
entre a comunidade e a Polícia 
Militar (...) o campus ganha-
rá um novo sistema de ilumina-
ção, que deve entrar em funcio-
namento nos próximos meses”, 
quase dois anos de promessa e 
nenhum novo poste foi insta-
lado. A reitoria ainda concluía 
que este projeto seria “o início 
de uma grande parceria, na qual 
será feito um trabalho integrado 
em conjunto com alunos, pro-
fessores e funcionários da Uni-
versidade. Os policiais visitarão 
as faculdades para saber as opi-
niões do público da USP”. De 

fato os policiais visitaram as fa-
culdades, mas não para dialoga 
com os estudantes.

Quase dois anos se passaram 
e não foi criado nenhum Fórum 
da Cidadania pela Cultura da 
Paz, do Observatório de Segu-
rança Cidadã ou de qualquer ou-
tra instância aberta na Universi-
dade que discuta a segurança no 
campus. 

Os estudantes da Universida-
de não têm canais de comunica-
ção com a PM, pelo contrário, os 
contatos com a polícia foram ex-
tremamente violentos, como por 

exemplo, a desocupação da rei-
toria com mais de 400 policiais e 
a prisão de 72 estudantes. 

Passados quase dois anos do 
convênio USP-PM fi cou mais 
que comprovado que a PM não 
foi colocada na USP para garan-
tir nenhuma segurança. No dia 
da morte do estudante Felipe Ra-
mos, na mesma hora, a PM es-
tava fazendo uma blitz próxima 
à Faculdade de Educação. De-
pois do convênio todos os epi-
sódios envolvendo a PM foram 
referentes a atritos, na maioria 
violentos, com estudantes, desde 
abordagens a estudantes negros, 
revistas e até a detenção, como a 
que ocorreu com os três estudan-
tes no estacionamento da FFL-

CH no dia 27 de outubro de 2011 
ou o de 72 estudantes no dia 8 de 
novembro do mesmo ano ou ain-
da o de 12 estudantes na desocu-
pação da Moradia Retomada, no 
CRUSP, no domingo de carnaval 
de 2012.

Defi nitivamente a PM não foi 
colocada na USP para promo-
ver segurança e integração com 
a comunidade, mas é utilizada 
para intimidar o movimento es-
tudantil e de funcionários que se 
opõem à ditadura do reitor-inter-
ventor João Grandino Rodas.

João André Dorta
Com informações da nota do CAVC 

“Dois anos de descaso com a seguran-
ça na Universidade de São Paulo”


