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de USP sob 

estado de sítio

Moradia deve 
ser controlada 
pelos próprios 
estudantes

A burocracia universitária asfi -
xia toda a liberdade das moradias, 
através de seus regimentos inter-
nos, colocando à margem de deci-
são os principais interessados: os 
estudantes.

Basta observar a ditadura vigen-
te no CRUSP. Os estudantes não 
participam na elaboração do orça-
mento, no destino das verbas, na 
elaboração dos critérios para o in-
gresso e no rumo das  moradia. Con-
tinua nos postos de mando a mesma 
burocracia, pessoas de confi ança da 
Reitoria. O órgão de assistência es-
tudantil é centralizado na fi gura de 
um elemento totalmente alheio ao 
cotidiano do local e distante dos an-
seios dos moradores.

Nos últimos anos fi cou claro 
que a única maneira de a moradia 
dos estudantes atender as reais ne-
cessidades de seus moradores e de 
todo o conjunto de estudantes da 
universidade é que ela seja adminis-
trada pelos próprios moradores.

Isto permite que os próprio es-
tudantes decidam sobre o seu desti-
no em todas as áreas interesses, sem 
restrições impostas pela burocracia 
universitária, representante dos in-
teresses da burguesia na universi-
dade.

Para que o controle seja exerci-
do efetivamente deve contar com a 
participação decisiva dos estudan-
tes, em seus próprios fóruns sem a 
interferência da burocracia univer-
sitária.

DIA 27/5 ÀS 18H NA HISTÓRIA E GEOGRAFIA

TODOS À ASSEMBLEIA GERAL
Apesar de a direção do 

DCE (Psol/PSTU) ter se opos-
to, o Conselho de Centros Aca-
dêmicos, realizado no último 
sábado, dia 18, aprovou a re-
alização de uma Assembleia 
Geral dos Estudantes. 

Esta assembleia, mesmo 
contra a vontade da direção do 
DCE, tem que ser um eixo para 
a luta contra o processo aos 72 
e a todos os processados e per-
seguidos pelo reitor interven-
tor.

Como o DCE não tem o mí-
nimo interesse em realizar esta 

assembleia, tanto que não está 
convocando com panfl etos, 
passagens em salas de aula etc. 
Sua tentativa é que esta seja 
uma atividade esvaziada. 

É necessário, a partir desta 
assembleia, reorganizar a luta 
contra os ataques do reitor in-
terventor. Nesta assembleia 
deve servir para discutir medi-
das práticas para uma campa-
nha política ampla que mobili-
ze estudantes dentro e fora da 
USP e que reúna todos aque-
les que estão de fato interessa-
dos em lutar contra a política 

de Rodas em privatizar a uni-
versidade.

A assembleia acontecerá na 
próxima segunda-feira, dia 27 
de maio. Deve ser convoca-
da em todos os cursos e servir 
como um ponta pé inicial para 
retomar a campanha contra os 
processos aos 72 estudantes da 
USP.

É necessário que se faça 
uma ampla convocação da as-
sembleia para não dar margem 
para que a direção do DCE ten-
te inviabilizar, mais uma vez, a 
mobilização estudantil.

Nossas propostas para 
a assembleia geral
Manutenção das pautas do 
movimento:

- Fora PM!
- Fora Rodas!
- Fim de todos os processos 

contra estudantes, trabalhadores 
e professores!

- Assembleia nacional con-
tra a repressão

- Eleições para reitor? 
Abrir um amplo debate sobre 
o poder na universidade

- Contra as catracas, câ-
meras e todas as medidas re-
pressivas da reitoria contra 
os estudantes

- Abaixo a Comissão da 
Verdade do Rodas. Por uma 
Comissão da Verdade da USP 
independente da Reitoria

A comissão 
dos amigos 
de Rodas

Entre os sete professores 
nomeados por Rodas para a 
Comissão da Verdade da USP, 
muitos deles são muito próxi-
mos da política do reitor inter-
ventor. Votaram nele para rei-
tor e apoiaram a entrada da 
PM no campus e a persegui-
ção política a estudantes.

Entre as “ilustres” fi guras 
está o professor Silvio Rober-
to de Azevedo Salinas, do Ins-
tituto de Física (IF). Em 1998 
estudantes ocuparam o prédio 
da reitoria da USP para protes-
tar contra as Fundações Priva-
das. Depois do protesto a rei-
toria abriu sindicância contra 
vários estudantes que partici-
param da manifestação. E o 
professor Salinas presidiu as 
sindicância contra estes estu-
dantes. 

Diretoria da USP/Lorena também quer mais câmeras no campus
O responsável pela segu-

rança no campus de Lorena, 
da USP, Laércio Siqueira, in-
formou que está sendo provi-
denciado um sistema de câme-
ras que será  monitorado 24h por 
guardas.

A instalação de câmeras na 
USP como uma suposta solução 
para a segurança não é uma no-
vidade. Desde 2008, o campus 
Butantã é controlado por deze-
nas de câmeras, espalhadas em 
postes, nas faculdades e mais 
recentemente até mesmo dentro 
do bandejão. Na FFLCH câme-
ras também deverão ser instala-

das, em nome da “segurança”, 
apesar de não haver qualquer le-
vantamento de dados a respeito 
de casos de violência ou furtos.

Em 2012 o Jornal da USP 
Livre! denunciou a existência 
de câmeras escondidas atrás de 
dois quadros dentro do saguão 
central do Restaurante Univer-
sitário Central que foram reti-
radas pela Superintendência de 
Assistência Social (SAS) no 
mesmo dia, sem dar qualquer 
explicação. Neste ano, foram 
instaladas novas câmeras de vi-
gilância no local.

Este sistema de monitora-

mento não serviu para impedir 
ou mesmo achar os culpados 
pelos casos mais conhecidos de 
sequestros relâmpagos e do as-
sassinato do estudante da FEA, 
Felipe Ramos de Paiva. Por ou-
tro lado, diversos estudantes já 
foram chamados para depor na 
polícia e são processados por 
serem identifi cados em fi lma-
gens de manifestações.

O caso mais recente foi o da 
manifestação ocorrida no pri-
meiro dia de depoimentos das 
sindicâncias contra os 72 pre-
sos da desocupação da reitoria. 
Após a passeata os estudantes 

decidiram fazer um catracaço 
no bandejão e foram fi lmados 
pelos agentes da SAS. As ima-
gens feitas foram usadas, poste-
riormente, para intimar seis es-
tudantes moradores do CRUSP, 
para prestar depoimentos e com 
intuito de chegar a outros mani-
festantes.

As câmeras não represen-
tam de forma alguma uma me-
dida de segurança, mas servem 
apenas para aumentar o contro-
le sobre a vida dos estudantes, 
podendo ser usado para intimi-
dações e ingerências da direção 
da universidade.
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Rodas viu a luz

Dois anos depois, licitação de 
Iluminação do campus é aprovada 
pelo Tribunal de Contas da União
Dois anos após apre-

sentação de edital 
para a renovação da 

iluminação do campus Butan-
tã, a licitação foi liberada pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCE), depois de sofrer modifi -
cações três vezes. 

O projeto prevê que a em-
presa que ganhar a licitação irá 
comprar toda a rede antiga de 
iluminação e instalar sistema 
novo com lâmpadas de LED. O 
valor está calculado em R$ 62 
milhões, calcula-se que o novo 
modelo poderá custar até 564% 
(não, não faltou uma vírgula) 
mais caro do que os sistemas de 
instalação comumente licitados.

Durante o processo de licita-
ção, aberto em maio de 2011, fo-
ram feitas diversas denúncias, de 
que o projeto estava direcionado 
a apenas uma empresa, a holan-
desa Philips, de que havia orça-
mento superior ao praticado no 
mercado e venda casada.

Após apenas um mês de 

aberta a licitação, a reitoria já ha-
via escolhido a empresa, mas o 
processo foi barrado pelo Tribu-
nal de Contas do Estado por ha-
ver claramente “direcionamento 
a uma única fabricante”, por exi-
gir o OLC (“Outdoor Luminaire 
Controller”), sistema de contro-
le da iluminação em rede que só 
é fabricada pela companhia ho-
landesa. Há, no entanto, produ-
tos similares no mercado nacio-
nal que, pelos critérios impostos 
pela reitoria, fi cariam excluídos 
da concorrência.

Em seguida, foi feita a de-
núncia de venda casada que foi 
ignorada pelo TSE, pois na le-
gislação específi ca de licitações 
públicas não há menção a isto, 
mas novamente o TSE alegou 
que o valor e a forma como esta-
va sendo feita a licitação repre-
sentava “indícios de ameaça ao 
interesse público”.

Agora, o edital foi aprovado, 
mas o prazo para as modifi ca-
ções serem aplicadas ainda não 

foi defi nido.
Apesar da demora para resol-

ver o problema da iluminação, 
que é um dos mais básicos em 
relação à segurança, neste tempo 
Rodas tomou uma série de medi-
das em nome de “aumentar a se-
gurança” no campus.

A primeira e mais drástica 
medida foi a assinatura do con-
vênio com a Polícia Militar, em 
setembro de 2011 que deu aval 
para a PM atuar dentro da USP. 
Logo no início da atuação da 
PM, foram feitas várias denún-
cias de revistas, na saída das fa-
culdades e até mesmo da biblio-
teca. No dia 27 de Outubro, a 
situação se tornou insustentável 
com a prisão de três estudantes, 
desencadeando as ocupações da 
FFLCH e da reitoria.

O reitor também aumentou o 
número de câmeras espalhadas 
pela cidade universitária. Além 
das câmeras nos postes espalha-
dos pelo campus, durante sua 
gestão várias faculdades recebe-

ram câmeras em seu interior e há 
planos para a instalação em ou-
tras, na FFLCH e na EEL.

Em junho do último ano, foi 
aprovado, ainda, um novo plano 
de segurança para a USP. 

Rodas também trocou o co-
mando da Guarda Universitá-
ria, colocando policiais no pos-
to, entre eles, um coronel da PM 
e um que atuou na ROTA (Ron-
das Ostensivas Tobias Aguiar), 
conhecida por ser “a polícia que 
mata”.

livre!


