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O reitor interven-
tor da USP igno-
rou as indicações 
feitas por entida-
des e nomeou ao 

seu gosto sete professores para 
compor a Comissão da Verdade 
da USP que terá tempo de dura-
ção de apenas um ano.

João Grandino Rodas criou 
uma Comissão da Verdade (CV) 
da reitoria. A comissão do Ro-
das terá a participação de ape-
nas sete docentes. Os membros 
selecionados para a comissão 
por entidades que representam 
estudantes, pós-graduandos, 
professores e funcionários que 
discutem o assunto durante me-
ses, foram completamente ig-
norados pelo reitor. 

A Comissão foi instaura-
da na última quarta-feira, dia 
8, através da publicação de 
uma portaria no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo. Fo-
ram nomeados para a comis-
são o professor Dalmo Dallari, 
da Faculdade de Direito, como 
presidente, e os professores Er-
ney de Camargo, do Instituto 
de Ciências Biológicas (ICB), 
Eunice Durham e Janice Theo-
doro da Silva, da FFLCH, Sil-
vio Roberto Salinas do Institu-
to de Física (IF), Walter Colli 
do Instituto de Químic (IQ,) e 
Maria Hermínia do Instituto de 
Relações Internacionais (IRI).

Membros da Adusp, do DCE 
Livre da USP, Associação dos 
Pós-graduandos (APG) e do 

Sintusp (Sindicato dos Traba-
lhadores da USP) já haviam se-
lecionado três representantes, 
de cada entidade, para compor 
a comissão, mas foram deixa-
dos de lado pelo reitor. As en-
tidades apenas esperavam que 
o Conselho Universitário apro-
vasse os nomes, para que a Co-
missão da Verdade entrasse em 
vigor.

A reitoria já tinha marcado 
uma reunião com a Adusp para 
o dia 14 deste mês para tratar 
do assunto. Após uma série de 
manobras, para tentar remarcar 
em cima da hora e cancelar a 
reunião, ela ocorreu na última 
terça-feira (7), em que foi in-
formado sobre a instauração da 
CV sem qualquer membro es-
colhido pelas entidades.

Rodas é conhecido como 
ativo participante em julga-
mentos que discutiram os mor-
tos da ditadura. Ele participou 
da Comissão Especial de Mor-

tos e Desaparecidos Políticos 
entre 1995 e 2002, na qual vo-
tou pelo deferimento da maior 
parte dos processos que partici-
pou. Rodas foi contra a investi-
gação, como crime dos milita-
res, de casos famosos, como de 
Vladmir Herzog, Carlos Mari-
ghella, Carlos Lamarca e Zuzu 
Angel. A grande maioria das 
suas votações enquanto repre-
sentante da comissão foi fei-
ta em acordo com os militares 
que participavam dela, mos-
trando uma estreita relação do 
reitor-interventor com o regi-
me militar. 

A Comissão da Verdade na 
USP é de extrema importân-
cia já que há, segundo registros 
oficiais, pelo menos 47 pesso-
as, entre mortos e desapareci-
dos políticos, vítimas da Dita-
dura Militar na USP. No Brasil, 
ao todo, seriam cerca de 500 
mortos e desaparecidos, ou 
seja, 10% dessas vítimas se-

riam membros da comunidade 
universitária.

É evidente que Rodas não 
quer revelar os crimes da dita-
dura na USP, com os quais po-
dem estar envolvidos inclusi-
ve pessoas próximas dele que 
hoje fazem parte da sua gestão. 
A criação da comissão do Ro-
das é na realidade a tentativa 
de impedir qualquer investiga-

ção séria dos crimes dos milita-
res na USP.

Diante de mais este ataque 
do Reitor, contra a criação de 
uma Comissão da Verdade que 
investigue de fato os crimes de 
militares na USP, é necessá-
ria a convocação imediata de 
uma assembleia para organi-
zar uma campanha contra esta 
imposição.
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E a ditadura não acabou!

A verdade segundo Rodas
Os membros da Comissão 

da Verdade do Rodas

Dalmo Dallari, da faculdade de direito 
(presidente)

Erney de Camargo, do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB)

Eunice Durham (ffLCH)
Janice Theodoro da Silva (ffLCH)

Silvio Roberto Salinas do Instituto de física (If)
Walter Colli do Instituto de química (Iq)
Maria Hermínia do Instituto de relações 

Internacionais (IrI)

Rodas votou contra reconhecimento de assassinato de Edson Luiz pela ditadura

O reitor-interventor da USP 
foi indicado por Fernando Hen-
rique Cardoso, do PSDB, para 
o cargo na Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos (CEMDP) e votou 
junto com general Oswaldo 

Pereira Gomes contra o reco-
nhecimento da morte de Edson 
Luis no Rio.

Entre as funções de Rodas 
nesta comissão estavam reco-
nhecer formalmente caso por 
caso, aprovar a reparação inde-

nizatória e buscar a localização 
dos restos mortais que nunca 
foram entregues para sepulta-
mento.

A comissão era composta de 
sete integrantes: um deputado 
da Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara, uma pessoa 
ligada às vítimas da ditadura, 
um representante das Forças 
Armadas, um membro do Mi-
nistério Público Federal e três 
pessoas indicadas pelo presi-
dente da República, Rodas era 
uma delas.

João Grandino Rodas, indi-
cado por FHC, ocupou a comis-
são desde o início, dezembro 
de 1995, que durou até dezem-
bro de 2002, representando o 
Ministério das Relações Exte-
riores.

Os votos de João Gran-

dino Rodas, confirmados no 
livro-relatório Direito à Me-
mória e à Verdade mostram 
que dos pedidos em que ele 
foi desfavorável, pelo menos 
11 acabaram sendo deferidos 
pela CEMDP. Em todos estes 
casos, Rodas esteve com o 
general Oswaldo Pereira Go-
mes, representante das For-
ças Armadas, e/ou promotor 
Paulo Gustavo Gonet Branco, 
representante do Ministério 
Público Federal.

Rodas foi contra o reco-
nhecimento do assassinato do 
secundarista Edson Luiz Lima 
Souto, morto com um tiro no 
peito à queima roupa, no res-
taurante Calabouço, no Rio de 
Janeiro. 

Veja o que diz o livro Di-
reito à Memória e à Verdade 

sobre o caso:

Edson Luiz Lima Souto 
(1950 – 1968)

Número do processo: 
310/96

Filiação: Maria de Belém 
Lima Souto

Data e local de nascimento: 
22/08/1956, Belém (PA)

Organização política ou ati-
vidade: Movimento Estudantil

Data e local da morte: 
28/03/1968, Rio de Janeiro 
(RJ)

Relator: João Grandino Ro-
das (1º) e Nilmário Miranda 
(2º)

Deferido em: 24/04/1997 
por 4×3 (votos contra João 
Grandino Rodas, Paulo Gonet 
Branco e o general Osvaldo 
Gomes).

Para Rodas o estudante Edson Luiz não foi assassinado 
pela ditadura

Professora Maria Hermínia foi apoiadora de Suely Vil-
lela e é apoiadora da gestão Rodas e ligada ao PSDB.

Para Rodas Vladimir Herzog não foi morto pela ditadura.
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A CRUSPIANA 
Das idiossincrasias da limpeza e do como se vive nos 
alojamentos e da maneira anfitriã da SAS-COSEAS 

A mais dizer, na chegada 
dos primeiros calouros 
ao alojamento pôde 
por eles ser encontra-

da uma situação calamitosa de 
abandono de lugar. Notou-se que 
havia poeira em muitas mobílias, 
excremento de baratas em “suas” 
gavetas, teias de aranhas e afins.  
Não só isso, mas, também, defei-
tos com as instalações elétricas e 
encanamento. A funcionalidade 
das privadas, em alguns quartos 
era – e ainda é – de péssima à 
inutilizável, bem como lâmpa-
das queimadas e tomadas sem 
pontos de energia. Vazamentos, 
infiltrações e goteiras são aper-
cebidos constantemente pelos 
estudantes ao longo de sua es-
tadia. Há colchões em estado 
de péssima conservação: muitos 
estão finos, mofados e apresen-
tam exaustão por conta do tempo 
de uso. Muitos dos problemas 
funcionais foram resolvidos por 
conta dos próprios calouros, que, 
não havendo qualquer material 
de limpeza disponibilizado a 
eles e não obtendo resposta da 
zeladoria com suas reclamações, 
tiveram que se munir contra a 
sujeira investido suas economias 
– as quais servem apenas para 
compra de material de leitura e 
para o jantar de final de sema-
na, uma vez sabendo-se que o 
bandejão não abre nesses dias à 
noite – para comprar vassouras, 
pás para recolher lixo, desinfe-
tante, inseticida, etc.. Contudo, 
riscando o fato de terem de com-
prar o material, fica sabido aqui 
que muitas são as vezes que os 
estudantes têm que emprestar 
seus materiais a outros calouros 
menos afortunados financeira-
mente, pois o problema de modo 
algum é isolado. 

Adiante, a falta de limpeza 
não deixou de ser apenas pre-
sente de boas vindas da SAS-
-COSEAS, por outro lado deste, 
há o serviço de limpeza efetuado 
por funcionários terceirizados 
que, semanalmente, “limpam” 
(aspas aqui por conta dos en-
trevistados) no turno da manhã, 
cerca de 09h30, os alojamentos, 
salvo a intercalação do dia, isto 
para atender todos os alojamen-
tos, ou seja, quinta-feira limpa-se 
o Bloco-C, sexta-feira o outro e 
por aí em seguida. Nesta opera-
ção faxina, pede-se a todos os 
estudantes, ou pode ser entendi-
do que se obriga a todos os es-
tudantes alojados, que se retirem 
do recinto o mais rápido possí-
vel, pois o tempo para a limpeza 

urge! Nesta feita, os alunos têm 
que deixar a chave de seu quarto 
(é de apenas uma por quarto) na 
recepção uma hora antes do ho-
rário da limpeza e, após isso, es-
tão, todos entregues aos espaços 
da universidade, e temporaria-
mente desabrigados, ficam a es-
mos pelos cantos, seja com suas 
leituras, seja com seu ócio re-
quisitado pela SAS. Entretanto, 
fosse isso algum bem em suma, 
acusam os alojados a falta de ve-
racidade da limpeza. “Quantas 
não foram as vezes que entramos 
no alojamento após a limpeza e 
vimos que tudo foi limpo de for-
ma barata” diz um dos estudan-
tes. Neste acaso, a melhor dizer, 
não corriqueiras vezes se encon-
trou o chão molhado e não limpo 
e embaixo das camas intacto nas 
sujeiras, sem se quer fossem ti-
rados os objetos dos estudantes 
que ficam por lá. Aliás, tomou-se 
como via de regras, por parte dos 
alojados, devida a consequente 
ocorrência, que seria preciso que 
fossem tirados os objetos que fi-
cam embaixo da cama para que 
fosse limpo o chão, contudo não 
é sempre que se pode dizer que é 
limpo aquele canto do quarto. É 
mais um efeito de boa fé por par-
te das “tias da limpeza” (maneira 
com que são chamadas as traba-
lhadoras pelos alunos) a limpe-
za do que um ofício prendado e 
contratado. Afora isso tudo, inda 
se denuncia o uso, por parte das 
“tias”, do material de limpeza dos 
próprios estudantes. “Ora, se já 
não bastasse não termos ajuda al-
guma com o custo de compra dos 
materiais, ainda as ‘tias’ pegam-
-nos de nós e usam-nos de forma 
a desperdiçá-los, já que nem lim-
pam direito o quarto com nossos 
materiais; antes limpassem e eu 
nem reclamaria”, indigna-se um 
estudante. Para a opinião de um 
dos alojados, nem se deveria ter 
tal mecanismos – digamos um 
tanto maternal ou então dema-
siadamente burguês – de limpeza 
do alojamento, uma vez que, já 
todos os hospedados adultos sen-
do, não seria nada que não lhes 
fossem de suas obrigações cuidar 
da limpeza e da manutenção des-
ta em seus quartos, porém, des-
de que estivesse o alojamento, 
já há muito antes, limpo para a 
recepção dos calouros. Para este 
estudante, este mimo por parte 
da SAS-COSEAS serve apenas 
para ausenta-la dos deveres de 
reforma estrutural e a servir ape-
nas como medida paliativa que 
não corrobora qualquer vonta-

de para melhorar os espaços do 
CRUSP.

Outro ponto relevante a que 
apontam, colocando novamen-
te o enfoque aos gastos que os 
calouros têm de forma desne-
cessária, há a falta de distribui-
ção de papéis higiênicos nos 
alojamentos. Em total maioria, 
os estudantes relatam com certa 
indignação a ausência de papel 
higiênico, pois, em média geral, 
são mais de 6 pessoas por quarto 
que, humanos que são, necessi-
tam de usar alguns metros por 
mês de papel higiênico e, não o 
havendo, resta, portanto, a seus 
bolsos custear a limpeza. Ora, 
há, por parte da SAS-COSEAS, 
o grande interesse em se limpar 
tudo e não manutenir nada; para 
a lógica do papel higiênico se 
vê o oposto, conquanto que, se 
tomado o auxílio alimentação a 
manutenção do estudante, seja 
então suas forças ao labor di-
ário, a falta de papel higiênico 
se esquiva à limpeza; em outras 
palavras, ao que melhor parece, 
a SAS-COSEAS interessa-se em 
falsear a índole de boa anfitriã e, 
em seu fundo, em suas atitudes 
mais sutis, demonstra o seu cará-
ter verdadeiro, que é a desobriga-
ção para com o corpo estudantil 
– que não de longe é, ao que se 
intenta pensar, o pensamento de 
vários departamentos da univer-
sidade (ao todo, ela mesma). 

Ramote

Continua na próxima semana...

Uma política errada e um 
oportunismo político

Por não entender isso é que 
as militantes “feministas” do 
PSOL e PSTU apoiaram, por 
exemplo, Heloísa Helena para 
a presidência da República, 
pela Frente de Esquerda. He-
loísa Helena defendeu aber-
tamente a criminalização do 
aborto durante toda a campa-
nha eleitoral em 2006. Tornou-
-se, além disso, linha de fren-
te da campanha “em defesa da 
vida”, chegando até mesmo a 
participar de marchas com in-
tegralistas e a Igreja. Ou seja, 
a candidata desses partidos 
que agora se reivindicam os 
grandes combatentes contra o 
machismo, foi uma das princi-
pais propagandistas da política 
reacionária da Igreja Católica 
de colocar mulheres na cadeia 
por fazer aborto.

Diante desse ataque à luta 
das mulheres, já que o direi-
to ao aborto é na nossa socie-
dade um direito básico de luta 
contra a escravidão da mulher 

e seu aprisionamento ao lar, 
PSOL e PSTU, que fizeram?

Romperam a frente? Ex-
pulsaram Heloísa Helena do 
Partido? Não. Continuaram 
apoiando a candidata e disse-
ram que ela tinha direito a di-
zer o que ela pensava. Que era 
a opinião dela. Não tentaram 
calar Heloísa Helena, não ten-
taram censurar a candidata. 

Se não fizeram isso dian-
te de uma questão central para 
a luta das mulheres como é o 
aborto, e com uma pessoa que 
atacava essa reivindicação im-
portantíssima em REDE NA-
CIONAL, por que querem 
agora expulsar o companheiro 
André, que SUPOSTAMEN-
TE ofendeu UMA militante do 
DCE?

É evidente que além de 
todo o erro, essa política está 
sendo manipulada pelo DCE 
para atacar um adversário po-
lítico, que é o PCO, bem como 
a luta dos 72 processados, na 
qual o companheiro André 
tem se destacado como um dos 
elementos mais ativos.

Mande seu texto para o Jornal da USP Livre!
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Em que consiste a 
luta da mulher?

Uma resposta à política “feminista” do Psol e PSTU
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3ª Parte

Lavanderia Industrial do CRUSP que cedeu lugar ao atual prédio da SAS-COSEAS.

Atual localização da SAS-COSEAS e então antiga Lavanderia Industrial do CRUSP.


