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Fora Zago e a PM! universidade Pública e gratuita! Poder estudantil!

As contas da USP referen-
tes ao ano de 2011 (o segundo 
sob a administração de João 
grandino Rodas) foram rejei-
tadas pelo TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) por mais de 
um motivo. Mas este é um mo-
tivo e tanto.

Naquele ano, pelo menos, 
167 “funcionários”, em sua es-
magadora maioria professores, 
recebiam altíssimos salários, 
com valores superiores aos do 
então governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB) que na época 
recebia R$ 18.725,00. 

Onde há fumaça... 

Segundo o tribunal, o núme-
ro de professores com salários 
acima do teto pode ser ainda 
maior, porque o levantamento 

foi feito por amostragem.
O TCE afirma no documen-

to: “Outra irregularidade ma-
nifesta refere-se ao pagamento 
de remuneração aos servidores, 
dirigentes e conselheiros aci-
ma do teto constitucional, em 
afronta ao art. 37, XI, da Cons-
tituição Federal de 1988.”.

Entre os beneficiados, 
todos os reitoráveis 

Entre os privilegiados es-
tavam o próprio reitor, João 
Grandino Rodas, seu vice, 
Hélio Nogueira Cruz, o atual 
reitor, Marco Antônio Zago e 
o atual vice, Vahan Agopyan e 
todos os candidatos ao cargo 
de reitor da última eleição.

Outros beneficiados foram 
o Superintendente da Assistên-

cia Social (SAS), Waldyr Antô-
nio Jorge, Antonio Marcos de 
Aguirra Massola, da Superin-
tendência de Segurança, Sandra 
Nitrini, diretora da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas e o ex-diretor da EACH, 
José Jorge Boueri Filho. 

Todos diretamente envolvi-
dos na repressão ao movimen-
to estudantil.

Homens de confiança de 
Rodas na repressão ao 
movimento estudantil

Waldyr Antônio Jorge, por 
exemplo, foi o responsável 
pela repressão aos estudantes 
do CRUSP que lutaram por 
moradia durante toda a gestão 
Rodas. Expulsou estudantes, 
aumentou a repressão aos mo-

radores, e até expulsou uma es-
tudante com um bebê de colo, 
a companheira Amanda Freire. 

Massola foi o Superinten-
dente de Espaço Físico respon-
sável pela destruição do CAnil, 
e por tentar expulsar o Sintusp 
e o CALC da Prainha da ECA. 

Sandra Nitrini foi respon-
sável por forçar três estudantes 
a se entregarem para a Polícia 
após serem abordados fuman-
do maconha no dia 27 de ou-
tubro de 2011, data em que 
ocorreu a ocupação da Admi-
nistração da FFLCH, que le-
vou à ocupação da reitoria e 
à mobilização contra a PM no 
campus. 

O levantamento apresenta-
do pelo TCE revela como o alto 
escalão da burocracia universi-
tária consumiu, somente no ano 
de 2011, numa conta bem mo-
desta, cerca de R$ 48 milhões 
do orçamento da USP.

Se hoje faltam verbas para 
a universidade, e Zago promo-
ve cortes no orçamento, é pre-
ciso ressaltar que boa parte do 
dinheiro “economizado” so-
brou em outros tempos e tinha 
destino certo: os bolsos de um 
punhado de privilegiados.

Continua na pág. 5
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Supersalários também em 2008
Vale lembrar que as con-

tas da USP de 2008, durante o 
mandato de Suely Vilela, tam-
bém foram rejeitadas pelo TCE 
no final de março deste ano e 
que os supersalários tanto da 
reitora como de outros dirigen-
tes da universidade também es-

tavam em questão.
Na ocasião a USP decla-

rou em nota oficial disse que o 
teto do governador é respeita-
do desde 2010 por decisão do 
Conselho de Reitores das Uni-
versidades Estaduais Paulistas 
(Cruesp). Agora com este nova 

rejeição das contas de 2011, 
fica evidente que nada foi “res-
peitado”. Ou seja, a lambança 
com o dinheiro da USP e os su-
persalários vêm de longa data e 
continuam acontecendo.

Veja no blog do USP Livre! 
(www.usplivre.org.br) o do-
cumento do TCE sobre as con-
tas da USP de 2011 na íntegra. 

O ex-reitor João Grandino Rodas 
quase perdeu as contas: recebia 
R$6.180,00 acima do teto.

QuEm sãO Os pRivilEgiadOs?

167 profeSSoreS ganharam  
maiS de r$ 48 milhõeS  
com SuperSalárioS em 2011

Já o atual reitor, Marco Antônio 
Zago, recebia mais que Rodas: 
R$7.404,29 acima do salário do 
governador.

Waldyr Antônio Jorge, “chefão” 
da SAS desde a gestão Rodas 
ganhava R$ 21.110,91 para 
reprimir os estudantes do CRUSP.

Honra ao 
mérito, 
oras!

ainda bem 
que eu não  

preciso  
de bolsa!

E você  
acha  

muito?

Façam como 
eu! Não fiquem 
perdendo tempo 
fora das salas de 
aula! Estudem! 
Esforcem-se! 

Jorge Boueri, 
ex-diretor e 
contaminador-
geral da EACH 
ganhava um supersalário de  
R$ 21.962,61.

O Tribunal de Contas do Estado publicou uma lista com 167 nomes ligados a USP que recebiam salários acima do teto permi-
tido pela Constituição, que para o funcionalismo público estadual não devem ser superiores ao do governador do estado. Os 
chamados “supersalários” da USP chegam a mais de R$ 28.000,00 em alguns casos. veja a tabela com todos eles na pág. 4.
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Diretoria da FFLCH quer 
espionar movimento estudantil

No último dia 20 de feve-
reiro, a Congregação da FFL-
CH (Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas) 
aprovou a instalação de câme-
ras de vigilância em toda a fa-
culdade.

A decisão foi tomada pela 
direção da maior unidade da 
USP sem nenhum tipo de dis-
cussão com estudantes, profes-
sores e funcionários. A atual 
diretoria, comandada por Ser-
gio Adorno, aprovou a instala-
ção das câmeras que servirão 
exclusivamente para vigiar, 
monitorar e criar provas contra 
os estudantes que participam 
do movimento estudantil.

O projeto de instalação de 
câmeras da FFLCH vem sen-
do discutido internamente des-
de o ano passado. Em edição 
do dia 23/5/2013, o Jornal da 
USP Livre! denunciou que a 
direção da faculdade estava fa-
zendo licitação para a instala-
ção de câmeras. A proposta, 
originalmente foi apresenta-
da pela Comissão de Qualida-
de de Vida do curso de Letras, 
que poderia facilmente se cha-
mar de “Comissão de Controle 
da Vida”. A proposta original 
incluiria ainda a instalação de 
catracas nos prédios da FFL-
CH, algo impensável devido 
ao enorme fluxo de estudantes 
nesta faculdade que tem mais 
de 10 mil estudantes.

vigiaR paRa puNiR

É notório para toda a uni-
versidade que a FFLCH con-
centra a maioria dos ativis-
tas do movimento estudantil, 
e que ocorrem com maior fre-
quencia nos cursos de Histó-
ria, Geografia, Ciências So-
ciais, Filosofia e Letras todo 
tipo de mobilização estudan-
til. Os estudantes destes cur-
sos participaram ativamen-
te das maiores mobilizações 
dos últimos anos desde a gre-
ve histórica de mais de 100 
dias da FFLCH pela contrata-
ção de professores em 2002, 
passando pela ocupação de 51 

dias da reitoria em 2007, ao 
apoio à greve dos funcioná-
rios em 2009 e o enfrentamen-
to com a PM no mesmo ano, à 
luta contra a gestão Rodas, as 
ocupações da reitoria de 2011 
e 2013. Em todas estas ações, 
estudantes dos cursos da FFL-
CH estiveram presentes, fo-
ram presos e até expulsos da 
USP por participarem do mo-
vimento estudantil.

A instalação das câmeras 
vai acentuar a perseguição a 
estes estudantes. Apoiada no 
discurso da “falta de segu-
rança” a direção da FFLCH 
vai aumentar o controle sobre 
as mobilizações estudantis e 
também de professores e fun-
cionários.

Está prevista inclusive a 
instalação de câmeras nos 
corredores da faculdade, com 
o nítido intuito de vigiar o que 
os estudantes estão fazendo, 
quem está colando cartazes, 
participando das assembleias 
estudantis, panfletando, fa-
zendo greve etc. Também se-
rão identificadas as “pessoas 
estranhas” à USP que estive-
rem circulando os corredores 
da FFLCH, uma forma de res-
tringir ainda mais o acesso ao 
espaço público.

O mesmo diretor, Sergio 
Adorno, que pretende aumen-

tar o controle sobre os estu-
dantes da faculdade em que 
mais há mobilizações contra 
a ditadura na USP, foi repu-
diado na época de sua eleição 
por defender a proposta de di-
visão da FFLCH. Além disso, 
ele também está agindo em 
todos os cursos para acabar 
com os espaços estudantis.

Os estudantes da USP de-
vem responder a mais este 
ataque à universidade. O au-
mento do controle visa coagir 
os estudantes a não se mani-
festarem e tornar o acesso das 
faculdades cada vez mais res-
trito, facilitando a privatiza-
ção da universidade ao res-
tringir o acesso a um espaço 
público.

A medida além de ser co-
ercitiva e totalmente autoritá-
ria é uma ofensa à inteligên-
cia dos estudantes diante das 
inúmeras necessidades que os 
cursos da FFLCH sofrem des-
de a falta de livros na biblio-
teca até a falta de professores. 
E diante dos cortes de orça-
mento anunciados pelo rei-
tor “bonzinho” Marco Anto-
nio Zago, que incluem cortes 
de bolsas e outros investimen-
tos, a insistência na instalação 
de câmeras na FFLCH mostra 
que a vigilância é uma priori-
dade acima de tudo.

OPINIÃO
Por uma ampla campanha  
pela autonomia universitária
A partir da ocupação da rei-

toria da USP em maio de 
2007, um novo movimento es-
tudantil vem colocando como 
centro de discussão a questão 
do poder dentro da universi-
dade. Neste sentido é necessá-
rio dar um programa claro ao 
movimento para que esse seja 
capaz de enfrentar a ditadura 
das reitorias e governos, que 
se utilizam de aparatos repres-
sivos, como a PM dentro do 
campus, para impedir a orga-
nização política dos estudan-
tes e a luta deles contra essa 
ditadura.  

A questão-chave que se 
coloca é a autonomia univer-
sitária. Esse ponto de discus-
são adquire grande importân-
cia diante da confusão política 
causada pelos grupos políti-
cos da esquerda pequeno-bur-
guesa que dizem formalmente 
defender a autonomia univer-
sitária, mas que na realidade 
se submetem à vontade do go-
verno e da burocracia univer-
sitária, buscando uma acomo-
dação, um acordo.  

Em primeiro lugar é ne-
cessário entendermos que a 
autonomia universitária diz 
respeito à independência da 
universidade diante o gover-
no, pois quem nomeia os rei-
tores são o presidente da re-
pública, nas universidades 
federais, e os governadores 
dos estados, no caso das esta-
duais, a partir de uma lista in-
dicada por uma pequena parte 
dos professores que controlam 
as Congregações das unidades 
e o Conselho Universitário, 
onde a participação de estu-
dantes é inexistente. O Con-
selho ainda conta com a parti-
cipação de representantes das 
fundações privadas que atu-
am dentro da universidade 
para que esse órgão burocráti-
co possa atender  interesses fi-
nanceiros e de pesquisa priva-
da desses grupos empresarias. 
Há ainda um controle finan-
ceiro minucioso para a contra-
tação de professores, funcio-
nários, compra de materiais, 
livros e etc., por parte do go-
verno. Essa medida se tornou 
realidade nas estaduais a par-
tir do decreto de José Serra em 
2007.  

No entanto, a luta pela au-
tonomia universitária não está 
colocada apenas sob a inde-
pendência administrativa, pe-
dagógica, política etc. diante 
os governos, seu caráter polí-
tico vai muito além disso. Faz 
parte do conjunto de reivindi-
cações transitórias que se di-
rige diretamente contra o con-
trole do ensino superior pelos 
grandes capitalistas.  

Todo sistema educacio-
nal, inclusive a universidade, 
se apoia em um determinado 
grau de desenvolvimento da 
sociedade, o que faz com que 
as universidades públicas ex-
pressem o atraso em que está 
colocado o Brasil, que conti-
nua sendo incapaz de desen-
volver o país devido ao seu 
papel de oprimido pelo impe-
rialismo.  

Este é o motivo pelo qual 
as universidades, que foram 
fundadas pela burguesia re-
acionária, não conseguem 
ser grandes polos dedicados 
à transmissão de cultura, co-
nhecimento e ciência, e nem 
mesmo a uma verdadeira for-
mação profissional e pesqui-
sa. Nestes termos, os pro-
blemas da universidade não 
podem ser resolvidos em co-
mum acordo com a burguesia.  

Para que haja uma verda-
deira autonomia da universi-
dade em relação ao governo 
burguês, a universidade deve 
ser administrada pelos seto-
res que a compõem: profes-
sores, funcionários e estudan-
tes, proporcionalmente ao seu 
número dentro da comunida-
de acadêmica, portanto com a 
maioria estudantil, desenvol-
vendo o movimento revolu-
cionário dos estudantes contra 
o governo e a burocracia uni-
versitária, ou seja, o fim dos 
governos unipessoais da rei-
toria. E que em seu lugar es-
ses três setores decidam sobre 
áreas pedagógicas, de pesqui-
sa, orçamentária e política, ba-
seado em interesses próprios. 
Esses fatores são indispensá-
veis para que haja a verdadei-
ra democracia dentro da uni-
versidade.

Natália Pimenta
Estudante de Letras  
e militante do PCO



OSvaLDO NakaO rEVELA qUAL é O “VErdAdEirO PrObLEmA” dA EACH: 

Professores do PT e do PCO querem contaminar a cabeça dos 
estudantes e volta-los contra o adorado governador alckmin!
Se você, caro leitor, acha que nós do Jornal da usp livre! não batemos bem da cabeça, espere até ver o que esse dirigente da usp disse sobre a crise na EaCH!

Na EACH, não existe conta-
minação, a não ser aquela pro-
veniente da ação de professores 
que, maldosamente, estão “ex-
plorando” uma situação, ten-
tando usar os estuantes como 
“massa de manobra” para ten-
tar “melar o governador”.

Foi o que disse o Superin-
tende do Espaço Físico da Uni-
versidade de São Paulo, Osval-
do Nakao, quando perguntado 
por estudantes sobre a situação 
do campus Leste da USP. 

Ele deu sua declaração há 
duas semanas, e o vídeo está 
circulando no Facebook e You-
Tube. 

Segundo Nakao não há ne-
nhum risco à saúde no campus 
da EACH, mas que o problema 
seria uma campanha promovi-

da por professores ligados “ao 
PT e do... do...  do PCO!” para 
criar o “tumulto” na USP Les-
te, para “melar o governador”. 

O gênio investigativo de 
Nakao foi indicado pelo rei-
tor Marco Antônio Zago para 
ser o “gestor da crise” da Esco-
la de Artes, Ciências e Humani-
dades (EACH), devido à inter-
dição do campus que sediava a 
unidade.

Apesar da brilhante e tardia 
“dedução” do apontado, a uni-
dade está interditada desde 9 de 
janeiro, devido à contaminação 
do solo por metano e materiais 
cancerígenos, problema conhe-
cido pela administração da uni-
versidade há anos, mas nunca 
tratado. A avaliação da conta-
minação e o pedido de inter-

dição partiram da Companhia 
de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental e são reconhecidos 
pelo próprio reitor.

A declaração é calunio-
sa e todos os laudos apontam 
que realmente existe a conta-
minação e documentos tam-
bém mostram que a administra-
ção sabia do problema há muito 
tempo. Há relatórios que indi-
cam lugares como concentra-
ção de até 40% de gás metano, 
enquanto o aceitável é de, no 
máximo, 5%.

Enquanto a reitoria e o go-
vernador não fazem nada por-
que “não existe contaminação”, 
os estudantes continuam espa-
lhados em mais de 16 lugares 
diferentes entre o Tatuapé, Pi-
nheiros e o Butantã.

Enquanto isso... e o “Plano B”?
O “maravilhoso” plano B do 

reitor Zago para a situação 
calamitosa da EACH colocou os 
estudantes para estudarem em qua-
tro lugares diferentes. 

No Tatuapé os estudantes estão 
em uma unidade da Unicid e uma 
da Fatec. Outros foram mandados 
para o campus de Pinheiros e ou-
tros para o Butantã.

 Os estudantes iniciaram as au-
las na última segunda-feira, dia 31 
de março, e as reclamações são 
inúmeras. 

Reproduzimos aqui apenas al-
guns dos relatos dos estudantes 
da EACH que foram espalhados 
por São Paulo. Estes depoimen-
tos estão sendo publicados no Blog 
“Each seus problemas” (http://ea-
chseusproblemas.wordpress.com), 
que contém dezenas, falando das 
péssimas condições em que os es-
tudantes foram “alojados”.

Um professor da EaCH discorda:“Na USP-Leste (Escola de Artes, Ciências e Humanidades) o entulho contaminado continua 
no mesmo lugar desde de 2011 e querem nos obrigar a voltar para lá nestas condições. Nossos alunos enfrentaram o batalhão de choque para proteger a 
nossa Escola e agora estão sendo atacados pelos advogados da USP, exigindo R$ 10.000 dos alunos. A reitoria acusa os professores de serem ‘comunistas’ 
tentando dar um ‘golpe de estado’ e mentir para os nossos próprios alunos. Mas a verdade está se revelando, basta ler os jornais.”   Prof. alberto Tufaile

“Escolhi estudar na EACH pela qualida-
de da USP, Moro muito longe da EACH demoro 
em média 2 horas da minha casa(Capão Redondo- 
Zona Sul) a até a EACH, escolhi esta longa traje-
tória pelos benefícios que o campus oferece, como 
o bandejão. Estudando na UNICID não consigo ter 
uma boa alimentação, não querendo dizer que vou 
para faculdade só para comer, mas saiu de casa 
sem tempo para tomar café, enfrento um ônibus, 
Metrôs e Trem e não tenho condições financeiras 
para comprar para comprar lanche todos os dias. 
Além não tenho acesso a internet e nem a bibliote-
ca, tenho que consultar alguma coisa 2 horas de-
pois quando chego em casa.”

Jefferson Barreto dos Santos 
Estudante de LCN

“Além da demora de duas horas e meia pra chegada no local das 
aulas, quando chegamos lá e entramos na sala de aula podemos notar 
que o barulho dos trens que passam de 5 em 5 minutos exatamente, atra-
palham grandemente o rendimento das aulas, sem contar que princi-
palmente para alunos de obstetrícia que precisam de laboratórios para 
o rendimento da aula ser bom, não temos laboratórios e pr piorar não 
tem data show nas salas de aula. precisa fazer petição e o professor le-
var o notebook pra poder fazer a apresentação de slides. A biblioteca, 
nunca atenderá as necessidades dos alunos pois, não são poucos livros 
os exigidos por professores para fazer pesquisas. Sem condições das au-
las seguirem assim.”

 Nathalia Caroline
Estudante de OBS

“Por dificuldades financei-
ras, possuo a bolsa de alimenta-
ção que tornava o bandejão de 
graça pra mim. Pode parecer 
exagero mas o bandejão era uns 
dos itens essenciais para minha 
formação.” R. 

Estudante de SI

“Estou ministrando uma disciplina prática 
(Laboratório de Física), sem o laboratório didático 
e os equipamentos da EACH, será bem complicado. 
Espero que a administração da escola consiga es-
paço adequado, materiais e equipamentos para pos-
sibilitar um ensino adequado nas disciplinas práti-
cas.”  adriana Tufaile

Docente de LCN

“Boa noite pessoal, estou acompanhando as noticias sobre a EACH 
no proprio site do campus. Estive hoje na aula na Unicid e percebi que 
não há realmente estrutura para acolher os alunos. O que penso sobre 
a interdição do campus é que parece que estão tratandoo assunto como 
algo não pertencente a toda universidade. A questão envolve várias ins-
tâncias, cadê o pessoal do Largo São Francisco? E os alunos da FFL-
CH? E a verba que esta sendo paga a Unicid não seria suficiente para o 
transporte dos alunos até o campus da cidade universitária? Não é pos-
sível conceber que não haja salas disponíveis para acolher os alunos da 
EACH até a resolução do problema, mesmo que seja em vários depar-
tamentos dentro do campus Butantã. Penso que seja melhor lá , onde há 
bibliotecas disponíveis e também o bandejão porque no entorno da Uni-
cid não dá. A solução é uma lousa e o giz apenas ?”

 Carlos Eduardo
Estudante de GER

“Sou aluna de Obstetrí-
cia, do 3º período, e fomos rea-
lojados na UNICID, onde não há 
uma infraestrutura como tínha-
mos na EACH, sem datashow, 
sem bendejão e sem contar o ba-
rulho nas salas, pois está bem 
perto da linha de trem e metro.”

Talytha ananda Pires 
Estudante de OBS

“Primeiro dia de aula na 
Enfermagem sem informações 
concretas pelos professores, sem 
direito a bandejão e estaciona-
mento se não quiser deixar na rua 
pague R$40.” Rodolfo Lopes 

Estudante de LCN

3Ano III • nº 152 • 24 de abril de 2014

O Superintendente do Espaço Físico da USP, Osvaldo Nakao, 
fez uma brilhante descoberta: “professores do PT, do PCO 
e do movimento operário” são o verdadeiro problema na 
universidade administrada pelo PSDB e seus cupinchas.

Aponte a câmera do seu 
smartphone ou tablet para a 
imagem abaixo usando um 

programa leitor de QRCode e 
assista ao vídeo no YouTube
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Quem recebe os supersalários da USP?
Nome Salário R$ a mais que o governador Rendimento anual

1 Adnei Melges de Andrade  R$ 27.909,62  R$ 9.184,62  R$ 362.825,06 
2 Afranio Mendes Catani  R$ 19.597,15  R$ 872,15  R$ 254.762,95 
3 Albérico Borges Ferreira da Silva  R$ 20.976,83  R$ 2.251,83  R$ 272.698,79 
4 Alberto Augusto Gonçalves de Freitas Castro Ribeiro  R$ 24.437,14  R$ 5.712,14  R$ 317.682,82 
5 Alberto Carlos Amadio  R$ 24.994,45  R$ 6.269,45  R$ 324.927,85 
6 Alejandro Szanto de Toledo  R$ 27.608,84  R$ 8.883,84  R$ 358.914,92 
7 Alexandre Nolasco de Carvalho  R$ 19.766,54  R$ 1.041,54  R$ 256.965,02 
8 Ana Lucia Duarte Lanna  R$ 19.996,96  R$ 1.271,96  R$ 259.960,48 
9 Antonio Aprigio da Silva Curvelo  R$ 20.466,92  R$ 1.741,92  R$ 266.069,96 
10 Antonio Carlos de Campos  R$ 23.050,50  R$ 4.325,50  R$ 299.656,50 
11 Antonio Marcos de Aguirra Massola  R$ 26.656,82  R$ 7.931,82  R$ 346.538,66 
12 Antonio Roque Dechen  R$ 25.527,07  R$ 6.802,07  R$ 331.851,91 
13 Arlindo Phillipi Junior  R$ 23.322,50  R$ 4.597,50  R$ 303.192,50 
14 Artur de Jesus Motheo  R$ 20.458,86  R$ 1.733,86  R$ 265.965,18 
15 Ayrton Custodio Moreira  R$ 25.946,76  R$ 7.221,76  R$ 337.307,88 
16 Beatriz Leonor Silveira Barbuy  R$ 20.384,68  R$ 1.659,68  R$ 265.000,84 
17 Belmiro Mendes de Castro Filho  R$ 24.752,76  R$ 6.027,76  R$ 321.785,88 
18 Benedito Carlos Maciel  R$ 20.801,27  R$ 2.076,27  R$ 270.416,51 
19 Benedito Correa  R$ 20.345,91  R$ 1.620,91  R$ 264.496,83 
20 Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco  R$ 21.904,48  R$ 3.179,48  R$ 284.758,24 
21 Caetano Traina Junior  R$ 22.986,93  R$ 4.261,93  R$ 298.830,09 
22 Carlos Alberto Ferreira Martins  R$ 24.167,58  R$ 5.442,58  R$ 314.178,54 
23 Carlos Eduardo Falavigna da Rocha  R$ 24.288,74  R$ 5.563,74  R$ 315.753,62 
24 Carlos Eduardo Ferreira  R$ 19.018,22  R$ 293,22  R$ 247.236,86 
25 Carlos Eduardo Negrão  R$ 21.949,46  R$ 3.224,46  R$ 285.342,98 
26 Carlos Frederico Martins Menck  R$ 19.891,21  R$ 1.166,21  R$ 258.585,73 
27 Carmen Gracinda Silvan Scochi  R$ 21.268,10  R$ 2.543,10  R$ 276.485,30 
28 Cecilia Helena Lorenzini de Salles Oliveira  R$ 21.695,80  R$ 2.970,80  R$ 282.045,40 
29 Cesar Ades  R$ 27.608,84  R$ 8.883,84  R$ 358.914,92 
30 Claudio Leone  R$ 19.122,38  R$ 397,38  R$ 248.590,94 
31 Colombo Celso Gaeta Tassinari  R$ 21.441,76  R$ 2.716,76  R$ 278.742,88 
32 Dagoberto Dario Mori  R$ 23.820,97  R$ 5.095,97  R$ 309.672,61 
33 Dina de Almeida Lopes Monteiro da Cruz  R$ 20.801,27  R$ 2.076,27  R$ 270.416,51 
34 Domingos Tadeu Chiarelli  R$ 19.629,38  R$ 904,38  R$ 255.181,94 
35 Douglas Wagner Franco  R$ 28.970,36  R$ 10.245,36  R$ 376.614,68 
36 Dulce Maria Rosa Gualda  R$ 23.532,07  R$ 4.807,07  R$ 305.916,91 
37 Dulcineia Saes Parra Abdalla  R$ 24.147,78  R$ 5.422,78  R$ 313.921,14 
38 Edson dos Santos Moreira  R$ 21.442,10  R$ 2.717,10  R$ 278.747,30 
39 Eduardo Bonilha de Toledo Leite  R$ 26.841,84  R$ 8.116,84  R$ 348.943,92 
40 Eduardo Cleto Pires  R$ 19.486,53  R$ 761,53  R$ 253.324,89 
41 Eduardo do Nascimento Marcos  R$ 19.359,15  R$ 634,15  R$ 251.668,95 
42 Eduardo Morgado Belo  R$ 20.650,61  R$ 1.925,61  R$ 268.457,93 
43 Elias Ayres Guidetti Zagatto  R$ 23.058,20  R$ 4.333,20  R$ 299.756,60 
44 Elisabeth Hofling  R$ 24.752,76  R$ 6.027,76  R$ 321.785,88 
45 Emma Otta  R$ 24.174,57  R$ 5.449,57  R$ 314.269,41 
46 Enrico Lippi Ortolani  R$ 21.400,68  R$ 2.675,68  R$ 278.208,84 
47 Eucleia Primo Betioli Contel  R$ 23.592,05  R$ 4.867,05  R$ 306.696,65 
48 Fernando José Benhesi  R$ 23.592,05  R$ 4.867,05  R$ 306.696,65 
49 Fernando Rei Ornellas  R$ 21.144,09  R$ 2.419,09  R$ 274.873,17 
50 Fernando Silveira Navarra  R$ 18.908,02  R$ 183,02  R$ 245.804,26 
51 Flavio Ulhoa Coelho  R$ 20.772,11  R$ 2.047,11  R$ 270.037,43 
52 Francisco Antonio Rocco Lahr  R$ 25.704,78  R$ 6.979,78  R$ 334.162,14 
53 Francisco de Assis Leone  R$ 26.656,82  R$ 7.931,82  R$ 346.538,66 
54 Francisco Javier Hernandes Blazquez  R$ 20.076,18  R$ 1.351,18  R$ 260.990,34 
55 Geraldo Duarte  R$ 20.425,83  R$ 1.700,83  R$ 265.535,79 
56 Geraldo Roberto Martins da Costa  R$ 20.334,33  R$ 1.609,33  R$ 264.346,29 
57 Germano Tremiliosi Filho  R$ 20.388,38  R$ 1.663,38  R$ 265.048,94 
58 Gil da Costa Marques  R$ 26.656,82  R$ 7.931,82  R$ 346.538,66 
59 Giovanni Guido Cerri  R$ 19.986,46  R$ 1.261,46  R$ 259.823,98 
60 Gustavo Ferraz de Campos Monaco  R$ 21.369,73  R$ 2.644,73  R$ 277.806,49 
61 Hamilton Luiz Correa  R$ 19.031,25  R$ 306,25  R$ 247.406,25 
62 Helio Nogueira da Cruz  R$ 28.240,02  R$ 9.515,02  R$ 367.120,26 
63 Hernan Chaimovich Guralnik  R$ 24.408,46  R$ 5.683,46  R$ 317.309,98 
64 Isilia Aparecida Silva  R$ 22.848,10  R$ 4.123,10  R$ 297.025,30 
65 Ivan Gilberto Sandoval Falleiros  R$ 26.656,82  R$ 7.931,82  R$ 346.538,66 
66 Ivano Gebhardt Rolf Gutz  R$ 21.130,32  R$ 2.405,32  R$ 274.694,16 
67 João Atilio Jorge  R$ 18.927,32  R$ 202,32  R$ 246.055,16 
68 João Grandino Rodas  R$ 24.930,85  R$ 6.205,85  R$ 324.101,05 
69 João Luis Callegari Lopes  R$ 24.465,84  R$ 5.740,84  R$ 318.055,92 
70 Joaquim Jose de Camargo Engler  R$ 28.970,36  R$ 10.245,36  R$ 376.614,68 
71 Joel Barbujiani Sigolo  R$ 20.103,64  R$ 1.378,64  R$ 261.347,32 
72 Jorge Mancini Filho  R$ 26.777,81  R$ 8.052,81  R$ 348.111,53 
73 Jose Alberto de Souza Freitas  R$ 27.608,84  R$ 8.883,84  R$ 358.914,92 
74 Jose Alfredo Gomes Areas  R$ 23.592,05  R$ 4.867,05  R$ 306.696,65 
75 Jose Antonio Visintin  R$ 23.532,08  R$ 4.807,08  R$ 305.917,04 
76 Jose Carlos Maldonado  R$ 21.460,60  R$ 2.735,60  R$ 278.987,80 
77 Jose Carlos Pereira  R$ 24.532,89  R$ 5.807,89  R$ 318.927,57 
78 Jose Jorge Boueri Filho  R$ 21.962,61  R$ 3.237,61  R$ 285.513,93 
79 Jose Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres  R$ 18.940,88  R$ 215,88  R$ 246.231,44 
80 Jose Roberto Cardoso  R$ 25.162,23  R$ 6.437,23  R$ 327.108,99 
81 José Roberto Castilho Piqueira  R$ 20.891,73  R$ 2.166,73  R$ 271.592,49 
82 Jose Sidnei Colombo Martini  R$ 23.292,90  R$ 4.567,90  R$ 302.807,70 
83 Jose Vicente Caixeta Filho  R$ 19.760,03  R$ 1.035,03  R$ 256.880,39 
84 Julia Maria Matera  R$ 22.718,28  R$ 3.993,28  R$ 295.337,64 

85 Laerte Sodre Junior  R$ 20.300,96  R$ 1.575,96  R$ 263.912,48 
86 Lea Assed Bezerra da Silva  R$ 21.844,50  R$ 3.119,50  R$ 283.978,50 
87 Lisete Regina Gomes Arelaro  R$ 20.442,95  R$ 1.717,95  R$ 265.758,35 
88 Lucas Antonio Moscato  R$ 24.465,84  R$ 5.740,84  R$ 318.055,92 
89 Lucile Maria Floeter Winter  R$ 21.908,81  R$ 3.183,81  R$ 284.814,53 
90 Luiz Eduardo Montenegro Chinellato  R$ 18.927,33  R$ 202,33  R$ 246.055,29 
91 Luiz Fernando Pegoraro  R$ 25.704,78  R$ 6.979,78  R$ 334.162,14 
92 Luiz Nunes de Oliveira  R$ 26.972,40  R$ 8.247,40  R$ 350.641,20 
93 Luiz Roberto Giorgetti de Britto  R$ 24.752,76  R$ 6.027,76  R$ 321.785,88 
94 Luiz Silveira Menna Barreto  R$ 19.109,40  R$ 384,40  R$ 248.422,20 
95 Marcelo de Andrade Romero  R$ 20.139,69  R$ 1.414,69  R$ 261.815,97 
96 Marco Antonio Zago  R$ 26.129,29  R$ 7.404,29  R$ 339.680,77 
97 Marcos Egydio da Silva  R$ 19.028,84  R$ 303,84  R$ 247.374,92 
98 Marcos Felipe Silva de Sá  R$ 25.704,78  R$ 6.979,78  R$ 334.162,14 
99 Maria Angela Faggin Pereira Leite  R$ 23.863,58  R$ 5.138,58  R$ 310.226,54 
100 Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado  R$ 19.734,64  R$ 1.009,64  R$ 256.550,32 
101 Maria Arminda do Nascimento Arruda  R$ 22.341,90  R$ 3.616,90  R$ 290.444,70 
102 Maria Beatriz Borba Florenzano  R$ 21.192,01  R$ 2.467,01  R$ 275.496,13 
103 Maria Cristina da Silva Leme  R$ 22.210,48  R$ 3.485,48  R$ 288.736,24 
104 Maria de Lourdes Pires Bianchi  R$ 24.752,76  R$ 6.027,76  R$ 321.785,88 
105 Maria de Lourdes Veronese Rodrigues  R$ 22.508,24  R$ 3.783,24  R$ 292.607,12 
106 Maria Dora Genis Mourão  R$ 24.075,44  R$ 5.350,44  R$ 312.980,72 
107 Maria do Rosario Dias de Oliveira Latorre  R$ 21.326,31  R$ 2.601,31  R$ 277.242,03 
108 Maria Ercilia de Araujo  R$ 18.892,53  R$ 167,53  R$ 245.602,89 
109 Maria Helena Palucci Marziale  R$ 19.059,38  R$ 334,38  R$ 247.771,94 
110 Maria Herminia Brandao Tavares de Almeida  R$ 24.800,53  R$ 6.075,53  R$ 322.406,89 
111 Maria Ines Rocha Miritello Santoro  R$ 24.981,83  R$ 6.256,83  R$ 324.763,79 
112 Maria Julia Manso Alves  R$ 24.182,90  R$ 5.457,90  R$ 314.377,70 
113 Maria Vitoria Lopes Badra Bentley  R$ 19.060,28  R$ 335,28  R$ 247.783,64 
114 Marilia Pontes Esposito  R$ 22.458,27  R$ 3.733,27  R$ 291.957,51 
115 Marisa Aparecida Bismara Regitano D’Arce  R$ 23.267,75  R$ 4.542,75  R$ 302.480,75 
116 Marlene Fenyo Soeiro de Matos Pereira  R$ 21.078,50  R$ 2.353,50  R$ 274.020,50 
117 Mauro Wilson de Sousa  R$ 24.257,16  R$ 5.532,16  R$ 315.343,08 
118 Michel Michaelovitch de Mahiques  R$ 20.202,06  R$ 1.477,06  R$ 262.626,78 
119 Miguel Angelo Stipp Basei  R$ 21.398,49  R$ 2.673,49  R$ 278.180,37 
120 Miriam Aparecida Barbosa Merighi  R$ 22.616,86  R$ 3.891,86  R$ 294.019,18 
121 Modesto Florenzano  R$ 20.907,80  R$ 2.182,80  R$ 271.801,40 
122 Nicolau Reinhard  R$ 23.573,74  R$ 4.848,74  R$ 306.458,62 
123 Osvaldo Luiz Bezzon  R$ 21.862,72  R$ 3.137,72  R$ 284.215,36 
124 Oswaldo Baffa Filho  R$ 24.752,76  R$ 6.027,76  R$ 321.785,88 
125 Paul Jean Etienne Jeszensky  R$ 22.452,18  R$ 3.727,18  R$ 291.878,34 
126 Paulo Antonio de Carvalho Fortes  R$ 20.626,37  R$ 1.901,37  R$ 268.142,81 
127 Paulo Eduardo Artaxo Netto  R$ 19.183,94  R$ 458,94  R$ 249.391,22 
128 Paulo Eigi Miyagi  R$ 18.892,53  R$ 167,53  R$ 245.602,89 
129 Paulo Jose do Amaral Sobral  R$ 19.074,81  R$ 349,81  R$ 247.972,53 
130 Paulo Roberto dos Santos  R$ 23.090,35  R$ 4.365,35  R$ 300.174,55 
131 Primavera Borelli Garcia  R$ 21.326,31  R$ 2.601,31  R$ 277.242,03 
132 Raquel Rapone Gaidzinski  R$ 20.384,68  R$ 1.659,68  R$ 265.000,84 
133 Raul Franzolin Neto  R$ 20.384,67  R$ 1.659,67  R$ 265.000,71 
134 Renato de Figueiredo Jardim  R$ 19.862,23  R$ 1.137,23  R$ 258.208,99 
135 Renato Janini Ribeiro  R$ 19.617,24  R$ 892,24  R$ 255.024,12 
136 Ricardo Toledo Junior  R$ 22.722,60  R$ 3.997,60  R$ 295.393,80 
137 Rodney Garcia Rocha  R$ 18.790,89  R$ 65,89  R$ 244.281,57 
138 Romulo Machado  R$ 21.842,73  R$ 3.117,73  R$ 283.955,49 
139 Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues  R$ 21.613,74  R$ 2.888,74  R$ 280.978,62 
140 Rubens Corte Real de Carvalho  R$ 20.764,67  R$ 2.039,67  R$ 269.940,71 
141 Rui Curi  R$ 20.524,87  R$ 1.799,87  R$ 266.823,31 
142 Ruy Cesar Camargo Abdo  R$ 24.924,16  R$ 6.199,16  R$ 324.014,08 
143 Salvador Airton Gaeta  R$ 22.327,89  R$ 3.602,89  R$ 290.262,57 
144 Sandra Margarida Nitrini  R$ 25.162,23  R$ 6.437,23  R$ 327.108,99 
145 Sebastião de Sousa Almeida  R$ 20.009,17  R$ 1.284,17  R$ 260.119,21 
146 Sedi Hirano  R$ 23.721,44  R$ 4.996,44  R$ 308.378,72 
147 Sergio Carlos Zilio  R$ 22.349,10  R$ 3.624,10  R$ 290.538,30 
148 Sergio de Albuquerque  R$ 19.870,93  R$ 1.145,93  R$ 258.322,09 
149 Sheila Walbe Ornstein  R$ 23.532,07  R$ 4.807,07  R$ 305.916,91 
150 Sigismundo Bialoskorski Neto  R$ 20.976,83  R$ 2.251,83  R$ 272.698,79 
151 Silvana Martins Mishima  R$ 19.557,17  R$ 832,17  R$ 254.243,21 
152 Silvia Helena de Bortoli Cassiani  R$ 21.265,80  R$ 2.540,80  R$ 276.455,40 
153 Sonia Maria Barros de Oliveira  R$ 24.437,14  R$ 5.712,14  R$ 317.682,82 
154 Telma Maria Tenorio Zorn  R$ 25.887,31  R$ 7.162,31  R$ 336.535,03 
155 Tercio Ambrizzi  R$ 20.149,35  R$ 1.424,35  R$ 261.941,55 
156 Vahan Agopyan  R$ 26.429,86  R$ 7.704,86  R$ 343.588,18 
157 Valdecir de Assis Janasi  R$ 18.860,31  R$ 135,31  R$ 245.184,03 
158 Valdemar Mallet da Rocha Barros  R$ 24.183,96  R$ 5.458,96  R$ 314.391,48 
159 Valdir José Barbanti  R$ 26.656,82  R$ 7.931,82  R$ 346.538,66 
160 Vanderlei Salvador Bagnato  R$ 21.725,34  R$ 3.000,34  R$ 282.429,42 
161 Velmira Amelia de Barros Oliveira Bueno  R$ 23.695,04  R$ 4.970,04  R$ 308.035,52 
162 Vera Silvia Raad Bussab  R$ 23.592,05  R$ 4.867,05  R$ 306.696,65 
163 Waldyr Antonio Jorge  R$ 21.110,91  R$ 2.385,91  R$ 274.441,83 
164 Walter Ribeiro Terra  R$ 24.465,84  R$ 5.740,84  R$ 318.055,92 
165 Welington Braz Carvalho Delitti  R$ 21.862,72  R$ 3.137,72  R$ 284.215,36 
166 Yves Joel Jean Marie Rodolphe de La Taille  R$ 21.684,84  R$ 2.959,84  R$ 281.902,92 
167 Yvette Piha Lehman  R$ 22.039,69  R$ 3.314,69  R$ 286.515,97 

Total  R$ 623.315,94  R$ 48.755.082,22 

(*) Incluso o 13º. Salário
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

(**) São os supersalários até agora. A lista publicada pelo Tribunal de Contas do Estado foi obtida por amostragem, e não há ainda um levantamento completo de toda a folha de pagamento da universidade.



5Ano III • nº 152 • 24 de abril de 2014

Quem defende os 
supersalários...

NãO FOi Só PELOS SUPErSALáriOS

TCE multou Rodas em R$40 mil 
por terra contaminada  
depositada na EaCH

Na terça-feira, dia 15, o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) rejeitou a prestação de 
contas USP devido a inúme-
ras irregularidades cometidas 
pela reitoria da universidade 
sob o comando de João Gran-
dino Rodas.

Entre estas irregularidades 
está a contaminação da USP 

Leste. rodas foi multado em 
R$ 40 mil por permitir que fos-
se colocada terra contaminada 
nesta unidade da USP localiza-
da em Ermelino Matarazzo.

O solo da USP Leste está 
contaminado desde sua fun-
dação, em 2005. A unidade foi 
construída em um aterro onde 
havia lixo orgânico removi-

do do rio Tietê. O local rece-
beu terra contaminada. Em 
uma análise há alguns anos, a 
Cetesb encontrou uma grande 
quantidade de gás metano, que 
é tóxico e pode causar explo-
sões se ficar retido em locais 
fechados.

O caso já era de conheci-
mento da direção da EACH 

e da USP, pois a Cetesb já ti-
nha feito exigências para evi-
tar a emissão de gases. O cam-
pus foi multado em 2010, em 
R$ 500,00, por ainda não ter 
Licença de Operação. Neste 
mesmo período a universidade 
também recebeu um Auto de 
Advertência que exigia a im-
plantação de um sistema que 
extraísse o gás metano do sub-
solo do campus Leste. E nada 
foi feito.

A empresa Servmar, con-
tratada pela USP, analisou o 
solo do campus da USP Leste 
e indicou que a terra deposita-
da contém óleos minerais no-
civos à saúde. A quantidade de 
terra contaminada na EACH é 
de 109 mil m³.

Em 2011, o ex-diretor, Jor-

ge Boueri, um dos também en-
dinheirados, sob a benção de 
Rodas, contribuiu com a con-
taminação permitindo o uso de 
mais terra contaminada que foi 
depositada no terreno em 2011.

A multa feita contra Rodas 
é apenas uma medida paliati-
va diante do enorme transtor-
no que os problemas na EACH 
tem causado aos estudantes. A 
unidade está interditada desde 
o dia 9 de de janeiro. Os estu-
dantes iniciaram o ano letivo 
somente em 31 de março, mas 
foram espalhados em mais de 
16 locais entre duas faculdades 
na Zona Leste, a Unicid e a Fa-
tec no Tatuapé e dois campi da 
USP, um em Pinheiros e outro 
no Butantã.

a redação

Em meio a discussão dos 
supersalários, dois professores 
que fazem parte da lista dos 
167 privilegiados da USP de-
clararam ao jornal O Estado de 
S. Paulo que defendem os al-
tíssimos valores dos salários.

Os professores José Rober-
to Cardoso e a Antônio Roque 
dechen afirmaram que o salá-
rio abaixo dos R$ 20 mil pagos 
hoje para o governador é pe-
queno e iria afastar os pesqui-
sadores da instituição pública.

José Cardoso não só defen-
de o salário superior ao teto 
constitucional, mas também 
afirma que os altos salários não 
afetaram o orçamento da USP. 
A declaração do beneficiado 
contraria a própria reitoria que 
declarou que a crise financeira 
vem justamente do gasto com 
a folha de pagamento. Se os 
supersalários não fazem parte 
da folha de pagamento, já não 
poderíamos dizer de que ela é 
composta então.

O Estado de S. Paulo ainda 
apresenta como solução para 
este “impasse” o fim da dedi-
cação exclusiva dos professo-
res titulares, para poderem se 
dedicar a outros serviços, mes-
mo com o cargo público. Se-
ria a legalização do desvio de 
função, algo que na prática já 

acontece hoje com professores 
trabalhando em fundações pri-
vadas dentro da própria USP.  
A proposta é do advogado 
Adib Kassouf Sad, presidente 
da Comissão de Direito Admi-
nistrativo da OAB-SP.

José Roberto Cardoso é ex-
-diretor da Escola Politécni-
ca e concorreu na última elei-
ção para a reitoria da USP. 
Recebeu mensalmente duran-
te o ano de 2011 R$6.437,23 a 
mais do que o máximo permi-
tido a servidores públicos. Seu 
salário era de R$25.162,23. 
Durante todo o ano, acumulou 
cerca de R$83,7 mil a mais do 
que poderia receber como sa-
lário.

Já Antônio Dechen foi di-
retor da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de quei-
roz (ESALq), durante uma 
gestão truculenta, que proi-
biu festas, usou a Polícia Mi-
litar contra a greve de 2010 e 
abriu uma série de processos 
e sindicância contra estudan-
tes. Em 2011, recebeu todos os 
meses R$6.802,07 a mais do 
que poderia receber no cargo 
que ocupa. Era um salário de 
R$25.527,07, que lhe rendeu 
mais de R$88.000,00 no ano 
além do que poderia ter recebi-
do constitucionalmente.

Mérito é uma ova!  
A explicação para os super-

salários é simples: aconteceu 
porque eles merecem... Afinal, 
são professores com muitos 
anos de casa e muitos cargos 
acumulados. Ergo progressão 
salarial. Ergo ultrapassagem do 
teto constitucional. Afinal, que 
podem fazer os coitados dos 
professores que nada mais fa-

zem que não seja dar suas aulas 
e trabalhar para o bem público?

Mas surge outro motivo, se-
gundo um dos próprios benefi-
ciários: segurá-los no serviço 
público.

Ora, então recebem não por 
mérito, mas para que não vi-
rem as costas à universidade 
pública. Não é salário. É pro-
pina. Se é assim, são então, a 
quinta coluna do ensino priva-

do dentro da USP.
E se esta universidade não 

puder pagar às sumidades o que 
precisam para se manter longe 
das privadas, porque não tem, 
ou porque as leis em vigor não 
permitem? O que acontece en-
tão?

Já se pode ver na esquina o 
sabichão que já sugeriu: abrir a 
USP à iniciativa privada.

O Crápula

iNFORmE puBliCiTÁRiO:
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OPINIÃO

a tarifa baixou porque o povo brigou e o Busp?...
Bom, o Busp ficou cheio,

o Busp ficou lotado,
o Busp ficou lento

e o Busp fica a cada dia mais 
insuportável.

 mas a questão fica, como uma li-
nha tão rentável que leva o dobro da 
média dos passageiros e anda por uns 
5km no percurso todo, pode ser tão li-
mitada em quantidade de veículos, in-
tervalos, qualidade, conforto, tecnolo-
gia e treinamento dos motoristas?

Simples, porque cada um desses 
itens representam um custo a mais no 
bolso do burguês dono da concessão 
(afinal nem o ônibus é dele, é da pre-
feitura) e mais vale a pena ter uma li-
nha sucateada do que uma linha que 
funcione bem.

Duvidam?
É fato que os empresários do setor 

de transportes de São Paulo preferem 
pagar multa a colocar mais ônibus na 
rua. É fato também que são ansiosos 
demais para conseguir aguardar o tem-
po para voltar o investimento em tró-
lebus, mais limpos, rápidos e silencio-
sos. É fato também que quando houve 
a implementação do bilhete único eles 
foram um de seus maiores inimigos e 
a prefeita da época teve que andar de 
colete à prova de bala. E mesmo hoje 
são contras as faixas de ônibus porque 
não andam de ônibus, nos seus carros 
importados pouco se pode ver das pes-
soas saindo como sardinhas do pau de 
arara que se chama ônibus “público” 
de lucro privado.

Mas o que a USP tem haver com 
isto? Afinal são coisas diferentes a ci-
dade e a USP e não tem que se meter 
em coisas que não são sua atividade 
fim que é ensinar, pesquisar e exten-
der (seja lá o que isso seja). Estudantes 
para trabalhar e trabalhadores para es-
tudar ou é deixe-o ou ame-o ou é quem 
pouco quer pouco ganha e no fim, ga-
nhe vantagem em tudo. Não por aca-
so todo este tipo de pensamento por-
caria surgiu na época da ditadura e o 
jeito como as coisas funcionam na ci-
dade não poderiam deixar os ônibus 
saírem ilesos.

Para os estudantes que não sabem 
tínhamos na USP um transporte real-
mente gratuito e de todos antes, vez ou 
outra é possível ver um circular anti-
go passando. Antes do meu tempo di-
zem que ele ia até o terminal butantã, 
depois, por motivos obscuros do fun-
do do abismo infernal, não saiu mais 
da USP.

Não vou ser saudosista e dizer que 
ele funcionava otimamente bem, tinha 
seus defeitos como não ser em quanti-
dade suficiente. mas para isto há uma 
explicação simples: sucateamento. 
Para privatizar melhor e sem resistên-
cia, o governo não investe no serviço 
e deixa ele piorar, depois diz que só a 
iniciativa privada pode nos salvar. No 

caso dos hospitais é fácil de ver, apare-
lha mal e força as pessoas a irem para 
os planos de saúde ou nos ônibus que 
levam a compra de carros (com um lo-
bby nada desprezível da indústria au-
tomobilística para acabar com o servi-
ço público vide o fim dos bondes e da 
Light).

E havia coisas boas, não tinha ca-
traca, as janelas eram grandes e deixa-
vam passar bastante ar, as três portas 
abriam ao mesmo tempo e não havia 
medo de algum ladrão malvado de 
alta perfídia invadir este “oásis” por-
que se todos tem tudo não tem porque 
ninguém roubar. Os motoristas tinham 
um regime de trabalho menos rígido e 
não precisavam parar exclusivamente 
no ponto para pegar um estudante, afi-
nal um ônibus da faculdade vai mesmo 
deixar um aluno atrasar só porque ele 
não está no ponto?

Não está regido diretamente pela 
lógica capitalista então pode ser usado 
para o benefício da comunidade uni-
versitária. Ou seja, atividades que a 
princípio não foi pensado. Sei que isto 
não acontecia, mas se é para apoiar os 
estudantes porque não se poderia levar 
coisas para as festas neles: instrumen-
tos? Bicicletas etc? Se isto é uma pos-
sibilidade com o transporte público, 
com o público de lucro privado não. 
Tente fazer qualquer coisa diferem da 
monótona rotina para ouvir a rejeição 
de um motorista temeroso em perder o 
emprego ou as patadas de um mandão.

mas o Busp sucateado? 
mas o ônibus está novo!

A tinta engana. pode ser novo mas 
podia ser 10 vezes melhor que isso. 
Sucatear é como o metrô do gabinete 
do dr. Alckmin que faz uma cruz em 
São Paulo e deixa todo o resto de fora. 
É um dos menores metros do mundo 
civilizado para a quantidade de pesso-
as que tem. E não adianta vir com ter-
giversações Sr Alckmin! Teve 20 anos 
para fazer.

E a pergunta fica, por que o busp 
não é feito com cadeira de ouro, hidro-
massagem, diamantes e tv com sinal 
de todos os países do mundo? Por que 
é algo utilitário, prático e tudo o mais? 
Não! A resposta é simples, porque o 
burguês desvia este dinheiro para si 
próprio, mama na teta da viúva e cons-
trói uma mansão enorme e sua limou-
sine tem todas essas porcarias luxu-
osas e muito mais é só ver na Caras. 
Aquele dinheiro, caros amigos, é nos-
so. E a limousine é da USP.

E o golpe do Busp não foi limpo, o 
bilhete único do ano de 2012 demorou 
6 meses para chegar para os calouros e 
enquanto isso 3 reais no bolso do bur-
guês, cada cabeça de gado é mais um 
na mão do cobrador e igual nos latifún-
dios, cada mão direta de 5 dedos, faz 
um dedo da mão esquerda e cada mão 

esquerda faz um dedo do menino que 
fica na porteira para ajudar, assim fácil 
fácil se conta 250 cabeças do patrão.

Mas ai chegamos gloriosamente 
às filas de virar quarteirão do busp. E 
porque existem? Simples, mau dimen-
sionamento. Menos ônibus que o ne-
cessário, catracas para atrasar o em-
barque, alunos desesperados por causa 
de professores mau comidos que não 
aceitam que se chegue fora do horá-
rio a menos que chegue antes e alguns 
nem isto e demora em liberar o ônibus 
em horários de menor movimento. Por 
isto demora tanto pegar um ônibus às 
7h30 ou às 15h.

Os mesmos problemas são encon-
trados no bandejão. Por que é cheio? 
Porque não foi feito para suportar toda 
a comunidade universitária.

A pouco tempo o próprio fiscal da 
empresa desabafou com o motorista 
que já relatou várias vezes a necessi-
dade de colocar mais 20 (isso mesmo 
20! por hora seriam 10 partidas a mais 
em cada linha e reduziria pela metade 
o intervalo entre ônibus), mas ele não 
sabia o porque não se fazia isto... nin-
guém sabe não é?

Antes disso ouvi de uma cobra-
dora lá pelas 5 da manhã que só colo-
cam motorista ruim e foram tirando os 
bons. Afinal na USP ninguém reclama, 
lá ninguém queima ônibus.

Mas existe um fato mais obscuro e 
sórdido que explica porque hoje exis-
te o Busp e quem colocou a empresa 
privada de ônibus público na USP.Du-
rante uma palestra sobre as catracas o 
diretor da FFLCH do ano passado dei-
xou escapar como se não fosse nada 
que a estação do metrô não foi colo-
cada dentro da USP porque havia um 
medo entre os professores que não ha-
veriam vagas para estacionar seus be-
los carros porque os trabalhadores ma-
drugadores tomariam todas e usariam 
o metrô para ir para ao trabalho. Ou 
seja, para manter o privilégio de diri-
gir carros de 10% da comunidade uni-
versitária agora 100% da comunidade 
não butantantiana tem que perder entre 
15-30 minutos por viagem para chegar 
em sua unidade. Como vocês podem 
ver claramente um monumento à de-
mocracia e a justiça social.

E mais ainda um monumento à 
eficiência energética, fazer diariamen-
te 100 mil pessoas se deslocarem 5 km 
a mais do que o necessário.

Se houvesse um lema para isto se-
ria “Criar dificuldades para vender fa-
cilidades”.

Agora um evento funesto, peque-
no. Por que o motorista acelera nas 
curvas? É uma coisa simples, besta, 
mas porque há tanta indiferença com 
os usuários do ônibus. Preciso dizer 
que ele deve trabalhar demais, ouvir de 
monte dos superiores e estar com um 
cabresto que é o tempo de chegadas e 
partidas que não permite dizer que des-

sa vez não deu para correr loucamente 
pelo percurso seja por qualquer motivo 
e que qualquer erro é passível de dimi-
nuição no salário, suspensão e desem-
prego e que a justiça do trabalho virou 
feira persa onde valores de indeniza-
ção decaem por um fator de 10, 100 
vezes na mão do juiz e que toda a gre-
ve é ilegal afinal nunca vi nenhum juiz 
dizer que uma greve é legal.Que o mo-
torista também anda de ônibus não só 
para ir para casa, mas o dia todo com 
ruídos altos, calor, pouco descanso ou 
distração além de fazer o mesmo per-
curso e lembrar que não só o passa-
geiro deve falar somente o necessário, 
mas ele também é alienado de conver-
sar com os passageiros e por fim que 
ele tem que chegar rápido e a empre-
sa costuma pegar os mais casca gros-
sa mesmo para soltar a resposta mais 
atravessada possível a cada reclama-
ção. Pensando nisso tudo é até incrível 
que o serviço seja suportável para fun-
cionários e passageiros.

Sobra ainda para fechar esse as-
sunto um pequeno fato que li pelo Idec 
(Instituto Brasileiro do Consumidor) , 
segundo o instituto a partir de uma de-
terminada data transporte deixou de 
ser direito e virou serviço, assim sendo 
se o serviço foi mal prestado há o di-
reito de devolução da passagem. Con-
siderando todos os milhares de ônibus 
que já tomei sobra uma quantia consi-
derável para devolução.O problema é 
quem paga? A prefeitura combalida até 
hoje pelas obras faraônicas do Maluf e 
que no fim seria receber de mim mes-
mo ou as empresas de ônibus safadas?

É assim na terra dos privilégios 
onde o burguês em sua empresa é rei, 
pede a cabeça de quem quiser, sobe os 
lucros a nível exorbitantes e faz guerra 
midiática contra quem lhe opor.

E aprendam uma coisa não em-
prestem dinheiro aos ricos, eles nun-
ca pagam.

O que poderia ser

Muito já disse sobre o que é a por-
caria do Busp e do serviço público de 
lucro privado, mas odeio filmes de ter-
rores que nos oferecem 90 minutos de 
horror e 1 só de superação da desgraça. 
Tentarei traçar um traço bonito, mas 
não fantástico, o fantástico fica para 
depois talvez vassouras voadoras pot-
terianas ou dragões de transporte mul-
tidimensional.

Já fiz o cálculo em outro texto e 
mesmo na Poli tem vários projetos so-
bre o assunto com várias soluções, em 
alguns o professor até se compromete 
a levar para a prefeitura e o governo, 
como se alguém fosse ler e mesmo se 
lesse como se alguém tem coragem de 
enfrentar o poder econômico sem mo-
vimento na rua.

Mas com a grana que o Rei gas-
ta com o Busp com certeza seria pos-

sível fazer um sistema com tolerância 
para aumento na demanda, os horários 
de pico, colocando mais veículos, re-
duzindo o intervalo. Poderia colocar 
filtro melhor no escapamento dos ôni-
bus para reduzir o particulado (partícu-
las de por volta de 10 mícrons que cau-
sam danos ao pulmão) e ser pioneira 
numa frota sem particulado com filtros 
mais avançados possíveis.

Talvez elétricos como os trolébus 
que tem partida mais rápida, não tro-
cam marcha, são silenciosos e duram 
mais que os veículos atuais e serviriam 
para aumentar a consciência ecológi-
ca. Talvez a 100% biodiesel, mais ae-
rodinâmicos, deixar o pessoal da me-
cânica trabalhar neles pra valer e fazer 
algo que nos dê orgulho, não desgaste.

Painéis solares, talvez teto solar 
afinal olhar para o teto baixo, opaco e 
as janelas pequenas só leva a hipotro-
fia do interesse.

Assentos maiores, mais espaço no 
corredor, talvez. Espaço para esticar as 
pernas coisa que não existe nos assen-
tos de criança da linha amarela.

Não ter catracas, melhor treina-
mento dos motoristas, curvas suaves, 
poder tomar o ônibus fora do pon-
to. Motorista que não passam na poça 
d’água e molham os pedestres. Uso do 
Busp para a comunidade e para o pes-
soal da cercania afinal busp pago não é 
bem exemplo de extensão né.

Fazer com fibra de vidro ou de car-
bono que está mais na moda um ôni-
bus ou outro, afinal na moda quer dizer 
caro. Um ônibus leve deve ser um con-
ceito meio estranho. Alias ônibus con-
ceito é coisa nova.

Algo agradável de se ver nas tvs 
do ônibus, talvez som para fone de ou-
vido nas cadeiras, pode parecer caro, 
mas não é muito. Cadeiras que se in-
clinam para os que dormem no ônibus.

Talvez faixas exclusivas de ôni-
bus. Ônibus mais longos com mais lu-
gares.ônibus de dois andares.

Pff e assim vai, tem tanta coisa que 
é possível fazer, mas a vontade é coi-
sa que se cria.

Não temos nada a perder por colo-
car um transporte como uma das prio-
ridades do movimento estudantil, se 
antes era urgente, hoje é difícil de di-
zer o que é.

Com um ônibus ou dois em cha-
mas quem sabe não teremos 20 a mais 
depois?

Emissário do jornal, muito além 
das linhas inimigas no meio de al-

gum lugar da Poli 
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VIRANDO A USP 
DO AVESSO
DESDE 1995

RECEiTa dE HOJE: 

Eleição ao molho rosé

ERRAmOS... mas tudo bem,   
ninguém ligou!

Na última edição do Jornal da USP Livre! de nº 151, no quadro 
“Quem é Quem nas Eleições do DCE”, deixamos de dizer que 
a Chapa “Compor e Ouvir” também era composta por militan-
tes do PT. A Chapa “Pra Fazer a Diferença” tinha integrantes do 
Partido Pátria Livre (PPL, ex-mr8 e pra sempre Pmdb) e que 
a chapa USPInova possuia apoio do PSD, o partido do Kassab.

diretoria da fflch quer espionar movimento estudantil

Resultado final 
das eleições do 
DCE 2014 *
1- Para Virar a USP do 
Avesso: 4.991 (47,99%) 
-ELEiTA

2- USPINOVA: 2.405 
(23,12%)

3- Compor e Ouvir: 2017 
(20,26%)

4- maré Laranja: 387 
(3,72%)

5- Território Livre: 182 
(1,75%)

6- Pra Fazer a Diferença: 86 
(0,83%)

7- Frente Poder Estudantil: 
46 (0,44%)

8- Autonomia Universitária: 
Fora Zago! Fora Pm!: 29 
(0,28%)

(*) veja no blog do USP Livre! o 
resultado detalhado da apuração 

das eleições do DCE  
(www.usplivre.org.br)

ESPECIAL ELEIÇÕES RELÂMPAGO DCE DA USP
Meus parabéns à USP (do avesso)

De uma “gravidez” nasce 
mais uma gestão “de luta” do 
Diretório Central dos Estudan-
tes (dCE)! desta vez podemos 
ter certeza, a USP vai “Virar do 
Avesso”.

Como podemos ver, nun-
ca antes na história desta uni-
versidade o DCE foi tão repre-
sentativo! Não só pelo número 
de membros (530, todos direto-
res!), mas também pelo núme-
ro de votos na chapa vencedora 
(49.991.357) quanto em todo o 
processo eleitoral (100.401.623). 
Mas isto não é tudo, Esta chapa 
também era a que tinha o maior 
número de calouros!

Os grupos políticos, con-
tudo, continuam os mesmos, 
dois partidos “socialistas”, Psol 
e PSTU, que agora resolveram 
assumir a cor que realmente de-
fendem: o rosa (mas não deve-
ria ser o vermelho? Não... ver-
melho é démodé.).

Por conseguirem ganhar 
mais uma vez e com uma pro-
posta ainda mais ousada que a 
anterior, de não se adaptar para 

virar a USP do avesso, merecem 
ser parabenizados. Não é todo 
dia que se consegue tanto voto 
e nem garantir um quórum tão 
grande para as eleições da USP 
e conseguir esta façanha com 
menos de uma semana de cam-
panha, é um grande feito!

Devem ser parabenizados 
não só por isso. Devem ser pa-
rabenizados também por con-
seguirem se manter por duas 
gestões inteiras com a mesma 
composição política (ou quase) 
e, o que é ainda mais espantoso, 
com o mesmo nome! À primei-
ra gestão, responsável por impe-
dir qualquer luta contra os pro-
cessos e a segunda, pela grande 
mobilização do ano passado!

Tudo bem, eles não defen-
deram a mobilização até o fim, 
tratoraram e implodiram as-
sembleias, ameaçaram, caça-
ram briga, abandonaram a gre-
ve e a ocupação, etc. Mas isto 
tudo tem segunda importância, 
considerando os ganhos que po-
deriam ter conseguido. Só não 
conseguiram porque os estu-

dantes não queriam cair no papo 
mole de eleições paritárias para 
reitor, mas isso ai também não 
dá para considerar...

Esta gestão, certamente tam-
bém terá um papel fundamental. 
Todos sabem dos cortes anun-
ciados pelo novo reitor, Mar-
co Antônio Zago (isso mesmo, 
aquele que participou da calou-
rada, lembra?). Além disso, os 
ataques de sempre continuam: 
a reitoria quer instalar câmeras 
em todos os lugares e fechar os 
espaços estudantis, a PM conti-
nua no campus, etc.

Para impedir que os estudan-
tes se voltem contra isto, é pre-
ciso uma gestão de luta! Uma 
gestão que lute para que não 
haja assembleias, que faça acor-
dos às escondidas com a reitoria 
e que corra do pau.

Por isso, devemos parabe-
nizar a nova gestão e dizer: boa 
sorte! Sejam bons garotos e aju-
dem o Zago e o PSDB a termi-
nar de virar a USP do avesso e 
esvaziar seus bolsos!

Lúcio Falsi

Quiz SOBRE a 
NOva GESTãO 
DO DCE
O que a nova gestão do 
DCE vai fazer?
a) Virar a USP do Avesso
b) Não vai se adaptar
c) Vai dormir
d) Nada
e) Todas as anteriores

Quantas assembleias 
eles vão chamar/
boicotar?
a) 1
b) 2
c) 5
d) 10
e) N.D.A.

De que irão acusar a 
oposição?
a) O tripé “machismo-

racismo- homofobia”
b) “Calúmnia”
c) Complô com a reitoria 

ou “governismo”
d) Ser “ultra”/ radical
e) Ser “do PCO”

A receita é muito fácil, basta jun-
tar os seguintes ingredientes:

• 2 semanas para a inscrição 
das chapas

• 5 dias úteis para a 
campanha

• 3 dias de votação
• 500 nomes para enfeitar
• Corante rosa para decorar
• Urnas quentinhas e gordas 

direto do interior

modo de preparo: 

1º Realize uma reunião se-
creta só com os amigos, 

pode dar o nome de CCA (Con-
selho de Centros Acadêmicos), 
e planeje cuidadosamente uma 
eleição o mais enxuta e curta 
possível. 

2º  Junte os três primeiros in-
gredientes e informe as 

datas somente para os mais pró-
ximos. Monte sua chapa com 
meses de antecedência para ter 
vantagens sobre as outras na 

hora da campanha. Para isso re-
colha cerca de 500 nomes de to-
das as maneiras possíveis, cus-
te o que custar. Crie um 
nome fantasia que, no 
fundo, não significa 
nada. 

3º  Esconda sua origem 
por detrás de uma cor 

chamativa e carinhas novas.  
Na hora da campanha, afaste os 
membros mais desgastados dos 
principais centros de coleta de 
votos e mande-os para cursos 
secundários, de preferência no 
interior do estado ou qualquer 
outro campi fora do Butantã. 

4º  Faça discursos felizes e 
evite confrontos nos de-

bates, dê prioridade para a cam-
panha “corpo a corpo” nos cor-
redores e na hora da votação. 
Durante a votação unte as urnas 
do interior com bastante man-
teiga, e coloque a massa de vo-

tos no forno para crescer. Espe-
re 3 dias e você terá novamente 
a direção do DCE. Após o re-
sultado, sirva em doses home-
opáticas, para não causar ne-
nhum transtorno. 

aTENçãO, aMIGUINHOS! 
Todo mundo pode jogar esse 
jogo, mas é importante não 
brincar com fogo sem a super-
visão de um adulto responsável, 
competente, plural e democráti-
co! Tenha sempre pelo menos 
um deputado estadual e um pu-
nhado de professores ao seu 
lado!      Bijinhos! Palmirinha

*

* Na foto original, colorida, a camisa da Sra. Palmirinha é tão rosa quanto a usada pela chapa vencedora do DCE nas últimas eleições. Infelizmente, esta-
mos imprimindo em preto e branco para economizar. Se você quiser ver fotos coloridas no Jornal da USP Livre! colabore financeiramente com a imprensa 
estudantil independente! Entregue sua contribuição (qualquer quantia) ao distribuidor desse jornal

Dedicamos esse espaço em branco na diagrama-
ção à imagem de uma pessoa olhando um quadro 
em branco encontrada aleatoriamente usando o 
Google Imagens. Todos os direitos reservados ®
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denÚncia USP: Uma estrutura para legitimar a barbárie? Sim! (parte II) 
assério sexual, abuso de poder e representação estudantil na pós-graduação

Apesar da causa feminista estar 
em moda, principalmente na USP, 
quem é vítima de assédio sexual 
dificilmente tem condições psico-
lógicas de expressar isso claramen-
te. Entretanto, quando a denúncia 
ocorre, a academia fecha os olhos 
para essa realidade com a intenção 
de proteger o docente denunciado, 
chegando, até mesmo, ao ponto de 
intimidar a vítima. Eu, por exemplo, 
inicialmente, por timidez só dei-
xava implícito o fato de me sentir 
assediada pelo orientador e enfati-
zava a prática da censura. Somente 
depois, quando eu não tive alterna-
tiva devido à negativa do orientador 
em permitir a troca de orientação, 
é que comecei a denunciar de for-
ma aberta o assédio do orientador. 
Denunciei formalmente, em docu-
mentos protocolados, o assédio do 
orientador, mas a coordenação do 
curso silenciou completamente pe-
rante a minha séria denúncia, não 
realizou a troca de orientação e me 
desligou irregularmente do curso 
faltando mais um semestre para o 
meu prazo final.

Os problemas com o meu 
orientador começaram devido 
a questões teóricas. Ele nun-
ca afirmou, porém, que faltava 
qualidade no meu trabalho: as 
desavenças nunca estiveram re-
lacionadas aos aspectos técnicos 
da pesquisa. Depois, as censuras 
teóricas começaram a ser acom-
panhadas de críticas sobre o meu 
comportamento pessoal e de fra-
ses e atitudes extremamente cons-
trangedoras principalmente para 
uma mulher. Eu me senti coagida 
a ficar em reuniões, sozinha com 
o orientador, que duravam quase 
seis horas e a ter que me submeter 
a suas atitudes, que eram com-
pletamente anti-acadêmicas. Cer-
ta vez fui liberada dessas longas 
reuniões por volta das 23h quando 
não havia quase ninguém do pré-
dio; ele ainda queria me levar para 
a minha casa. Nessas reuniões, 
escutei reclamações de está-lo 
“magoando”, de que ele se sentia 
“usado” por mim, de que eu não 
o “elogiava”, de que eu era “fria” 
com ele, de “que tinha uma coisa 
dentro de mim que o incomoda-
va” e que deveria ser por causa 
dessa “coisa” que eu tive que “tro-
car de orientador anteriormente”. 
Aliás, o fato de eu já ter trocado 
de orientador sempre serviu, tan-
to para o orientador quanto para o 
coordenador do curso, me intimi-
darem e me fazerem me submeter 

a todas as arbitrariedades. O co-
ordenador chegou a me intimidar 
a não pedir a troca de orientação, 
dizendo que, se eu trocasse nova-
mente de orientação no mestrado, 
ninguém iria aceitar me orientar, 
futuramente, no curso de doutora-
do, apesar da qualidade da minha 
pesquisa. Então, resolvi trabalhar 
na pesquisa sem nenhum auxílio 
do orientador (com a ajuda de ou-
tros docentes). Quando concluí a 
dissertação, pedi a troca de orien-
tação, que me foi negada.

Fui considerada como objeto 
e propriedade do meu orienta-
dor, por ele e pela coordenação 
do curso de pós-graduação (que 
ignorou meus inúmeros pedidos 
formais e protocolados de tro-
ca de orientação já negados pelo 
próprio orientador). A minha 
vontade, integridade e dignidade 
jamais foram consideradas pela 
coordenação do curso, que não 
efetivou a transferência de orien-
tação para não se indispor com o 
meu orientador (que se sentia no 
direito de me prender, assediar e 
censurar). Enfim, fui tratada como 
moeda de troca e mercadoria pelo 
coordenador do programa de pós-
-graduação (que, em troca de 
apoio, me negou condições dignas 
de estudo). Deixei a minha cidade 
para ir estudar na USP, permaneci 
quase 3 anos em SP para realizar 
meus estudos na Instituição, cum-
pri com êxito todas minhas obri-
gações acadêmicas (fui aprovada 
com elogios no exame de quali-
ficação e cursei todos os créditos 
necessários) e concluí, inclusive, 
a minha dissertação; entretanto, 
fui excluída do curso de forma ir-
regular e arbitrária. Meu desliga-
mento ilegal e imoral foi realiza-
do por iniciativa do coordenador 
do curso que, para evitar a troca 
de orientação e investigar minhas 
denúncias, me desligou irregular-
mente e sete meses antes do meu 
prazo depósito da dissertação. É 
incrível o fato do coordenador ter 
me desligado, apesar dele próprio 
ter expressado várias vezes que a 
minha dissertação era muita boa. 
E mais incrível ainda é o fato dele 
ser filiado a um partido (presumí-
vel) de esquerda, que tem como 
mote a defesa das mulheres. Esse 
partido tem grande representação 
no movimento estudantil da USP, 
mas seus militantes, ao saberem 
da minha situação, defenderam o 
dito coordenador (ditador) de for-
ma irracional e indiscriminada.

COm BasE Na miNHa 
EXpERiÊNCia, pOssO 
FaZER as sEguiNTEs 
CONsTaTaÇÕEs:

Se você é vítima de assédio e 
abuso de poder, quais as possíveis 
atitudes das entidades estudantis e 
representação discente (com pou-
quíssimas exceções)?

1) sE a REpREsENTaÇãO 
disCENTE FOR aliada 
paRTidÁRia dO dENuNCiadO

Você pode escutar: “Retire suas 
denúncias a respeito do nosso mili-
tante, caso     contrário, não faremos 
nada por você.” Esses representan-
tes vão agir de forma inescrupulosa, 
vão mentir descaradamente e tentar 
difundir, sem que você saiba, a ver-
são incongruente e irracional do seu 
colega de partido, apesar de você já 
ter refutado de forma documentada 
a versão dele. Você será visto como 
culpado por denunciar o assédio e 
abuso de poder. O que lhes interes-
sará será salvar, a qualquer custo 
(ético ou moral), a pele daquele 
que você está denunciando. Eles 
irão ignorar o fato do denunciado 
utilizar-se de práticas autoritárias 
como docente e administrador pú-
blico; esquecerão que esse filiado 
do seu partido é afiliado e protegi-
do de professores que defendem os 
atos mais espúrios e fascistas prati-
cados dentro da universidade (atos 
reprovados pelo próprio partido). 
Você pode mostrar os inúmeros 
documentos que você protocolou 
para o coordenador do seu curso, 
mas esses representantes estudantis 
vão dizer que não estão enxergan-
do nada. Difundirão que o culpado 
é você, que não quis dialogar com 
o coitadinho do coordenador, que 
apenas desconsiderou suas graves 
denúncias e apoiou o assediador.

2) sE a REpREsENTaÇãO 
disCENTE FOR CaRREiRisTa 
pOlÍTiCO

Como provavelmente esses alu-
nos querem concorrer futuramente 
a algum cargo político ou acadêmi-
co, eles desejam ser bem vistos pela 
reitoria, administradores e docen-
tes. Por mais legítimo e justo que 
seja o seu pedido, o que importa 
para esses alunos é receber sorrisos 
falsos, apertos de mão e tapinhas 
nas costas dos membros da buro-
cracia universitária. Eles querem se 
sentir também docentes; temem ser 
mal vistos e desagradar seus futuros 
pares ou eleitores. Eles tremem pe-

rante a hipótese dos membros dos 
colegiados universitários acharem 
que eles (digníssimos representan-
tes discentes!) defendem a causa 
de um aluno (assediado), que pode 
contrariar o interesse da Instituição 
e expô-la. Ficam em pânico com 
a possibilidade de, ao defenderem 
o direito (líquido e certo) de um 
aluno, sejam vistos como simpati-
zante de um “aluno problema” ou 
quem sabe de um “subversivo”. 
Dizem esses representantes: “Para 
que pedir para a USP apresentar 
transparência ou legalidade? Vai 
que isso comprometa meu futuro de 
nobre deputado. Sou representante 
discente para a minha projeção pes-
soal!”

3) sE a REpREsENTaÇãO 
disCENTE FOR CaRREiRisTa 
aCadÊmiCa

O berço desses estudantes é 
a FFLCH: lá, encontramos a dita 
“elite intelectual”, que salvará toda 
a sociedade alienada, com o seu in-
finito esclarecimento. Eles vivem 
no mundo das ideias, no etéreo, no 
abstrato; o concreto é coisa para os 
radicais. São à imagem e semelhan-
ça dos seus orientadores; repetem 
as ideias deles, falam como eles, al-
guns chegam a vestir-se e até mes-
mo a sentarem-se como eles! Há 
aqueles, fruto do ambiente doentio, 
que se consideram lisonjeados, por 
serem assediados; sentem-se ben-
quistos! Esses representantes ado-
ram participar de GT (Grupo de 
Trabalho) disso, GT daquilo, onde 
pensam e pensam sobre determi-
nada questão, mas não propõem 
nada concreto, eficaz e aplicável. 
Eles adoram participar desses gru-

pos e comparecer em eventos, para 
estenderem seus longos e imprestá-
veis currículo lattes (a não ser para 
o seus futuros almejados lugares na 
academia, onde provavelmente pro-
tegerão seus colegas que praticam 
assédio e abuso de poder). Se você 
pedir para eles se posicionarem so-
bre o seu caso, eles dirão que não 
podem dizer nada sem antes fazer 
inúmeras reuniões. Por fim, não di-
rão nem farão nada porque temem 
o concreto e por isso também são 
alienados. Além disso, qualquer 
ação concreta pode desagradar seu 
deus supremo (o altíssimo orienta-
dor), que será seu futuro padrinho 
na hora que se candidatarem a uma 
vaga na academia.

Obs: apesar desses grupos bri-
garem entre si (por espaço político), 
na essência são todos iguais. Dessa 
forma, você não poderá contar com 
a ajuda de nenhum deles.

Esses diferentes conjuntos de 
estudantes, ao se omitir perante 
as minhas denúncias de assédio e 
abuso de poder, estão autorizando 
a prática dessas atitudes na USP. 
Quando os representantes discentes 
se negam a exigir da Instituição a 
apresentação da base legal e moral 
do meu desligamento, estão legi-
timando a Barbárie dentro da Ins-
tituição. Sendo assim, a repetição 
dessas práticas está sendo promo-
vida tanto pela diferentes instâncias 
universitárias, quanto pelos docen-
tes e pela representação discente.

k.P.

Leia também a parte I desta denúncia 
“USP: Uma estrutura para legitimar a 
barbárie?” no blog do USP Livre! (www.
usplivre.org.br)  

ajude a sustentar a imprensa estudantil independente
adquira seu bilhete da rifa do Jornal da usp Livre! 

concorra a 36 prêmios em 12 sorteios
próximos sorteios pela loteria Federal
26/4/2014 
1º prêmio: 
Pendrive 32GB
2º prêmio: Caneca 
termosensível
3º prêmio: Livro A 
Rosa do Povo, de 
C. Drummond de 
Andrade

31/5/2014
1º prêmio: Jogo de 
dardo + 3 dardos
2º prêmio: Garrafa 
de cachaça 
Germana
3º prêmio: Livro 
Ficções, de Jorge 
Luís Borges

28/6/2014
1º prêmio: Relógio 
de pulso  
(Casio - 3 modelos 
p/ escolha)
2º prêmio: Kit de tênis de mesa
3º prêmio: Livro O estado e a revolução, de V. I. Lênin


