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1672 dias sob 
intervenção 
Fora PM da USP, 

fora PM do mundo!

No Vale do Anhangabaú, dia 9, das 12h às 18h

Todos a ato contra o golpe 
neste sábado
Foi convocado para o pró-

ximo sábado, dia 9 de 
abril, pela Frente Brasil Popu-
lar, a frente antigolpista que es-
tá reunindo diversos partidos de 
esquerda, sindicatos e organiza-
ções sociais mais um grande ato 
contra o golpe. 

O mês de março e abril estão 
sendo extremamente importan-
tes no desenvolvimento do golpe 
de Estado. A direita já está se or-
ganizando para dar o golpe final 
no governo de Dilma nas próxi-
mas semanas. O processo de im-
peachment já esta sendo discu-
tido na Câmara. Os processos 
contra Lula já estão no STF. 

Em resposta a ofensiva da 
direita foram realizadas várias 
manifestações populares. Algu-
mas chegaram a ser gigantes-

cas, como a do dia 18 e a do dia 
31, ambos de março, que deixa-
ram o País vermelho de ponta a 
ponta. Também foram criados 
diversos comitês de mobiliza-
ção permanente em várias uni-
versidades, como a PUC, Mac-
kenzie e também a USP; sin-
dicatos também criaram seus 
comitês, como a CUT-DF, a 
APEOESP (sindicato dos pro-
fessores do Estado de São Pau-
lo), entre outras organizações. 

O dia 9 também terá extre-
ma importância em todos esses 
acontecimentos. O evento po-
derá até contar com a presença 
de Lula e da presidenta Dilma. 
O que irá influenciar bastante os 
próximos passos dos golpistas. 

Os estudantes da USP devem 
se somar a mais esta mobiliza-

ção. O movimento estudantil da 
USP já teve bastante influência 
nos acontecimentos políticos do 
País e neste momento não deve 
se ausentar da luta. Todos que 

estão contra a direita e contra 
o golpe devem se mobilizar e 
ajudar na mobilização de todos 
para colocar os golpistas para 
correrer. 

Eleições 
relâmpago são 
contra a luta 
dos estudantes

Cinco dias de eleições pa-
ra o DCE da USP resultam 
numa campanha que não for-
talece a luta dos estudantes.

As eleições para o DCE  
deste ano começaram nes-
sa segunda-feira,4, irão até 
o dia 14, com a votação co-
meçando no dia 12, terça-fei-
ra. Entre o dia 4 e o dia 12 
são oito dias, dois dos quais 
são fim de semana, não ten-
do aula, e um deles, sexta-
feira, é um dia em que muito 
estudantes nem têm aula, do 
que se pode concluir que pa-
ra decidir o novo DCE temos 
apenas cinco dias para quase 
100 mil alunos conhecerem 
10 chapas, impossível.

O processo eleitoral cur-
tíssimo faz com que os estu-
dantes não tenham tempo de 
tomar contato, debater e en-
tender as posições, quanto 
mais decidir sobre qual chapa 
apoiar. Ele provoca uma elei-
ção com pouquíssimo espaço 
de debate, o que desmobiliza 
o movimento. O resultado dis-
so é a queda acentuada do nú-
mero de estudantes que votam.

A eleição relâmpago sem-
pre foi usada para manter con-
trole do sistema político, quan-
to menos debate, menos espa-
ço para a oposição, melhor pa-
ra aqueles que governam. O 
Sr. Eduardo Cunha concorda 
com o DCE. Na sua reforma 
política ele e a direita golpista 
do PSDB, DEM, etc. diminuí-
ram o tempo de campanha pa-
ra as eleições nacionais.

É por esse, entre outros mo-
tivos, que o Jornal da USP Li-
vre! defende que a eleição para 
o DCE não seja feita à maneira 
de caricatura das eleições bur-
guesas, com slogans ridículos e 
partidos e candidatos se escon-
dendo sob uma fachada “apar-
tidária” e grotesca. 

Achamos que o DCE deve 
ser eleito pelos estudantes co-
mo parte da organização geral 
do movimento, em um con-
gresso dos estudantes da USP, 
amplamente convocado, com 
delegados eleitos pelas bases 
em cada faculdade e aberto a 
todos os interessados.

Discutir política nas 
eleições do DCE

Na próxima semana ocorrerá 
mais um processo de eleição do 
DCE Livre da USP. E mais uma 
vez a eleição ocorrerá sem qual-
quer conexão com a realidade, 
com os debates mais importan-
tes dentro e fora da USP.

Todos estão acompanhando a 
crise política no país. É a maior 
crise desde o fim da Ditadura 
Militar e o debate sobre o as-
sunto acontece por todo lado. 
Não parece ser esta a intenção 
da maioria das chapas que estão 
participando da eleição do DCE. 
Dos nomes das chapas aos mate-
riais de campanha, praticamente 
ninguém se preocupa em falar 
do problema do impeachment, 
das manifestações de esquerda 
e direita que estão acontecendo 
quase semanalmente, etc. É co-
mo se nada tivesse acontecendo, 
ou que a USP fosse um mundo a 
parte, que não sofresse influên-
cia da política nacional.

Alguns podem afirmar que 
a eleição da nova diretoria do 
DCE não tem nenhuma relação 
com a política nacional, mas 
estão enganados. O resultado 
desta crise pode ter consequên-
cias profundas dentro da USP e 
os estudantes são o setor funda-
mental para lutar contra os ata-
ques por vir. O setor que tenta 
derrubar o governo é também o 
maior inimigo da educação pú-

blica. São os governos do PSDB 
que realizam os maiores ataques 
às universidades públicas, co-
mo se pode ver no desmonte da 
USP, promovido pela atual rei-
toria e pelos cortes gigantescos 
que podem comprometer o fun-
cionamento das universidades 
do Paraná, feito pelo governo 
Beto Richa.

Diante desta crise, a atual 
gestão, composta por Psol e PS-
TU, tem se abstido do debate e 
também de mobilizar os estu-
dantes contra o golpe. Isto não 
é consequência só da paralisia 
em que estão há anos, mas é um 
problema político. Os dois par-
tidos estão totalmente confusos 
nesta crise e tem defendido uma 
política de terceira via (nem a 
favor, nem contra o golpe), que 
não convence ninguém, nem 
eles próprios.

Somente a discussão política 
pode esclarecer de fato qual é o 
papel de cada chapa e colocar 
o DCE como um fator decisivo 
na luta contra o golpe. É preci-
so esclarecer que há chapas que 
defendem até mesmo a prisão 
de Lula e o motivo do DCE ter 
se colocado até agora de fora 
da mobilização contra o golpe. 
A ausência desta discussão só 
fortalecerá a chapa golpista da 
direita e as duas chapas da si-
tuação.

Jornal da USP Livre 
apoia a chapa  
“USP Contra o Golpe” 

O jornal da USP Livre des-
de sua criação se colocou con-
tra a ditadura imposta dentro 
da universidade. Lutou contra 
a imposição da Polícia Militar 
dentro dos campi, contra a dita-
dura da reitoria e dos professo-
res contra os estudantes. Agora, 
mais uma vez, luta contra a di-
tadura, a que será imposta com 
um possível sucesso do golpe 
de Estado no Brasil. 

Diversos estudantes es-
tão começando a se mobilizar 
dentro da universidade. Com-
panheiros do PCO e outros in-
dependentes, montaram uma 
chapa, USP contra o Golpe, 
para as eleições do DCE da 
USP. A campanha eleitoral co-
meça nesta segunda-feira (4) 
e termina na próxima segun-
da-feira (11), ou seja, as cha-
pas possuem apenas uma se-
mana para apresentarem suas 
propostas e planos. 

A atual gestão do DCE é 
formada por Psol e PSTU, os 

mesmos partidos que estão se 
recusando a lutar contra o gol-
pe da direita contra o gover-
no do PT. Apoiam a derruba-
da do governo Dilma. Den-
tro da USP eles ignoram ain-
da mais essa luta, se rebaixan-
do a apenas pautas de lutas lo-
cais e anulam qualquer tentati-
va de sentido contrário. 

A chapa USP contra o Gol-
pe não ignora essas lutas que 
também são importantes, no 
entanto, existe hoje uma lu-
ta de muito maior envergadu-
ra no País e que vai interferir 
de maneira bastante agressiva 
na vida de todos os cidadãos. 
Que é o golpe de Estado.

Para se defender a USP e 
todas universidades públi-
cas no Brasil é necessário re-
sistir ao golpe. O movimen-
to estudantil brasileiro, prin-
cipalmente o da USP, precisa 
se somar ao movimento na-
cional contra a direita, contra 
o golpe. 

Ajude a sustentar a imprensa estudantil independente
Adquira seu bilhete da rifa do Jornal da USP Livre!
São 8 sorteios, 40 prêmios por apenas 10,00.Em breve
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ProCUra-SE: Sinal de internet 
no CRUSP. Segundo testemunhas foi 
visto pela última vez na cozinha do 
Bloco F. Alguns nunca viram. Paga-
se bem por informações.

VEnDE-SE: Lugar na fila do BUSP no 
ponto do metrô Butantã pacotes diários ou 
semanais. Temos planos premium com di-
reito a assento do lado da janela e próximo 
a porta de saída. Cobrimos qualquer oferta.

ofErEço: Serviços de assinatura pa-
ra listas de presença. Formado em perícia 
grafotécnica com larga experiência, discre-
to e pontual. Garanto 75% de presença ou 
o seu dinheiro de volta. Para anotações da 
aula preço a combinar.

TroCa-SE:
 
NOTAS DE DINhEIRO POR MOE-
DAS DE 0,90 CENTAVOS. TRATAR 
COM ATENDENTE DO GUIChê 
DE RECARGA DO BANDEIJãO.

Enquete LIVrE!
1) Quem defende “Foras Todos!”?
a)  PStU
b)  extrema-direita
c)  Militares
d) todas as alternativas anteriores

2) Qual o verdadeiro nome da LER-QI?

a)  A Plenos Pulmões
b)  Mrt
c)  faísca
d) todas as alternativas anteriores

3) Qual chapa do DCE é a favor do golpe?

a) USPinova
b) reviravolta
c) tomar de Assalto
d) todas as alternativas anteriores

4) Qual chapa tem o nome MAIS nada a ver?
a)  Primavera
b) todas as mãos
c)  reviravolta
d) tomar de Assalto
e)  todos eles! (não é nome de chapa) 

1º de abril
Na última sexta-feira, ocorreu uma grande manifestação na av. 

Paulista e nas principais cidades do país, convocada por grandes 
organizações com profundos laços com a classe operária e com a 
mobilização centenas de milhares de trabalhadores, estabelecen-
do finalmente uma terceira via na crise política nacional, contra o 
impeachment e contra o governo. Mentira.

Paulo
Estudante de Letras

“fora 
Todos!”

Universo DC e a saída pela 
esquerda do PSTU. Nem PT, 
nem PSDB. Saída pela es-
querda (ou seja, PSTU). Nem 
Super-homem, nem Batman. 
Ursinhos carinhosos.

Afonso Teixeira, 
Estudante de Filosofia

Equações 
políticas

PSTU e PSol afirmavam, antes 
das eleições: “PT = PSDB”.

Agora a verdade veio à tona: “PS-
TU = PSDB”.

Ao dizer que o PT era igual ao PS-
DB, PSTU e PSol equiparavam duas 
coisas completamente distintas. Qual 
era a base do PSDB? Qual era a ba-
se do PSTU. Sabíamos nós que o PT 
se inclinava para a direita, mas o PT 
é um partido heterogêneo e, cedo ou 
trade (às vezes, tarde demais) a sua 
base poderia inclinar o partido de 
volta para a esquerda. Felizmente, é 
o que acontece.

Por outro lado, o PSTU, diante 
da iminência de um golpe de Estado 
(o qual a cegueira desse partido não 
reconhece), se está inclinando, cada 
vez mais, para a direita.

A direita levanta a palavra de 
ordem “Fora DIlma”; o PSTU re-
pete. A direita afirma que impea-
chment não é golpe; o PSTU repe-
te. A direita apoia as investigações 
da Lava-Jata, que outro caráter 
não tem além do político; o PSTU 
repete.

Quando há uma luta aberta, fica 
claro de que lado cada um está. O 
PT está do lado esquerdo. O PSTU, 
do lado direito.

O PT não é igual, nunca foi, nem 
nunca será, ao PSDB.

O PSTU, que já foi igual ao PT, 
que se parece com o PSDB, acabará, 
tragicamente, nas fileiras da direita 
mais reacionária.

É o mal de origem do morenismo.

CHAPAS
Organizações que compõem
as chapas (todas declaram
ter independentes)

Palavras de ordem
sobre o golpe

Que manifestação
participou ? O golpe e a USP

USP Contra o Golpe PCO

Abaixo o golpe!
Impeachment não!
Mobilização
permanente contra o
golpe. Não vai ter
golpe.

18 e 31 de março
(chamado por CUT, MST,
UNE, PT, PCdoB, PCO)

A USP tem que se levantar
contra o golpe

Todas as Mãos PT (CNB, O Trabalho,
Articulação de Esquerda) Não vai ter Golpe

18 e 31 de março
(chamado por CUT, MST,
UNE, PT, PCdoB, PCO)

A USP tem que ser contra o
golpe, mas eleição é
eleição...

Levante e Lute Levante Popular da Juventude
(Consulta Popular) #Não vai ter golpe

18 e 31 de março
(chamado por CUT, MST,
UNE, PT, PCdoB, PCO)

igual à anterior

Morte ao Rei POR

Diz ser contra o golpe,
mas tem medo de ser
chamado de
governista e vice-
versa

1º de abril (chamado por
EUA (Espaço Unidade e
Ação) - PSTU, Conlutas e
outros nomes fantasia do
PSTU)

É contra o golpe, MAS as
questões imediatas da USP
são mais importantes

Meu Canto de Guerra LER-QI (atual MRT)

"Contra o
impeachment da
direita, mas também
os ajustes e o governo
do PT"

1º de abril (chamado por
EUA (Espaço Unidade e
Ação) - PSTU, Conlutas e
outros nomes fantasia do
PSTU)

Quer lutar contra o
impeachment, mas não
consegue se afastar do
PSTU.

Novo Junho Práxis "Nem governo, nem
oposição de direita"

1º de abril (chamado por
EUA (Espaço Unidade e
Ação) - PSTU, Conlutas e
outros nomes fantasia do
PSTU)

nada a declarar

Primavera Psol (MES/Juntos, CST e
Insurgência) e PCB

"Temer é manobra da
elite. Eleições Gerais
já!" (oculto: Fora
Dilma)

24 de Março e 1º de abril -
chamado por Frente Povo
sem medo (PSOL, MTST)
/ EUA (Espaço Unidade e
Ação) - PSTU, Conlutas e
outros nomes fantasia do
PSTU

Somos contra o
impeachment, mas o
governo é indefensável.

Reviravolta PSTU
Fora Dilma, fora todos,
fora tu, fora o rabo do
tatu. Eleições gerais

1º de abril (chamado por
EUA (Espaço Unidade e
Ação) - PSTU, Conlutas e
outros nomes fantasia do
PSTU)

Que golpe? Golpe é o que a
Dilma fez com o Brasil

Tomar de Assalto MNN e Enfrentamento
(Rizoma)

"Fora Dilma! Lula na
Cadeia"

1º de abril (chamado por
EUA (Espaço Unidade e
Ação) - PSTU, Conlutas e
outros nomes fantasia do
PSTU)

A USP tem que se levantar
A FAVOR do golpe

USPInova PSDB e DEM
Golpe já! Quer dizer,
Impeachment já, Fora
Dilma! Intervenção
militar constitucional

13 de março (chamado
por MBL, Vem pra Rua,
militares, PSDB, DEM,
EUA)

Transformar o DCE da USP
em um braço do golpe

Quem é quem nas eleições para o DCE
Respostas: 1 d - 2 d - 3 d - 4 e  

Classificados Livres!
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