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1672 dias sob 
intervenção policial

Fora PM da USP, 
fora PM do mundo!

O golpe já está em andamento
A situação política tem se po-

larizado, grandes atos foram or-
ganizados pela FIESP, pela Re-
de Globo, pelo PSDB pedin-
do a derrubada do governo Dil-
ma. Simultaneamente A Fren-
te Brasil Popular composta por 
partidos de esquerda (PCO, 
PT, PCdoB,) a CUT, a UNE, a 
CMP convocaram atos iguais 
ou maiores que os da direita. 
Enquanto a direita não derruba 
Dilma eles já mostram o que se-
rá o seu possível governo. 

Eduardo Cunha passou pela 
câmara o PL da Terceirização, a 
Diminuição da Maioridade pe-
nal, a direita passou no o PL da 
entrega do pré-sal. Fora do con-
gresso os governos estaduais de 
direita reprimem livremente a 
população, apenas alguns dias 
atrás a PM do Paraná (estado go-
vernado pelo PSDB) junto com a 

segurança privada de latifúndiá-
rios assassinou dois trabalhado-
res rurais com tiros pelas costas 
num acampamento do MST. Es-
se é o programa de governo dos 
golpistas, se eles conseguem fa-
zer o que fazem sem apoio do 
governo federal, imagine o que 
a direita pode fazer com o apoio 
incondicional da presidência.

Tudo isso aponta para uma 
coisa, o golpe já está aconte-
cendo, a repressão dos gover-
nos estaduais, a campanha da 
imprensa, a operação lava-jato, 
a legislação repressiva, juntos 
constituem o golpe, a derruba-
da de Dilma seria a consumação 
do golpe, golpe que está sendo 
combatido nas ruas hoje.

Torcedores do Liverpool se 
manifestam contra o golpe

“Não vai  
ter golpe  
de novo!  

Reage, 
reage, meu 

povo!”
Luta contra o golpe tem 

até samba! Confira aqui a 
música de Bete Carvalho

Quem é contra o golpe vai ao ato
Há mais de um ano está na 

ordem do dia a derrubada de 
Dilma pela direita. A direita or-
ganizada no congresso em par-
tidos com o PSDB, DEM, So-
lidariedade, organizada na im-
prensa com a Rede Globo, Fo-
lha de S. Paulo etc, organizada 
na FIESP, no poder judiciário e 
na Polícia Federal como vimos 
na Operação Lava-Jato está fa-
zendo de tudo para derrubar o 
governo, não importa o meio, 
seja o TSE, seja impeachment.

A situação está polarizada 
e não existe, no momento, ter-
ceira via. Ou a direita derruba 
o PT e assume o governo, ou 
o governo continua, o governo 
está ameaçado de ser derruba-
do pela direita, que detém a 
iniciativa. O governo da direita 
seria um gravíssimo retroces-

so, seria um governo que traria 
ataques muitos mais duros do 
que os que o PT é capaz de dar, 
veja a atuação dos governos do 
PSDB em SP, PR, e GO.

Em resposta aos atos da di-
reita, foram convocados gran-
des atos pelas principais orga-
nizações do povo (CUT, UNE, 
os partidos de esquerda) para 
derrotar o golpe, todos os que 
falam contra o golpe tem o de-
ver de compor esses atos, que 
são a única frente de luta con-
tra o golpe.

Dizer ser contra o impeach-
ment mas não fazer nada é ser 
deixar o caminho desimpedido 
para os golpistas, a luta contra 
o golpe se dá nas ruas, agindo 
para derrota-los, numa frente 
com todos os setores que são 
contra o golpe.

Viste a página do 
Jornal da USP Livre! 
www.usplivre.org.br

Eleições relâmpago passando, não vai perder!!!!
Os estudantes da USP devem 

ficar atentos para não perder 
as eleições relâmpago do DCE 
2016 que vão acontecer entre os 
dias 12, 13 e 14. Os estudantes de 
sete cidades onde tem campus da 
USP: São Paulo (4), Bauru, Pi-
racicaba, Pirassununga, Lorena, 
Ribeirão Preto e São Carlos tive-
ram 6 dias para tentar conhecer 

as propostas das 10 chapas con-
correntes e agora tem mais 3 dias 
para encontrar uma urna e votar. 

Como manda a tradição da 
política da burocracia estudan-
til repetida todos os anos para 
impedir a participação dos es-
tudantes nas eleições;  este ano 
tivermos pouquíssimo tempo de 
campanha, sem discussão, sem 

debate etc. Teremos mais uma 
eleição relâmpago onde cerca 
de 80 mil estudantes tiveram  
pouco mais de uma semana pa-
ra descobrir que a eleição está 
acontecendo e então tentar co-
nhecer as chapas e então esbar-
rar numa urna para votar. 

Não deixe de participar!!!! 
Se puder!!!! 

Manifesto

A tarefa do momento é barrar o golpe
O Brasil está dividido. Cen-

tenas de milhares de pessoas fo-
ram às ruas para pedir a saída de 
Dilma Rousseff e número igual 
ou superior se manifestou con-
tra a saída dela. Pelos atos, pe-
las manifestações espontâneas, 
é possível ver que a maioria es-
tá se levantando contra o golpe. 
Até porque a direita golpista é 
uma minoria entre a população. 
Num momento como esse, essa 
é a questão chave e deve estar 
em primeiro plano.

Todas as demais questões es-
tão subordinadas a esse proble-
ma central da situação política 
nacional. Se o golpe for vitorio-
so, a direita passará por cima de 
todas as demais reivindicações 
com um trator. O caráter públi-
co e gratuito da universidade 
estará ameaçado, e que dirá rei-
vindicações como acesso e per-
manência.

A questão colocada é de tal 
gravidade que todos que estão 
na USP podem compreender fa-
cilmente: Quem domina a USP 
é o PSDB. Esses são os golpis-

tas. Se sob o governo do PT eles 
fazem o que fazem, se tiverem 
o poder total do Estado nacional 
amanhã a situação para todos fi-
cará muito pior.

O que está em jogo não é o 
governo do PT, como muitos 
pensam, mas direitos políticos 
e, portanto, também questões 
econômicas, já que sem direitos 
não é possível defender os inte-
resses econômicos.

Muitos com razão acham que 
o governo do PT não defende 
efetivamente o interesse dos 
trabalhadores e do povo. Mas 
ele foi eleito. O que a direita 
quer é um governo imposto pela 
força, o que significa que se ela 
conseguir se impor, também pe-
la força vai impor um programa 
político e econômico duríssimo 
contra toda a população.

Foram os estudantes da 
USP que, em 1977, romperam 
a barreira imposta pelo regime 
militar e pela primeira vez em 
muitos anos tomaram as ruas 
em passeata. Agora, a situação 
exige que essa atitude se repi-

ta. É preciso criar um movi-
mento dentro da universidade 
contra o golpe e contra a im-
posição de uma nova ditadura. 

Chamamos todos a se soma-
rem a essa luta.

Chapa USP Contra o Golpe
Abril de 2016



livre!Jornal da USP2

Expediente: Jornal da USP Livre! - ano V - nº 168 - 12 de abril de 2016. O Jornal da USP Livre! é uma publicação dos estudantes da USP em luta contra a política de 
repressão e de privatização da USP promovida pelo reitoria. E-mail: usplivre@hotmail.com Facebook: http://facebook.com/usplivre

Enquanto isso nas 
eleições do DCE
Alguns destaques do debate entre as chapas realizado na FFLCH 
no Espaço Verde no prédio das Ciências Sociais na última semana

E só deu golpe…
O tema do golpe (ou da não 

existência dele, como alegam 
alguns), foi central em todo o 
debate. Apesar de tentarem, não 
tinha como escapar dele.

Cadê o exército lilás, 
amarelo, roxo?

Para quem já acompanhou 
eleições anteriores do DCE es-
tranhou ao ver que não tinha 
nenhum exército colorido na 
plateia assistindo ao debate. 
Em anos anteriores a chapa da 
situação (PSol e PSTU) unifor-
mizava seus membros para dar a 
impressão de que eram grandes, 
enormes, representativos, mas 
muitos percebiam que o tal exér-
cito não passava de uma claque 
de roupa colorida. No debate, 
essa mesma claque estava lá, 
mas à paisana. Como a gestão 
está por baixo, sem crédito entre 
os estudantes, a impressão que 
dá é que querem passar a ideia 
de que tem apoio dos estudantes 
em geral, um apoio verdadeiro e 
não artificial como de fato é.

Quem, eu?!
Falando em chapa da situa-

ção, a “Reviravolta”, chapa 
do PSTU, como se separou do 
Psol, finge que não é e nunca 
foi gestão, não para de criticar o 
DCE que não fez isso e não fez 
aquilo. Mas eles também eram 
gestão! Alguns diriam: “É uma 
autocrítica”. Não se enganem, é 
cara de pau mesmo! No debate, 
a chapa virou e revirou falando 
da questão da proporcionalidade 
para a direção do DCE. Agora 
que estão separados do PSol e as 
chances de ganharem o DCE são 
mínimas é conveniente que a di-
reção da entidade seja formada 
por membros de várias chapas, 
pois em anos anteriores, quando 
era líquido e certo que ganha-
riam a entidade eram contra es-
ta proposta… Peroba Neles!!!! 
Ah!!! Vale ressaltar também que 
a direita não é tema de preocu-
pação desta chapa. Que não en-
xerga golpe, direita fascista etc. 

Ato falho
Ainda sobre a chapa Revi-

ravolta, o que dizer das frases 
“Não queremos MAIS controlar 
o aparelho do DCE” e, depois de 
tecer críticas à maneira como o 
DCE funciona “Não concorda-
mos mais com essa política”.

A arte de não responder
Durante a rodada de perguntas 

da plateia, a chapa do Movimen-
to Negação da Negação e Enfren-
tamento (Ex-Rizoma), “Tomar 
de Assalto”, foi questionada por 
um estudante que queria enten-

der por que enquanto eles falam 
tanto contra repressão, defendem 
“Lula na Cadeia”. Ficamos sem a 
resposta…..

Por falar em não 
responder….

A chapa da direita golpis-
ta “USPInova” também “ficou 
sem palavras” quando foi ques-
tionada pela chapa “USP Contra 
o Golpe” sobre o seu suposto 
“apartidarismo”, enquanto apoia 
os atos da direita coxinha e o 
que fazem diante das agressões 
A qualquer alma um que use 
vermelho na rua e em manifes-
tações. Também foi perguntado 
a eles se, sendo defensores da 
queda de Dilma, eram a favor do 
Temer ou do “Fora Todos”… A 
resposta também não veio.

Sou contra, MAS  
sou a favor!

Em se tratando de enrolação e 
dissimulação, a chapa da LER-
QI/MRT/Às Ruas/A Plenos Pul-
mões e afins, “Meu Canto de 
Guerra” foi exemplar. Na sua 
apresentação até chegou a em-
polgar alguns ao atacar a direita 
dizendo que era necessário usar 
todas as forças para barrar essa 
ofensiva, MAS… Com as MES-
MAS FORÇAS atacar também 
o PT e seus ajustes. A justificati-
va? Lutar contra a direita e lutar 
contra o PT para não se adaptar 
a nenhum bloco. Mas vão lutar 
de que lado? Na 3a dimensão?

Apoiamos os fascistas 
da Paulista, mas temos 
medo da FFLCH

A dissimulação não é uma vir-
tude para poucos. A chapa golpis-
ta “USPInova”, com seu “orador”, 
digno de palestra motivacional, 
fez todo um discurso procurando 
ser simpático com os estudantes 
sabidamente hostis à direita. 

A máscara logo caiu quando 
durante o debate ao serem ques-
tionados sobre as cotas disseram 
ser contra. Um aluno da plateia 
imediatamente gritou “Racista!” 
e o tal “orador ocupacional” disse 
que por esse tipo de manifestação 
ele tinha medo de aparecer na 
FFLCH (!). Curioso esse “me-
do” para alguém que defende os 
fascistas que batem em qualquer 
pessoa que aparente ser de es-
querda nas passeatas da direita.

Para não dizer que não 
falei em privatização

Para fechar com chave de ouro 
aí vai o novo termo que a direção 
da USP vem apresentando para 
aplicar a privatização da USP e 
que a chapa da direita “USPInova” 
está repetindo na sua campanha: 
“Flexibilização da captação de 
recursos para a universidade”

Não ao despejo do Sintusp! Fora Zago!
O reitor “bonzinho” Marco 

Antônio Zago enviou um ultima-
to à direção do Sindicato dos Tra-
balhadores da USP (Sintusp). No 
último dia 6 de abril,  o Sintusp 
recebeu um comunicado anun-
ciando que o sindicato teria 30 
dias para desocupar o imóvel on-
de está localizado, na prainha da 
ECA.  O ofício foi assinado pelo 
coordenador de Administração 
Geral, Rudinei Toneto Júnior que 
apenas justificou o despejo como 
“aproveitamento acadêmico do 
espaço”, ou seja, privatização.

Este é mais um ataque do 
governo do PSDB às organi-
zações da USP. Zago, que foi 
apresentado como o reitor do 
diálogo, não passa de um reitor 
golpista que está dando conti-
nuidade à política ditatorial de 
privatização da USP à força, 
a mesma utilizada pelo ante-
cessor João Grandino Rodas. 
E para isso precisa calar todos 
que se opõem a essa política de 
sucateamento da universidade. 
Rodas já havia tentado desalo-
jar o Sintusp e também o Cen-

tro Acadêmico e a Atlética da 
ECA que funcionam no mesmo 
local, mas a mobilização de 
estudantes e funcionários im-
pediu. O aviso de despejo do 
Sintusp é o primeiro para de-
pois desalojar o CA e a Atléti-
ca também. A prainha da ECA 
é um local de convivência aca-
dêmica e política que deve ser 
defendido por todos. 

Não ao despejo do Sintusp! 
Abaixo a privatização da USP! 
Fora Zago! Fora PM! Abaixo o 
golpe!

Manifesto Cultura pela democracia
Leia abaixo manifesto assinado por artistas contra o golpe

O que vivemos hoje no Bra-
sil é uma clara ameaça ao que 
foi conquistado a duras penas: 
a democracia. Uma democra-
cia ainda incompleta, é verda-
de, mas que soube, nos últimos 
anos, avançar de maneira deci-
dida na luta contra as desigual-
dades e injustiças, na conquista 
de mais espaço de liberdade, na 
eterna tentativa de transformar 
este nosso país na casa de todos 
e não na dos poucos privilegia-
dos de sempre.

Nós, trabalhadores das artes 
e da cultura em seus mais di-
versos segmentos de expressão, 
estamos unidos na defesa dessa 
democracia.

Da mesma forma que as artes 
e a cultura do nosso país se ex-
pressam em sua plena – e rica, 
e enriquecedora – diversidade, 
nós também integramos as mais 
diversas opções ideológicas, 
políticas, eleitorais.

Mas nos une, acima de tudo, 
a defesa do bem maior: a demo-
cracia. O respeito à vontade da 

maioria. O respeito à diversida-
de de opiniões.

Entendemos claramente que 
o recurso que permite a instau-
ração do impedimento presi-
dencial - isso que em português 
castiço é chamado de ‘impeach-
ment’ - integra a Constituição 
Cidadã de 1988.

E é precisamente por isso, 
pelo respeito à Constituição, es-
cudo maior da democracia, que 
seu uso indevido e irresponsável 
se constitui em um golpe bran-
co, um golpe institucional, mas 
sempre um golpe. Quando não 
há base alguma para a sua apli-
cação, o que existe é um golpe 
de Estado.

Muitos de nós vivemos, aqui e 
em outros países, o fim da demo-
cracia. Todos nós, de todas as 
gerações, vivemos a reconquis-
ta dessa democracia. Defende-
mos e defenderemos, sempre, o 
direito à crítica, por mais con-
tundente que seja, ao governo - 
a este e a qualquer outro. Mas, 
acima de tudo, defendemos e 

defenderemos a democracia re-
conquistada. Uma democracia, 
vale reiterar, que precisa avan-
çar, e muito. Que não seja ape-
nas o direito de votar, mas de 
participar, abranger, enfim, uma 
democracia completa, sem fim. 
Em que cada um possa reivin-
dicar o direito à terra, ao meio
-ambiente, à vida. À dignidade. 
Ela custou muita luta, sacrifício 
e vidas. Custou esperanças e de-
sesperanças.

Que isso que tentam agora 
os ressentidos da derrota e os 
aventureiros do desastre não 
custe o futuro dos nossos filhos 
e netos.

Estamos reunidos para defen-
der o presente. Para espantar o 
passado. Para merecer o futuro. 
Para construir esse futuro. Para 
merecer o tempo que nos foi da-
do para viver.

Leonardo Boff
Chico Buarque de Hollanda

Wagner Moura
Fernando Morais
Eric Nepomuceno

Zago quer privatizar a pós graduação
Recebemos a denúncia de que 

o nosso amado e idolatrado reitor 
Zago, “o reitor bonzinho”, está 
com sérias intenções em trans-
formar a Pós-Graduação da USP 
em privada. Em reunião recente 
realizada com a Pós Graduação, 
Zago disse para os presentes “va-
mos esquecer a CAPES”. Sen-
do a CAPES (Centro de Apoio 
Profissionalizante Educacional e 
Social) a maior fornecedora de 
bolsas para os estudantes da Pós 
Graduação uma ruptura com esta 
instituição seria o caminho ideal 
para que o governo do PSDB 
aprofunde ainda mais a privati-
zação da USP.

A privatização da pós gradua-
ção da USP já havia sido inicia-
da pelo ex-reitor João Grandino 
Rodas que em 2012 aprovou o 
novo regimento em que autori-
zava entidades privadas  “par-
ceiras” a cobrar mensalidades. 

Não é difícil de imaginar co-
mo isso seria implantado. Pri-
meiro a reitoria da USP rompe 

com a CAPES, segundo cen-
tenas de estudantes ficam sem 
conseguir fazer ou concluir a 
pós graduação, terceiro a rei-
toria e o governo golpista do 
PSDB dizem que não tem re-
cursos para financiar as bolsas 
“o Brasil está em crise” etc…., 
quarto apresentam como solu-
ção: “flexibilizar a captação de 
recursos para a universidade”, 
ou seja, uma pós graduação pa-
ga, privada atrelada a interesses 

privados. Vale ressaltar que se a 
USP for pioneira na privatização 
da pós graduação as demais uni-
versidades estaduais, também 
comandadas pelo PSDB vão 
“seguir o exemplo”.

Este assunto é da maior im-
portância para estudantes, pro-
fessores e todo o conjunto da 
comunidade acadêmica da USP 
e por isso deve ser combatido 
por todos os meios. Em breve 
aprofundaremos o assunto.


