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USP:  4 anos,  
8 meses e 11 dias 
sob intervenção 

policial
Com o golpe, a PM 

fica. Cabe a nós 
expulsá-la

Brasil,
5 DIAS sob  

golpe de Estado

Com a PM, o golpe 
se consolida. Cabe 

a nós derrotá-lo

Editorial

O gOlPE vAI 
DEStrUIr A USP

O plano do governo de 
Temer é “privatizar 
tudo” e isto inclui o 

ensino também.
O primeiro corte anun-

ciado nacionalmente foi em 
relação às bolsas estudantis 
que, não por coincidência, 
também estão sendo corta-
das pela reitoria. No plano 
federal já se discute também 
a privatização total do en-
sino médio, similar ao que 
está acontecendo em Goiás, 
também sob governo do PS-
DB. Se se sentem livres para 
privatizar o ensino médio, 
que afeta muito mais gente, 
o ensino superior será muito 
mais fácil de ser fechado.

Em relação à USP, os 
golpistas já estão fazendo 
campanha há algum tempo a 
favor da cobrança de mensali-
dades, o que se coloca em um 
cenário muito mais favorável 
agora que a universidade, o 
estado e o governo federal 
estão alinhados. Cobrar pa-
ra estudar na USP será mais 
um passo para a privatização 
e ainda excluirá por completo 
estudantes mais pobres.

Os movimento estudantil 
e o conjunto da USP devem, 
por esse motivo, se mobili-
zar contra o golpe da direi-
ta. É preciso, em primeiro 
lugar, derrotar os golpistas 
para avançarmos na lu-
ta contra todos os ataques 
feitos na USP até agora e 
conseguir modificar a ques-
tão central da universidade: 
quem a dirige.

grEvE gErAl CONtrA O gOlPE!
Apenas alguns dias atrás, o 

governo Dilma foi derrubado 
e substituído pelo governo gol-
pista de Michel Temer, do PM-
DB, do PSDB e do DEM.

O novo governo já fez uma 
reforma ministerial e colocou 
no ministério da Educação o 
deputado pernambucano Men-
donça Filho, líder do DEM na 
Câmara.

O partido que sustentou a 
ditadura está de volta ao co-

mando, o que mostra que o 
governo quer e pretende fazer 
um duro ataque a toda a edu-
cação pública.

Os golpistas agora controlam 
o governo federal, o governo 
estadual e a reitoria, isso coloca 
a USP na linha de fogo.

No mesmo dia que os golpis-
tas assumiram, nós decretamos 
greve na assembleia geral. O 
movimento estudantil precisa 
lutar sobretudo contra a política 

golpista de destruição do ensi-
no, que já é aplicada na prática 
pelo PSDB no governo do es-
tado e sua reitoria. Esse ataque 
agora tem o apoio do governo 
federal e virá com muito mais 
intensidade.

A mobilização estudantil pre-
cisa avançar no sentido da cons-
trução de uma grande greve ge-
ral nacional contra o governo da 
direita golpista para enfrentar e 
derrotar o golpe nas ruas.

Base móvel 
da PM tem. 
Ambulância, não

No último dia 4, o descaso 
da reitoria resultou na morte de 
mais um funcionário. O fun-
cionário “Piauí”, que trabalha-
va no Instituto Oceanográfico 
sofreu um infarto enquanto 
jogava futebol CEPEUSP. Um 
médico que também estava no 
local tentou reanima-lo, sem 
sucesso. Lá não há sequer um 
desfibrilador e o convênio que 
a USP tinha com uma ambu-
lância e paramédicos foi en-
cerrado pelo braço direito de 
Zago, Waldyr Antônio Jorge. 
De acordo com o boletim nº 
43 do Sintusp este é o segundo 
funcionário que morre no local 
por falta de atendimento ade-
quado. Detalhe: a ambulância 
de plantão ficava na base da 
Guarda Universitária. No seu 
lugar está instalada hoje uma 
base da PM.

Na Letras  
tem greve com 
ocupação!

Os estudantes do curso de 
Letras decidiram em assem-
bleias no período da manhã e 
da noite, na última quarta-fei-
ra, dia 11, entrar em greve por 
tempo indeterminado. Os es-
tudantes paralisaram as aulas 
no final do segundo horário 
da noite, ocuparam o prédio e 
impediram a realização de al-
gumas provas. A ocupação ga-
rante que os professores fura-
greve não dêem aula e também 
possibilita a maior participação 
dos estudantes em atividades 
diversas que estão acontecendo 
no prédio. Participe!

Não foi pelas 
criancinhas

O Hospital Universitário per-
deu, desde o dia 20 de abril, o 
plantão de atendimento pediá-
trico. Antes funcionando 24 ho-
ras, agora atende apenas das 7h 
às 19h.

Segundo a direção do hospi-
tal atendimentos emergenciais 
estão sendo feitos, mas pais que 
levaram seus filhos para serem 
atendidos após o horário foram 
impedidos de entrar por segu-
ranças (!) que avaliaram (!!) que 
o caso não era emergencial. É 
resultado do Programa de In-
centivo à Demissão Voluntária 
(PIDV) que a reitoria implantou 
para cortar gastos e acelerar a 
privatização. Com o ele, desde 
2014 o HU perdeu 213 funcio-
nários, 18 deles médicos.

“Queremos libertar o 
País do cativeiro de 

almas e mentes. Não 
vamos abaixar a cabeça 

para essa gente com 
discurso único. Acabou a 

república da cobra”
Janaína Pascoal (Sanfran)

(Ajude-nos a completar esta lista, mande sua sugestão para usplivre@hotmail.com)

QUEM É QUEM?

Professores a favor e contra o golpe
Publicamos abaixo frases de professores a favor e contra o golpe  
que foram colhidas na internet, na imprensa e em salas de aula:

A favor:
“É preciso lutar contra a 
quadrilha que tomou  
conta do Brasil”
Miguel Reale Júnior (Professor 
da Sanfran e braço direito do ex
-reitor interventor Rodas, se refe-
rindo ao PT, e não a Temer e Cia.)

“Impeachment está 
previsto na Constituição e 
não é golpe” 
Celso Lafer (Professor da San-
fran e ex-ministro do FHC), 
adaptado livremente

“Esse governo [de Dilma] 
deve ser interrompido 
imediatamente, porque 
perdeu a legitimidade, 
tendo sido eleito com 
recursos ilegais  
etendo seus principais 
líderes pactuado  com  
um escândalo de  
corrupção de volume  
jamais visto”
Éder Tadeu Gomes Cavalheiro 
(vice-diretor do Instituto de 
Química de São Carlos)

“ Os três poderes 
da República estão 

completamente 
acuados por um grupo 
de procuradores que se 

caracterizam por  juízes que 
pisoteiam a Constituição”
Marilena Chauí (FFLCH)

Contra:
“O golpe armado como  
o de 1964, mais conhecido, 
é um deles. Mas a utilização 
de mecanismos legais 
previstos na Constituição, 
sob o disfarce da legalidade, 
como este que está sendo 
urdido no País, é outro (…) 
O que se está gestando no  
País é, outra vez, um 
Estado de exceção.”
Para Victor Aquino, chefe do 
Departamento de Relações 
Públicas, Propaganda e 
Turismo da ECA

“Não podemos correr o 
risco de vivenciarmos de 
novo um Estado de exceção, 
como aconteceu na ditadura 
militar, com liberdade 
cerceada e todas as formas 
de expressão censuradas”
Dilma de Mello e Silva (ECA)

“Precisamos reagir a essa 
onda conservadora e lutar 

para a manutenção desses 
valores e dos direitos já 
conquistados”
Sérgio Cardoso (Departamento 
de Filosofia da FFLCH)

“[O impeachment] não  
pode ser usado como 
se troca de camisa” e a 
imprensa brasileira é uma 
das mais “conspurcadas e 
podres deste planeta”
Carlos Botazzo (Faculdade de 
Saúde Pública)

“O que esperar de um 
governo já capitaneado 
por essa mesma FIESP e 
pelo PMDB que anunciou 
uma estratégia ainda mais 
agressiva e que ameaça os 
direitos constitucionais e 
dos trabalhadores?”
Laura Carvalho (FEA-USP)

“Se não tivermos liberdade, 
vamos ingressar novamente 

em um período nefasto 
do ponto de vista da 
democracia”
Leda Paulani (FEA-USP)

“O pedido de impeachment, 
que saiu de professores 
dessa casa, não nos 
representa”
Diogo Coutinho (Sanfran)

Quinta-feira, 19 de 
maio, às 18h, em frente 
à nova reitoria

livre!
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POLêMICA

O movimento estudantil não 
tem que discutir o golpe?

Na última assembleia geral 
alguns oradores reclamaram 
que o movimento teve, de fa-
to, como principal ponto de 
discussão a convocação do ato 
de 1º de maio e a conjuntura 
nacional, ou seja, o golpe de 
Estado, nos informes e nas vo-
tações.

Os que reclamaram, opuse-
ram a luta por permanência es-
tudantil, cotas, etc. à luta con-
tra o golpe. Uma oposição que 
não é verdadeira.

O movimento estudantil tem 
o dever de discutir a conjun-
tura nacional, pois a USP não 
está sozinha no mundo e o gol-
pe em curso no Brasil afeta e 
afetará muito a USP.

Na USP quem já governa é a 
reitoria, o PSDB, isto é, os pró-

prios golpistas, os que promo-
vem os cortes, que querem de-
salojar o Sintusp, cobrar men-
salidades e privatizar a USP.

No Congresso Nacional, são 
esses mesmos golpistas que 
querem reduzir a maioridade 
penal, entregar o petróleo para 
o estrangeiro, privatizar o que 
sobrou das estatais e, para is-
so, derrubar o governo do PT. 
Portanto a oposição à direita 
na USP é complementar à opo-
sição à direita no cenário polí-
tico nacional, a vitória em uma 
frente favorece a luta na outra 
e vice-versa.

Nesse sentido é necessário 
discutir o golpe para que nós 
possamos enfrentar os golpis-
tas dentro e fora da USP.

P. C.

Privatizando com Zago
Ha anos a Universidade de São Paulo está sendo 

sucateada. Os sucessivos governos tucanos trataram 
de atacar a educação pública de diversas formas. 
Zago, um atual pau-mandado de Alckmin dentro da 
USP acata e coloca em prática a política do PSDB 
para tudo que for público, sua privatização.

Sob o comando de Zago,
O Conselho Universitário aprovou investi-

mento privado no ensino, pesquisa e extensão;
1. O Conselho Universitário aprovou investimento 

privado no ensino, pesquisa e extensão;
2. Acabaram do regime de dedicação integral e 

exclusiva de docência;
3. Congelaram contratação de professores;
4. Desvincularam o Hospital Universitário da 

USP;
5. Estão promovendo a terceirização dos fun-

cionários;
6. Fechamento de creches;
7. Fechamento de unidades e vagas;
8. Cortes de bolsas de permanência estudantil
9. Diminuição no número de bolsas disponibi-

lizadas
10. Superlotação dos circulares;
11. Fim do plantão pediátrico no HU;
12. Fim do convênio com as ambulâncias
13. Manutenção do convênio USP-Polícia Militar;
14. privatização dos bandejões;
15. O bandejão da Química já é privatizado
16. PIDV (Programa de Incentivo Demissão Vo-

luntária);

17. Mais de 200 funcionários removidos do HU
18. Cortes nos investimentos de pesquisas de 

campo da FFLCH;
19. Cortes nas pesquisas de campo, principal-

mente do curso de Geografia
20. Congelamento de contratações de professo-

res para Escola de Aplicação;
21. Cortes nas bolsas de intercâmbio;
22. Mesmo com repasse do governo federal
23. Cortes no auxilio financeiro dos estudantes 

da EACH;
24. Corte de 20% de repasses da reitoria para os 

institutos;
25. Corte de verbas do Núcleo de Apoio à Pesquisa;
26. Paralisação de pesquisas
27. Corte de 75% do orçamento para obras em 

construção
28. Suspensão dos editais dos Programa de Tutoria 

Científico-Acadêmica, o Programa de Apoio à 
Internacionalização da Graduação (Pró-Int), o 
Programa de Manutenção e Reequipamento de 
Laboratórios Didáticos (Pró-Lab) e o Programa 
de Apoio à Realização e Participação em Even-
tos Voltados à Graduação (Pró-Eve);

29. Proibição de festas

OPINIãO

Movimento 
Brasil, 
Território 
Livre

O grupo de esquerda sim-
pático à direita, Território Li-
vre, levanta as mesmas pala-
vras de ordem que grupos de 
extrema-direita, em defesa do 
impeachment e até mesmo pe-
dindo “Lula na prisão”.

O TL está ficando cada vez 
mais parecido com o Movi-
mento Brasil Livre (o MBL, 
de Kim Kataguri e outras figu-
ras grotescas) e não por acaso 
foi elogiado por esta organiza-
ção de fachada dos interesses 
do imperialismo norte-ameri-
cano.

Os dois grupos não só estão 
na mesma trincheira que fir-
maram posição a favor do gol-
pe de Estado. Ambos também 
ostentam a bandeira nacional 
como símbolo. Parece faltar 
pouco para que a frente úni-
ca pontual pelo impeachment 
dê um salto mortal e apresen-
te uma nova mercadoria: um 
partido coxinha vermelho. 
Mas, calma lá.

A anexação do Território 
Livre pelo Movimento Bra-
sil Livre ainda encontra um 
obstáculo. Os militantes que 
dizem lutar pelo socialismo 
pedindo a prisão de Lula e 
apoiando a ascensão de Temer 
ao governo (como um passo 
dado em direção à revolução!) 
não encontraram coragem ain-
da para desfraldar suas ban-
deiras vermelhas no meio de 
uma manifestação verde-ama-
rela, anti-comunista, da classe 
média coxinha e dos fascistas 
e skinheads defensores do 
golpe militar e da tortura de 
militantes.

Paulo Silva
Estudante de Letras

OPINIãO

O dia em que o Movimento 
Estudantil da USP não se 
posicionou contra um golpe
Publicamos aqui fragmento de 
nota do “Comitê USP Contra o 
Golpe” sobre a última Assembleia 
Geral dos Estudantes da USP

A última Assembleia Geral 
das e dos Estudantes da USP 
ocorreu na quinta-feira, dia 
12.05.2016, no Vão da História 
e Geografia no prédio da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH) e 
decidiu que as e os estudantes 
da USP entrarão em greve por 
“Cotas, contratação de profes-
sores e permanência” junto a en-
trada das e dos funcionários em 
greve também a partir dessa da-
ta, unificando as categorias em 
pautas envolvendo o desmonte 
da universidade e da educação 
pública. Entretanto, no dia em 
que um golpe foi efetivado em 
nosso país, alguns setores do 
movimento estudantil se nega-
ram a debater e se posicionar 
em relação ao governo ilegítimo 
de Michel Temer.-

(...) Setores do Movimen-
to Estudantil e do DCE como 
JUNTOS!, PSTU e Território 
Livre fizeram de tudo para que 
o debate sobre a conjuntura po-
lítica do país ficasse pra depois, 
pois não têm coragem de defen-
der suas linhas políticas para o 
conjunto das e dos estudantes. 
Se negaram e votaram para não 
debatermos e deliberarmos so-
bre a conjuntura política. Num 
dia como o de ontem, quando 
Temer assumiu a Presidência 

da República, a Assembleia da 
Universidade de São Paulo não 
ter se posicionado contra o gol-
pe e contra o governo ilegítimo 
de Temer é no mínimo vergo-
nhoso e irresponsável.-

Dessa maneira, o movimento 
estudantil daqui estará se posi-
cionando na história do Brasil 
como corroborador desse golpe 
em curso. Se queremos um movi-
mento estudantil calcado na rea-
lidade, é imprescindível que nos 
coloquemos não somente contra 
este ou aquele governo, mas sim 
contra o projeto de sociedade 
que a direita implementará em 
nosso país e sucateará ainda 
mais nossa universidade e a edu-
cação pública. Nós, gostaríamos 
de registrar nosso repúdio a essa 
atitude e dizer que as e os estu-
dantes da Universidade de São 
Paulo não vão corroborar com o 
golpe em curso! Queremos que a 
próxima Assembleia Geral tenha 
como pauta a questão nacional, 
pois o movimento estudantil não 
pode estar fechado em si mesmo 
como uma bolha. Os golpistas 
de ontem e de hoje não passarão! 
Temer jamais! Resistiremos! Vai 
ter luta!

- Comitê USP Contra o Golpe-
- Coletivo Ruído Rosa - Letras USP

- Levante Popular da Juventude
- Balaio - Núcleo de Estudantes Petistas 

da USP
- Coletivo Apologia da História - 

História USP
(leia a nota na íntegra no blog do USP 
Livre! www.usplivre.org.br)

QUEr APArECEr?
Anuncie no USP Livre!

Mande sua proposta 
usplivre@hotmail.com

Corta,  
corta, 
tesourinha...

HOrÓSCOPO
ÁRIES: Quando as coisas se desorganizam, nem sempre é 
propício sair atrás e arrumar tudo. Às vezes é melhor mesmo 
partir pra luta contra o golpe. O inferno astral está surgindo, 
esteja consciente e preparado.

TOURO: Há momentos, como o atual, em que impedir presi-
dentes, bater panelas e perseguir pessoas vestidas de verme-
lho para provar sua força de vontade nem sempre é a melhor 
saída. Melhor se acalmar.

GÊMEOS: Definições que você gostaria de estabelecer, num 
dia como hoje, em plena greve, não sobreviveriam muito 
além das intenções ou promessas. Abstenha-se de fazer qual-
quer tipo de estudo, prova, trabalho.

CÂNCER: O que parecia piada, agora corre o risco de ser 
ofensivo, inclusive, sem chance de sua alma conseguir saber 
como isso foi acontecer.

LEÃO: A insegurança é inevitável, você precisa levar em con-
ta que tudo isso acontece num mundo dominado pelo impe-
rialismo em decadência o que transforma nossa época mais 
incerta ainda.

VIRGEM: Cuide para fazer tudo com calma, sem se precipi-
tar. Hoje não tem aula o que significa, mais tempo livre para 
planejar o dia.

LIBRA: Não seja uma testemunha do mundo, abstendo-se de 
intervir. Levante-se, mobilize-se, vá pra rua e lute contra o 
golpe. Faça a diferença!

ESCORPIÃO: Pessoas desorientadas, quando estão juntas, 
multiplicam a desorientação. Preste atenção e não deixe a 
mesa manobrar nas assembleias. Não se deixe enganar, até 
Temer sorri.

SAGITÁRIO: A instabilidade tem sido a marca registrada du-
rante muitos meses. Melhor não considerar essa realidade co-
mo definitiva e tentar modificá-la o quanto antes. Participe 
da greve!

CAPRICÓRNIO: Aquilo que parecia garantido não tem mais 
essa cara. É tudo temporário, não tem mais vagas nas creches, 
plantão no HU, vagas no CRUSP e em breve universidade pú-
blica. A única certeza é que você pode mudar essa realidade.

AQUÁRIO: Às vezes dá vontade de passar o dia lendo ou des-
cansando ou chegar em casa e dormir cedo. No momento isso 
é possível. Hoje não tem aula.

PEIXES: Você está cheio de energia, mas não pode descuidar 
da sua cabeça. Deixe a auto-ajuda de lado, leia os clássicos 
do marxismo.


