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USP: 4 anos, 

 8 meses e 17 dias 

sob intervenção 

policial

Tá bom ou quer mais?

Brasil,

2 semanas 
sob golpe de Estado*

Não pense, trabalhe!

A cArA do golPE NA USP
Na universidade quem man-

da já são os golpistas. O reitor 
Marco Antonio Zago é um in-
terventor de Geraldo Alckmin 
(PSDB) dentro da USP e aplica 
aqui a mesma política que PS-
DB e PMDB estão aplicando 
nacionalmente.

Não por acaso, muitos dos 
ataques que estão sendo pla-
nejados nacionalmente já es-
tão sendo articulados há mais 
tempo dentro da USP. O plano 
principal deste governo é priva-
tizar tudo o que for possível, o 
que acontece aqui por meio da 
desvinculação dos hospitais, da 
privatização dos bandejões e a 
abertura para o investimento 
privado em diversos setores.

2�¿P�GD�OHJLVODomR�WUDEDOKLV-
ta e a terceirização generalizada 
também já apareceram na USP.

Uma das medidas essenciais 
para um golpe é o estabelecimen-
to de um estado policial, uma 

situação que permita o ataque 
generalizado de toda resistên-
cia que aparecer e já foi tomada 
aqui, através do convênio com a 
Polícia Militar. A PM foi usada 
aqui para atacar diversas greves e 

manifestações que lutavam con-
tra os ataques da reitoria. 

A reitoria, imposta pelo go-
verno do PSDB, é a cara do gol-
pe de Estado que vemos aconte-
cer no Brasil.

livre!

Constituinte no Brasil, Tripartite na USP
A vitória parcial do golpe de 

estado no Brasil mostrou que 
não podemos permitir que o re-
gime político vá na direção em 
que está indo. A burguesia se 
utilizou do monopólio das co-
municações, da polícia federal, 
do poder judiciário, de um Con-
gresso vendido para impor um 
governo que quer realizar duros 
ataques a todo povo brasileiro, 
FRPR�D�HQWUHJD�GR�SUp�VDO��R�¿P�
da CLT, a terceirização, as pri-
vatizações etc.

Temos que manter o foco e 
combater, não apenas Temer, 
mas todos os golpistas. O mo-
vimento democrático, operário 
e popular tem que impor uma 

dura derrota aos golpistas, der-
rota que tem culminar numa 
assembleia nacional constituin-
te controlada e organizada pelo 
povo, para alterar a estrutura do 
regime a partir da organização 
independente do povo, e não das 
instituições que aí estão.

Aqui na USP, temos uma 
situação similar. Os mesmos 
golpistas que agora governam 
o país, governam a USP. O 
movimento estudantil vem se 
enfrentando com a reitoria to-
dos os anos. Chegou a hora de 
discutirmos como faremos para 
garantir uma universidade que 
seja pública, gratuita, livre, sem 
repressão.

A única solução é, como no 
FDVR�QDFLRQDO��PRGL¿FDU�UDGLFDO-
mente o regime existente na Uni-
versidade. É preciso lutar pelo 
¿P�GD�UHLWRULD��SDUD�TXH�D�XQLYHU-
sidade seja autônoma, indepen-
dente dos governos burgueses, 
governada pela comunidade uni-
versitária, sem governos unipes-
soais. É preciso lutar por um go-
verno tripartite dos três setores: 
estudantes, professores e funcio-
nários, que seja eleito de manei-
ra verdadeiramente democrática, 
isto é, proporcional, com um voto 
por cabeça e que portanto encon-
tra sua expressão clara no gover-
no da universidade pela maioria 
de estudantes que a compõe.

O golpe não é militar, mas a PM já está na USP
Para grupos e partidos da es-

querda pequeno-burguesa um 
golpe não é golpe a não ser que 
seja um golpe militar. Seguin-
do esse critério, já foi dado um 
golpe na USP em 2009 com a 
Polícia Militar no campus repri-
mindo e agredindo estudantes e 
funcionários desde então.

Em 2013 a reitoria efetivou a 
permanência da Polícia Militar 
QR�FDPSXV�H�GHVGH�HQWmR�p�R¿-
cial o papel que a PM cumpre na 
USP: acabar com manifestações 
que possam impedir o projeto 
tucano de privatização das uni-

versidades públicas.
Desde 2011 a PM foi capaz 

de levar presos dois menores que 
participavam do Núcleo de Cons-
ciência Negra, agir como se co-
mandos de greve fossem crimino-
sos, sacar armas contra menores e 
fazer o que a Polícia Militar sabe 
melhor: atacar os estudantes de 
forma feroz e os negros e pobres 
de forma mais feroz ainda.

O processo de controle da 
universidade através da força 
vai aumentando através de po-
OLFLDLV� TXH� VH� LQ¿OWUDP� QR� PR-
vimento estudantil: tática reco-

nhecidamente usada em gover-
nos ditatoriais.

A USP foi convertida em um 
modelo de Estado policial. É uma 
demonstração do início da inter-
venção militar que pode tomar to-
do o país. Não seria surpresa inter-
venções muito mais frequentes de 
tropas de choque e até uma evolu-
ção para elementos das Forças Ar-
madas agirem no campus diante 
da subida de um governo tucano 
“puro sangue” ao governo federal. 
Melhor prevenir e não esperar o 
“golpe que não é golpe” (segundo 
alguns) virar um golpe completo.

Balanço da greve
CURSOS EM GREVE:
Letras (Butantã)
Educação (Butantã)
Biologia (Butantã)
Enfermagem (Pinheiros)
Geociências (Butantã)
Psicologia (Butantã)
Filosofia (Butantã)
Geografia (Butantã)

Arquitetura (Butantã)
Design (Butantã)
Eca (Butantã)
Obstetrícia (EACH)
Pedagogia (Butantã)

CURSOS COM OCUPAÇÃO:
ECA  
Letras
Hist/Geo 
Enfermagem

CURSOS COM PIQUETE:
Biologia
Filosofia
Educação

Além destes cursos, mais 
20 outros cursos do Butantã, 
EACH e Piracicaba realiza-
ram paralisações durante a 
última semana.

JORNAL  

ANTIGOLPISTA

o golpe em miniatura
A USP já vive um regime de exceção. Os mesmos que 

estão dando um golpe no País, governa São Paulo e a USP.
Os novos ministros golpistas já colocaram em prática 

as exigências do imperialismo na ordem do dia, assim 
como fizeram o reitor e os diretores na USP, veja:

No Brasil governado pelo 
PMDB/PSDB/DEM

Fim da CLT

Demissões em massa

Fim do Minha Casa, 
Minha Vida

Privatização e sucateamento 
do sistema de transporte

Cortes no orçamento da 
educação

Demissão em massa em 
vários segmentos

Ministro da Educação 
defende privatização do 
ensino médio e superior

Fim do SUS

Terceirização do trabalho

Cortes nas bolsas 
universitárias

Reforço da repressão policial

Suspensão de todos 
programas de incentivo 
universitários

Privatização de todo  
ensino superior

Cortes no orçamento de 
infraestrutura

Na USP governada pelo 
PSDB/DEM

Fim do RDIDP (Regime de 
dedicação Integral à Docência 
e a Pesquisa)

PIDV (Programa de Incentivo  
a Demissão Voluntária)

CRUSP superlotado  
e sem ampliação

Superlotação do BUSP

Congelamento na contratação 
de professores

Demissão de mais de 200 
funcionários do HU

CO aprova investimento 
privado em ensino,  
pesquisa e extensão

Desvinculação dos Hospitais 
Universitários da USP

Terceirização dos 
funcionários da USP

Cortes nas bolsas  
de permanência

Convênio USP-PM

Suspensão de programas 
estudantis de iniciação 
cientifica

Cobrança de mensalidades

Paralisação de obras e 
suspensão de projetos



livre!Jornal da USP

Expediente: Jornal da USP Livre! 
- ano V - nº 170 -  24 de maio 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 contra o 
golpe de Estado da direita pró-im-
perialista. Site: www.usplivre.org.
EU���(�PDLO��XVSOLYUH#KRWPDLO�FRP�

Letras: CILE condena o 
movimento estudantil

A Comissão Interdepartamen-
tal do Curso de Letras (CILE) pu-
blicou uma nota em 12 de maio 
deste ano chamando a ocupação 
do prédio da Letras pelos estu-
dantes de autoritária e violenta.

O movimento estudantil usa 
das armas que possui para obter 
suas reivindicações. Uma ocupa-
ção é um meio histórico e legítimo 
do alunos se manifestarem, assim 
como greves, piquetes e diversos 
outros meios de mobilização.

Uma nota como a do CILE 
é um ataque ao direito dos es-

tudantes de lutar pelas suas rei-
vindicações, ainda mais em uma 
universidade tomada pela buro-
cracia de professores cooptados 
pelos tucanos e um reitor indica-
do diretamente pelo governador 
do PSDB.

É um ataque também ao direi-
to de livre organização do mo-
vimento estudantil, à sua neces-
sidade de se fortalecer e de ser 
independente; de se livrar das 
amarras impostas pelos direitis-
tas e até da opressão direta im-
posta pela Polícia Militar.

OPINIÃO

Fora Temer? 
Não! Fora 
todos os 
golpistas!

Com a suspensão do man-
dato de Dilma e a ascensão do 
governo golpista de Michel Te-
mer, vários partidos e grupos 
levantaram a palavra de ordem 
de “Fora Temer”!

Trata-se de uma palavra de 
ordem que não tem como re-
solver os problemas colocados 
para a classe trabalhadora e to-
dos os oprimidos.

O problema não se resume a 
Michel Temer e o seu governo 
ilegítimo. Enquanto estamos 
lutando contra os golpistas 
para impedi-los de tomar con-
ta do poder político, também 
estamos lutando para acabar 
com o monopólio das comu-
QLFDo}HV�� R� ¿�P� GD� 30� DVVDV�
sina, pela reforma agrária, 
pela liberdade de organização 
partidária, entre outras tantas 
coisas.

“Fora Temer!” não satisfaz 
essas reivindicações. Um go-
verno encabeçado por outro 
golpista, como os presidentes 
do Senado, Câmara, ou STF, 
não seria um avanço. Devemos 
nos focar na questão principal: 
o golpe. Numa luta para aca-
bar com o Estado de exceção 
que está se formando, contra 
os partidos golpistas, o judi-
ciário, a imprensa burguesa, 
as polícias, é preciso lutar pa-
ra derrubar todos os golpistas 
e por uma assembleia nacional 
constituinte, controlada e orga-
nizada pelo povo, para garantir 
direitos e liberdades democrá-
ticos e impor uma derrota aos 
golpistas.

J.J.

USP: O programa golpista na prática
Os golpistas correm no Con-

gresso Nacional para derrubar 
GH¿�QLWLYDPHQWH� R� JRYHUQR� 'LO�
ma, enquanto isso já são ouvi-
dos boatos do plano de cortes do 
governo Temer.
-i�IDODUDP�GR�¿�P�GD�&/7��GD�

entrega do pré-sal e dos cortes 
no Orçamento que afetarão pro-
gramas sociais e as condições de 
vida da esmagadora maioria da 
população pobre e trabalhadora 
do País. Aqueles que estudam na 
USP tem o “privilégio” de saber 
como é na prática essa política.

Aqui o governo do PSDB su-

cateou o Hospital Universitário, 
não contrata professores, pôs a 
PM no campus, organizou um 
circular hiperlotado, etc. É esse 
tipo de política que eles querem 
aplicar no país inteiro, e com o 
controle do governo federal eles 
querem aplica-la com muito 
mais intensidade.

Os ataques da reitoria à USP 
demonstram uma tentativa de 
privatizar a USP, política que a 
direita golpista mostrou em vá-
rios casos, como a Petrobrás. O 
programa golpista tem que ser 
combatido dentro da USP, com-

batendo a reitoria e a sua políti-
ca, mas é preciso apontar para o 
perigo maior, que é a consolida-
ção do golpe de Estado e estabe-
lecimento de ataques em regra a 
partir do governo federal.

OPINIÃO

Quem não luta contra o golpe é... governista!
A esquerda pequeno-burgue-

sa, representada na USP por di-
versas siglas, encabeçadas por 
PSTU e PSOL, trocou durante 
os seguidos governos do PT a 
luta de classes pela “luta contra 
o governo da vez”. Levaram es-
ta política acusando todos que 
não mantinham a mesma posi-
ção que eles de “governistas”, 
até a derrubada do governo de 
Dilma Rousseff.

Após o golpe, tentam levar 
esta mesma política, mas são 
incapazes de voltar suas bate-
rias contra o governo golpis-
ta. Nem mesmo reconhecem o 
golpe. Estes grupos falam em 
“fora todos”, sem dizer quem 
são “todos”, deixando implícito 
que para eles o “Fora Dilma” era 
um começo, um bom começo... 
Alguns até mesmo chegaram 
a repetir abertamente a palavra 

de ordem da direita, falando em 
“Fora Dilma”.

Não reconhecem que a derru-
bada do governo foi um golpe. 
Aqueles que agora estão no poder 
querem impor o programa da opo-
sição de direita ao governo Dilma, 
privatizando tudo o que for possí-
vel, acabando com os programas 
sociais e os direitos trabalhistas de 
uma vez.Enquanto isso, acusavam 
os que lutam contra o golpe de Es-

tado de “governistas”. Agora, são 
vítimas da sua própria ignorância 
política e teórica. 

O eixo imaginário do “anti-
governismo” da esquerda pe-
queno-burguesa a conduziu à 
sua posição atual: defensores do 
governo Temer, do PMDB, PS-
DB e DEM, isto é, “governistas” 
da pior espécie!

Lúcio Falsi

Estudante de História

R: 1. Internet,  2. Terceirização, 3. Privatizar, 4. Golpe, 5. Marcela Temer, 6. Minc,  7. Cortar, 8. Liquidar,  9. Greve,  10. Aposentar,  11. Ouvo,   12. EUA

Você Sabia?
1) Que você não precisaria pas-
sar meia hora no ponto de ôni-
bus esperando o BUSP (circu-
ODU� SULYDWL]DGR�� H� DLQGD� ¿�FDU�
espremido por 20 minutos até 
chegar ou sair da USP?

Isso acontece porque a reitoria ve-
tou a construção de duas estações de 
metrô da linha amarela dentro da USP, 
a reitora Suley Villela foi contra as 
duas estações, uma na Praça do Reló-
gio e outra no Hospital Universitário, 
para evitar a circulação de “gente di-
ferenciada” na universidade. Os estu-
dantes e funcionários sofrem e a SP-
trans agradece!
2) Que as catracas na FEA fo-
ram aprovadas por meio de um 
golpe da direção da faculdade 
mesmo a maioria dos estudantes 
serem contra?
1R�¿�QDO� GH�PDLR� GH� ������ D� GL�

reção da FEA realizou um plebisci-
to em que o resultado foi 818 votos 
contrário às catracas e 319 a favor. E 
QR� ¿�QDO�� DV� FDWUDFDV� IRUDP� DSURYD�
das(?!!!) Cerca de 80% dos estudan-
tes votaram contra as catracas, en-
quanto 76% dos professores e uma 
pequena maioria de funcionários, 
53%, votaram a favor.

Entre os estudantes que participa-
ram do plebiscito, 758 foram contra 
as catracas, enquanto apenas 205 fo-
ram a favor, totalizando 963 votos. 
Entre os professores, 22 foram con-
tra e 71 a favor, totalizando 93 votos. 
Entre os funcionários, 38 votaram 
contra e 43 a favor, 81 votos.

Mesmo que a esmagadora maioria 
dos votos (78,71%) tenha sido con-
tra as catracas, a direção da FEA, por 
meio da eleição paritária (aí entra o 
golpe), vai obrigar o conjunto dos es-
tudantes e dos funcionários e professo-
res que se opuseram à medida a aceitar 
aquilo que já rejeitaram. 

HORIZONTAL 

1 - Tem em toda a USP menos no CRUSP
3 - “MODERNIZAR” as estatais
5 - Comparada com Maria Antonieta. 
Personalidade atual do Brasil
6 - Temer tentou acabar, mas não 
conseguiu (sigla)
8 - “FLEXIBILIZAR” a CLT
9 -  Acontece todo ano na USP, faça chuva 
ou faça sol
10 -  O que você não vai mais conseguir 
fazer aos 60 anos

VERTICAL

2 - Aprovada na Câmara dos Deputados 
e na USP
4 - Impeachment (5 letras)
7 - “REVISAR” programas sociais
11 - Conjugação do verbo ouvir na 1ª 
pessoa do singular do presente 
do indicativo pelo Ministro da Educação
12 - Espaço Unidade de Ação, 
organização golpista de esquerda, (sigla)


