
Assembleia Geral dos Estudantes da USP

Tudo começou às 18h, com informes,

DUAS HORAS DE INFORMES NADA

INFORMATIVOS!!

Depois de muito blá blá blá...

Foi a vez de decidir qual o eixo central da Assembleia:

Proposta 1: CONTRA O PIMESP E CONTRA OS PROCESSOS DO MP

Proposta 2: CONTRA OS PROCESSOS DO MP

Claro que a Proposta 1 ganhou, mas aí a gente se pergunta...

 “Por que raios a Proposta existe se a 1 parece mais óbvia???”

Vamos lá...sendo beeem didático:



Lutar por qualquer coisa sem lutar antes contra a repressão é idiotice, é dar murro em

ponta de faca. Até porque quando aperta o dce, digo dsi, foge e quem se fode é quem

fica até o final. (Vide a Ocupação da reitoria em 2011)

São esses que continuam a lutar que conseguem alcançar nossos objetivos, e se forem

processados, vai servir de exemplo de repressão para que outros movimentos também

fiquem calados.

Aí a gente se pergunta...

“Ué, mas por que não podemos lutar pelos dois?!”

Imagine assim:

 1.
2. Se as pessoas querem batata frita:

“QUEREMOS BATATA FRITA!! QUEREMOS BATATA FRITA!! QUEREMOS BATATA FRITA!!”

O único jeito de calar essas pessoas é dando batata frita!!

 2) Se as pessoas querem batata frita, arroz, feijão e bife:

“QUEREMOS BATATA FRITA ARROZ FEIJÃO E BIFE!! QUEREMOS BATATA FRITA ARROZ

FEIJÃO E BIFE!! QUEREMOS BATATA FRITA ARROZ FEIJÃO E BIFE!!”

Um jeito de calar essas pessoas é dando arroz e feijão e ainda vão dizer "viu como a

gente é bonzinho??  Não é uma ditadura como falam por aí..."

Obviamente, isso é uma analogia, mas dá pra entender que a retirada do processo não



será feita e, NA MELHOR DAS HIPÓTESES, conseguir que o pimesp seja cancelado fará

com que os alunos se consolem com isso e a repressão continue...

Aí a gente se pergunta...

“Mas por que ninguém conseguiu falar tudo isso lá??”

É o DSI que faz a mesa da Assembleia, diz o que quer, mostram o que quer, faz o que

quer...

Podemos escolher a mesa, podemos votar, podemos decidir! Só precisamos saber o

que acontece de verdade para não deixar que decidam por nós, nem Rodas, nem DCE,

digo DSI!!!


