
 

 

Caravana da União Nacional dos Estudantes à Brasília 

 

No momento político em que o Brasil vive é necessário que a população e a 

juventude tomem as ruas com ousadia lutando em defesa dos/das estudantes e do 

povo brasileiro. Assim, a União Nacional dos/das Estudantes convoca todos os 

estudantes Brasileiros a ocuparem Brasília no dia 6 de outubro de 2015 para 

tornarmos a capital do nosso país um grande palco de resistência contra retrocessos e 

luta por mais direitos. 

A política de ajuste fiscal não tirou o país da crise, muito pelo contrário, os juros 

seguem aumentando e a inflação subindo. Mais de 500 mil trabalhadores foram 

demitidos somente nos primeiros meses desse ano, o desemprego cresce na 

juventude e enquanto isso os ricos continuam batendo recordes de lucros.  

Os cortes de mais de 10 bilhões na educação, provocado pelo ajuste fiscal, 

desestabilizaram o funcionamento das universidades e foram na contramão da 

ampliação do acesso ao ensino superior.  Nas universidades federais, os cortes 

resultaram em greves estudantis, de professores e de técnicos administrativos, como 

forma de mobilização contra a recessão de direitos. Com os cortes passamos mais 

longe de concretizar a vitória dos 10% do PIB para a educação. Por isso ocuparemos as 

ruas de Brasília e nossa voz ecoará nos quatro cantos do país: nenhum centavo a 

menos para a educação, inclusive no novo orçamento de 2016. 

Somos incansáveis na defesa dos direitos do povo brasileiro, por isso 

conclamamos por mudanças estruturantes na política econômica no Brasil, para que a 

crise econômica seja enfrentada com outras alternativas, inclusive com a taxação de 

impostos progressivos. Queremos outra saída: que os ricos paguem pela crise! Taxar as 



grandes fortunas, combater à sonegação fiscal, executar plenamente o orçamento, 

fazer a auditoria da dívida pública e reduzir a taxa de juros, são as saídas mais justas. 

Seremos muitos, de braços dados na luta irrestrita pela democracia de nosso 

país. O pedido de impeachment que ecoa no Congresso Nacional, se enquadra como 

um golpe que ameaça a democracia, o conservadorismo tenta se fortalecer, mas é 

necessário muita unidade para se opor às vias à direita dessa crise política, para que a 

liberdade e a democracia não sejam suprimidas.  

Defenderemos a soberania do nosso país, através da Petrobrás, é caro para a 

União Nacional dos Estudantes a conquista da destinação dos royalties do pré-sal para 

a educação e saúde. O Projeto de Lei 131/2015 que visa diminuir a participação da 

Petrobrás no regime de partilha do Petróleo, não passará. O petróleo e o pré-sal 

pertencem ao povo Brasileiro. 

Junte-se a nós, marcharemos por liberdade, democracia, contra o ajuste fiscal, 

os cortes na educação, o retrocesso e por mais direitos! 

BANDEIRAS DE LUTAS: 

Contra os Cortes na Educação 

Garantia de efetivação do PNE 

Pela conclusão das obras do REUNI 

Por mais bolsas do Ciência Sem Fronteiras 

Contra os cortes na Iniciação Científica 

Taxação das grandes fortunas 

Cotas nas universidades estaduais  

Em defesa da Petrobras. O petróleo é nosso 

Auditoria da dívida pública 

Não à redução da maioridade penal  

Pelo fim dos autos de resistência  



3 Bilhões pro PNAES 

Contra os cortes do FIES e o aumento das mensalidades 

Contra as aulas online em cursos presenciais 

Contra a criminalização dos movimentos sociais 


