
As VERDADEIRAS PRIORIDADES do Brasil são: erradicar o analfabetismo, melhorar a estrutura e qualidade das escolas, aumentar e garantir o salário dos professores, levar todas 
as crianças e jovens às salas de aula, alcançar um ensino de excelência nas periferias e favelas das metrópoles, assim como na zona rural de todos os municípios de todos os 
estados, promover o esporte, a cultura e outras práticas positivas no ambiente escolar, além de democratizar o acesso à universidade, de forma justa, para todas e todos brasileiros.

Por isso reivindicamos:

O MÍNIMO DE 10% DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB), GARANTIDO POR LEI, PARA OS GASTOS EM EDUCAÇÃO ATÉ O ANO DE 2014

Atualmente o Brasil gasta cerca de 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em educação. O projeto do Plano Nacional de Educação, ou PNE (PL-8035/2010), proposto pelo Poder 
Executivo, que deverá ser votado no Congresso nos próximos meses, quer aumentar esses gastos para apenas 7% do PIB até o ano de 2020. Isso definitivamente não é suficiente 
e não condiz com a importância desse setor para o desenvolvimento do Brasil. O texto do PNE precisa, portanto, ser refeito para incluir o mínimo de 10% do PIB investido em 
educação até o ano de 2014.

A APROVAÇÃO DO PLS138/2011, QUE GARANTE O MÍNIMO DE 50% DO FUNDO SOCIAL DO PRÉ-SAL PARA A EDUCAÇÃO

Durante toda a história do Brasil, as riquezas naturais do país nunca foram exploradas para beneficiar a vida da maioria da população. O Pau-Brasil, a cana de açúcar, o ouro, 
o café, todos esses recursos serviram para benefício de poucos. O Fundo Social do Pré-Sal tem o objetivo de garantir que os recursos gerados sejam revertidos a finalidades 
sociais. Por isso, o PLS 138/2011, que propõe a destinação de no mínimo 50% do Fundo Social do Pré-Sal na educação pública. Esse projeto, portanto, precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional.

Eu____________________________________________________________________, portador da cédula de identidade_____________________, apoio este abaixo assinado 
por ter a certeza de que a medida MAIS IMPORTANTE para o Brasil é INVESTIR NA EDUCAÇÃO e levar adiante a campanha dos estudantes brasileiros pelos 10% do PIB e 50% 
do Pré-sal para a educação.
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