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MISSÃO DADA AOS ESTUDANTES É MISSÃO CUMPRIDA
EDITORIAL

M

aio de 2014, outono, véspera de
Copa do Mundo,
ano de muitas
disputas, muitas
ideias, muitos debates. Nas ruas, o saldo da incrível
mobilização da população brasileira que, desde 2013, conclama mudanças e avanços na estrutura da
sociedade. No Congresso Nacional,
uma classe política ainda distante
de entender a dimensão da vontade
popular e suas principais reivindicações. No meio disso tudo, o movimento estudantil brasileiro fazendo, novamente, o que ele sabe de
melhor: fazer história.
A UNE e o conjunto do movimento
educacional batalharam incansavelmente por quatro anos para chegar
até aqui, à aprovação do Plano Nacional de Educação e a conquista de
10% do PIB para o setor. Foi uma das
mais demoradas tramitações de um
projeto na história do legislativo
brasileiro. Assim que for sancionado pela presidenta da República, o
Plano vira lei e deverá ser cumprido por todos os governos em todo
o território nacional. Estudante de
luta, comemore muito a vitória da
sua missão: os 10% estão chegando.

da, a luta não acabou”. A mesma
energia, unidade e mobilização do
movimento estudantil devem agora ser direcionadas à disputa pela
aplicação dos recursos, acima de
tudo, no fortalecimento da educação pública em todos os níveis.
A aprovação do PNE repete o êxito
histórico dos estudantes na conquista dos royalties do petróleo
para a educação, ainda no calor
das manifestações de 2013, e estabelece uma nova agenda mais
qualificada para nossas demandas
e reivindicações. Essa é, portanto,
uma geração que não se eximiu
dos seus principais desafios, que já
percorreu grandes obstáculos, venceu e continua na estrada.
A nossa verdadeira missão é desenvolver o Brasil, com a cara da

sua juventude, é transformar para
sempre a vida de cada estudante,
de cada universitário, rico ou pobre,
branco, negro ou índio, na cidade ou
no campo, em cada pedaço desse
belo país. A nossa missão é mudar
o Brasil a partir das suas salas de
aula, valorizando seus professores,
empoderando os seus jovens, dando aos estudantes desta terra o fio
condutor de suas vidas e, também,
de toda a nação.
Vale a pena lutar! Estamos prontos
para outra, estamos prontos para
todas. Seguimos na luta. Quem
vem junto?

Vic Barros
Presidenta
União Nacional dos estudantes

Comemore e já volte rapidamente
para o combate, pois como adverte
o nosso Criolo: “Não baixe a guar-

DIRETORIA EXECUTIVA DA UNE – GESTÃO 2013/2015

EXPEDIENTE

Presidenta: Virgínia Barros
Vice-presidente: Mitã Chalfun
1ª vice-presidenta: Katerine Oliveira
2º vice-presidente: Ronald Luis
3ª vice-presidenta:Danielle Ferreira
Secretária-geral: Iara Cassano
1º secretário-geral: Everton Sodré (Chacal)
Tesoureiro-geral: Bruno Correa
Diretora Políticas Educacionais: Juliana Souza
1º Diretor Políticas Educacionais: Pedro Paulo Rocha de Araújo
Diretor de Comunicação: Thiago José
Dir. Universidades Públicas: Mirelly Cardoso
Dir. Relações Internacionais: Thauan Fernandes
Diretor de Direitos Humanos: Thiago Aguiar
Diretora de Cultura: Patrícia de Matos
Diretora de Movimentos Sociais: Déborah Costa
Diretor da área de Humanas: Ivo Braga
Diretor de Relações Institucionais: Patrique Lima
1º Diretor de Universidades Privadas: Mateus Weber

O jornal NOSSA VOZ é uma publicação da União Nacional dos Estudantes.

2 | NOSSA VOZ

Jornalista responsável: Rafael Minoro – CR (DRT/MG 11.287)
Redação e edição: Patrícia Blumberg
Redação: Artênius Daniel, Cristiane Tada, Renata Bars e Yuri Salvador
Projeto gráfico: Fields Comunicação – fieldscomunicacao.com.br
Endereço: Rua Vergueiro, nº 2485, bairro Vila Mariana,
São Paulo/SP - Cep 04101-200
Telefone: +55 11 5539.2342
Fale com a UNE: contato@une.org.br
Fale com a comunicação da UNE: redacao@une.org.br
Fale com a assessoria de imprensa da UNE: imprensa@une.org.br

twitter.com/uneoficial

youtube.com/uneoficial

facebook.com/uneoficial

flickr.com/_une

@uneoficial

PNE APROVADO, UNE NA LUTA: MAIOR VITÓRIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA!
Depois de anos na trincheira, UNE comemora a vitória dos estudantes brasileiros

A

manhã do último
dia 29 de maio de
2014 chegou com
um clima diferente. Não foi o outono
que ficou mais grave, nem o calor do verão que retornou. Era a atmosfera de uma
mudança de perspectiva, um novo
rumo, um novo desenho para o
futuro de muitas gerações. Na
noite anterior, depois de quase
quatro anos de tramitação, o Plano Nacional de Educação (PNE)
foi finalmente aprovado no Congresso Nacional. Pauta histórica
da UNE e do movimento estudantil, o PNE determina que 10% do
Produto Interno Bruto (PIB) sejam investidos na educação.
“Conquistamos a maior vitória da
educação brasileira. Está aprovado o Plano Nacional de Educação! Isso significa democratização do acesso à universidade,
erradicação do analfabetismo,
qualidade da educação básica e
valorização do professor. O Brasil finalmente tem um projeto
transformador para sua educação, que deverá estar conectada
com os desafios maiores de nossa nação. Parabéns, estudantes
de todo o Brasil! Essa conquista
tem, indiscutivelmente, o carimbo da União Nacional dos Estudantes!”, destacou a presidenta
da UNE, Vic Barros.
Em linhas gerais, o texto aprovado determina que o Brasil amplie
o acesso à educação e melhore a
qualidade do ensino até 2024. Isso
inclui, entre outras metas, universalizar o ensino básico e oferecer escolas em tempo integral
em metade das unidades do país.
Também faz parte dos objetivos a
ampliação no número de vagas no
ensino superior, incluindo pós-graduação, e a garantia de aprimoramento da formação e aumento do salário dos professores.

MAIS INVESTIMENTOS E UMA NOVA
CARA PARA A EDUCAÇÃO
Em 2013, depois de muita luta, a
UNE conquistou a vitória de 75%
dos royalties do petróleo e 50% do
fundo social do Pré-sal para a educação. Será um montante de mais
R$ 112,25 bilhões a ser injetado em
dez anos até que sejam atingidas
as metas do PNE.
O texto do PNE prevê ainda transparência e controle social na utilização de recursos públicos aplicados na educação. Segundo estudo
da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o Brasil é o país que mais
aumentou o investimento em educação. O país saiu de 3,5% do PIB
de investimentos em educação,
em 2002, para 5,3%. Mas podemos
mais. Agora, com a garantia de
10% do PIB para a educação pública se pode ultrapassar o valor da
média mundial, de 7%.
Hoje, 1% do PIB do Brasil equivale
a 48 bilhões de reais. Esse investimento vai representar uma transição de superação dos problemas
educacionais históricos, criando
as bases de um projeto educacional verdadeiramente emancipador
e de acesso a todos. A partir de
suas metas, o PNE também prevê
um salto quantitativo de expan-

são e qualitativo para a educação
brasileira, que englobará todas as
áreas e impactará a estrutura social e econômica do país.
MAIS VAGAS NO ENSINO SUPERIOR
O Plano Nacional de Educação é
constituído por 20 metas, com 253
estratégias, a serem aplicadas em
10 anos, que vão orientar ações da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no que se refere
ao setor.
São metas precisas para erradicar
o analfabetismo absoluto que hoje é
14%, oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas
de educação básica, igualar a escolaridade média entre negros e não negros, elevar a escolaridade média da
população de 18 a 29 anos, triplicar as
matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, entre outras.
No que diz respeito à educação superior, a meta 12 determina a elevação
da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24
anos, assegurando a oferta e expansão para pelo menos 40% das novas
matrículas na rede pública, algo em
torno de 3 milhões de novas vagas.
Essa meta assegurou que se tenha
um piso de vagas do Ensino Superior
na rede pública.

UNE comemora a aprovação do PNE no plenário da Câmara dos Deputados
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1964-2014: LEMBRAR É RESISTIR
Como uma das entidades que mais sofreu perseguição durante a ditadura militar e também como uma das que
mais lutou pela redemocratização do Brasil, a UNE realizou diversas “descomemorações” do golpe

C

ontra o esquecimento, uma ‘’vigília da
resistência’’ foi realizada no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 132, endereço
da sede das entidades estudantis,
primeiro local a ser atacado pela
ditadura na madruga do dia 1º de
abril de 1964, onde hoje está sendo
reerguida a sede da UNE projetada
por Oscar Niemeyer.
Ainda no Rio, entidades estudantis
e centrais sindicais se uniram para
lembrar a história e celebrar a demo-

cracia numa passeata que levou mais
de 3 mil às ruas. A chamada ‘’Marcha
da Central’’ lembrou os 50 anos do
Comício pelas Reformas.
Em São Paulo, um ‘’Ato em homenagem à resistência e luta pela democracia”, realizado no Teatro da
Universidade Católica de São Paulo
(Tuca/PUC-SP), contou com as presenças ilustres do poeta Thiago de
Mello, do músico Sérgio Ricardo e
de João Alexandre Goulart, neto de
Jango, transformando o palco em um
local de homenagens e celebrações à
luta e vitória da democracia.

LINHA DO TEMPO
DA UNE
O site da UNE produziu também
uma linha do tempo de “descomemoração” do golpe, pontuando os principais fatos desde 1964
até os dias de hoje. Nela, o internauta pode acompanhar ano
a ano a resistência e a luta dos
estudantes contra os horrores
praticados pela ditadura. Acesse e relembre - www.une.org.br/
descomemoracaodogolpe

apague o ditador
da sua escola
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 976 escolas públicas têm nomes de presidentes
do regime militar. Segundo o instituto, 464 escolas foram nomeadas Castelo Branco; 295, Costa
e Silva e outras 160, Emílio Garrastazu Médici, os três generais
que ocuparam o poder no início
da ditadura. A UNE apoia a campanha ‘’Apague o ditador da sua
escola’’, exigindo a renomeação
de escolas que homenageiam
patrocinadores do golpe e os ditadores da nossa história.

UNE realiza vigília contra ditadura na praia do Flamengo, 132.

ANPG SE RENOVA E FORTALECE AS LUTAS
EM DEFESA DOS DIREITOS DOs PÓS-GRADUANDOS
Estudantes de todo o Brasil se reuniram na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de 1º a 4 de maio
de 2014, para realizarem o 24º Congresso Nacional de Pós-Graduandos

A

o longo dos dias, os
mais de mil pesquisadores presentes levantaram questões sobre
a valorização da ciência no Brasil e definiram os rumos e posicionamentos da
ANPG para os próximos dois anos. O
ponto alto do encontro foi a aprova-
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ção do “Documento de Direitos dos
Pós-graduandos”, um dos principais
temas do 24º Congresso da ANPG. O
texto será a base para a luta nacional dos pós-graduandos e pode se
dividir em diversas portarias e projetos de lei que visem à regulamentação de direitos como a 13ª bolsa, a
licença maternidade e paternidade.

O evento terminou com o processo eleitoral que contou com
a participação de delegados de
todo o país. Eles elegeram a
mestra em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e
especializanda em Docência do
Ensino Superior, Tamara Naiz,
presidenta da entidade.

“FALAR EM ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL É FALAR EM
DIREITO”

UNE É ELEITA PARA CONSELHO
DELIBERATIVO E FISCAL DO FNDC

UNE promoveu entre os dias 9 e 11 de maio de 2014, na cidade
histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, o III Seminário Nacional
de Assistência Estudantil com o tema ‘’Entrar, Permanecer e
Transformar a Universidade’’

Na XVIII Plenária Nacional do Fórum Nacional Pela Democratização
da Comunicação (FNDC), realizado no mês de abril em Guararema
(SP), a UNE foi eleita para participar do Conselho Deliberativo, do
qual participam 21 entidades dos mais diversos setores

Com políticas e programas como o ProUni, o Fies, Enem, e as Cotas o acesso ao ensino superior foi democratizado na última década. Contudo, iniciativas que deem condições para a permanência
do estudante dentro da universidade não têm acompanhado as
mudanças na educação na mesma velocidade.

O FNDC encabeça desde 2012 a campanha “Para Expressar a Liberdade. Uma Nova Lei para um Novo Tempo!”, fruto de anos de trabalho da sociedade civil para regulamentar a comunicação no país.
A proposta do FNDC é a criação de um Projeto de Lei de Iniciativa
Popular (Plip), conhecido como Lei da Mídia Democrática, que regulamentará o funcionamento de meios de comunicação.

Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que aproximadamente 1 milhão de alunos não renovam suas matrículas a
cada ano nas universidades brasileiras. Isso corresponde a 18%
das vagas. Por isso, a assistência estudantil é colocada pela UNE
como foco central para a consolidação da democratização das
universidades no Brasil.
Para a diretora de Políticas Educacionais da UNE, Juliana de Souza, a realização do seminário chamou a atenção para a expansão do
acesso ao ensino superior, somada ao desafio de continuar a popularização das universidades. ‘’A assistência estudantil é a garantia da
permanência qualificada dos estudantes de origem popular, negras
e negros e indígenas que hoje iniciam seus estudos. Falar em assistência estudantil é falar em direito’’, enfatizou.

CARTA DE OURO PRETO
Os três dias de intensos debates resultaram na “Carta de Ouro
Preto”, documento com as resoluções aprovadas no encontro,
e no lançamento da campanha de Assistência Estudantil da
UNE, intitulada “Entrar, Permanecer e Disputar a Concepção das Políticas de Assistência e Permanência Estudantil!”.
A Campanha tem como objetivo a ampliação emergencial dos
recursos para a assistência estudantil para R$ 2,5 bilhões,
bem como a adoção de diversas medidas de apoio aos universitários. Foi discutido também o PL 7480/14, do ex-presidente
da UNE Gustavo Petta, que estende bolsa permanência a todos
os bolsistas integrais do ProUni.

O projeto visa garantir a pluralidade, a diversidade e impedir o monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação de massa. Nele está
prevista a proibição da concessão de meios de comunicação a pessoas com cargo eletivo, como deputados e senadores, a grupos ligados
a igrejas e impede também o controle de mais de cinco canais de
comunicação por uma mesma empresa.
O momento é de coleta de 1,3 milhão de assinaturas para que a proposta torne-se válida para ir ao Congresso Nacional. O diretor de
Comunicação da UNE, Thiago José, afirma que a luta pela democratização da mídia é fundamental para consolidar a nossa democracia. “A juventude quer, cada vez mais, debater a monopolização
dos meios de comunicação e deseja mudar essa realidade para que
nossos meios reflitam mais a diversidade do nosso povo e garanta o
interesse público”, diz.

Espalhe essa luta
Acesse o site paraexpressaraliberdade.org.br e saiba como.
• 51 anos tem o Código Brasileiro de Telecomunicações, que “regulamenta” o setor
• 11 famílias controlam 668 veículos de comunicação de massa
no Brasil
• 262 entidades da sociedade civil participam da campanha
“Para Expressar a Liberdade”
• 1,3 milhão de assinaturas são necessárias para que o projeto
de lei chegue ao Congresso

UNE DIVULGA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conselho fiscal aprovou por unanimidade o balanço financeiro da entidade do
segundo semestre de 2013
Tomou posse, no dia 21 de maio, o Conselho Fiscal da União Nacional dos Estudantes eleito no 53º Congresso da entidade. O Conselho é composto por nove
membros da UNE e entidades como a UBES e ANPG. O órgão faz parte do projeto
de transparência da UNE, que realiza a fiscalização das ações na área financeira. O tesoureiro geral da UNE, Bruno Correa, apresentou a prestação de contas
dos dois primeiros trimestres da gestão 2013-2015. As contas foram aprovadas por
unanimidade pelo Conselho Fiscal.

Tamara Naiz assume presidência da ANPG

Por meio do balanço financeiro divulgado, os estudantes de todo o Brasil e a sociedade tomarão conhecimento, por exemplo, das receitas da entidade com a confecção de carteiras de estudante e captação de recursos para congressos e atividades
do movimento estudantil. Saiba mais: bit.ly/1wgWAJq
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ENTREVISTA: Gregório Duvivier

E

le é o nome da vez.
O sucesso na internet abriu o caminho e hoje, além
de um dos sócios
do famoso Porta
dos Fundos, ele atua, escreve
poesia, é colunista de jornal e
um dos artistas que mais tem
se posicionado sobre política no
cenário atual. Gregório Duvivier
tem 28 anos e desde muito novo
quis ser humorista. Ele atendeu
ao Jornal Nossa Voz em uma
entrevista por e-mail em que
falou sobre política, internet,
responsabilidade como formador de opinião pública, desmilitarização da polícia e descriminalização da maconha. Confira:

O que a gente percebe é que você
é um artista que tem as suas
opiniões sobre temas polêmicos e
escreve muito bem sobre eles, até
com um certo “sucesso” nas redes.
A pergunta é, parodiando Tom Zé:
existe o tribunal do “feicebuqui”?
Você já esteve em um?
As redes sociais são um imenso
tribunal, onde os juízes são
em sua maioria extremamente
desinformados. Tanto a direita
quanto a esquerda revelam seu pior
lado na internet e atacam as vozes
dissidentes de forma irracional e
odiosa. Por trás desses ‘haters’
há, muitas vezes, estratégias de
marketing e dinheiro de campanha.
Muitos são robôs pagos para
divulgar ou atacar. Por isso, não
caio nessa e não dou importância
nenhuma à opinião de pessoas que
não tem rosto nem nome.
Você já disse em outras entrevistas
que estamos o tempo todo nos
posicionando de forma política.
Você acha que a sua postura de
figura pública pode influenciar

6 | NOSSA VOZ

VIVEMOS NUM ESTADO
DEMOCRÁTICO
E A RESPONSABILIDADE
PELOS NOSSOS
POLÍTICOS É NOSSA.

outras pessoas, principalmente
os jovens, que talvez sejam a
maior parte do seu público? Como
lida com isso, a ideia de ser um
formador de opinião e saber que
muitos escutam e levam a sério o
que você fala?
A política é inevitável. Minha
geração pensa, muitas vezes,
que os políticos são todos iguais
e a política é um assunto de
exclusividade dos políticos. Esses
dois pensamentos favorecem
muito os péssimos políticos. Acho
que é fundamental chamar pra
si a responsabilidade de tudo o
que acontece no Brasil. Vivemos
num estado democrático e a
responsabilidade pelos nossos
políticos é nossa. Acho que
estamos começando a perceber
isso. Fico muito feliz de contribuir
com essa mudança.
Acho que você deve ter assistido ao
filme “Her”, do Spike Jonze. O que
a gente percebe ali no filme é um
futuro problemático em termos de

relacionamentos, mas a imagem
do diretor sobre o mundo ao redor
não é catastrófica. É um futuro até
meio ‘vintage’. Ano passado você
escreveu um artigo meio brincando
de túnel do tempo e conversando
com você mesmo. O que pensa,
na real, sobre o futuro e as novas
tecnologias? É um cara otimista ou
tende mais para o pessimismo? O
que queria da sua vida o Gregório
de 2003? Onde estava o Gregório
em junho de 2013? E o que o
Gregório estará fazendo em 2023?
Sim, vi o filme Her e adorei. Tudo
indica que o futuro vai por aí. As
pessoas estão cada vez menos
presentes aqui e cada vez mais
presentes na nuvem. Em 2003 eu
já estava na nuvem, mas era outra
nuvem, porque sempre fui muito
distraído. Estava começando a
fazer comédia, e tudo o que queria
era ser comediante, mesmo sem
saber o que isso representa. Em
2013 estava nas ruas, mas com
muito medo e aflição dos rumos
que aquilo podia tomar. Lembro

de ver truculência desnecessária
dos dois lados e pensar que
as
manifestações
podiam
descambar para os dois lados:
seja um aumento da violência nas
manifestações que levariam a um
caos total e a uma anarquia, seja
um aumento da violência policial,
que levaria a um estado ditatorial
que faz prisões preventivas e mata
na encolha: foi o que aconteceu.
O Estado está matando muita
gente, com o apoio de grande
parte da opinião pública. Espero,
em 2023, estarmos em um Brasil
mais consciente e, sobretudo,
mais amoroso em relação às
diferenças. Dizem que no lema
positivista era ordem, progresso
e amor. Esquecemos o amor, a
parte mais fundamental dessa
tríade. Na esfera pessoal, espero
a mesma coisa. Mais consciência
e mais afeto.

E a literatura, tem limite?

Qual o limite da piada?

Acho que passa por aí. Já
soubemos viver com muito menos.
O excesso de coisas traz uma
tristeza enorme. Nunca vamos
conseguir ter tudo. Nossa tragédia
é acumular: informações, coisas,
relações. A simplicidade traz uma
paz fundamental.

Acho que o riso vem junto de uma
carga política forte. Você está sempre
rindo de alguém. Rir do desfavorecido
é um desserviço. Mas não acho que
seja crime. Na minha opinião, é uma
falta de educação e, claro, de amor.

Acho que são os mesmos do humor,
que são os mesmo da vida: o outro.
Ao mesmo tempo em que
vivemos uma ultratecnologia e
temos diversas possibilidades
de criação, acho que você é
uma pessoa que preza pela
simplicidade. Por exemplo, o
filme “Apenas o fim” (2008) talvez
seja uma pequena obra prima
na sua carreira e ele está muito
mais focado na simplicidade de
um bom roteiro, uma história bem
contada. Viajando nessa onda, o
disco de vinil volta com força, o
livro resiste com altas nas vendas,
os sonetos estão aí presentes...
É isso mesmo? O excesso das
coisas, da informação, das tarefas
do cotidiano nos faz buscar sentido
na simplicidade das coisas?

Um artigo seu intitulado “História
real” foi bastante difundido pela
internet. Nele você conta a saga do
seu primeiro ‘baseado’, seguido
de uma violência intransigente
por parte da Polícia Militar devido
ao flagrante. São dois temas que
geram polêmica, mas que estão
presentes dia a dia no universo
do estudante. Qual sua opinião
sobre a desmilitarização da PM e
também sobre a regulamentação
da maconha?
Sou amplamente a favor dos dois
temas, com igual intensidade. Acho
que ambos representam um enorme
passo rumo a uma sociedade mais
democrática e menos reacionária.

Rir do
desfavorecido é
um desserviço.
Mas não acho
que seja crime.
Na minha
opinião, é
uma falta de
educação e,
claro, de amor.

Minha geração
pensa, muitas
vezes, que os
políticos são
todos iguais
e a política é
um assunto de
exclusividade
dos políticos.
Esses dois
pensamentos
favorecem muito
os péssimos
políticos.
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PARTICIPAÇÃO POPULAR: A CHAVE
PARA A REFORMA POLÍTICA
UNE tem defendido a reforma política como uma das mudanças estruturais mais importantes para o
Brasil; os estudantes trabalham ativamente nessa discussão, protagonizando a ampliação deste debate
e uma maior participação popular neste processo

A
“

s reformas agrária, urbana, tributária, do judiciário, da educação,
da saúde e a democratização dos meios
de comunicação têm
pouca ou nenhuma chance de avançar em um Congresso Nacional composto por parlamentares eleitos com
o dinheiro dos empresários e que
defendem interesses contrários ao
da maioria do povo”, destaca o vice-presidente da UNE, Mitã Chalfun.
Desde 2013, junto com a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a Conferência Nacional de Bispos do Brasil
(CNBB) e mais 43 entidades da sociedade civil, a UNE participa da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. A iniciativa
defende o fim do financiamento de
empresas das campanhas eleitorais,
a ampliação dos espaços e canais
de participação direta da população,
igualdade entre homens e mulheres
na disputa do pleito e diminuir a influência do poder econômico, com
mais mecanismos de transparência
bem como acompanhamento das
atividades políticas entre outras. A
iniciativa redigiu o Projeto de Lei nº
6316/2013, que já conquistou o apoio
de 161 deputados federais.
Neste momento, a Coalizão pela
Reforma Política Democrática e
Eleições Limpas busca coletar
cerca de 1,5 milhão de assinaturas
por todo país, por meio de comitês
instalados em todos os Estados,

para que a proposta vire um projeto
de lei de iniciativa popular.

CONSTITUINTE
EXCLUSIVA
Com o mesmo objetivo, desde março deste ano a UNE e movimentos
sociais têm proposto através de
uma consulta uma mudança que
avance além do sistema eleitoral e
crie mecanismos para dar ao povo
condições de influir efetivamente
nas decisões do país. A partir de um
plebiscito, as pessoas poderão dizer sim ou não a uma Constituinte
Exclusiva e Soberana composta por
cidadãos e cidadãs eleitos exclusi-

MUDAR A POLÍTICA
A Coalizão precisa de 1,5 milhão de assinaturas para virar projeto de Lei. A iniciativa
quer acabar com o financiamento privado de campanha entre outras injustiças
dentro do processo eleitoral. Empresa não vota, então por que pode financiar
campanhas? Para assinar acesse www.reformapoliticademocratica.org.br

COMITÊS POR TODO BRASIL
A Campanha por um Plebiscito Popular pela Constituinte Exclusiva e Soberana
do Sistema Político está montando comitês em escolas e universidades e em
todos os estados para esclarecer a população a respeito dessa questão. A
coleta dos votos ocorrerá de 01 a 07 setembro de 2014. Forme um comitê no
seu bairro ou universidade www.plebiscitoconstituinte.org.br

Só por meio do empoderamento
do povo vamos conseguir
mudar a política do nosso país
e nos sentirmos realmente
representados.
Vic Barros, presidenta da UNE.
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vamente para mudar o sistema político, e não pelo Congresso Nacional.
A ideia é que a consulta seja realizada na semana da pátria, em setembro, com a seguinte pergunta
às pessoas: “Você é a favor de uma
constituinte exclusiva e soberana
sobre o sistema político?”. A votação
deve acontecer por meio de urnas
espalhadas por todo o país. O resultado do Plebiscito Popular será
levado aos representantes dos poderes públicos. Para a presidenta da
UNE, Vic Barros, a virtude maior dos
projetos é a participação popular.
“Só por meio do empoderamento do
povo vamos conseguir mudar a política do nosso país e nos sentirmos
realmente representados”, destaca.

Diretores da UNE
participam da
3ª plenária do
Plebiscito Popular
pela Constituinte
Soberana e Exclusiva
do Sistema Político

