1. Convocatória às e aos estudantes do Brasil:
Fortalecer as lutas e tomar as ruas no dia 11 de agosto
Passamos por um período conturbado na política brasileira. Estamos diante do congresso com
composição mais conservadora desde a ditadura militar, assim como temos um presidente ilegítimo,
Michel Temer (PMDB), como a representação direta das elites e de todos aqueles que se utilizam da
política para benefício próprio em detrimento dos nossos direitos, são vários ataques aos direitos
dos trabalhadores e da juventude.
Na educação presenciamos escândalos e retrocessos: os cortes de verbas, a crise financeira nas
universidades públicas, a reorganização e fechamentos das escolas, escândalos de desvios de verbas
de merenda escolar etc. Isso tem feito explodir manifestações em todo o Brasil tendo os estudantes
secundaristas como linha de frente colocando a juventude como protagonista das principais lutas
que tem tomado o país. Mesmo com todos os problemas que enfrentamos na educação, Mendonça
Filho (DEM) assume o Ministério da educação para aplicar um projeto que vai contra o modelo de
universidade e educação que queremos.
O projeto de lei “Escola Sem Partido” que é um ataque direto a democracia e uma descarada
censura àquelas que lutam em defesa de uma educação pública e de qualidade no país. Precisamos
seguir o exemplo dos secundas no Brasil e ocupar as ruas em defesa da educação pública, e mais do
que nunca, a unidade é essencial para derrotarmos o Governo golpista de Temer e suas políticas
privatistas.
É importante ter unidade da UNE com as entidades, coletivos, associações da sociedade civil,
movimentos sociais e todas aquelas que lutam em defesa da educação pública, livre de opressões e
de censuras, expressa na PL da mordaça (“Escola sem partido”).
Diante de tal, convocamos as e os estudantes de todo o Brasil à construção de uma grande jornada
de lutas, a ser construída do dia 11 ao dia 15 de agosto, semana do Estudante. Grandes mobilizações

pelo “Fora Temer, Fora Mendonça”, contra a Lei da Mordaça, para radicalizar a democracia e
construir com os estudantes alternativas para saída da profunda crise política estabelecida no país,
defendendo os direitos já conquistados.
É nas ruas que precisamos construir uma alternativa de projeto de país e ganhar mais e mais pessoas
que possam somar forças nessa luta em defesa de nossos direitos. #ForaTemer #ForaMendonça
Contra a PL da mordaça!
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