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DIA NACIONAL DE LUTA DO
MOVIMENTO EDUCACIONAL
Passe nas salas de aula e organize na sua universidade
atividades culturais, paralisações e debates.
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Estudantes, professores e funcionários unidos contra os
retrocessos na Educação e os ataques às políticas de acesso
ao ensino superior como o Fies, ProUni e as cotas.

Confira os locais no site e na página da UNE: une.org.br e facebook.com/uneoficial
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TEMER, TIRE AS MÃOS
DOS NOSSOS DIREITOS!
O governo ilegítimo usurpou o poder para aplicar o mais perverso pacote
de maldades contra os direitos conquistados pelo povo.
A aprovação do projeto de lei que retira a obrigatoriedade da Petrobras como
operadora única do pré-sal entrega as nossas riquezas às multinacionais
estrangeiras e inviabiliza a destinação dos 10% do PIB para Educação.
O golpe está a serviço do grande poder econômico nacional e mundial
e impossibilita que o PNE seja efetivado.
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Michel Temer não tem nenhum compromisso com o futuro do nosso país.
A prova disso é o início da aprovação da PEC 241, que visa congelar por 20
anos os gastos públicos e limita investimento em áreas estratégicas para o
desenvolvimento, como previdência, saúde, educação e assistência social.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DE FORMA AVASSALADORA,
HÁ UM DESMONTE NA EDUCAÇÃO.
A reformulação do ensino médio é um boicote ao ensino público e ao modelo
de uma escola transformadora.
Desde julho, o governo federal não faz repasse às instituições para a manutenção do financiamento do FIES. Já são 1,8 milhões de estudantes afetados.
Por isso, é necessário a aprovação do PLN 8/2016, que autoriza crédito para
solucionar o problema imediato do ENEM e do FIES.
As universidades federais também enfrentam um período duro. O estrangulamento do orçamento cria dificuldades sérias e os cortes na assistência
estudantil ameaçam a popularização do ensino superior no país.

O QUE ESTÁ EM RISCO SÃO OS SONHOS
E A DIGNIDADE DO NOSSO POVO.
Resistimos e carregamos a esperança no punho erguido dos jovens estudantes que sonham. Ninguém nos segura, não nos intimidam com a repressão e, junto com as trabalhadoras e trabalhadores, vamos sacudir o Brasil
contra o governo golpista e em defesa dos nossos direitos.

