
 

 

Carta aos Estudantes Brasileiros 

“Por mais direitos, democracia e liberdade” 

A ordem é lutar!  

A União Nacional dos Estudantes convoca todos e todas estudantes 

brasileiras e brasileiros à ocuparem as ruas na Jornada de Lutas. A história da 

UNE foi construída nas praças, avenidas e universidades desse Brasil, seja pra 

resistir ou para avançar, a rua é nossa principal trincheira. A crise econômica, 

política e os ataques à democracia da nação exigem muita disposição da 

juventude na defesa do povo brasileiro. 

A UNE se soma aos demais movimentos sociais democráticos do Brasil 

para tomar as ruas contra o retrocesso e pelo aprofundamento da democracia. 

Elegemos o dia do estudante, 11 de agosto, como dia Nacional Contra 

Redução da Maioridade Penal e Contra os Cortes na Educação, contra o 

Ajuste Fiscal e em Defesa da Democracia. Além disso, incentiva e apoia 

calouradas unificadas em agosto nas universidades com esses temas. 

Seremos Margaridas, marchando no dia 12 de agosto na Marcha das 

Margaridas, ao lado das camponesas ecoando gritos de liberdade e mais 

direitos.  

O povo irá às ruas, no dia 20 de agosto, para lutar contra o retrocesso, 

contra as medidas recessivas e antipopulares de ajuste fiscal que oneram a 

classe trabalhadora e levam o país a recessão econômica. O Brasil precisa de 

outra política econômica, a começar pela redução da taxa de juros e ampliação 

dos investimentos do governo federal. A UNE desfilará nas avenidas de todo 

Brasil de braços dados com os trabalhadores que perdem direitos, mas 

resistem. 



 

 

A democracia é cara para o nosso povo, é necessário mantê-la de pé, 

aprofundar nas mudanças e superar a crise política e econômica. 

Em setembro, Brasília será a casa dos estudantes brasileiros, lutaremos 

contra os cortes na educação, que já passam os 10 bilhões, e o ajuste fiscal. O 

ProUni, o Reuni e as cotas popularizaram a educação da nação, o povo é o 

agente transformador da Universidade.  Aprovamos o PNE, os 10% do PIB 

para a educação e a destinação dos royalties do petróleo para a educação e a 

onda de avanços não pode ser contida, os estudantes repudiam e não admitem 

cortes, nem retrocesso. Queremos uma Reforma Universitária para aprofundar 

radicalmente os avanços! 

Haverá luta, haverá resistência e haverá vitória!  

 

São Paulo, 2 de agosto de 2015 
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