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Primeiramente, fora Temer!    

O processo de luta e resistência ao golpe parlamentar que se concretizou no Brasil foi árduo e importante. A

presidenta  Dilma Rousseff  sofreu o  impeachment  e  a  espetacularização da política  promovida  por  Eduardo

Cunha seus comparsas e alguns setores da mídia aleijou a democracia e rifou nossas conquistas.    

O  governo  ilegítimo  usurpou  o  poder  para  aplicar  o  mais  perverso  pacote  de  maldade  contra  os  direitos

conquistados pelo povo. Já é evidente que o projeto golpista de Temer está a serviço do grande poder econômico

nacional e mundial. A aprovação do projeto de lei que retira a obrigatoriedade da Petrobras como operadora

única do pré-sal significa retroceder aos tempos em que o Brasil entrega suas riquezas para os estrangeiros e

arrisca sua soberania. 

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 social, como a previdência, a saúde, a educação e assistência social. O governo ilegítimo se

utiliza de ajuste fiscal  permanente e de forma falsa afirma que tirará o Brasil  da crise econômica. Regado a

banquete,  barganha de cargos e acordos secretos,  Temer tenta garantir  a  governabilidade em um mandato

ilegítimo, e o que está em risco são os sonhos e a dignidade do nosso povo. 

De forma avassaladora, Temer ataca a educação, põe fim nos royalties do pré-sal para educação, e inviabiliza a

destinação dos 10% do PIB para Educação, impossibilita que o PNE seja efetivado, restringe os investimentos por

20 anos, coloca em cheque todos os avanços e conquistas. Há um desmonte na educação agindo de forma

acelerada, a sanção da 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 para as instituições para a manutenção do financiamento do



programa de Financiamento Estudantil (FIES), já são 1,8 milhões de estudantes afetados. Direito conquistado

precisa ser mantido, por isso se faz necessário a aprovação do PLN 8/2016, que autoriza crédito para solucionar o

problema imediato do Exame Nacional  do Ensino Médio (ENEM) e FIES.  As universidades  federais  também

enfrentam um período muito duro,  o estrangulamento do orçamento cria dificuldades sérias e os cortes na

assistência estudantil  são graves, ameaçando a popularização do ensino superior no país.  A precarização da

universidade está rondando a nossa juventude e defender a educação pública é urgente.

A  grande  abstenção  e  os  votos  nulos  e  brancos  nas  eleições  municipais  nos  coloca  em  alerta,  uma parte

expressiva  da população sinalizou descrédito  e  desilusão com o sistema político  brasileiro e isso também é

reflexo de um modelo eleitoral que se afasta do debate de ideias e de um processo de criminalização da política

e dos movimentos sociais. A reforma eleitoral de Eduardo Cunha representou um retrocesso, por isso, disputar

um novo sistema político, alterando o modelo eleitoral  por meio de uma reforma política democrática e popular,

é essencial. 

Estamos em luta e resistindo contra os desmandos do curto governo golpista. Sabemos que a juventude, o povo

negro, os pobres, as mulheres e a população LGBT serão os setores mais massacrados pelo desmonte de políticas

sociais arquitetado por Temer. Já são essas as caras da resistência: cerca de 208 escolas e institutos federais

ocupados,  2 universidades ocupadas e paralisadas,  muitas passeatas e manifestações nos quatro cantos em

defesa do nosso país. 

A radicalidade na defesa do Brasil faz parte do DNA da União Nacional dos Estudantes, que ao longo de quase 80

anos sempre tremulou alto sua bandeira nas lutas do 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

incendiar o Brasil contra o governo golpista e em defesa dos nossos direitos. Nossa pauta de resistência para os

próximos dias será:

- 19 de outubro – Paralisação Nacional Contra os Cortes no FIES.

- 24 de outubro – Dia Nacional de Luta do Movimento Educacional.

- 11 de novembro – Greve Geral.

União Nacional dos Estudantes 
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