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Fomos às ruas aos milhões em 2013 e, agora, 
governos e patrões querem empurrar para nós a 
conta da crise econômica que eles mesmos 
causaram! 2015 começou no Brasil com sérios 
ataques a direitos.
O aumento das tarifas e a inflação fazem nosso 
dinheirinho sumir! O PL 4.330 (Lei das Terceirizações) 
é uma ameaça terrível a direitos trabalhistas, pois 
terceirização é igual à salário menor, menos estabili-
dade e mais acidentes. Quem mais sofre com isso? A 
juventude!

Em meio à crise econômica, Dilma/PT indica ministros 
como Kátia Abreu e Joaquim Levy, inimigos históricos 
dos direitos sociais, para operar a política de ajustes 
fiscais que corta verba da educação, da saúde e da 
previdência, mas mantém os lucros dos patrões. Ou 
seja: o Governo Federal/PT beneficia os de cima e tira 
dos de baixo. Ô tristeza, e ainda tem gente que 
chama a Dilma de mãe! Piada!

Diante da crise, o que tem feito os governos estaduais 
e federal? A cada dia aparece um novo ataque contra 
nós, estudantes e trabalhadorxs! Já aprovaram um 
ataque ao seguro desemprego, que afeta principal-
mente a juventude, que já tem menos estabilidade de 
emprego. Não somos nós que temos que pagar pela 
crise que os governos e as empresas criaram!

A educação não escapou da tesoura do governo 
federal. Já foram cortados R$7 bilhões e as universi-
dades estão em crise, que vem sendo respondidas por 
greves e ocupações de reitoria em todo o país. Isto 
acontece porque a educação nunca foi prioridade para 
nenhum governo neste país e com a Dilma (PT) não é 
diferente. Pra nós, a educação é um direito de todos e 
dever do Estado! Infelizmente, a maioria da juventude 
brasileira tem este direito negado, pois não tem acesso 
ao ensino superior.
A “Pátria Educadora” não passa de um slogan eleitoral, 
já que o governo investe menos de 4% do PIB em 
educação. Por isso, falta professor, funcionário, estru-
tura, R.U, moradia, transporte, verba pra viagens, 
pesquisa, extensão etc. As taxas de evasão crescem, 
pois o governo não dá condições de permanência. E a 
galera do FIES passou o maior sufoco esse ano, difer-
ente da propaganda, com o aditamento e novas 
adesões. Milhares estão prejudicados por estes cortes. 
É sofrimento pra estudante, mas pros tubarões do 
ensino é mil maravilhas e altos lucros ($.$)

Por isso, defendemos 
uma educação pública, 

gratuita, universal, 
laica e libertadora! A 

educação sexista, 
racista e patriar-
cal é reproduzida 

ainda hoje no 
Brasil, tornando 

esse ambiente insu-
portável para excluí-

dxs e oprimidxs e, por 
isso, convidamos você a lutar por uma educação com-
prometida com a transformação da realidade, contra as 
desigualdades e opressões! Em defesa de cotas sociais 
e raciais em todas as IES!

A educação não pode ser uma mercadoria, porque é um 
direito que deve ser garantido com qualidade e, por 
isso, defendemos o investimento de 10% do PIB para a 
educação pública JÁ! A evasão estudantil, especial-
mente de negrxs, mulheres e LGBTs, é uma triste reali-
dade que só pode ser combatida com política de 
permanência nas universidades públicas e privadas e, 
para garantir isto, lutamos por 2,5 bilhões para o PNAES 
(Programa Nacional de Assistência Estudantil), afim de 
garantir bandejão em todos os Campi, creche, residên-
cia e transporte gratuitos e ampliação das bolsas!

Quase 80% das vagas no ensino superior, segundo o 
PNAD, são privadas e, por isso, estamos ombro a ombro 
na luta com os estudantes de faculdade privada contra 
o aumento abusivo das mensalidades, em defesa da 
permanência e para que a educação não seja uma 
mercadoria!

A UNE é a mais importante entidade do ME brasileiro 
que já organizou importantes lutas, mas hoje age 
como um escudo das políticas do Governo Federal, 
como uma entidade burocratizada, aparelhada e 
sem autonomia. É a velha forma de fazer política. E 
vamos mandar uma real: isso é culpa da direção 
majoritária da UNE, vinculada ao PCdoB e ao PT.

Somos Oposição de Esquerda para que a UNE volte 
às lutas com democracia e autonomia em relação a 
governos e reitorias, novas práticas e com uma 
atuação RADICAL nas ruas pelo combate à 
exploração do capitalismo, contra a institucionali-
dade apodrecida e corrupta, pelo fim do machismo, 
do racismo e da homofobia!

Neste momento, a UNE deve ser uma importante 
ferramenta de mobilização para uma saída política da 
crise à esquerda! Para isso, a UNE deve sair do lado 
do governo e ficar ao lado das lutas estudantis e da 
classe trabalhadora! Defendemos democracia real já 
na UNE! Eleições diretas! Jornada de Lutas da UNE 
pela base, em cada IES!

ANTICAPITALISTA!
motivos para ser

O capitalismo, siste-
ma político-econô-
mico, explora 99% do 
povo de todo o plan-
eta para os privilé-
gios de apenas 1%!
Para isso, trans-
forma a força de 
trabalho em lucro, de 
forma que o rico cada 
vez fica mais rico e o 
pobre cada vez mais 
pobre!
O mundo é dividido em 
classes sociais, e nosso 
lado é com a classe 
trabalhadora contra toda 
exploração e opressão do 
capitalismo!
O capitalismo explora todo mundo que vive do seu 
próprio trabalho, especialmente mulheres, LGBTs 
e negros e negras;
Esse sistema que aprisiona o povo trabalhador 
também é o mesmo que destrói a natureza e tem 
levado a humanidade para um colapso histórico: 
aquecimento global, crise hídrica, secas, 
enchentes, etc.

Ainda querem tirar o pouco que temos! 
Nenhum direito a menos!

Que a UNE Por uma

educação
libertadora!

volte a ser
PERIGOSA!

O RUA é um movimento de juventude anticapi-
talista que atua no movimento estudantil e nos 
movimentos sociais. Na RUA, lutamos contra toda 
forma de exploração e opressão, combatendo radi-
calmente o machismo, o racismo e a homofobia! 
Ocupamos as ruas para enfrentar o atual modelo 
de desenvolvimento capitalista aplicado no Brasil, 
que retira direitos da classe trabalhadora, degrada 
o meio ambiente e inverte as prioridades de gastos 
do governo, que financia a dívida pública, banquei-
ros e empreiteiras ao invés de investir em edu-
cação, saúde e em áreas sociais.

Atuamos em centros acadêmicos, grêmios estu-
dantis, DCEs e Executivas de curso, onde defend-
emos um movimento estudantil amplo, independ-
ente do Estado, governos e reitorias. Somos 
oposição à direção majoritária da UNE, fisiologica-
mente atrelada ao governo federal! Somos 
Oposição de Esquerda que não se cala frente às 
injustiças sociais e defende radicalmente a luta 
dos estudantes, em defesa da educação pública!

Quem somos?

#VempraRUA

#Oposiçãode
Esquerda

#Radicaliza
rAsLutas!

Somos Oposição de Esquerda da UNE!

Movimento RUA pra radicalizar as lutas e a UNE!

Vem construir o RUA com a gente, 
porque a juventude tem muito a dizer 
e um mundo pela frente a transformar!

lutarpor
direitos!
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Queremos meios de comunicação populares e plurais. 
É por meio da TV, do rádio e dos grandes jornais que 
se difundem as ideias hegemônicas que perpetuam a 
desigualdade e a opressão, impondo uma cultura 
sobre as outras! Os 50 anos da rede globo merecem 
ser DEScomemorados! Lutamos para acabar com os 
grandes monopólios da mídia corporativa!

A cada 
24h morre um 
LGBT no Brasil e a violência é diária. Um preconceito pode ir muito longe. 
E nós, juventude LGBT, precisamos mudar essa realidade! Aqueles de 
diferentes orientações sexuais e identidades de gênero da 
heteronormatividade instaurada devem ter seus direitos e seu 
respeito garantidos! A luta por visibilidade e libertação é uma luta 
por igualdade e não por diferença! Vem pra RUA comunidade 
lésbica, gay, bissexual, transsexual, travesti e transgênera!

As drogas psicotrópicas tem uso milenar 
na cultura humana! Hoje há uma guerra 
às drogas que é uma verdadeira guerra 
aos pobres, usada pra justificar a militari-
zação dos morros e periferias, violação 
de direitos humanos e assassinatos 

como o de Claudia e Amarildo. Só serve, na prática, 
para criminalização da pobreza e da 
juventude negra. Defendemos a legali-
zação das drogas pra combater o 
narcotráfico e regulamentar o uso!

Na RUA por Democracia REAL JÁ!
Taxar as grandes fortunas! 
Auditoria da dívida pública!
A taxação em 5% sobre fortunas a partir de R$ 50 
milhões possibilita que o orçamento para a 
educação seja dobrado! Essa importante medida 
junto à tributação progressiva sobre o capital 
permite que o Estado tire de quem tem muito e 
invista em educação e mais direitos!

A economia brasileira é dominada pelos interesses 
do mercado financeiro. Metade do que é produzido 
no país é destinado ao pagamento da dívida 
pública com juros e vai direto a banqueiros. Que 
dívida é essa? O povo precisa saber pra onde vai 
seu dinheiro! Auditoria da dívida pública JÁ!

Reforma política
democrática!
O Brasil precisa de uma reforma política que seja 
feita pelo povo e com medidas que 
democratizem radicalmente o poder e liquidem 
com os mecanismos de controle e manipulação 
do poder político! Por isso, defendemos o fim do 
financiamento de campanhas por empresas.

Democratização da mídia!

Na RUA contra as opressões!
Mulheres
Nossa sociedade machista sempre marginalizou as 
mulheres da educação e do espaço acadêmico. 
Entretanto, graças as lutas feministas, elas ocupam 
cada vez mais as universidades. Sabemos que o corte 
de 7 bilhões na educação, se refletirá na assistência 
estudantil, como no auxílio creche, e novamente 
veremos mulheres com dificuldade de permanência. 
Contra o retrocesso, por nenhum direito a 
menos!

Negrxs
Somos filhas/os de 
Dandara e Zumbi, 
símbolos de resistên-
cia. Fomos excluídas/os 
da história, da política e da 
sociedade. Na escola pública, 
só 33% de nós terminaram o 
ensino médio. Sem a perspectiva 
Universidade Pública, REUNI, 
PROUNI e FIES, politicas do 
governo de ampliação do 
acesso, são nossa única 
alternativa. Porém, é tempo de avisar que sem 
assistência estudantil, apenas 6,13% de nós se 
formam em seus cursos superiores. 
Política educacional de incusão racial se faz com 
ACESSO E PERMANÊNCIA.

Abra sua mente, 
LGBT também é gente!

Juventude negra quer viver!

Como se não bastasse retirar os poucos direitos 
que temos, ainda querem reduzir a maioridade 
penal! Isso não resolve o problema da segurança, 
até porque menos de 10% dos crimes no Brasil são 
cometidos por adolescentes. Defendemos investi-
mento social e não cadeia!

Desmilitarizar
as polícias!
E mais: a polícia que 
tá aí só serve pra 
prender, torturar e 
matar pretx e pobre 
nas periferias e, por isso, estamos na luta pela 
desmilitarização das polícias! São inúmeros casos 
noticiados de assassinatos de inocentes nas perif-
erias e defendemos um modelo de polícia que 
defenda e respeite o povo! Amarildo, presente! 
Claudia, presente!

Legalizar as drogas!

Contra a redução da
maioridade penal

Na RUA por MAIS direitos!
Contra a política de ajustes!
A política de ajustes neoliberais de Dilma é um pacote 
que envolve as MPs 664 e 665, a retirada de direitos 
previdenciários, trabalhistas e cortes nos investimen-
tos em áreas sociais. É preciso que a juventude indig-
nada se organize para derrotar estes ajustes, contra 
o PL 4330 das terceirizações, por nenhuma demissão 
aos trabalhadores, defendendo o congelamento no 
preço dos alimentos e aluguéis!

Reforma urbana e
Passe livre estudantil!

Defendemos uma grande 
reforma urbana para pôr 

fim ao déficit habitacional 
no país, pois hoje a 

especulação imobiliária e 
as grandes empreiteiras 

nadam em privilégios, até 
mesmo sendo beneficia-

das pelo Minha Casa 
Minha Vida! Para que 

jovens e trabalhadores 
possam ter acesso a 

seus direitos, é funda-
mental transporte público 

de qualidade, na direção 
do Tarifa Zero! 
Passe livre já!

Campo e 
Meio Ambiente!

Estamos na luta pela 
demarcação dos territórios 
indígenas, por reforma Agrária Popu-
lar e titulação dos quilombos! Devemos 
enfrentar o modelo neodesenvolvimentista pautado 
no agronegócio que assassina os povos do campo, contra a 
PEC 215 e o PL 4048. Pela proibição de agrotóxicos e transgênicos, 
rumo à soberania alimentar!
Defendemos uma educação que seja do campo e para o campo, pau-
tada na realidade de cada comunidade, garantindo acesso à educação, 
cultura, lazer e esporte, para que a juventude do campo não queira ou 

Vem lutar e afirmar equidade de pessoas que só querem SER!

RESPEITO!


