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Ocupar as ruas, conquistar 10% do PIB para a educação! 

O Brasil vive um momento ímpar, as cotas são realidade, conquistamos a meia entrada na 

Copa, descobrimos o pré sal e as vésperas de consolidar a histórica bandeira dos 10% do PIB 

investidos em educação, a UBES completara 65 anos com a honra de trazer consigo as mais 

nobres lutas da juventude. Somos herdeiros da campanha O Petróleo é nosso, somos os que 

não se curvaram às ditaduras, carregamos em nosso DNA a luta em defesa da democracia e 

soberania nacional, o DNA dos que ocuparam as ruas com caras pintadas. Temos orgulho de 

ser a turma que lutou contra o retrocesso neoliberal e que construiu um novo tempo pro 

Brasil, mas se é verdade que o nosso país mudou, também é verdade que queremos e 

podemos muito mais! 

O desafio de 2013 e a qualidade da educação, isso significa uma escola conectada com o 

século 21 e o desenvolvimento nacional, com participação e democracia, professores 

valorizados e currículo que permita aproveitar as vocações locais. Não podemos pensar nessa 

escola sem pensar num investimento robusto, por isso a UBES tem se colocado na linha de 

frente da luta por um financiamento a altura da escola necessária para esse novo Brasil, entre 

passeatas e twitaços, passagens em salas de aula e atos, aprovamos por UNANIMIDADE na 

Câmara dos Deputados, nos marcos do PNE, o direcionamento dos 10% do PIB para a 

educação. Encerramos o ano com chave de ouro com a Medida Provisória que prevê 100% dos 

royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do pré sal investidos em educação, sendo 

encaminhada pela Presidenta Dilma ao Congresso Nacional, como estratégia para atingir os 

10% do PIB.  

Estamos na cara do gol, frente a frente com o goleiro, não podemos vacilar. Recaem sobre os 

nossos ombros os sonhos de gerações. Nossa luta e mobilização nos trouxeram até aqui e 

devem ser nossa principal arma ate a vitória final. Por isso, mais uma vez, a UBES convoca os 

estudantes brasileiros a honrar nossas tradições, invadir as ruas de cada cidade e transformar 

os rumos da nossa nação. 

 

“10% do PIB pra educação 

A Câmara aprovou e não abrimos mão!” 


