entrar na universidade e

SOMAR NA LUTA!
Tá um absurdo esse ENEM em meio a
pandemia! Expondo mais gente à COVID-19 e
ainda deixando milhares de nós fora das
salas! Mas não é só o ENEM que tá tirando
nosso sono, né? A vida tá mais cara e
ficou cada vez mais difícil sonhar em
estar na universidade, conseguir uma
bolsa (atualmente de só R$400) e se
dedicar aos estudos e à pesquisa.

ESTUDANTE TAMBÉM PRECISA DE UMA
VIDA DIGNA E O BOLSONARO TÁ
ROUBANDO ESSE NOSSO DIREITO!
Durante a crise
do COVID-19, os
bilionários
ficaram ainda
mais ricos,
O DE CIMA SOBE,
enquanto o preço
O DE BAIXO DESCE!
dos alimentos
subiu mais de 20%
(AS MENINAS, 1999)
no último ano.
O governo Bolsonaro escolheu seu lado e não é com o
povo. Para a educação pública, só tem migalha e pros
bancos tem bilhão.

AÇÃO DIRETA É A ARMA QUE NÓS TEMOS
CONTRA ESSES ATAQUES!

Tá achando que precisamos é lutar por uma vacinação
para todas, ir às ruas defender a educação pública e
derrubar o governo genocida de Jair Bolsonaro? Então
tamo juntos e juntas! Para fazermos diferença, é
preciso fazer parte da luta organizada e nos fazer
presentes como estudantes que sonhamos um outro mundo.
É preciso fortalecer o movimento estudantil e construir
a resistência popular! Por isso, queremos convidar você
a conhecer e participar da nossa tendência estudantil.
Não se acanhe, pra saber mais, siga nossas redes
sociais e escreva pra gente!

COMBATER O VÍRUS E TAMBÉM OS VERMES!
RESISTÊNCIA POPULAR
ESTUDANTIL - FLORIPA
rpefloripa@riseup.net
@rpefloripa
/rpefloripa
rpefloripa.libertar.org

COLETIVA AUTÔNOMA ESTUDANTIL
JOINVILLE
colaetendencia@gmail.com
@colaestudantil
/colaestudantil
@colaestudantil

UM POUCO DA NOSSA ATUAÇÃO EM 2020:
No ano passado, junto com outros movimentos sociais
espalhados pelo Brasil, promovemos a Campanha Nacional de
Luta por Vida Digna. A Campanha foi estruturada em diversos
eixos temáticos que reivindicaram: saúde pública e universal,
dispensa remunerada e renda social permanente, direito à
moradia digna, abastecimento alimentar por redes de apoio
mútuo, reforma agrária popular, o fim da violência contra a
mulher e o fim do desmonte na educação pública.
Além disso, promovemos
ações pelos direitos dos
povos originários e tradicionais, da população
LGBTQIA+ e contra o genocídio do povo preto, pobre e
periférico.

Para saber mais sobre a Campanha, acesse:

reporterpopular.com.br/
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