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cerca de três mil pessoas vão às ruas clamar ao Executivo por melhorias, à câmara por leis de interesse público e à Justiça por celeridade 

VEM PRA RUA, PARACATU!

BICHO PEGOU NA CÂMARA

Cidadãos põem a boca no mundo. Ninguém cala grito da verdade

Manifestantes cobram empenho dos vereadores

- O governo já gastou 40 bi-
lhões de dólares com a Copa 2014 
e a expectativa é gastar mais 35 
bilhões. Enquanto isso, educação 
e saúde estão totalmente esqueci-
das. A justiça brasileira é uma car-
roça velha, não consegue prender 
os culpados no mensalão. 

- A polícia não resolve o pro-
blema da criminalidade em Para-
catu e no Brasil. Presos andam ar-
mados e usam drogas dentro das 
penitenciárias. O Poder Executivo 
elabora obras superfaturadas. O 
Legislativo é um covil de ladrões 
e o povo precisa acordar para mu-
dar a política brasileira.”

Este discurso indignado, feito 
a O Movimento pelo professor, 
pesquisador e historiador Marcos 
Spangnuolo, explica alguns dos 
motivos que levaram cerca de3 
mil pessoas a tomarem as ruas 
de Paracatu, na manhã de 22 de 
junho.

O protesto - que durou mais 
de duas horas sem nenhum regis-
tro de depredação ou violência - 
exigiu das autoridades melhorias 
no sistema de transporte coleti-
vo, saúde, educação, segurança, 
esporte, lazer, apoio aos projetos 
sociais e combate às drogas. 

Adesão - A concentração se 
deu na Praça Firmina Santana e, 
aos poucos, o movimento deno-
minado Vem Pra Rua Paracatu!, 
que começou na internet, foi 
crescendo com os participantes 

portando faixas, cartazes, apitos, 
rostos pintados, nariz de palhaço 
e bandeiras do Brasil.

O grupo - formado por crian-
ças, jovens, adultos e idosos - 
passou pelas principais avenidas 
e ruas e terminou o protesto na 
porta da Prefeitura, onde come-
çou a recolher assinaturas em 
abaixo-assinado com as reivindi-
cações, destinado ao prefeito e à 
Câmara de Vereadores. 

Por onde passavam, os mani-
festantes ganhavam mais adesão. 
O jovem Dimas Souza, não reside 
em Paracatu, mas vestiu a camisa 
do movimento para pedir mais 
segurança. 

“Não sou de Paracatu, mas 
tenho muitos amigos aqui e não 
podemos admitir que o sangue 
continue derramando no Municí-
pio. A violência está demais, toda 
semana temos notícias de pelo 
menos uma pessoa assassinada ou 
vítima de tentativa de homicídio. 
Isso tem que acabar”, disse o vi-
sitante.  

Policiais organizaram o trânsi-
to com o objetivo de não atrapa-
lhar a manifestação que seguiu em 
ordem.  
Tráfico - A universitária Janai-

na pintou o rosto, levou cartaz e 
soltou o grito pedindo uma ação 
mais eficiente no combate ao trá-
fico de drogas. 

“Estou indignada, em todos 
os cantos da Cidade tem pessoas 

A Reunião Ordinária do Le-
gislativo Paracatuense, da noite 
de 24 de junho, foi praticamente 
interrompida por cerca duzentos 
manifestantes do movimento Vem 
Pra Rua Paracatu!, que cobravam 
mais empenho dos 17 vereadores 
em favor do povo. 

Antes da reunião, o grupo já se 
concentrava em frente à Câmara 
com faixas e cartazes, cobrando do 
governo municipal, o fim do nepo-
tismo, melhorias na saúde, educa-
ção, segurança pública e lazer.

Quando a reunião começou, 
a manifestação tomou o plenário 
e o presidente da Casa, vereador 
Glewton de Sá (PMDB), suspen-
deu a sessão e abriu espaço na Tri-
buna a um representante do grupo 
- o estudante universitário Flaber 
Abiatar.

 Constituição - Flaber expli-
cou que o grupo não estava apenas 
acompanhando um modismo pas-
sageiro: as reivindicações e protes-
to dos jovens que querem mostrar 
suas caras nas redes sociais.

“Pois bem, se Vossas Exce-
lências estiverem pensando desta 
forma, julgo-os  enganados pela 
opinião manipulada da mídia”, 
provocou o estudante, que prosse-
guiu em tom  professoral, alegan-
do que aprendemos tudo errado 
sobre o País que, segundo ele, ain-
da não teve o seu dia de indepen-
dência.

“Ainda estamos com aquele 
grito entalado na garganta e que, 
na verdade, nunca foi dado: Inde-
pendência ou Morte”, explicou o 
representante do grupo. 

Outro motivo alegado pelo 
jovem para os paracatuenses e os 
brasileiros irem às ruas é que a 
Constituição foi promulgada há 24 
anos e os direitos nela assegurados, 
como educação, saúde e segurança, 
não são assegurados, ao povo.

Enquanto isso - alegou o es-
tudante - o País já gastou R$ 33 bi-
lhões com a Copa do Mundo, em 
menos de seis anos. “Há quanto 
tempo esperamos por investimen-
tos maciços como estes nos direi-
tos constitucionais mais básicos? 
Há 24 anos”,  perguntou e respon-
deu Flaber Abiatar. 

Interesses - O estudante asse-
verou que os direitos constitucio-
nais não são assegurados e os três 
poderes da República não dão a 
mínima importância a isso, assim 
como os vereadores que apresen-
tam projetos dissociados do inte-
resse público.

“Faltam leitura e compreensão 
das reais necessidades e demandas 
do povo paracatuense”, advertiu. 

O representante do movimen-
to Vem Pra Rua Paracatu! afirmou 
também que os vereadores estão 
distanciados, dispersos e individu-
alistas. “Preocupam-se apenas em 

representar os partidos, grupos ou 
pessoas que se acham donos do 
Município”, sintetizou.

O resultado desse processo po-
lítico às avessas, segundo o estu-
dante, acaba  em mortes, roubos, 
estupros e outras mazelas. Isto 
porque os vereadores “nos repre-
sentam apenas na teoria. Na práti-
ca, permanecemos sozinhos”.

Flaber finalizou, observando 
que os vereadores visitam nossas 
casas para pedir votos e nós não 
escondemos a cara. “Gostaríamos 
que V. Exas. não se escondessem 
quando for votar algum projeto, 

 

Flaber, na Câmara:  Faltam 
leitura e compreensão das reais 
necessidades e demandas do 
povo paracatuense

Cerca de 200 manifestantes interrompem a sessão da Câmara

NOVaS 
rEIVINDIcaÇÕES

Durante o discurso de Fla-
ber, os manifestantes fizeram 
outras reivindicações aos ve-
readores, além das apresenta-
das na passeata do dia 22 de 
junho. Algumas delas: 

* Convencer o prefeito a 
decretar calamidade pública 
em relação à segurança públi-
ca;

*Fim de voto secreto; 
*Aumento do número de 

efetivo da Policia Militar, equi-
valente ao de Unaí ou maior;

*Implantação da Guarda 
Municipal;

* Humanização no aten-
dimento e melhor gestão no 
Hospital Municipal 

* Ônibus adaptados para 
receber, a qualquer hora do 
dia, deficientes físicos;

* Metade do valor das pas-
sagens de ônibus de transpor-
te coletivo a qualquer hora do 
dia a estudantes;

* Corpo de Bombeiros de 
Paracatu; 

* Melhoria dos transportes 
escolares na zona rural;

* Investimentos das em-
presas privadas e públicas nos 
projetos sociais/esportivos.

pois, temos direito de saber o que 
Vossas Excelências têm realizado 
em prol de uma Paracatu melhor.”

Resposta - Os vereadores 
ouviram atentamente as reivin-
dicações. Alguns até elogiaram a 
iniciativa e manifestaram apoio 
aos manifestantes. O presidente 
da Casa, Glewton de Sá,  solicitou 
aos líderes do movimento “Vem 
Pra Rua Paracatu”, um documen-
to oficializando as reivindicações 
para análise mais criteriosa do par-
lamentares e possíveis  providên-
cias  a favor do povo paracatuense.  

traficando. Será que as autorida-
des não enxergam que as drogas 
estão acabando com a juventude 
e destruindo a sociedade paraca-
tuense? O que queremos é uma 

amor”. Próximo ao Hospital Mu-
nicipal, a passeata fez um minuto 
de silêncio e rezou o “Pai Nosso”, 
pedindo a Deus pelas pessoas in-
ternadas ali. 

“Foi simplesmente sensacio-
nal. Um dia que ficará marcado 
na lembrança de todos aqueles 
que participaram. Dava orgulho 
ver as ruas lotadas, o povo unido 
por interesses comuns e sem vio-
lência”, comemora o universitário 
Luiz Carlos.

Segundo os organizadores, o 
movimento “Vem Pra Rua Pa-
racatu!” vai continuar e o grupo 
volta as ruas assim que for neces-
sário. 

Noroeste - A exemplo de 
Paracatu, várias cidades do No-
roeste de Minas aderiram ao mo-
vimento que toma conta do País. 
Na sexta-feira, 21 de junho,  cerca 
de 100 pessoas manifestaram-se 
nas ruas de Vazante. No sábado, 
à noite, foi à vez da população 
de João Pinheiro, Guarda-Mor e 
Unaí mostrar indignação por tudo 
que vem acontecendo no Brasil.

aS rEIVINDIcaÇÕES
•Imediata solução para a segurança pública de Paracatu; 
•Fim do voto secreto na Câmara dos Vereadores e maior trans-

parência na destinação das verbas municipais; 
•Reorganização e coordenação das Polícias Civil e Militar. Au-

mento do efetivo e aquisição de melhores viaturas. Criação de 
rondas ostensivas motorizadas e não motorizadas por dupla que 
percorram as ruas nos horários mais críticos; 

•Melhoria da iluminação das vias públicas; 
•Limpeza dos terrenos e logradouros onde podem ocultar cri-

minosos; 
•Melhoria da gestão na saúde pública, ampliando postos de 

atendimento nos bairros maiores e mais afastados. Aumentar o 
número de agentes de saúde; 

•Aceleração dos processos jurídicos que tramitam no Fórum 
sem solução; 

•Adequação dos transportes urbanos e a segurança no meio ru-
ral; 

•Adequação do transporte urbano para portadores de defici-
ências; 

•Melhorar as vias de transportes e a segurança no meio rural; 
•Direito a meia passagem para estudantes em todos os horários; 
•Ampliar investimentos em projetos sociais educativos para 

adolescentes e jovens a fim de reduzir a criminalidade.
•Exigir mais investimentos de responsabilidade social das gran-

des empresas que exploram as riquezas do município.

cidade sem violência”, disse. 
Para Lhais, que também é es-

tudante, motivos não faltam para 
se manifestar, “basta olhar o des-
caso com o dinheiro público e a 

falta de respeito e de valorização 
ao trabalhador, ganha migalhas 
e ainda tem que conviver com a 
corrupção na Cidade e no País.”

A jovem Carla Gomes pin-
tou o rosto e colocou nariz de 
palhaço para mostrar que o pa-
racatuense não é palhaço e está 
vendo o descaso com a saúde e 
educação. “Os políticos têm que 
aprender que a população não é 
boba e muito menos palhaça para 
ser enganada. O povo acordou e 
não admite mais desvio de dinhei-
ro”, garantiu a estudante. 

Sem partidos - De acordo 
com Fernando Martins - um dos 
organizadores - desde o início 
deixaram claro como queriam 
a manifestação. “Sem violência. 
A intenção é fazer manifestação 
apartidária e sem violência. Gra-
ças a Deus tudo aconteceu como 
foi planejado”, disse.

Os manifestantes chamaram 
a atenção quando, por um longo 
período, entoaram o Hino Na-
cional e o verso “sou brasileiro, 
com muito orgulho, com muito 

A passeata  percorreu as principais avenidas e ruas da cidade e se concentrou em frente à Prefeitura 

O professor Spangnuolo põe a boca no mundo: A justiça brasileira é uma carroça velha

Enquanto um 
grupo pede 
espaço para 
o skate, um  
jovem solitário 
pede cura para 
corrupção

Este jovem manda um duro 
recado à população e aos políticos


