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VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL) – Comunicação de
Líder: Sr. Presidente, Ver. Mendes Ribeiro, eu gostaria de fazer uma
saudação especial a todas as pessoas, porto-alegrenses e demais
brasileiros, que, no dia de ontem, levantaram, ergueram as suas
vozes contra o desmonte da educação do nosso País, contra os
cortes propostos pelo governo federal. Não vamos aceitar essa lógica
de dizer que é um contingenciamento; não é contingenciamento.
Contingenciamento é quando se cortam supérfluos, e nós não
podemos tratar a educação, a saúde e a segurança da nossa população como coisas
supérfluas. São bens preciosos, necessários e essenciais à nossa população. Portanto,
parabéns a todas as pessoas que lotaram as ruas das principais cidades deste País.
Tivemos também muitas manifestações no interior, estamos ainda aguardando o final da
contabilidade das participações aqui na nossa capital, mas, como eu estava lá, pude
perceber a movimentação, creio que, tranquilamente, o número tenha passado de 30, 40
mil pessoas. Outras capitais tiveram um aporte muito mais significativo, nós tivemos, em
Minas Gerais, na capital dos mineiros, Belo Horizonte, 250 mil pessoas nas ruas contra o
desmonte da educação no nosso País.
Ontem mesmo eu fiz a manifestação, em período de liderança pelo meu partido, o PSOL,
portanto, falando em nome do Ver. Roberto Robaina e da Ver.ª Karen Santos, saudando
aqueles que estavam indo às ruas, e, hoje, o orgulho que eu tenho como professor é
maior ainda, porque vi um engajamento massivo de colegas professores, de estudantes
de todas as idades, desde crianças bem pequenas, acompanhando irmãos e pais, até
pessoas bastante idosas, aposentados, aposentadas, as ruas foram inundadas por uma
grande força, uma grande corrente em defesa do nosso bem maior.
Fica aqui a nossa grande saudação, os nossos parabéns à população brasileira que
ontem deu uma demonstração clara do quanto apreço nós temos pela educação do nosso
povo, não apenas a educação universitária. O contingenciamento, como diz o governo –
na nossa visão é o corte –, atinge todos os níveis de ensino, desde a educação infantil,
passando pela educação básica, ensino fundamental e médio, e também as
universidades. Essas, por sua vez, produtoras de conhecimento inestimável para o
desenvolvimento de uma nação. No nosso País, mais de 80% do conhecimento técnico e
científico é produzido no interior das universidades públicas – públicas! Portanto, nós
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precisamos desse investimento, estamos vivendo momentos assustadores, onde a
soberania do nosso País, da nossa Nação está em risco, porque o País encontra-se na
mão de lunáticos, um Presidente que tem problemas, com filhos que têm problemas muito
piores, aconselhados por um lunático que mora nos Estados Unidos há décadas, e isso
está desestabilizando e desestruturando o nosso País. Isso não é bom para ninguém, não
é bom para nós, pessoas adultas com responsabilidades; não é bom para os nossos
pequenos e muito menos para aqueles que estão por vir, que são o futuro do nosso País.
Precisamos levantar as nossas vozes e, em coro, dizer: não queremos isso, não é o
projeto de governo que queremos; nós queremos um país soberano, um país altivo, um
país desenvolvido, e não um país que presta continência a outras nações. Não vamos
aceitar essa lógica. Portanto, parabéns a todos aqueles que, com bom senso, com suas
vozes, com seus corações abertos, foram às ruas dizendo: “Não! Não é isso o que nós
queremos para nosso futuro!”. Mais uma vez, parabéns aqueles que tomaram as ruas do
País ontem, e não foi a última vez, foi apenas a primeira de muitas outras. Um grande
abraço.
(Texto sem revisão final.)
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