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Há mais de 20 anos que não se via, 
Um Brasil mobilizado na dor e na alegria. 
2013, ano marcado pelas manifestações, 
O povo voltou ás ruas para expressar as suas reivindicações, 
Aproveitando os jogos da Copa das Confederações e os jogos do Brasil, 
Fizeram passeatas e reuniram multidões pra lá de mil. 
 
Mandaram um recado direto para os governantes, 
Dizendo para eles que não aceitam a política adotada agora e antes. 
São  negociatas e muito jogo de interesse que não atendem os anseios da população, 
E Partidos fictícios que só aparecem na época da eleição. 
Artimanhas do capitalismo que se revesti de várias roupagens pra se manter no poder 
Por isso Reforma Partidária agora e já! O povo não agüenta mais esse proceder. 
 
Como forma de barrar e conter nas passeatas e à multidão 
A repressão colocou também nas ruas  o seu batalhão. 
Em Fortaleza para frear as tropas armadas para que elas não avançassem mais, 
Um corajoso e destemido aposentado, Silvio Mota,  Juiz de Paz; 
Ficou na frente dos mélicos e enfrentou a policia, colocando as mãos na cintura 
Num ato de bravura, mostrou que nunca teve medo nem nos tempos negros da ditadura. 
 
Outro episodio de destaque de fazer pena e dó, 
É a devastação, em Fortaleza, do Parque do Cocó. 
Em nome da mobilidade urbana, estão querendo construir um viaduto, 
Destruindo a natureza, que é das crianças e dos adultos. 
Mas existe outra solução, que segundo alguns é mais onerosa, é o túnel. 
Temos a guerra do poder econômico com o ecológico sustentável, briga desigual e cruel. 
 
Obras faraônicas e superfaturamento 
Divorcio já! Para esse falido, vergonhoso e ilícito casamento. 
O povo passando fome e no país ainda existe o racismo e a miséria quase absoluta, 
É verdade que no passado foi muito pior, mas devemos persistir com as Bandeiras de Luta.  
Contra qualquer  opressão, garantindo o alimento na mesa do trabalhador e sua família. 
Para  quem e para quê construções monumentais se vivemos cercados numa ilha. 
 
Trancafiados nos carros pretos e/ou nas gaiolas dos apartamentos, 
Com medos de assaltos nos escondemos com fobias, distúrbios e sofrimento. 
Até nas pacatas cidades do interior a violência chegou retirando a paz alvuras, 
E famílias com cadeiras nas calçadas hoje não se vê mais, isso ficou pra trás. 
O crack era a alegria do futebol, era quem jogava um “ bolaço” , querido por todo mundo, 
Hoje é uma droga avassaladora que corroem os indivíduos com estragos profundos.  
 
Os  jovens e adolescentes estão morrendo e temos um estado crônico de agressividade 
O consumo do crack contribui para que o Brasil seja o 4º, em homicídios nas cidades. 



A população cada dia mais envelhecendo, e, quem ira cuidar dos idosos e das crianças! 
Por que era nos jovens e nos adolescentes que depositávamos as nossas esperanças. 
No Brasil se morre mais por doenças cardiovasculares, neoplasias e causas externas. 
Sem uma massa produtiva, não cresceremos e nem caminharemos, nos faltará pernas. 
 
O IDH  subiu para a escala de 0,77 a 0,75, ocupando o Brasil uma razoável posição, 
Foi motivo de comemoração sendo isso um dos pontos positivos da Gestão. 
Os especialistas da economia política devem controlar a inflação para que não dê saltos, 
Alguns produtos da cesta básica já estão com os preços  bastante altos. 
Temos no Brasil o Movimento Passe Livre por que o preço das passagens é aberração. 
Com o alto custo de vida, transporte caro e sem alimentação, ninguém segura o coração. 
 
Os oportunistas de plantão, com sede de poder pregam a volta ao passado, 
Cuidado que estão querendo tirar proveito, e conquistar os menos desavisados. 
Tivemos alguns avanços significativos e grandes conquistas agora é só seguir em frente, 
Em 2014 teremos mais uma eleição para Deputados, Senadores e Presidente. 
O Brasil está no rumo certo, é só votar nos defensores do povo, “Ficha Limpa”; 
Limpa de idéias, projetos políticos, condutas e atitudes, reforçando a oportunidade impar. 
 
Outra reivindicação que caracteriza a transparência é o voto aberto 
Os Deputados e Senadores devem mostrar o voto, pra sabermos se votaram certo. 
Os nossos representantes devem manter a coerência defendendo os interesses do povo, 
Ratificando a confiança que depositamos neles e garantindo o voto de novo. 
 Pra quê voto secreto, se vivemos numa pseudo democracia! 
Isso é incoerência, insulto ao Controle Social e abala as estrutura da cidadania.  
 
Evite os tapinhas nas costas e os discursos bonitos e inflamáveis 
Que é um tanto quanto parecido, porem a trajetória é um dos pontos identificáveis. 
Observe se o seu candidato votou em projetos que beneficiam a população, 
Será que fez falcatruas passando a mão no dinheiro do povo e  está metido em corrupção. 
O Projeto Político deve ser o divisor de águas, de que lado o seu candidato se encontra, 
Esteve sempre do lado do povo, a favor de suas reivindicações ou esteve contra. 
 
Avante! Brasil com “S” 
Quando o IDH sobe a qualidade de vida cresce, 
A longevidade e o acesso à educação se torna uma realidade 
Tanto nas capitais como nas outras cidades. 
A mortalidade infantil que era deplorável no Brasil, já não nos assusta mais, 
Caiu, 73% em 20 anos, 58 para 16 por mil nv, mostrando que somos uma nação tenaz. 
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