
Mais de 12 mil saem às ruas de BH em Defesa da Democracia 

Belo Horizonte - MG 

"Não vai ter golpe”, “Que os ricos paguem a conta”, “Fora Levy” e “Fora Cunha” foram os 

gritos de mais de 12 mil manifestantes nesta quinta-feira (20), em Belo Horizonte, no Ato em 

Defesa da Democracia e contra o Golpismo. Com faixas e cartazes, com pedidos de mais 

direitos e democracia, além de reforma agrária, reforma politica, combate a corrupção, à 

terceirizção, ao ajuste fiscal e a retirada de direitos, os manifestantes se  concentraram na 

Praça Afonso Arinos, no Centro da capital mineira. A marcha, iniciada por volta das 17 horas, 

percorreu as ruas da Região Central, passando em frente ao Ministério da Fazenda, na Praça 

Sete e se encerrou na Praça da Estação, com atividades culturais. 

Durante o trajeto, os manifestantes realizaram dois atos. O primeiro foi em frente à sede do 

Ministério da Fazenda, em protesto contra o ajuste fiscal. Os manifestantes gritaram “fora 

Levy” e soltaram balões em frente ao prédio para chamar a atenção da população. O segundo 

foi em frente à sede da PBH, quando os presentes protestaram contra o segundo aumento da 

tarifa de ônibus em menos de um ano. “O prefeito aumentou a passagem para atender os 

interesses dos empresários. E esse aumento não significou melhoria da qualidade do serviço 

prestado”, destacou o integrante do Levante Popular da Juventude, Bruno Duarte. 

A marcha prosseguiu pela avenida Afonso Pena. Diversos outros temas foram abordados, 

como a luta contra a terceirização, contra a redução da maioridade penal, conta os despejos 

da ocupação Isidora, a urgência da reforma agrária e a defesa da da Petrobras. “Esse foi um 

dos maiores atos que Belo Horizonte já viu nos últimos tempos e o maior ato de 2015. 

Lutamos pela democracia, por mais direitos e afirmamos ‘não vai ter golpe’”. Lutamos também 

contra o ajuste fiscal. A classe trabalhadora não vai pagar a conta. Propomos a taxação das 

fortunas, dos lucros dos bancos, a reforma política, para combater a corrupção", destacou a 

presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/MG), Beatriz Cerqueira. 

Além da CUT/MG e da CTB, participaram da manifestação Levante Popular da Juventude, MST, 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Brigadas Populares, MLB – Movimento de Luta 

nos Bairros Vilas e Favelas, UNE – União Nacional dos Estudantes,  Federação Nacional dos 

Urbanitários – FNU, Federação Única dos Petroleiros – FUP, Confederação Nacional dos 

Metalúrgicos – CNM-CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, 

Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte – Ames-BH, 

Quilombo,  UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UJR – União Juventude 

Rebelião, UJS – União da Juventude Socialista, Movimento Luta de Classes – MLC, Marcha 

Mundial das Mulheres, Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos – MTD, 

Circuito Fora do Eixo, Mídia Ninja, Movimento Mundo do Trabalho Contra a Precarização – 

MTCP, Unidade Popular pelo Socialismo – UP, Frente Brasil Popular, Sindicatos CUTistas (Sind-

UTE/MG, Sindados, Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Sindieletro, Sindágua, Sind-

Saúde, Sindicato dos Petroleiros, Sindifes, Sindimetro, Sindsep, Sindicato dos Metalúrgicos de 

BH, Contagem e Região, Sindibel, entre outros), sindicatos filiados à CTB, Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

Crédito: Ivan Lúcio 
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