
lutar para 
permanecer
DIREITOS ESTUDANTIS NA UFPR
defesa da educação pública

coletivo quebrando muros



DESEJAMOS 
BOAS VINDAS!

 
 

CONHEÇA 
NOSSO COLETIVO,

 
 

NOSSos direitos
 
 

E nossa luta  
pela educação!



  O Coletivo Quebrando Muros (CQM) 
é composto por estudantes e foi cria-
do em 2012, na UFPR. Lutamos por 
uma sociedade em que não existam 
relações de exploração e opressão 
e, para isso, acreditamos na constru-
ção de movimentos sociais. Eles são, 
para nós, as sementes da nova socie-
dade e devem cumprir com o papel 
de organizar os diferentes setores do 
povo - entre eles, estudantes - para 
que possam protagonizar as trans-
formações sociais desejadas. 

   A partir disso, acreditamos que con-
quistaremos direitos e melhorias 
para  nossas vidas! Pois a conquista, 
manutenção e garantia de uma vida 
digna não acontece pela boa vonta-
de de governantes, mas sim pela luta 
dos movimentos desvinculados de 
partidos políticos e que combatem 
diretamente medidas que nos preju-
dicam. 

  Para superar as desigualdades e 

injustiças da sociedade, faz parte da 
nossa luta buscar uma educação pú-
blica popular, que seja acessível para 
todes. Além disso, vemos o feminis-
mo, o antirracismo e demais com-
bates às opressões como princípios, 
e que devemos nos solidarizar com 
essas lutas e reconhecer a existência 
dos setores e suas demandas especí-
ficas, que não podem ser secundari-
zadas. 

  Surgimos para lutar por melho-
rias na qualidade de ensino, maior 
acesso e condições de permanên-
cia. Frente a um Movimento Estu-
dantil (ME) autoritário e fortemente 
influenciado por partidos políticos e 
seus interesses, buscamos que todas 
as decisões sejam feitas pelas/os es-
tudantes dos cursos, para que todes 
sintam a importância de participar 
da luta pela garantia de seus direi-
tos, pela educação pública, de quali-
dade e para todes!

coletivo 
quebrando Muros 



   Na UFPR, temos café da manhã, almoço 
e jantar. Há RU’s em 4 locais em Curitiba: 
o Central, na Reitoria, no Centro Politécni-
co, no Jardim Botânico e no Agrárias. Do-
centes, técnices e terceirizades também se 
alimentam lá, e são as/os terceirizades que 
garantem o funcionamento desse serviço 
fundamental para nossa permanência!

ESTUDANTE, CONHEÇA E
DEFENDA SEUS DIREITOS

Restaurante Universitário (RU) 

  Trabalhadores terceiri-
zades são submetidos a 
condições desumanas de 
trabalho, descontos arbi-
trários no salário e ame-
aças de demissão pelas 
empresas contratadas pela 
UFPR! Enquanto ME, deve-
mos estar ao lado da luta 
des terceirizades!

  O RU a R$1,30, com três 
refeições todo dia foi con-
quistado pela luta do mo-
vimento estudantil com 
greves e ocupações!  Como 
em 2012, quando, com a 
greve estudantil e ocupa-
ção da Reitoria, garantimos 
o congelamento do preço, 
o funcionamento também 
para o café da manhã, fins 
de semana e feriados!

TERCEIRIZAÇÃO

de onde vem?

r$ 0,50

r$ 1, 30

R$ 1, 30

CAFÉ DA MANHÃ
segunda a sexta: 06h45 às 8h; 
sábados: 8h15 às 9h15; 
dom. e feriados: 8h30 às 9h30

ALMOÇO
segunda a sexta: 06h45 às 8h; 
sábados: 8h15 às 9h15; 
dom. e feriados: 8h30 às 9h30

JANTAR
segunda a sexta: 06h45 às 8h; 
sábados: 8h15 às 9h15; 
dom. e feriados: 8h30 às 9h30



  A Pró-Reitoria de Assuntos Estudan-
tis (PRAE) gerencia os programas de 
auxílio para estudantes com fragili-
dade econômica, tais como o auxílio 
permanência, moradia, refeição e 
creche. Esses benefícios são agrupa-
dos em um programa chamado Pro-
bem. Os editais para inscrição, bem 
como maiores informações sobre os 
programas de assistência estudantil, 
estarão no site da PRAE: 

  Infelizmente, a inscrição e compro-
vação da renda (que deve ser até 1,5 
salário mínimo por membro da famí-
lia) não são garantia de que todas as 
pessoas inscritas conseguirão o auxí-
lio fornecido pela PRAE. 

  Enquanto ME, precisamos lutar 
para que todes que precisam te-
nham acesso às bolsas permanên-
cia! Para garantir uma universidade 
verdadeiramente pública, precisa-
mos ter condições de acesso (cotas) 
e de permanecer nela!

  A UFPR não possui alojamentos. 
Contudo, existem casas com admi-
nistração própria. Para mais infor-
mações, entre em contato:

CELU – Casa do Estudante Luterano 
Universitário
Fone: (41) 3324-3313
www.celu.com.br/

CENIBRAC – Casa do Estudante Ni-
po-Brasileira de Curitiba
Fone: (41) 3262–1912
www.cenibrac.org.br

CEU – Casa do Estudante Universitá-
rio do Paraná

Fone: (41) 3324-1984
ceu-pr.blogspot.com

LAC – Lar da Acadêmica de  Curitiba

Fone: (41) 3262-2633
lardasacademicas@gmail.com

BOLSAS PERMANÊNCIA

   Isenção das taxas nas refeições 
feitas no RU.

AUXÍLIO REFEIÇÃO

   Bolsa de R$ 275,00 mensais 
destinada a estudantes de outras 
cidades.

AUXÍLIO MORADIA

  Destinado a estudantes vincu-
lades ao Probem que possuem 
filhes de 0 a 6 anos, que estejam 
matriculados em Centros de Edu-
cação Infantil particulares ou con-
veniados.

AUXÍLIO creche

  Bolsa de R$ 400,00 mensais para 
custear despesas que a universi-
dade exige.

AUXÍLIO PERMANÊNCIA

CASAS ESTUDANTIS

Editais da PRAE

http://www.prae.ufpr.br/prae/editais/


CEUC – Casa da Estudante Universitária de Curitiba

Fone: (41) 3079-6244
ceucpr@gmail.com
ceucpr.blogspot.com

podiam compareciam às reuniões.

  Dessa forma, demonstraram que 
estavam cientes de seus direitos e 
que exigem condições dignas de 
moradia para que possam estudar! 
Assim, conseguiram o conserto do 
elevador, que passou anos quebra-
do, além da manutenção dos com-
putadores do laboratório de infor-
mática, que contava com  aparelhos 
inativos. Exigiram, também, maior  
segurança, pois era comum casos 
de assaltos e assédios na entrada da 
Casa. 

  A Reitoria, que por anos se esqui-
vou de sua responsabilidade, se viu 
obrigada a fazer sua parte diante da 
organização coletiva das mulheres 
da CEUC. Isso nos mostra como a 
ação direta e coletiva é poderosa!

  A CEUC é mantida pela UFPR, mas 
sua administração é feita pelas mo-
radoras! Em 2017, a gestão eleita 
pela casa propôs uma organização 
autogestionada. Os resultados disso 
mostram a força de um movimento 
organizado e pautado pela interven-
ção direta das pessoas, que pensam 
juntas o que fazer.

  As moradoras da CEUC conquista-
ram diversas melhorias para a Casa 
em reuniões com a Reitoria. Por 
meio de Assembleias, em que todas 
as moradoras eram incentivadas a 
participar e debater, elas organiza-
ram suas pautas de reivindicação, 
analisaram os problemas de sua 
moradia e, juntas, elaboraram pro-
postas e solicitações à UFPR. Após 
organizarem suas demandas coleti-
vamente, todas as moradoras que 

CEUC AUTOGESTIONADA



  O intercampi é um ônibus 
que circula entre os campi da 
UFPR e transporta estudantes 
gratuitamente. Para utilizá-lo, 
basta apresentar carteirinha 
estudantil ou comprovante de 
matrícula e documento oficial 
com foto.

  O serviço conta com quatro 
linhas e os horários podem ser 
encontrados no site da PRAE: 

INTERCAMPI
  Em 2012, o intercampi foi ampliado 
graças à greve estudantil, onde conse-
guimos mais um ônibus, além da am-
pliação dos horários. A greve também 
pautou a criação do intercampi litoral, 
para facilitar o acesso de estudantes 
que precisam viajar para estudar e vol-
tar para suas famílias sem nenhum au-
xílio da universidade, tendo que pagar 
altos valores em passagens rodoviárias 
para terem acesso à UFPR. 

  Naquele momento, a pauta foi con-
quistada, para a glória do ME. Contudo, 
em 2016, sob a justificativa do arrocho 
no orçamento da universidade e da ne-
cessidade de cortar gastos, o acesso ao 
intercampi litoral foi dificultado. Além 
disso, a demanda estudantil por inter-
campi no período noturno também 
vem sendo negligenciada pela Reitoria.

  É por isso que, em momentos em 
que a educação pública se encontra 
ameaçada, devemos assegurar nos-
sas condições de ensino e permanên-
cia, para que não sejam bruscamente 
aniquiladas. Somos parte constituinte 
fundamental da UFPR. Portanto, para 
que exista UFPR gratuita e pública, 
precisamos lutar pela nossa perma-
nência aqui dentro!

de onde vem?

AUXÍLIO PSICOLÓGICO

  O serviço de Psicologia da 
PRAE dispõe de diversas ações 
de atenção e apoio à/ao estu-
dante de graduação da UFPR, 
que têm direito a atendimento 
psicológico gratuito!

   Plantão de Apoio Psicológico 
(PA) é um serviço de atendi-
mento e orientação destinado 
a amparar estudantes no mo-
mento em que eles necessi-
tem. O atendimento é realiza-
do por ordem de chegada, sem 
a necessidade de agendamen-
to anterior. Para mais informa-
ções, acesse o site da PRAE: 

AUXÍLIO MÉDICO

  A CASA 3 é uma unidade ambula-
torial que oferece atendimento à 
comunidade universitária, contando 
com clínica médica, pediátrica, ho-
meopática e ginecológica. Localizada 
no Centro Politécnico, atende das 7h 
às 19h, de segunda à sexta. 

Horários do Intercampi

Atendimento Psicológico

Atendimento Médico

http://www.pra.ufpr.br/portal/centran/2017/08/23/horario-intercampi/
http://www.prae.ufpr.br/prae/atendimento/atendimento-psicologico/
http://www.progepe.ufpr.br/caiss/casa-3/


  O Curso de Odontologia da UFPR 
oferece vagas para atendimento 
odontológico em diversas especia-
lidades, atendendo a comunidade 
acadêmica gratuitamente. Esse ser-
viço deve ser previamente agenda-
do. Para mais informações, acesse o 
site da PRAE.

  O Núcleo de Prática Jurídica garan-
te assessoria jurídica nas áreas Cível, 
Penal, Trabalhista e Previdenciária. 
Atuam gratuitamente atendendo 
a comunidade. O ajuizamento de 
ações é feito apenas para pessoas 
carentes. Para mais informações, 
acesse o site da PRAE. 

AUXÍLIO ODONTOLÓGICO ASSESSORIA JURÍDICA

  Além de todas essas conquistas quan-
to à permanência na UFPR, foi também 
o movimento estudantil que manteve 
a gratuidade do acesso à graduação! 
Em 1968, durante a ditadura militar, 
houve tentativa de cobrança de men-
salidade nas universidades federais do 
nosso país. O Ministério da Educação  
(MEC) da época queria selar um acordo 
com USAID – “Agência Estadunidense 
para o Desenvolvimento Internacio-
nal”. Sob influência dessa organização, 
foi pautado o fim da gratuidade em 
nossas universidades, alegando a im-
possibilidade de arcar com seus custos.

   Diante disso, estudantes de todo o 
país se mobilizaram e resistiram contra 
essa medida. Em Curitiba não foi dife-
rente! Mais de mil estudantes ocupa-
ram prédios no Centro Politécnico em 
repúdio, construindo barricadas para 
impedir o avanço da Polícia Militar, que 
buscava desmobilizar e reprimir o mo-
vimento. Graças à resistência estudan-
til da época, o acordo MEC-USAID não 
se concretizou e hoje temos a possibili-
dade de estudar aqui sem o pagamen-

NÃO ESQUECER

to de mensalidades. 

   A gratuidade do ensino é fundamen-
tal para que possamos caminhar para 
um processo de democratização do 
acesso à educação, já que vivemos em 
um país cujas desigualdades sociais são 
profundas e temos a maior parte da 
população em condições de vida que 
não possibilitam bancar a educação de 
suas famílias.

   Relembrar e ressaltar as vitórias do 
movimento estudantil é importante, 
pois nos permite enxergar que os di-
reitos que temos acesso hoje foram 
conquistados com luta coletiva. Assim, 
percebemos que é a nossa resistência 
diária contra as ameaças à educação 
pública que nos permite estudar da for-
ma como estudamos hoje, abrindo as 
portas para que estudantes que virão 
depois de nós também possam desfru-
tar desses direitos básicos!

  Avante, estudantes! Temos muito o 
que defender! Temos que defender o 
que é nosso!

Atendimento Odontológico Assessoria Jurídica

http://www.ufpr.br/portalufpr/servicos/atendimento-a-comunidade/
http://www.direito.ufpr.br/portal/?page_id=10664


O que é o
MOVIMENTO ESTUDANTIL?

  Trouxemos neste material um com-
pilado de serviços aos quais você 
pode ter acesso dentro da UFPR, 
como RU a R$ 1,30, intercampi gra-
tuito, bolsas permanência, auxílio 
psicológico e médico. Esses e mui-
tos outros direitos não foram dados 
às/aos estudantes, mas foram con-
quistados com muita luta! E a nossa 
organização em prol de interesses 
estudantis é o que chamamos de 
Movimento Estudantil. 

   Na atual conjuntura, precisamos 
garantir a manutenção desses di-
reitos, pois corremos o risco deles 
serem tirados de nós! Dentro da uni-
versidade, temos alguns espaços que 
foram institucionalizados para o mo-
vimento estudantil (o que também 
foi conquista de reivindicações).

   Os CAs e DAs são espaços de dis-
cussão próprios de cada curso. O CA, 
além de uma ferramenta de partici-
pação política de alunes, também é 
um espaço para discussões acadê-
micas e de socialização. A diferença 
entre os CA’s e DA’s é que este se-
gundo pode dizer respeito a mais de 
um curso. 

   Os CAs têm espaço em reuniões da 
UFPR que decidem parte do funcio-
namento da universidade. Por isso, 
é importante participar, para fazer 
a voz estudantil ser ouvida! Defen-
demos que a construção do CA deve 
ser aberta, onde todes possam par-

CENTROS ACADÊMICOS E
diretórios ACADÊMICOS 



   O CEB é um espaço que reune to-
dos os CAs e DAs de uma universida-
de, geralmente é convocada pelo Di-
retório Central de Estudantes (DCE) 
e dá a possibilidade de cada entida-
de ter um voto. 

   Sua função principal é discutir e 
deliberar propostas de discentes 
que podem ser levadas a instâncias 
superiores da UFPR, podendo criar 
comissões de trabalho em tarefas 
que se julguem necessárias, fiscali-
zar relatórios e prestações de contas 
do DCE, convocar o Congresso de Es-
tudantes e Assembleias Gerais.

ticipar das reuniões e decisões. Que 
sejam, também, horizontais, para 
que todes tenham a mesma chan-
ce de opinar e discutir, dividindo 
as tarefas coletivamente, sem a im-
posição autoritária de presidentes. 
Assim, defendemos um CA auto-
gestionado, que seja administrado 
igualmente por todes que partici-
pam, sem hierarquias internas. 

CONSELHO de
entidades de base (ceb)

   Esse é um dos espaços mais amplos 
de participação de estudantes, onde 
todes têm espaço de falar e votar. 
Geralmente é organizado pelo DCE, 
e são discutidas demandas estudan-

DE ESTUDANTES
ASSEMBLEIA GERAL

tis e questões que envolvem toda 
a comunidade acadêmica, como a 
assistência a estudantes para sua 
permanência aqui, mobilizações, 
greves, medidas que afetam a uni-
versidade e a sociedade.

   O Diretório Central de Estudantes 
da UFPR é a instância que deve re-
presentar todos os estudantes nas 
instâncias deliberativas da UFPR, es-
tando em diálogo com CAs e DAs. 

  As últimas gestões, porém, prefe-
riram dialogar de portas fechadas 
com a Reitoria e ignorar demandas  
estudantis, inclusive votando para 
aumentar a taxa de inscrição do 
vestibular para absurdos R$ 160,00 
e para aumentar a carga horária de 
técnices de 30 para 40h semanais.

DIRETÓRIO CENTRAL
DE ESTUDANTES (DCE)

   Esse é o espaço máximo de discus-
são e decisão de resoluções para o 
ME da UFPR. Nele, são debatidos 
os temas de maior relevância na so-
ciedade, e propostas de ações são 
tiradas para os próximos anos de 
atuação. Faz alguns anos que o Con-
gresso não ocorre, porém é parte 
importante do ME e deve ser utiliza-
do por nós.

estudantes da ufpr
congresso geral de
estudantes da ufpr
congresso geral de



educação sob ataque

BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR (BNCC) E A 
REFORMA DO ENSINO MÉDIO

   A aprovação da nova Base Nacio-
nal Comum (BNCC) e da Reforma 
do Ensino Médio foram elaboradas 
sem participação de especialistas 
em educação ou da comunidade 
escolar. Elas facilitam o processo de 
privatização do ensino público, per-
mitindo parcerias com empresas e 
desresponsabilizando o Estado de 
sustentar e administrar a educação. 

   A Medida Provisória 746, a Refor-
ma do Ensino Médio, aprovada em 
2016, gerou protestos por todo o 
país. Professores e estudantes, em 
sua maioria secundaristas, fizeram 
greves e ocupações nas escolas, de-

   Os ataques à educação pública são 
resultado de um projeto de desmon-
te colocado em prática desde gover-
nos anteriores ao de Temer. Empre-
sas têm demonstrado interesse na 
privatização do ensino, de forma a 
transformá-lo em mercadoria para 
aumentarem seus lucros.
   
   Isso representa uma ameaça às 
instituições que hoje são públicas e 
acessíveis a quem não pode pagar 
os exorbitantes preços de serviços 
privados. Nesse sentido, precisamos 
estar atentes às medidas legais que 
facilitam esse desmonte e prejudi-
cam quem depende da educação 
pública e gratuita.

A NOSSA LUTA É TODO DIA, 
EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA!



a graduação?
como fica

   O salto de mais de 5 milhões de es-
tudantes na graduação entre 2003 e 
2014, segundo dados do MEC, mos-
tra um grande avanço em termos de 
acesso à Universidade. E o público 
atendido também se democratizou,  
através das cotas para negros, qui-
lombolas, indígenas, pessoas pobres 
e de escola pública. 

  Contudo, com o corte de investi-
mentos e programas que visavam a 
inclusão,  e também com a precari-
zação do EM, a entrada na univer-

nunciando as consequências das al-
terações aprovadas. 

   Essa Reforma, aliada à nova BNCC, 
permite que até 40% do ensino mé-
dio (EM) possa ser realizado à dis-
tância. A educação pública, que já é 
fraca e insuficiente, está sendo ainda 
mais prejudicada ao separar profes-
sores e estudantes! Para a educação 
de jovens e adultos (EJA), a propos-
ta é ainda pior, pois 100% do curso 
poderá também ser à distância, ou 
seja, fora da escola, sem a presença 
de professor, equipe pedagógica e 
funcionários.

   Outro problema grave são as con-
dições dos colégios de EM no país. 
Muitos não possuem laboratórios 
de ciências; 16% não têm laborató-
rios de informática, os que existem 
são precários; e 34% não possuem 
bibliotecas e nem mesmo possuem 
o quadro completo de professores 
formados nas disciplinas que lecio-
nam. Contudo, esses preocupantes 
problemas não são sequer conside-
rados na Reforma aprovada. 

ESCOLA SEM PARTIDO

   O projeto Escola sem Partido foi 
criado em 2004 e ganhou atenção 
nacional quando começou a ser de-
batido nas instâncias legislativas 
federais, estaduais e municipais. Di-
zendo combater um suposto “ensino 
ideológico”, a lei busca censurar o 
espaço da sala de aula, impedindo 
discussões que abordem questões 
de desigualdade racial, sexual e de 

gênero. Já existem leis brasileiras 
que proibem a propaganda políti-
co-partidária nas salas de aula. Ape-
sar de não se mostrar necessário, o 
Escola Sem Partido vai ainda além, 
incentivando a delação por parte 
de estudantes, na tentativa de inibir 
professores de expressarem visões 
de mundo que sejam críticas à rea-
lidade. 

   O aparecimento do tema entre 
legisladores surgiu com mais força 
depois das ocupações das escolas 
pelos estudantes em 2016. Essa cen-
sura pode ser entendida como uma 
tentativa de impedir reivindicações 
baseadas na análise dos problemas 
sociais que enfrentamos no Brasil, 
buscando matar a vontade da juven-
tude de participar ativamente da po-
lítica e cobrar dos governantes boas 
condições de vida - o que a Consti-
tuição diz ser nosso direito básico.



sidade se torna mais restrita. Além 
disso, as consequências das refor-
mas supracitadas em países que pas-
saram por projetos semelhantes, por 
exemplo os EUA, mostram queda na 
qualidade da educação: diminui-
ção das possibilidades do currículo, 
maior competição entre profissio-
nais, alunes pressionades para o de-
sempenho, fraudes em testes, au-
mento das desigualdades sociais, 
má formação docente, destruição do 
sistema público de ensino por meio 
da privatização total, dificultando o 
acesso a serviços básicos para pesso-
as pobres. 

   Tendo isso em vista, se faz neces-
sário garantir que o acesso à escola 
e à graduação continue sendo am-
pliado. Não podemos deixar de lado, 
ainda, a luta pelas condições de per-
manência das pessoas mais fragiliza-
das social ou economicamente nas 
instituições educacionais que aden-
traram!

PIBID E 

   O Programa de Iniciação à Docên-
cia é um dos pilares da formação de 
professores no Brasil. Oferecendo 
a experiência de entrar em sala de 
aula com a orientação de docentes, 
instrumentaliza estudantes de li-
cenciatura ao aliar a teoria à práti-
ca. Além dessa experiência, o PIBID 
auxilia na permanência estudantil 
através da bolsa de R$ 400,00, que 
ajuda a custear materiais e transpor-
te para as escolas estudadas.

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

  Contudo, em 2017, o programa 
sofreu alterações, sendo restrito 
a licenciandes que tenham feito 
até, no máximo, 50% da gradua-
ção. Para o restante de estudantes, 
o programa possível de ser desen-
volvido é o Residência Pedagógi-
ca. Este pretende levar estudantes 
à sala de aula sem a orientação 
de professores já formades, além 
de não possibilitar uma bolsa de 
mesmo valor para quem participa.  

   A restrição do PIBID e a criação do 
Residência Pedagógica tem um im-
pacto negativo na formação de pro-
fessores no nosso país. Por isso, de-
vemos resistir à implementação do 
Residência Pedagógica e lutar pela 
volta do PIBID para todes estudan-
tes.     

SÃO MUITAS AMEAÇAS, MAS
NÃO ENTRE EM PÂNICO!

SE ORGANIZE E PARTICIPE
DO MOVIMENTO ESTUDANTIL

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
POPULAR, PÚBLICA, 
LAICA E GRATUITA!



PRECISAMOS DE VOCÊ

Aprende - lê nos olhos,
lê nos olhos - aprende
a ler jornais, aprende:

a verdade pensa
com tua cabeça.

Faça perguntas sem medo
não te convenças sozinho
mas vejas com teus olhos.

Se não descobriu por si
na verdade não descobriu.

Confere tudo ponto
por ponto - afinal

você faz parte de tudo,
também vai no barco,

“aí pagar o pato, vai
pegar no leme um dia.

Aponte o dedo, pergunta
que é isso? Como foi

parar aí? Por que?
Você faz parte de tudo.

Aprende, não perde nada
das discussões, do silêncio.
Esteja sempre aprendendo

por nós e por você.

Você não será ouvinte
diante da discussão,

não será cogumelo
de sombras e bastidores,

não será cenário
para nossa ação! 

BERTOLD BRECHT



determinações da identidade

Não fomos nós
que criamos o tempo.
Ele já existia antes de nossos corpos.

Já faz tempo que o tempo é
do tempo, somos monumento?

O tempo é história e vida,
nosso corpo é instrumento,
que faz emergir
o tempo que vive no sangue que nos habita.

O tempo está nos seres que somos,
o tempo está nos muros que hão de ruir
pela sociedade que lutamos!

militante do cqm
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