
Abaixo a perseguição a luta do povo de Ouro Preto!

A Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia vem por meio desta nota apoiar a luta levada à frente
pelo povo da cidade histórica de Ouro Preto, contra a entrega da água da cidade à companhia Saneouro,
do grupo monopolista sul  – coreano GS Inima. Também repudiamos veementemente a campanha de
criminalização contra o Comitê Sanitário de Defesa Popular e ao professor da UFOP Marcos Calazans,
campanha odiosa desatada pela prefeitura da cidade e a câmara de vereadores.

No dia 27, numa sessão da câmara dos vereadores, injúrias, calúnias e ameaças a integridade física foram
proferidas pelos vereadores Wanderley Kuruza (PT), Naércio Ferreira (Republicanos) e Júlio Gori (PSC)
contra o professor Marcos Calazans. Nas falas, os vereadores chegam a dizer que o professor deve ser
“expulso da UFOP”, que se deva usar de violência para afastá-lo, que o professor “tem uma personalidade
voltada para a maldade”, e mesmo chegam a ameaçá-lo, como a fala do vereador Júlio Gori: “Vem cá!
Pula pra cima seu imbecil!”.

Todos estes ataques são vãs tentativas de difamar o professor Marcos Calazans e, com isso, criminalizar
toda a luta do povo de Ouro Preto e o Comitê Sanitário de Defesa Popular. Fazem isso pela destacada
atuação que tem o CSDP e o professor Calazans na luta contra a privatização da água da cidade, que é
exemplo  para  todos  os  democratas  e  lutadores  do  povo  pela  sua  combatividade  e  organização
independente do povo.

Já a mais de um ano a combatividade do povo ouropretano tem conseguido impedir a cobrança das taxas
pela Saneouro, uma grande vitória conquistada com a luta organizada e independente da população sob
direção do CSDP. A população trabalhadora se organizou nos bairros e distritos em comissões de luta,
vigiando a entrada dos funcionários da empresa para impedir que a empresa instalasse hidrômetros. 

Devido a combatividade e persistência do povo em enfrentar a Saneouro, a polícia militar começou a
acompanhar as instalações e atuou como verdadeiros seguranças privados da companhia, intimidando a
população e as lideranças da luta, anotando documentos, escrevendo boletins de ocorrência tendenciosos
para criminalizar os moradores em luta. Mas nem mesmo isso impediu o povo de lutar, e durante um ano
a  Saneouro  não  conseguiu  iniciar  as  cobranças  de  taxas,  contraindo  prejuízos  frente  a  resistência
inabalável do povo de Ouro Preto.

Neste ano, após afirmar que havia atingido a instalação de hidrômetro em 90% dos domicílios de Ouro
Preto, e portanto autorizada a cobrar a água da população, a Saneouro iniciou as cobranças, com valores
absurdos que chegavam a 2.000,00 reais para simples residências, numa situação de crise econômica e
carestia de vida para o povo. Organizados pelo CSDP, a população revoltada fez no dia 19 de outubro
uma combativa manifestação pás ruas de Ouro Preto, ocupou a prefeitura por mais de 3 horas exigindo a
presença  do  prefeito  mentiroso  Ângelo  Oswaldo,  e  deixaram  sobre  a  mesa  da  prefeitura  as  contas
abusivas exigindo fim imediato das cobranças e expulsão da Saneouro. 



Nessa ocupação ocorreu uma covarde agressão ao povo, em que a Guarda Civil e a PM agiram com
truculência, armados de escudos, cassetetes e gás de pimenta expulsaram da prefeitura idosos, crianças,
trabalhadores  e  estudantes  que  protestaram de  forma  organizada  e  pacífica.  Logo  após,  várias  falas
mentirosas do prefeito acusavam o povo e as lideranças do Comitê de vândalos, de "radicais", defendendo
a ação ostensiva das forças de repressão. 

No dia 26, outra manifestação foi realizada, exigindo investigação dos responsáveis e punição a agressão
covarde ocorrida no dia 19. Provocadores e oportunistas de toda laia foram a manifestação convocada
pelo CSDP causar tumulto, provocações, chegaram mesmo agredir o professor Marcos Calazans e outros
membros do CSDP. Como não conseguiram cumprir com seus objetivos de desmoralizar a luta, lançam
agora  seus  ataques  covardes  a  figura  do  professor  Marcos  Calazans  e  ao  CSDP,  taxando-os  de
“anarquistas”,  “radicais”,  “tumultuadores”.  O vereador  Naércio Ferreira,  numa de suas  falas,  diz:  “A
gente encontra em pleno século XXI professor que deveria dar exemplo incentivando a cidadania e é um
anarquista…”

Nós da ExNEPe dizemos: que grande exemplo aos estudantes é dado pela luta do povo de Ouro Preto, do
CSDP e a atuação do professor Marcos Calazans! O professor, que já foi palestrante em vários encontros
nacionais da pedagogia com falas esclarecedoras, com profundidade e rigor científico, é exemplo para nós
estudantes! Demonstra o que é a atuação de um verdadeiro intelectual classista e honesto, que se liga as
amplas massas de trabalhadores e trabalhadoras, que aplica firmemente a ciência a serviço do povo e da
nação. Estas acusações só revelam o pavor que esses canalhas têm quando veem se desenvolver com
vigor uma luta combativa de forma independente, sem ilusões eleitoreiras e conciliatórias. Por tudo isso,
apoiamos incondicionalmente a luta do povo de Ouro Preto, do Comitê Sanitário de Defesa Popular e
prestamos toda solidariedade ao professor Marcos Calazans, afirmando que qualquer ataque a ele ou aos
moradores  de  Ouro  Preto  será  respondido  na  máxima  veemência  por  todo  o  movimento  estudantil
classista e combativo em todo o Brasil!

VIVA O COMITÊ SANITÁRIO DE OURO PRETO!
TODO APOIO AO PROFESSOR MARCOS CALAZANS!

VIVA A LUTA CLASSISTA E COMBATIVA!
ABAIXO A PERSEGUIÇÃO AOS LUTADORES DO POVO!

PELO DIREITO DE ORGANIZAÇÃO, MANIFESTAÇÃO E EXPRESSÃO!
ABAIXO OS ATAQUES FASCISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA DE OURO PRETO!

FORA SANEOURO, A ÁGUA É DO POVO!
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