
É preciso re-significar o ensino da História e da Geografia no País; 

É preciso incluir a religião como disciplina obrigatória assim como a antiga e 

“ultrapassada” Moral e Cívica, 

É preciso incluir a disciplina Legislação Brasileira 

É preciso fazer cumprir a  aula de história africana e afro-brasileiro; 

É preciso exterminar a descriminação, o preconceito e o racismo no nosso imenso e 

querido BRASIL. 

 

A  CF DE 05/10/1988 EM SEUS PRIMEIROS ARTIGOS GARANTE: 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

DE 05 DE OUTUBRO 1988 - DOU DE 05/10/1988 

 
TÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais 
  
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
  
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
  
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário. 
  
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
  
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação 

... 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem; 

UMA ESTUDANTE, MAYARA PETRUSO, ACADÊMICA DE DIREITO, FORMANDO-SE PARA 

DEFENDER OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS ACIMA, EM SEUS QUINZE 

SEGUNDOS DE LOUCURA,  INCITA A POPULAÇÃO BRASILEIRA A COMETER 

INFRAÇÕES À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

“ Nordestino não é gente. Faça um favor a SP, mate um nordestino afogado” 

 foram essa as palavras postadas em seu Twitter.  

.... 

Art. 5º  

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; 

 

Nordestino é gente sim. 

                       (Jacqueline Filgueira) 

Gente que nasce e vive em meio à outra gente; 

Gente que sonha e que luta pela realização do sonho; 

Gente que canta, que dança, que ganha 

Gente que chora, que sofre, que luta, 

Gente que pensa, estuda e é inteligente; 

Gente que escreve e conta história, 

Gente que é interpreta, ator, atriz; 

Gente  que faz, gente que constrói, reconstrói; 

Gente que nada, pula, joga; 

Gente que ama outra gente: Não importa se sulista; 

Gente que rir e faz sorrir; 

Gente que muda a nação; 

Gente que tem Deus no coração; 

Gente que não incita o ódio, o rancor, o desamor; 



Gente que anuncia a palavra divina; 

Em um verdadeiro “PAZ e AMOR”. 

Gente como Maria, José e João; 

Pedro, Clarice, Antônio, 

Gente desconhecida 

Que planta, colhe, alimenta a nação; 

 

Gente como Caetano, Gilberto Gil, Bethania 

Gal, João Gilberto, Fagner, Zé Ramalho 

Luiz Gonzaga, Patativa,  Elba Ramalho 

Que faz cantar a nação. 

 

Gente como Graciliano Ramos, José de Alencar, Rachel de Queiroz 

José Lins do Rego,  Ariano Suassuna e Jorge Amado 

Que leva leitura, entretenimento e 

Que faz cultura para o povão. 

 

Gente como Chico Anysio, Tom Cavalcante 

Renato Aragão, Tadeu Mello 

Tiririca, eleito pelo sulista deputado federal 

Que leva alegria em seu papel de humorista. 

 

Gente como Lázaro Ramos 

Arlete Salles, José Wilker 

Atores e Atrizes  Nordestinos 

Que levam entretenimento e cultura na telinha da TV. 

 

Gente como Guel Arraes  

Diretor Pernambucano que estreou no cinema 

Lisbela e o Prisioneiro, O Auto da Compadecida e Caramuru 

Que levou multidões de brasileiros ao cinema. 

 

Gente como Lampião 

Que para uns foi herói 

Para outros foi bandido 



Mas que mostrou pra todos nós a coragem do povo nordestino. 

 

Gente como PE. Cícero 

Que arrasta multidões pela oração 

Gente como Luiz Inácio LULA da Silva 

Que mudou uma nação. 

 

Gente como eu, Gente como você  

Gente que não aceita 

Descriminação, racismo, preconceito; 

100% NORDESTINO COM ORGULHO DE O SER. 

 

 
 

Nordeste Independente 

 
Elba Ramalho 
Composição: Bráulio Tavares/Ivanildo Vilanova 
 
Já que existe no sul esse conceito 
Que o nordeste é ruim, seco e ingrato 
Já que existe a separação de fato 
É preciso torná-la de direito 
Quando um dia qualquer isso for feito 
Todos dois vão lucrar imensamente 
Começando uma vida diferente 
De que a gente até hoje tem vivido 

http://letras.terra.com.br/elba-ramalho/


Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 
 
Dividindo a partir de Salvador 
O nordeste seria outro país 
Vigoroso, leal, rico e feliz 
Sem dever a ninguém no exterior 
Jangadeiro seria o senador 
O cassaco de roça era o suplente 
Cantador de viola o presidente 
O vaqueiro era o líder do partido 
Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 
 
Em Recife o distrito industrial 
O idioma ia ser nordestinense 
A bandeira de renda cearense 
“Asa Branca” era o hino nacional 
O folheto era o símbolo oficial 
A moeda, o tostão de antigamente 
Conselheiro seria o inconfidente 
Lampião, o herói inesquecido 
Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 
 
O Brasil ia ter de importar 
Do nordeste algodão, cana, caju 
Carnaúba, laranja, babaçu 
Abacaxi e o sal de cozinhar 
O arroz, o agave do lugar 
O petróleo, a cebola, o aguardente 
O nordeste é auto-suficiente 
O seu lucro seria garantido 
Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 
 
Se isso aí se tornar realidade 
E alguém do Brasil nos visitar 
Nesse nosso país vai encontrar 
Confiança, respeito e amizade 
Tem o pão repartido na metade, 
Temo prato na mesa, a cama quente 



Brasileiro será irmão da gente 
Vai pra lá que será bem recebido 
Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 
 
Eu não quero, com isso, que vocês 
Imaginem que eu tento ser grosseiro 
Pois se lembrem que o povo brasileiro 
É amigo do povo português 
Se um dia a separação se fez 
Todos os dois se respeitam no presente 
Se isso aí já deu certo antigamente 
Nesse exemplo concreto e conhecido 
Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 
 
Povo do meu Brasil 
Políticos brasileiros 
Não pensem que vocês nos enganam 
Porque nosso povo não é besta 
 
 

CONHEÇA O NORDESTE BRASILEIRO 
 
 

 
Porto Seguro no estado da Bahia, palco do descobrimento do Brasil 
 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Seguro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descoberta_do_Brasil


Campina Grande no estado da Paraíba é um dos principais pólos industriais e tecnológicos do interior da região 

Nordeste. 

 

 

 

Mossoró, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte e o maior produtor de petróleo em terra 

do Brasil.[33] 

 

 

 

Centro Histórico de Olinda, Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO 

 

 

 

 

 

 

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de camarão do país. Já o Ceará é o maior exportador do produto no 

Brasil.[45] 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil#cite_note-32
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Olinda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_Cultural_da_Humanidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil#cite_note-44


 

 

Autódromo Internacional Virgílio Távora na Grande Fortaleza-Ceará 

 

 

 

Ponta do Seixas em João Pessoa, ponto mais oriental do continente americano.[5 

 

 

 

 

 

Arapiraca no estado de Alagoas, maior produtor de fumo do país.[31] 

 

 

 

 

Cultivo de cacau em Ilhéus, Bahia 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3dromo_Internacional_Virg%C3%ADlio_T%C3%A1vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_do_Seixas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil#cite_note-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arapiraca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil#cite_note-30
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilh%C3%A9us
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia


 

 

 

Fernando de Noronha, um dos maiores polos turísticos do país 

 

 

 

Estátua do PE. Cícero Romão Batista em Juazeiro do Norte-Ceará 

 

 

 

 
Fonte: Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha

