Nota do Presidente Renato Rabelo sobre o falecimento de
Neuton Miranda, dirigente nacional do PCdoB
Em nome da direção nacional do Partido Comunista do Brasil e
de seus militantes, externo os mais profundos sentimentos de
pesar aos familiares e amigos de Neuton Miranda, membro do
Comitê Central do PCdoB e presidente estadual do Partido no
Estado do Pará.
Neuton foi um exemplo de militância revolucionária. Militou no
Partido por 38 anos. Foi líder estudantil e vice-presidente da UNE
na gestão de Honestino Guimarães, foi perseguido pela ditadura
militar, sendo obrigado a viver clandestino em seu próprio país.
No auge da repressão, no ano de 1972, entrou para as fileiras do
Partido Comunista do Brasil. Trabalhou na organização partidária
em Minas Gerais e em São Paulo. Após 1979, foi destacado pela
direção para reorganizar o PCdoB no Pará.
Atualmente, Neuton exercia a função de superintendente do
Serviço do Patrimônio da União (SPU) no Pará, tendo sido eleito
deputado estadual e ocupado vários outros cargos públicos ao
longo de sua vigorosa militância política. Em sua atividade
institucional, ele assumiu diversas outras tarefas na administração
estadual, entre elas, a de presidente da Cohab, e de secretário
municipal de Habitação da prefeitura de Belém.
Como membro da direção nacional de nosso Partido, Neuton
soube defender os interesses do povo brasileiro e do Pará
especialmente, honrando a função de membro do Comitê Central,
procurando de todas as formas contribuir para suas decisões, na
formulação de seu Programa Socialista e na aplicação da política
de unir o povo nesta nova fase da luta para dar continuidade ao
ciclo político democrático e popular que o país vive.
A militância abnegada e persistente de Neuton Miranda
contribuiu decisivamente pela retomada e recomposição atual do
PCdoB no Estado. O Partido vinha atravessando uma nova fase
de crescimento no Pará, ampliando sua perspectiva política com

Neuton à frente. O seu falecimento é uma grande perda para
nosso Partido. Os novos e os veteranos militantes que com
Neuton têm se empenhado nesta nova etapa partidária no Estado
saberão seguir o seu exemplo e ocupar o seu lugar na nossa
trincheira de luta.
Neuton Miranda, você está presente!
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