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FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Marcha das Margaridas 
chega a Brasília dia 13/8

Em defesa da educação 
e da aposentadoria
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A entrega da estatal Embraer a 
preço de banana, a desnacio-
nalização da BR Distribuidora, 
a destruição da Petrobras, o 

congelamento do salário mínimo, a 
alta da mortalidade infantil. Estes são 
alguns dos retratos do Brasil hoje, re-
velando a tragédia social e econômica 
do governo Bolsonaro. A isto se soma 
uma série de declarações ameaçado-
ras, prepotentes, desrespeitosas ao 
povo brasileiro e ao cidadão em par-
ticular, feitas por Bolsonaro, revelando 
um quadro de insegurança para os di-
reitos democráticos. 

Denúncias sobre irregularida-
des cometidas pelo ministro Sergio 
Moro para perseguir e prender Lula, 
denúncias agora feitas pelo próprio 
ministro Gilmar Mendes, do STF, acu-
sando a Lava Jato de agir como orga-
nização criminosa, revelam uma crise 
política que vai se aprofundando, in-
dicando que a gestão Bolsonaro está 
criando uma grande e perigosa cisão 
na sociedade. 

Mas, para recuperar plenamente o 
Estado Democrático de Direito, é preci-
so muito mais, pois ainda é o governo 
que tem nas mãos as iniciativas des-

trutivas. É preciso construir uma gran-
de União de todos os setores sociais 
–trabalhadores, cientistas, estudan-
tes, movimentos sociais, sindicalistas, 
religiosos progressistas, intelectuais, 
artistas e patriotas – para uma ação 
política concreta e decidida exigindo o 
respeito à Constituição, o fim das priva-
tizações, a suspensão da reforma que 
destrói direitos previdenciários. 

Entretanto, sem unidade, a mais 
ampla possível, incluindo segmentos 
empresariais, será muito difícil recu-
perar a democracia de verdade e li-
bertar Lula.
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Unidade pela Democracia Chefe de direitos humanos 
da ONU pede que Brasil 
respeite os indígenas

Bolsonaro quer que EUA 
explorem a Amazônia 

Cooplem Idiomas, uma história 
de trabalho e sucesso 

O assassinato de um 
líder indígena no 
Amapá provocou 
indignação mun-

do afora e levou a alta-comis-
sária da ONU (Organização 
das Nações Unidas) para os 
Direitos Humanos, Michel-
le Bachelet, a fazer um duro 
pronunciamento condenan-
do a postura do governo 
Bolsonaro. Segundo ela, “o 
assassinato de Emrya Wa-
jãpi, líder do povo indígena 

Wajãpi, é trágico e repreensí-
vel por si só. Também é um 
sintoma perturbador do cres-
cente problema da invasão de 
terras indígenas — especial-
mente, de florestas — por 
mineradores, madeireiros e 
fazendeiros no Brasil”. 

Preocupada com o discur-
so de Bolsonaro que acaba in-
centivando a violência contra 
indígenas, Bachelet fez um 
apelo: “Eu chamo o gover-
no do Brasil a reconsiderar 

as suas políticas em relação 
aos povos indígenas e às suas 
terras, de modo que o assas-
sinato de Emrya Wajãpi não 
prenuncie uma nova onda 
de violência direcionada a 
afugentar as pessoas de suas 
terras ancestrais e a permitir 
mais destruição das florestas 
tropicais, com todas as rami-
ficações cientificamente esta-
belecidas que isso tem para 
a exacerbação das mudanças 
climáticas.”

O presidente Jair Bolsona-
ro quer se desfazer das rique-
zas da Amazônia e declarou, 
sem o menor pudor, que está 
buscando parcerias “no pri-
meiro mundo” e, em especial 
com os Estados Unidos, para 
a exploração do território 
amazônico brasileiro.

O próprio presidente brasi-
leiro declarou a Donald Trump 
sua intenção de entregar a 
Amazônia par ser explorada 
pelos EUA. "Quando eu co-
nheci Trump, eu disse a ele, 
entre outras coisas, que eu que-

ro abrir para eles explorarem a 
Amazônia em uma parceria", 
disse Bolsonaro durante entre-
vista a uma rádio de São Paulo.

Bolsonaro também consi-
dera um absurdo que na re-
gião amazônica, por exemplo, 
um proprietário de terra só 
tem o direito de cortar árvores 
em 20% da área, com a obri-
gação de deixar 80% da vege-
tação intacta. Ele quer abrir a 
região até para empresas de 
mineração atuarem indiscri-
minadamente, o que seria um 
desastre ambiental.

A Cooplem Idiomas nas-
ceu em 1999, fruto do sonho 
de Ademar de Faria que, após 
se aposentar como professor da 
antiga Fundação Educacional, se 
uniu a mais 21 professores para 
oferecer cursos de idiomas de 
qualidade a um baixo custo. Este 
grupo de professores tinha um 
objetivo em comum: democra-
tizar o acesso ao ensino da lín-
gua estrangeira moderna a toda 
população do Distrito Federal e 
Entorno. A escola começou com 
pouco mais de 200 alunos, duas 
unidades (Ceilândia e Taguatin-
ga Norte) e 22 professores que 
ministravam aulas de inglês, es-
panhol e francês.

Vinte anos depois, a Cooplem 
conta com um time de mais de 130 
professores que administram as 
12 unidades espalhadas por todo 
o DF: Águas Claras, Asa Norte, 
Asa Sul, Ceilândia, Gama, Núcleo 
Bandeirante, Guará, Samambaia, 
Sobradinho, Sudoeste, Taguatinga 
Sul e Taguatinga Norte.

Atualmente a Cooplem conta 
com cerca de 8 mil alunos, to-
dos com objetivos em comum: 
conhecer um novo idioma, 
ampliar as referências culturais 
que cercam a língua escolhida 
e, sobretudo, mergulhar em um 
universo onde a qualidade do 
ensino versus o custo benefício 
se constitui em um dos grandes 

diferenciais da cooperativa que 
oferece cursos de inglês, espa-
nhol, francês e japonês.

“A Cooplem faz parte das 
nossas vidas. Minhas duas fi-
lhas são fluentes em espanhol 
e inglês graças à Cooplem Idio-
mas”, comenta a professora Joi-
ce Asevedo.

Consolidada como uma das 
escolas de idiomas mais res-
peitadas da Capital Federal, a 
Cooplem é uma referência no 
ensino de idiomas no Centro-
-Oeste e, ao longo de sua histó-
ria, cresceu, superou desafios e 
ocupa um lugar de destaque no 
mercado de cursos de idiomas 
do DF.

Editorial

Cá entre nós... Recordar é viver...

Ou o Brasil acaba com o ódio, ou o ódio acaba com o Brasil!

Assuntos que sumiram do noticiário da grande mídia:
Quem mandou matar Marielle Franco?
Cadê o Queiroz, acusado de ser laranja da família presidencial?
E os mais de 100 fuzis pegos com o vizinho de Bolsonaro? 
Quem é o dono dos 39 kg de cocaína encontrados no avião do presidente?
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“O Brasil não aguenta quatro anos de Bolsonaro”.    Marcelo D2

Por 370 votos a favor, 
124 contra e uma 
abstenção, a Câma-
ra dos Deputados 

aprovou, em segundo tur-
no, a proposta de emenda 
à Constituição que reforma 
a Previdência e retira vários 
benefícios dos trabalha-
dores, principalmente dos 
mais pobres. 

Agora o texto será votado 
no Senado, também em dois 
turnos. Se for modificado 
pelos senadores, o texto 
volta para ser apreciado na 
Câmara antes da sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

Agora a pressão da clas-
se trabalhadora se volta aos 
senadores, para que eles 
não aprovem essa propos-
ta que acaba com o sonho 
da aposentadoria de mi-
lhões de brasileiros, além 
de deixar na miséria quem 
precisa receber o BPC (Be-
nefício de Prestação Con-
tinuada), pensão por mor-
te e outros benefícios. 

“Não se trata apenas de um 
grupo de investigação, mas de 
um projeto de poder que tam-
bém pensava na obtenção de 
vantagens pessoais”, resumiu à 
imprensa o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, Gilmar 
Mendes, após mais um conjun-
to de revelações estarrecedoras 
do Intercept Brasil sobre a Ope-
ração Lava Jato.

A cada nova conversa reve-
lada, a operação que culminou 
com a prisão sem provas de 
Lula mostra os seus contornos 
criminosos e corruptos. Nos 
bastidores de uma investiga-
ção que buscou criminalizar o 
PT a todo custo, o procurador 
Deltan Dallagnol simplesmente 
costurou acordos velados em 

reuniões clandestinas com os 
poderosos grupos econômi-
cos que acabaram adquirindo 
a BR Distribuidora por R$ 2,5 
bilhões, tirando a Petrobras do 
controle e transformando-a em 
empresa privada.

Como um membro do Mi-
nistério Público Federal que su-
postamente investiga denúncias 
de corrupção na Petrobras pode 
ter agenda secreta com grupos 
econômicos que desejam com-
prar subsidiárias da mesma es-
tatal que ele investiga?

A conversa divulgada pelo 
Intercept foi apurada e confir-
mada pelo jornal Valor Econô-
mico e divulgada pelo jornalis-
ta Reinaldo Azevedo. De uma 
reunião “de caráter privado e 

clandestino” com Dallagnol 
participaram a XP Asset Mana-
gement, do Grupo XP, e o Itaú, 
que compraram ações na priva-
tização da distribuidora, além 
dos bancos JP Morgan, Citi e 
Credit Suisse, que coordenaram 
a operação.

O Intercept também já havia 
revelado, com base nos chats se-
cretos da Lava Jato, que Dallag-
nol disse ter faturado quase R$ 
400 mil com palestras e livros 
em 2018 ao surfar na onda de 
sua súbita fama. Torna-se a 
cada dia mais provável que uma 
quebra de sigilo bancário do 
procurador revele os verdadei-
ros objetivos da Lava Jato – e 
eles passaram longe, muito lon-
ge dos interesses nacionais.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) suspendeu – por 10 
votos contra um – a transfe-
rência do ex-presidente Lula 
para o presídio de Tremembé 
(SP).  Com a decisão, tomada 
no dia 7 de agosto, Lula con-
tinua na Superintendência 
da Polícia Federal em Curi-
tiba. Dessa vez, enfim, o STF 
barrou uma armação contra 
Lula. Parece que o ex-juiz 

Sérgio Moro está perdendo 
aquela proteção que garantia 
suas arbitrariedades porque 
perdeu a noção e está indo 
longe demais. 

“Foi a Polícia Federal que 
pediu a transferência de Lula. 
A PF é subordinada a Moro e 
fez isso numa velocidade ina-
creditável.  O Departamento 
de Execuções Penais de São 
Paulo (coordenado pelo juiz 

Paulo Sorci) deferiu o pedi-
do na mesma data em que 
se determinou a transferên-
cia. O juiz que deferiu o pe-
dido foi indicado por Moro. 
Então não temos dúvida de 
que se trata mais uma vez da 
atuação política do atual mi-
nistro da Justiça”, detalhou a 
presidente do PT, Gleisi Ho-
ffmann, em pronunciamento 
à imprensa. No dia 1º de agosto, o minis-

tro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Luís Roberto Barroso, 
decidiu interpelar Jair Bolsona-
ro para que ele explique o que 
sabe sobre o desaparecimento 
de Fernando Augusto de Santa 
Cruz Oliveira, pai do presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

A decisão ocorreu em res-
posta ao pedido do presidente 

da OAB depois das declara-
ções de Bolsonaro sobre o 
seu pai, preso e desaparecido 
político durante o regime mi-
litar. No início da semana, de 
forma debochada, Bolsonaro 
havia dito que, se Santa Cruz 
quisesse saber o que aconteceu 
com seu pai, ele poderia con-
tar. Agora então terá a chance 
de contar, e diante da Suprema 
Corte. Terá ele coragem?

No dia 7 de agosto, quando a 
Lei Maria da Penha completou 
13 anos, o ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, teve o disparate 
de dizer que homens recorrem 
à violência contra mulheres 
por se sentirem "intimidados" 
com a ascensão feminina. 

Moro não teve a menor ver-
gonha de declarar que a vio-
lência masculina contra a mu-
lher seria “para afirmar uma 
pretensa superioridade que 
não mais existe”. 

Alguém precisa contar para 
o ministro que, nos últimos 
três anos, 12 mil mulheres 
morreram vítimas de femini-
cídio e o tema precisa ser tra-

tado por ele com seriedade, 
como política de Estado, e não 
com piadinhas machistas.

A empresa Bardella, fabri-
cante de equipamentos para se-
tores industriais, com 108 anos, 
um dos símbolos da indústria 
nacional, pediu recuperação ju-
dicial após acumular débitos de 
R$ 387 milhões. 

A Bardella aponta uma "crise 
sem precedentes na história do 

país", causada pelos efeitos da ope-
ração Lava Jato sobre os projetos 
da Petrobras e seus parceiros. 

E assim os subordinados aos 
Estados Unidos vão matando a 
indústria brasileira para fazer o 
povo acreditar no mito de que o 
investimento privado estrangeiro 
é a saída para a crise.

Prestes a completar 500 dias 
de prisão política, o ex-presi-
dente Lula aguarda por mais 
uma oportunidade de ser solto 
ainda no mês de agosto. Isso 
se o ex-juiz e atual ministro da 
Justiça, Sergio Moro, não arti-
cular nenhuma outra mano-
bra com a força-tarefa da Lava 
Jato, liderada pelo procurador 
Deltan Dallagnol.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) prepara-se para 
retomar o julgamento da ação 

de Lula que questiona a falta 
de imparcialidade de Moro 
que o condenou sem provas. 
Várias trocas de mensagens 
envolvendo Moro e procura-
dores do Ministério Público, 
divulgados pela série Vaza 
Jato, do site Intercept, com-
provam as alegações da defesa 
do ex-presidente.

Antes do recesso do Judi-
ciário, no final de junho, os 
ministros da Segunda Turma 
do STF negaram um habeas 

corpus para Lula por 3 votos a 
2. Entretanto, na volta aos tra-
balhos, eles prometem julgar o 
mérito do pedido sobre a im-
parcialidade de Moro. Mas se 
os ministros tinham dúvidas, 
agora as provas são mais do 
que suficientes.  

Portanto, se ainda houver 
justiça e se o STF observar 
o devido processo legal ao 
julgar a suspeição de Sérgio 
Moro, Lula deve ser solto  
em agosto.

Reforma da Previdência é aprovada 
em segundo turno na Câmara

Destruir para lucrar: a agenda secreta de Deltan Dallagnol

Dessa vez STF barra ilegalidade contra Lula

Bolsonaro tem que se explicar ao STF 

Ministro da Justiça ridiculariza 
mulheres no dia da Lei Maria da Penha

Empresa centenária 
quebra por causa da Lava Jato

Se ainda resta justiça, 
Lula deve ser solto em agosto

Alguns pontos 
da reforma

- Para receber aposentadoria 
integral, homens terão que 
contribuir por 40 anos e 
mulheres por 35 anos.

- A pensão por morte do 
cônjuge será de 60% do valor, 
com 10% de acréscimo por 
dependente menor de 21 anos. 

- O tempo mínimo de 
contribuição para ter direito à 
aposentadoria passa de 15 para 
20 anos no caso dos homens. 
Para as mulheres, fica em 
15 anos.

- A idade mínima para 
aposentadoria passa a ser 
de 65 para homens e 62 
para mulheres.

Milla Gentil

Maria da Penha Maia Fernandes 
vítima de violência doméstica dá 
nome à lei contra.

9 DE AGOSTO DE 2019
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A 25ª edição do Foro 
de São Paulo (FSP) 
terminou em Cara-
cas, Venezuela, no dia 

28 de julho, data em que Hugo 
Chávez faria 65 anos. O encon-
tro recebeu mais de 700 delega-
dos (representando mais de 300 
movimentos populares e par-
tidos de esquerda) da América 
Latina e Caribe, mas também 
de outros continentes, com des-
taque para as delegações asiáti-

cas, africanas e norte-americana 
que protagonizaram inúmeros 
debates ao longo do evento que 
teve início no dia 24 de julho. 

A realização dessa edição do 
FSP, em plena Venezuela sob 
ataque permanente, e com Lula 
preso, marcou um dos momen-
tos mais contundentes e histó-
ricos desse encontro do pen-
samento progressista mundial. 
Especialmente por Lula, que se 
consolida como referência de 

luta e símbolo das vítimas do 
"lawfare", que atinge lideranças 
em todo o continente. Relem-
brado de forma unânime em 
todas as plenárias e no docu-
mento final do encontro, o "Lula 
Livre" é o grito simbólico dessa 
luta continental por justiça e li-
berdade para todos. 

Pode-se afirmar que a Ve-
nezuela consolidou seu caráter 
de força motriz desse labo-
ratório de ideias e propostas 
que resistiu por vinte anos e é 
projetado internacionalmente, 
abraçando a exigência de libe-
ração dos povos. Como o Foro 
de São Paulo definiu de forma 
unânime em seu documento 
final, o país caribenho é hoje 
uma trincheira a defender, re-
presentando a rejeição de todos 
os países presentes à ingerência 
e aos ataques do imperialismo 
norte-americano e seus vassa-
los. Um imperialismo que viola 
leis e tratados, espaços aéreos 
e marítimos, acreditando ser 
o xerife do mundo e é apoiado 
por seus fantoches.

A Proposta de Emen-
da Constitucional 
(PEC), 108 apresen-
tada pelo governo 

Bolsonaro, desregulamenta o 
exercício de atividades pro-
fissionais, retirando a obriga-
ção de inscrição em conselho 
profissional, com exceção de 
quando houver risco ou dano 
à vida, à saúde, à segurança 
ou à ordem social. Embute o 
risco de termos profissionais 
incompetentes, mal prepara-
dos, charlatães. 

O charlatão é aquele que se 
passa por competente para en-
ganar os trouxas. A PEC pro-
tege os charlatães e considera 
a população como trouxa, 
boba, sem direitos, nas mãos 
de qualquer um. Os conse-
lhos profissionais aplicam as 
regulamentações legais para o 
exercício profissional, prote-
gendo a sociedade e garantin-
do a qualidade do serviço. 

Os advogados não seriam 

mais obrigados a se inscrever 
na OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil), nem os ar-
quitetos e engenheiros teriam 
regulação. A proposta trouxe 

reações de várias categorias 
profissionais, principalmente 
da OAB, que quer negociar a 
redação da proposta. 

Algumas pessoas acham 

que os conselhos cobram 
anuidades e taxas caras com 
resultados ineficazes. No en-
tanto, os conselhos profissio-
nais são fundamentais para 

a defesa do estado de direito 
e democrático, não podendo 
deixar a população na mão de 
irresponsáveis. 

A própria justificativa da 
proposta menciona a necessi-
dade de proteger a coletivida-
de e de relação com o Poder 
Público. Mas o governo pro-
põe que os conselhos profis-
sionais passem para a esfera 
privada, deixando de ser au-
tarquias para proteger o cida-
dão. Como é costume nesse 
governo autoritário, nenhum 
dos 29 conselhos profissio-
nais federais foram consulta-
dos para a formulação dessa 
proposta. 

Desregulamentar o exercí-
cio profissional abre as brechas 
para prejuízos incalculáveis 
à população. A eleição para 
a direção dos colegiados dos 
conselhos profissionais conta 
com ampla participação dos 
associados, o que na prática, 
demonstra sua legitimidade. 

Além do congelamento ile-
gal de recursos venezuelanos 
por bancos dos EUA, Inglater-
ra e Portugal, da guerra de de-
sinformação, da suspensão da 
venda de remédios e alimentos, 
a Venezuela também sofre um 
outro tipo de guerra não con-
vencional: a hiperinflacição 
artificialmente provocada pelo 
poder imperial, depreciando a 
moeda local, o bolívar.

Para isto é usada uma alta 
artificial do dólar no paralelo, 
levando com que os proutos 
importados tenham preços 
com altas injustificáveis, ge-
rando uma corrida de preços e 

salários, que são elevados pelo 
governo Maduro para atenuar 
a desvalorização salarial. Mas 
é uma espiral que causa in-
satisfação, mal-estar e só não 
tem outros efeitos porque o 
governo distribui gêneros de 
primeira necessidade para 6 
milhões de famílias, no uni-
verso de 30 milhões de habi-
tantes. E pela consciência do 
povo venezuelano que apoia a 
Revolução Bolivariana.

Para enfrentar tal situação, 
amplia-se a aliança com países 
como a Rússia, a China, o Irã, 
a Turquia e a Índia, economias 
fortes, enquanto a Venezue-

la exige da ONU a suspensão 
imediata das agressões midiá-
ticas, econômicas e monetárias 
ao país, como é o seu direito. 
O governo brasileiro, vassalo 
dos EUA, trata a Venezuela 
como inimiga, muito embora 
já tenha sido no passado, uma 
grande parceira, inclusive com 
o fornecimento de eletricidade 
da hidrelétrica de Guri, para 
Roraima e Amazonas.

É preciso que as forças de-
mocráticas no Brasil exijam 
que o governo federal respeite 
o direito da Venezuela à sua 
autodeterminação e à sua so-
berania.

Em novo e feroz ataque à 
educação, o governo Bolso-
naro cortou mais R$ 348 mi-
lhões de escolas e universida-

des públicas. Ao todo, a perda 
nesses sete meses de governo 
que detesta educação já soma 
R$ 6,1 bilhões. 

Mensagem divulgada pe-
los bispos reunidos em Bra-
sília entre os dias de 30 de ju-
lho e 2 de agosto, no Fórum 
Nacional das Pastorais So-
ciais, condena os retrocessos 
promovidos pelo governo do 
presidente Jair Bolsonaro.

“Sabemos que a vida não 
está fácil para ninguém, pois: 
é grande o número de traba-
lhadores/as desempregados, 
com suas famílias passando 
fome e vivendo em situação 
de rua, sendo assassinados 
desde as periferias urba-

nas (principalmente, jovens 
negros) aos territórios dos 
Povos Indígenas e Comuni-
dades Tradicionais; as mu-
danças climáticas, alterando 
radicalmente as condições de 
vida no planeta; ame aças ao 
direito à aposentadoria com 
a proposta de “reforma” da 
previdência em andamento 
no Congresso Nacional; di-
ficuldades ao acesso à saú-
de pública e outros direitos 
ameaçados com os ataques 
ao Sistema de Seguridade So-
cial: saúde, assistência social 

e previdência; cortes ao or-
çamento das Universidades 
e Institutos Federais”, diz tre-
cho da mensagem.

Desde que Jair Bolsonaro as-
sumiu a presidência da Repúbli-
ca, o percentual de famílias com 
dívidas não para de crescer e 
chegou a 64,1% em julho, sen-
do que 9,6% afirmaram não ter 

condições de pagá-las. É o que 
aponta a Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Con-
sumidor, apurada pela Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo.

Em mais um vexame 
mundial, Jair Bolsonaro 
indicou seu filho Eduardo 
(atual deputado federal) 
para ser embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos, 
mesmo sem ter qualifica-
ções para o cargo, embora 
alegue que já fritou ham-
búrguer numa lanchonete 

norte-americana. Além de 
não ter carreira diplomática 
nem formação compatível, 
é rejeitado pela população. 
Segundo a pesquisa Atlas 
Político, 62,8% dos brasilei-
ros são contra sua indicação 
para comandar a embaixada 
nos EUA. A indicação preci-
sa ser aprovada no Senado.

Em busca da unidade latino-americanaGoverno quer entregar profissões nas mãos de charlatães?

Guerra não convencional contra a Venezuela
Mais um corte na educação Bispos católicos condenam 

retrocessos do governo Bolsonaro

Número de famílias com dívidas 
subiu pelo sétimo mês seguido

Bolsonaro quer colocar 
filho como embaixador 
nos EUA

Beto Almeida

Juliana MedeirosVicente Faleiros 

internacional

Lawfare  é uma palavra ingle-
sa que representa o uso indevido 
dos recursos jurídicos para fins de 
perseguição política. É quando a 
lei é utilizada como uma espécie 

de “arma de guerra”, com uso 
de instrumentos jurídicos para dar 
uma cara de seriedade e justiça a 
atos arbitrários contra adversários 
políticos.
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Milhares de mulheres 
estarão em Brasília para a 
Marcha das Margaridas 2019

Com o lema “Mar-
garidas na luta por 
um Brasil com So-
berania Popular, 

Democracia, Justiça, Igual-
dade e Livre de Violência”, 
acontece nos dias 13 e 14 de 
agosto de 2019, em Brasília/
DF, a maior ação organizada 
por mulheres do campo, da 
floresta e das águas da Amé-
rica Latina: a Marcha das 
Margaridas 2019. 

A 6ª Marcha das Marga-
ridas é realizada pela Con-
federação Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Agri-
cultores e Agricultoras Fa-
miliares (Contag), suas 27 
federações e mais de 4 mil 
sindicatos dos trabalhado-
res e trabalhadoras rurais de 
todo o País, em parceria com 
16 organizações sociais, entre 
movimentos feministas e de 
mulheres trabalhadoras, cen-
trais sindicais e organizações 
internacionais.

Apesar de o ato oficial 
acontecer em agosto, a Mar-
cha das Margaridas é “tecida” 
ao longo de quatro anos, en-

tre uma edição e outra. Nesse 
caminhar, as mulheres se re-
únem em suas comunidades 
rurais para refletir, debater e 
propor sobre seus desafios e 
prioridades. 

A partir desses debates e 
levantamento de propostas, 
as Margaridas apresentarão 
e anunciarão ao Brasil uma 
Plataforma Política pela qual 
lutam todos os dias, em defe-
sa dos seus direitos, do meio 
ambiente, pela construção de 
uma sociedade livre de vio-
lência de gênero e racial, e 
por um país sem homofobia, 
sem intolerância religiosa, 
entre outros temas.

“Todo esse processo cons-
truído ao longo dos últimos 
quatro anos será coroado 
nos dias 13 e 14 de agosto 
com a presença de milhares 
de Margaridas de todo o País 
em Brasília. Mesmo diante de 
um cenário de retrocessos das 
políticas públicas, principal-
mente impactando a vida das 
mulheres e da classe traba-
lhadora, com ousadia, força e 
garra realizaremos a Marcha 

das Margaridas 2019”, ressal-
ta Mazé Morais, secretária de 
Mulheres da Contag e coor-
denadora geral da Marcha 
das Margaridas 2019. 

Para as Margaridas, mar-
char em Brasília reúne gran-
de valor político e simbóli-
co. Em marcha, fazem ecoar 
a importância do trabalho 
exercido pelas mulheres, ain-
da invisibilizado, e afirmam a 
necessidade de um país que 
assegure ao seu povo direitos 
capazes de promover justiça 
social e igualdade, principal-
mente às mulheres e às popu-
lações negras, que vivem de 
forma mais intensa os efeitos 
das desigualdades, da fome e 
da violência. 

“Diante da importância 
da Marcha das Margaridas, 
construída em seus 20 anos 
de história, a Contag e par-
ceiras convidam a população 
brasiliense a estar conosco, 
principalmente no dia 14 de 
agosto, em defesa dos direitos 
e dos interesses das mulheres 
do campo, da floresta e das 
águas”, convida Mazé.

Verônica Tozzi
C
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Quem são as Margaridas?

Programação

A Margaridas são as mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas que, 
em marcha, tecem suas experiências comuns de vida e luta. A Marcha tem como força 
inspiradora a luta de Margarida Maria Alves, uma mulher trabalhadora rural nordestina, 
que rompendo com padrões tradicionais de gênero ocupou, por 12 anos, a Presidência 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba.

Líder sindical bastante influente, construiu uma trajetória sindical de luta pelo direito 
à terra, pela reforma agrária, por melhores condições de trabalho e contra as injustiças 
sociais e o analfabetismo.

No dia 12 de agosto de 1983, esta grande lutadora do povo foi brutalmente 
assassinada, na porta de sua casa. Seu nome se tornou um símbolo nacional de força e 
coragem cultivado pelas mulheres e homens do campo, da floresta e das águas. É em 
nome dessa luta que a cada quatro anos, no mês de agosto, milhares de Margaridas de 
todos os cantos do País marcham em Brasília, num clamor por justiça, igualdade e paz 
no campo e na cidade.

As atividades do dia 13 agosto, no Parque da Cidade, em Brasília, são exclusivas para as 
delegações vindas de todos os estados e de outros países. Acontecerão oficinas, painéis, 
Mostra de Saberes e Sabores das Margaridas, a abertura oficial e noite cultural. Já no 
dia 14, “a grande marcha” é aberta a todas e todos, que junto com as Margaridas lutam 
por um Brasil com justiça social. A concentração no Parque da Cidade terá início às 6h e 
saída em marcha às 7h em direção à Esplanada dos Ministérios.

DF vai receber mulheres de  
todo o Brasil e de vários países


