A NOSSA
LUTA É
PELA VI DA
CHEGA DE IMPUNIDADE!

DILMA FERREIRA SILVA
NICINHA

BERTA CÁCERES

MARIELLE FRANCO

2019

Realização

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
Junho de 2019
Projeto Gráfico
MDA Comunicação Integrada

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
www.mabnacional.org.br
Secretaria Nacional
São Paulo - Brasil

SUMÁRIO

Apresentação ……….……………………………………………....................................... 5
Dilma Ferreira Silva …......…………………………………………………...............…… 7
Nicinha ………………………………………………………………..........................……….. 15
Berta Cáceres …………………………………………………………………….................. 23
Marielle Franco …………………………………………………………………...........…… 29

APRESENTAÇÃO

Tentaram nos enterrar, mas
~
nao
sabiam que
éramos sementes!

S

e ferozmente o capital e sua gula continuam tentando calar os trabalhadores e as trabalhadoras que lutam, o povo também, teimosamente, continua com pés firmes no caminhar da resistência. Tem
gente organizada em todo canto: no campo, próximo das barragens,
nas cidades, nas favelas... A luta, quando entendida e incorporada,
passa a ser fundamento daquilo que nos compõe.

Nisso, o mundo novo vai virando uma grande casa a ser construída. Os que chegam aprendem a preparar a massa e logo já posicionam
os seus tijolos. A casa começa a ganhar forma, e é casa coletiva, onde
cada tijolo é parte fundamental. Às vezes é preciso ir mais devagar, a
preparação vai mal e o trabalho tende a ser mais difícil. Mas tem horas
que novos arquitetos dessa utopia chegam e já se reanima a empreitada. É trabalho árduo, duro, alvo de muitos ataques. A braveza de nosso
inimigo é por vezes cruel e parece nos derrubar, mas quando tudo aparenta estar destruído, resistente permanece a base de nossa casa-vida, e
lá se voltam os joão-de-barro ao trabalho doloroso, mas bonito, que é
continuar acreditando.
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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Há alguns que no caminho dão sua vida na edificação dessa obra.
Esses que se vão, na verdade nunca vão por completo, porque seus
tijolos, ensinamentos e cada pedacinho dos seus sonhos coletivos, permanece. É oxigênio para os que chegam e para os que ainda virão.
Essa gente que sonha, luta e foi na vida operário fiel dessa empreitada, às vezes, pela própria ação feroz do nosso inimigo, acaba nos
deixando. Fica muito mais do que a saudade, a dor e o desespero. O
povo que sofre e resiste sabe, desde muito tempo, que quando perdemos quem luta, o que fica é a lembrança companheira, que é movimento e esperança, é a memória que é resistência, de continuar marchando
pelo mundo novo, de fazer valer a luta dos que se foram antes de nós,
dos que dão sua vida por sonhos coletivos.
E aqui nesta cartilha, o Movimento dos Atingidos por Barragens
quer homenagear quatro grandes mulheres lutadoras que tombaram
em pouco mais de três anos. Dilma, Nicinha, Berta e Marielle foram
parte fundamental na construção de organizações populares, foram
operárias fiéis da grande messe e merecem o nosso reconhecimento.
Que esta cartilha sirva de leitura, inspiração e motivação para que
nossa luta siga firme e forte, como essas quatro mulheres foram, firmes
e fortes!

Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio,
mas toda uma vida de luta!

Coordenação Nacional do MAB - Maio de 2019
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Dilma Ferreira Silva
11/02/1972 – 22/03/2019

Dilma Ferreira Silva nasceu no dia 11 de fevereiro de 1972.
Lutadora incansável, nunca baixou a cabeça perante as injustiças, pois, desde seu leito de nascença, em Esperantinópolis, no
Maranhão, cultivou a esperança – não aquela do verbo esperar,
mas aquela do verbo esperançar, tal qual nos ensinou Paulo Freire. Mãe de uma filha, atualmente com 23 anos, tem como suas
principais características a empatia com o sofrimento dos mais
humildes.
CHEGA
CHEGA
DEDE
IMPUNIDADE!
IMPUNIDADE!
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Dilma foi uma mulher destemida nos momentos de luta e ao mesmo tempo bastante brincalhona. Em busca de melhores condições de
vida para sua família e movida pelas promessas de emprego advindos
da construção das eclusas da hidrelétrica de Tucuruí, Dilma deixou o
Maranhão e mudou-se para a cidade de mesmo nome, no Pará. Foi viver no bairro Palmares, uma ocupação na periferia, e passou a enfrentar, na pele, as contradições provocadas pela hidrelétrica no território:
de um lado, a riqueza produzida por uma das maiores usinas do país,
de outro, a miséria e a negação de direitos sofrida pelos atingidos, muitos dos quais nunca tiveram nenhum direito garantido.
A hidrelétrica de Tucuruí é um dos tantos projetos de infraestrutura iniciados na ditadura militar, em um momento em que pouco ou
nada se discutia acerca das problemáticas desse tipo de “desenvolvimento”. A usina, pertencente à estatal Eletronorte, é considerada a
segunda maior do país, com 8.370 MWh de potência, e está localizada
no Rio Tocantins, cerca de 300 km de distância de Belém, capital do
Pará.
Até hoje Tucuruí é um caso emblemático de violação de direitos
humanos na construção de barragens, conforme consta no relatório
publicado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
sobre o tema em 2010.

A luta da Dilma
Dilma se engajou no Movimento dos Atingidos por Barragens e
passou a denunciar as violações dos direitos destas populações historicamente negados pelo Estado brasileiro. Em 2005, Dilma foi convidada a integrar a coordenação regional do MAB, em Tucuruí. Por
se destacar no trabalho junto às famílias atingidas, em especial com
as mulheres, a partir de 2006 passou a integrar também o Coletivo de
Mulheres do Movimento.
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A organização dos atingidos no MAB possibilitou algumas conquistas na região, especialmente projetos para geração de renda. Dilma
esteve à frente do processo de formação de uma cooperativa de criação
e comercialização de peixes. Também organizava a distribuição das
cestas básicas para as famílias que mais necessitavam e colaborou com
um projeto de construção de cisternas, conquistas da luta e da organização do MAB na região.
Em 2011, Dilma Ferreira, enquanto integrante da coordenação do
Movimento, participou do Encontro Nacional das Mulheres Atingidas
por Barragens, que reuniu mais de 500 mulheres em Brasília. Foi lá
que ela conheceu sua xará, a presidenta Dilma Rousseff. Na ocasião,
Dilma Ferreira foi a responsável por entregar à presidenta a pauta de
reivindicações do Movimento, que pedia a criação da Política Nacional de Direitos dos Atingidos por Barragens (PNAB) e denunciava os
riscos da implantação de mais uma grande hidrelétrica na Amazônia,
Belo Monte. Esta pauta segue sem ser atendida pelo governo brasileiro.
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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No último período, Dilma vivia no assentamento Salvador Allende, na zona rural do município de Baião, também no Pará. O assentamento foi fruto da ocupação da Fazenda Piratininga por famílias
organizadas na Via Campesina. A partir de 2013, Dilma participou
desse processo na organização das famílias para garantir essa conquista. Após a efetivação do assentamento, Dilma passou a se dedicar ao
cultivo da terra e à organização de um grupo de base do MAB no local.

O crime: assassinaram nossa companheira
O Brasil carrega consigo o peso de ser o país onde mais defensores de direitos humanos são assassinados. Neste contexto, o maior
índice diz respeito aos militantes que exercem papel fundamental na
luta pelo direito à terra, à moradia e ao meio ambiente, sobretudo na
Amazônia.
Dilma foi assassinada brutalmente na madrugada do dia 22 de
março de 2019, dentro de sua residência, no assentamento Salvador
Allende, junto do seu companheiro Claudionor Costa da Silva e um
amigo do casal chamado Hilton Lopes.
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O suspeito de ser o mandante das mortes é o fazendeiro Fernando
Ferreira Rosa Filho, mais conhecido como Fernandinho. Ele também é
investigado por mandar matar três caseiros que eram seus empregados
e estavam insatisfeitos com a realidade trabalhista a qual Fernandinho
os submetia. Esse crime ocorreu na véspera do assassinato de Dilma.
Além disso, em janeiro, camponeses deram entrevista ao portal Amazônia Real e relataram que o acusado teria atirado contra um líder da
Frente Nacional de Lutas de Campo e Terra. A vítima sobreviveu ao
ataque, mas o caso não foi investigado.
De acordo com as investigações e com os laudos técnicos ainda
em andamento, Dilma foi amarrada, amordaçada, torturada e há suspeita de que também tenha sido estuprada antes de ter o seu pescoço
cortado. Todas as indicações levam a crer que o crime praticado não
foi simplesmente uma execução, mas sim um crime de ódio exercido
contra uma mulher militante, que ocupava legitimamente um território
de interesse do principal suspeito.
O caso tornou-se um enigma para o Estado e para os movimentos
sociais por não haver notícias de conflito agrário atualmente no local,
pois o assentamento onde Dilma vivia já era regularizado desde 2011.
Embora a terra fosse pública, o INCRA pagou mais de 1 milhão de
reais pelos 7.270,44 hectares ao autoproclamado dono. Porém, diversas
testemunhas denunciaram que o interesse de Fernando Ferreira Rosa
Filho era mais específico: ele tinha como objetivo construir uma pista
de pouso clandestina para tráfico de drogas na área do assentamento.
Após repercussão nacional e internacional do caso, o governador
do Pará, Helder Barbalho, ordenou a criação de uma força-tarefa da
Polícia Civil para investigar o caso. O delegado-geral Alberto Teixeira,
a partir do que foi coletado nos boletins de ocorrência, acredita que
não era interessante para Fernandinho ter lideranças sociais vivendo
nas proximidades de seu “negócio”, assim como queria calar os empregados que ameaçavam processá-lo na Justiça do Trabalho.
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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A prisão de Fernandinho foi anunciada no dia 26 de março, antes
mesmo da captura dos executores do crime, cinco pessoas, dos quais
quatro são irmãos. A rápida prisão do mandante mostrou que quando
há vontade política dos governantes, é possível elucidar esse tipo de
crime. Os pistoleiros contratados são Valdenir Farias Lima e os irmãos
Marlon Alves, Cosme Francisco Alves, Alan Alves e Glaucimar Francisco Alves. Valdenir confessou participação no crime, alegou a participação dos irmãos e confirmou que o mandante das mortes teria sido
Fernandinho. Dos executores, dois estão presos, dois foram mortos e
um está foragido.
O assassinato de Dilma, Claudionor e Hilton é considerado o primeiro massacre por conflitos agrários no país no ano de 2019. O caso
teve repercussão internacional e gerou uma onda de manifestações
de solidariedade à família de Dilma e ao MAB. Também jogou luz
sobre o aumento da violência contra defensores de direitos humanos,
sobretudo na Amazônia, em uma conjuntura na qual o próprio governo brasileiro tem sugerido que os criminosos poderão contar com a
impunidade.

Uma vida de luta para que as águas sejam
para a vida e não para a morte
O assassinato de Dilma é mais um momento que marca a história
do MAB, que justamente no dia 22 de março celebra o Dia Internacional da Água. É também mais um caso da violência no campo, autorizada pelo discurso de ódio e pelo descaso do atual governo federal.
Para os militantes do MAB e defensores dos direitos humanos, o
assassinato de mais uma companheira enche nosso coração de indignação, mas sua memória mantém acesa a chama da convicção na luta
pela libertação da classe trabalhadora.
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Reafirmamos nosso compromisso de seguir
lutando pelos direitos dos atingidos, em
defesa da vida e contra a privatização da água.
Não nos calarão, seremos como água, por
maior que sejam os muros, jamais conseguirão
deter nossa força.

CHEGA DE IMPUNIDADE!
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Vai companheira (para Dilma Ferreira Silva)
Rafael Zãn e Jhonatan Ferreira

Foi pela terra, pelo caminho
Casa de barro, ninho de passarinho
A terra mais uma vez manchou
A chuva cai, são lágrimas de dor
Hoje lutamos por quem lutou
Pro sol sair, pra encher de cor
Foi pela fome, por um café
Foi pelo pão de cada dia, pela fé
Vai companheira, vai companheiro
A luta é justa e lutamos o dia inteiro
Pode ir tranquila, descanse em paz
Pois sua luta, não esquecemos jamais
Foi por lutar por quem precisa
Pelos sem tetos, por moradia
O vento sopra da arrepio
Não desistimos, pelo melhor do Brasil
Todos merecem ter em suas mesas,
Em suas casas, um pãozinho com manteiga
E sentado em suas cadeira
Compartilhando sem ter tristeza
Foi pelo chão, por um canteiro
Parou um coração que lutava o tempo inteiro
Ficou seu jeito sua lembrança
Na veia ainda pulsa um mundo de esperança

Dilma Ferreira Silva!
Presente! Presente! Presente!
14
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Nicinha
08/09/1965 – 07/01/2016

“Cinco meses que eu estou aqui nessa área de terra, porque na minha
região, lá em Abunã, não existe mais lugar pra gente pescar.
Os órgãos já vieram aqui pra gente sair porque aqui pertencia à usina,
e eu vou botar o pé na parede e não vou sair daqui enquanto
a usina não tomar uma providência com os pescadores,
porque nós precisamos de um lugar pra pescar, nós não temos mais
nada pra viver, a usina acabou com nossa casa, matou nos afogado,
agora querem nos matar de fome”.

Nilce de Souza Magalhães (Nicinha)
CHEGA
CHEGA DE
DE IMPUNIDADE!
IMPUNIDADE!
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N

icinha nasceu no dia 8 de setembro de 1965 em um seringal
em Xapuri, no estado do Acre, mesma cidade onde viveu Chico Mendes. É uma dos 11 filhos de soldados da borracha, Nicanor
Magalhães e Maria de Lurdes de Sousa Magalhães. Dos 11 filhos,
somente oito permaneceram vivos após o parto, cinco mulheres e
três homens.
Quando Nicinha tinha apenas 2 anos, sua família se mudou para
Abunã, distrito de Porto Velho, no estado de Rondônia, que faz divisa com a Bolívia. Desde a adolescência, começou a trabalhar como
cozinheira e dedicou a maior parte da sua vida à pesca. Estudou até a
quarta série, lia e escrevia com alguma dificuldade, mas era boa com
cálculos. Teve seu primeiro filho aos 17 anos, um menino que faleceu
ainda bebê. Depois teve três filhas, todas com o mesmo marido, com
quem permaneceu casada por mais de 10 anos e mais tarde se separou,
criando as filhas sem o apoio financeiro do pai, mas com a ajuda de
sua mãe.
Morou a maior parte da vida em Abunã, tendo passado algum
tempo também em São Paulo e no Maranhão. Os últimos sete anos de
sua vida viveu em Abunã com seu companheiro, Valdineis Severiano
Moura, mais conhecido como Nei.

Uma história de luta
“Mas danada que era, risonha e esperançosa, construiu-se na luta,
na resistência ribeirinha, contra as injustiças de que
nosso povo continua sendo alvo.
Pescadora, filha do rio. Resistência-Amazônia.
Resistência ribeirinha-feminina. Um corpo encontrado no rio.
Pés, mãos amarradas, pedras. Chorou o rio Madeira, que corre
bravamente, como se a correnteza brava procurasse a filha que perdeu.
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Mas um corpo que luta pelo rio e pela sua gente,
torna-se também correnteza de esperança, o rio guarda as
histórias de resistência de seu povo, não esse rio morto,
barrado, mas o seu rio, Nicinha,
o rio do mundaréu de peixe, da fartura e da beleza.
Porque já sabe toda nossa gente: Usina não é rio.
Usina é indústria. E como toda indústria nesse sistema,
serve apenas para dar lucro a alguns.”

Nicinha, como liderança regional do MAB vinha há anos denunciando ao poder público as reiteradas violações de direitos praticadas
na implantação da Usina Hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em
Rondônia, cuja construção iniciou em 2009.
A composição acionária do consórcio foi alterada em dois momentos, inicialmente contava com a participação da Camargo Corrêa,
que também atuou como construtora da obra, mas suas ações foram
adquiridas pela GDF Suez-Tractebel que passou a ter uma participação de 60%, superando a Eletrobras que ainda permanece com 40%,
via Chesf e Eletrosul, cada uma com 20%. Mais tarde 20% das ações
da GDF Suez-Tractebel foram adquiridas pela grupo Mitsui resultando na atual configuração (GDF Suez-Tractebel 40%, Eletrobras 40%,
Mitsui 20%). Por trás da bela máscara formada pelo nome pomposo escolhido pelos acionistas do consórcio - Energia Sustentável do Brasil –
se escondem duas transnacionais conhecidas internacionalmente pela
prática sistemática de violações de direitos humanos e desrespeito ao
meio ambiente, a franco-belga GDF Suez-Tractebel, que recentemente
alterou seu nome para Engie, e a japonesa Mitsui.
Entre as diversas localidades atingidas pela construção da hidrelétrica de Jirau no rio Madeira, está o distrito de Abunã, localizado às margens do rio Madeira. Em área de fronteira do Brasil com
a Bolívia, Abunã foi uma das regiões mais importantes na época de
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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funcionamento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), para
o escoamento da produção de látex. Com o fim da demanda por borracha e a desativação da EFMM, se tornou uma região pacata, habitada
por uma comunidade ribeirinha. A vila da sede distrital e as linhas
rurais abrangidas pelo distrito de Abunã englobam uma população de
cerca de 5.000 habitantes.
O distrito de Abunã não havia sido reconhecido como atingido
pela Usina de Jirau. Por ser faixa de fronteira, a sua inclusão como
atingido pela barragem poderia acarretar, além do custo do remanejamento, o reconhecimento do impacto binacional. Mas, a partir da formação do lago da barragem, a situação ficou evidente. Hoje, o distrito
está oficialmente reconhecido como parte da área de influência do lago
da Usina Hidrelétrica de Jirau por determinação da Agência Nacional
de Águas que definiu a realocação do distrito e o alteamento dos trechos afetados da BR 364 em 2015.
Nicinha foi quem iniciou na comunidade o debate sobre a necessidade de remanejamento. Com a formação do lago, Abunã se tornou
um local de risco, tendo início o processo de desbarrancamento das
margens e a elevação do lençol freático, o que acarreta o encharcamento do solo, tornando-o inadequado à agricultura, e também provocando a contaminação de fontes de água para consumo humano.
Denunciando os impactos sobre a pesca, Nicinha organizou em
Abunã um grupo de ribeirinhos que pressionou a empresa a negociar
sem a intermediação da colônia de pescadores. Ela denunciou oficialmente ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Pesca e à Polícia Federal as fraudes da colônia de pescadores, que envolviam, dentre
outros, o seguro defesa e o cadastro de pescadores. O grupo também
questionou os dados do monitoramento sobre a pesca apresentados
pelo consórcio ESBR, que mostravam uma realidade diferente daquela
verificada na prática pelos pescadores.
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A comunidade de Abunã, organizada no Movimento dos Atingidos por Barragens, realizou duas paralisações da obra da UHE Jirau
em 2015, na tentativa de negociar com a empresa. Por conta disso, conseguiram uma reunião com a empresa, com a Secretaria de Governo
da Presidência da República, com o Ministério Público Federal, com
o IBAMA e com a Agência Nacional de Águas, em Brasília. Nicinha
estava no pequeno grupo que viajou representando a sua comunidade.
Na negociação foi encaminhada uma vistoria pelo IBAMA realizada
de 15 a 18 de fevereiro de 2016 e acompanhada pela Secretaria de Governo da Presidência da República.
No entanto, ainda antes da vistoria, três semanas após o retorno
de Brasília, foi noticiado desaparecimento de Nicinha. Nessa época,
ela estava acampada com outros pescadores de Abunã em área de propriedade da UHE Jirau, em uma ilha que fazia parte de seu reservatório. O grupo pretendia permanecer no local até que fossem resolvidos
os problemas do remanejamento e da pesca. Após o desaparecimento
de Nicinha, o acampamento foi abandonado.
O local onde estavam fixados há alguns meses era um acampamento extrativista formado por famílias do distrito de Abunã e remanescentes da comunidade de Mutum Paraná. Estavam abrigados em
barracos de lona, sem que pudessem contar com acesso à energia elétrica, abastecimento de água potável e telefonia. Mas decidiram permanecer no local, pois com os impactos contínuos e cumulativos da
hidrelétrica de Jirau, o pescado havia se tornado cada vez mais escasso,
seja em quantidade, qualidade e tamanho, forçando a alteração dos
tradicionais pontos de pesca.
A insegurança do local onde Nicinha permanecia acampada sempre preocupou seus familiares e seus companheiros do MAB. O local
era permanentemente monitorado pela segurança patrimonial do consórcio responsável pela usina hidrelétrica de Jirau, Energia Sustentável
do Brasil, que constantemente questionava a presença dos ribeirinhos
e reafirmava que estavam em área privada. A preocupação se tornou
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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maior quando um incêndio durante o verão amazônico (estação seca),
em 2015, tomou conta de parte da ilha, chegando a incendiar diversos
barracos e pertences dos pescadores.

Sobre o crime, um caso ainda não esclarecido
Nicinha desapareceu no dia 7 de janeiro de 2016. Sem que seu
corpo tivesse sido encontrado, em poucos dias foi dada como assassinada em um primeiro inquérito policial, devido a confissão dos réus
apontados. Edione Pessoa da Silva foi acusado por homicídio e Oziel
Pessoa Figueiredo e Leonardo Batista da Silva foram acusados pelo
crime de ocultação de cadáver.
Segundo os depoimentos dos acusados, ela teria sido assassinada
com tiros de uma espingarda calibre 20, que foi entregue à polícia e
estava desmontada e guardada no acampamento. Os réus disseram que
amarraram o corpo a uma pedra e jogaram no rio Mutum, afluente do
rio Madeira.

20
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Inicialmente a Justiça do estado de Rondônia determinou somente
a prisão do acusado de homicídio. Mas este esteve entre os sete presos
que fugiram do pavilhão C da Penitenciária Estadual Edvan Mariano
Rosendo no dia 11 de abril de 2016. Edione só foi recapturado no dia 3
de agosto, na zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre.
No início de junho de 2016, relatores do Conselho Nacional de
Direitos Humanos (CNDH) estiveram em Rondônia para investigar,
entre outros casos de ameaças a lideranças de movimentos camponeses, o andamento das apurações sobre o assassinato de Nicinha. O relatório aprovado trazia recomendações, entre as quais que o caso fosse devidamente esclarecido, levantando suas verdadeiras motivações
e todos os seus participantes. O CNDH também recomendou que os
atingidos de Abunã fossem devidamente reassentados.
Somente cinco meses após o desaparecimento de Nicinha, no dia
21 de junho, foram encontrados alguns ossos. Suas filhas reconheceram o seu relógio de pulso, a parte inferior do biquini e uma bermuda
masculina que costumava usar e que estava junto aos restos mortais encontrados próximos ao local do crime. Essa proximidade indica duas
hipóteses: a de que as buscas não foram devidamente realizadas, pois
havia uma bóia no mesmo local, a qual foi colocada pela polícia para
sinalizar os locais onde deviam ser feitas varreduras para a localização
do corpo, ou então, pode ter ocorrido uma segunda ocultação de cadáver, uma vez que dois réus permaneceram em liberdade, por outro lado
também reforçando a hipótese de que a participação de outros autores
pode estar sendo ocultada.
Oziel Pessoa da Silva e Leonardo Batista, acusados de contribuir
com a ocultação do corpo e da arma utilizada, obtiveram a suspensão
condicional do processo no Tribunal do Júri e depois a transação penal. Já Edione Pessoa da Silva foi condenado por homicídio.
Antes do crime, Edione e sua família passavam grandes dificuldades, viviam em condições precárias e por vezes contaram com apoios
assistenciais. A própria Nicinha e o demais militantes do MAB o
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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ajudavam, buscando cestas básicas, água potável, lona para manutenção dos barracos, entre outros itens. Porém durante o processo, Edione
chegou a trocar de advogado e ingressou com um recurso especial no
Superior Tribunal de Justiça (STJ) durante o cumprimento de sua pena.
Mais recentemente, no final do ano passado, Edione conseguiu
uma autorização de permuta para que seja transferido para o Estado
do Acre, justamente onde foi encontrado tentando cruzar a fronteira
depois de fugir do presídio onde aguardava seu julgamento.
Se até agora não ficaram claros os motivos que levaram Edione
a praticar o homicídio, pois apresentou versões diferentes, contraditórias e desconexas. Outra dúvida salta aos olhos de quem acompanha
este caso: quem tem pago os serviços de advocacia do condenado? A
resposta desta pergunta também poderia responder o que a polícia e o
Ministério Público de Rondônia descartaram durante toda a investigação: quem são os mandantes?
Se a Justiça não tem dado respostas suficientes para a elucidação
do assassinato, também não tem contribuído na solução do passivo socioambiental na comunidade onde Nicinha vivia. Desde 2015 os moradores de Abunã aguardam que o consórcio Energia Sustentável do Brasil
(ESBR) faça a realocação para áreas seguras, conforme determinações
impostas pela Agência Nacional de Águas, que chegou a ingressar na
Justiça Federal para que o consórcio atenda essas determinações. Da
mesma forma os pescadores aguardam, há anos, que a Justiça Federal
decida sobre a Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público
Federal em defesa das famílias de pescadores atingidas de Abunã.
Nicinha foi sepultada no dia 21 de dezembro de 2016, em Porto
Velho, Rondônia. Ela ficou desaparecida por cinco meses. Sua família
e o MAB esperaram mais seis meses pelo resultado do reconhecimento
oficial do corpo por um exame de DNA.

Nicinha!
Presente! Presente! Presente!
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Berta Cáceres
04/03/1971 – 02/03/2016

“Despertemos! Despertemos humanidad! Ya no hay tiempo.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar
contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista,
racista y patriarcal. El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los
demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir.
La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan
sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir
de manera justa, digna y por la vida”.

Berta Cáceres
CHEGA DE IMPUNIDADE!
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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B

erta Isabel Cáceres Flores nasceu no dia 4 de março de 1971 em
Honduras, na América Central, no município mais alto do país,
La Esperanza, lugar do povo Lenca que resiste desde a colonização até
os dias atuais contra o capitalismo e seus projetos de morte.
Berta foi e é uma referência da luta
popular hondurenha, liderança indígena, era uma
mulher revolucionária, firme, coerente e humilde.
Mãe de três filhas e um filho, vivia na casa de sua mãe, que ajudava
a cuidar, no município de La Esperanza. Sua mãe, parteira e referência
política na comunidade, era um grande exemplo para a filha, que desde
cedo conheceu os princípios da justiça social. Berta escutava pelo rádio
clandestinamente as transmissões da luta sandinista na Nicarágua e
da luta revolucionária de Cuba. Internacionalista desde jovem, Berta
também participou da luta travada pelo povo vizinho de El Salvador
organizado pela Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN). Pouco depois da volta à Honduras, em 1993, ajudou a fundar
o Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), um marco de grande importância para o país, onde o
povo indígena e camponês são protagonistas na luta em defesa de seus
territórios, na luta anticapitalista, contra projetos como grandes barragens e na defesa da democracia e da vida digna ao povo.
O COPINH se tornou um importante ator nas lutas unitárias populares em Honduras. Realizaram centenas de audiências públicas indígenas e populares durantes esses anos, conseguiram também que a
empresa Sinohydro recuasse do projeto hidrelétrico no território Lenca
e chegaram a ocupar a base militar estadunidense em Honduras em
denúncia à ingerência imperialista.
Em referência à luta na defesa do povo indígena Lenca, de seus
territórios e dos bens comuns da natureza, Berta Cáceres recebeu em
2015 o Prêmio Ambiental Goldman, prêmio internacional de referência para o reconhecimento à defesa do meio ambiente. Menos de um
ano depois, quando a luta contra o projeto hidrelétrico “Agua Zarca”,
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no Rio Gualcarque, estava cada vez mais ferrenha, com maiores ameaças de mortes e ataques por parte de pistoleiros, funcionários a mando
da empresa Desarrollos Energéticos S.A. e dos militares do exército
hondurenho, Berta Cáceres foi assassinada no dia 2 de março de 2016,
em sua casa.

A luta é contra o sistema imperialista, capitalista,
racista e patriarcal
“Não há chuva que semeie tantas lágrimas
derramadas pela sua partida, e não há tanta força
que assemelhe a luta Lenca que se enfrenta dia a
dia, palmo a palmo disputando o território contra as
grandes transnacionais.”
Gustavo Castro

CHEGA DE IMPUNIDADE!
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Berta tinha uma análise política e interpretação
da realidade clara sobre quem é o inimigo
do povo: o império do capital, que é também
racista e patriarcal. Compreendia que não basta
apenas conheçer o modelo econômico que
enfrenta, mas estudá-lo e atuar através da luta
popular. Na defesa do feminismo popular e na
luta contra a violência patriarcal, Berta também
construía, dentro do Movimento COPINH,
o trabalho coletivo com as mulheres.
Berta viu com antecedência como Honduras serviria como um
laboratório do poder imperialista, após a crise do capital de 2008. Em
2009 o país foi alvo do golpe com ingerência direta dos Estados Unidos
contra o governo democraticamente eleito de Manuel Zelaya, que se
caracterizava como progressista e popular. Desde o golpe, Honduras
se tornou um dos países mais violentos do mundo e é nesse contexto
que Berta e outras lideranças e defensores de direitos humanos foram
assassinadas.
Após o golpe, supostamente novas “eleições” foram realizadas,
que no entanto foram fraudadas e da qual Zelaya foi impedido de participar. Apossou-se um governo neoliberal extremamente militarizado e
subordinado à política dos Estados Unidos. Hoje as políticas adotadas
em Honduras são de maiores privatizações, cortes na saúde e educação, abertura para o capital internacional construir novas hidrelétricas
e áreas de mineração. O povo está vivendo o empobrecimento, multidões estão emigrando fora do país e as lutas de resistência estão sendo
travadas diariamente.
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A defesa de seu povo, do território, do rio e da
água, a luta contra a hidrelétrica Agua Zarca
Com o golpe em 2009, foi revogada a Lei de Águas que proibia
projetos de hidrelétricas em áreas de proteção ambiental e indígena.
Além disso, foram aprovados mais de 300 projetos hidrelétricos a serem construídos no país, dos quais 49 em território da etnia indígena
Lenca, sendo o projeto hidrelétrico Água Zarca o de maior impacto
social e ambiental. A obra iniciou no ano de 2011, sem antes ter passado pela consulta livre prévia e informada das comunidades indígenas
afetadas, como determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual Honduras é signatária.
As lutas do COPINH foram muitas, desde a realização de 150
audiências públicas, ocupações, manifestações, denúncias nacionais e
à órgãos internacionais, etc. O consórcio responsável pela obra, composto por capitais privados e bancos financeiros internacionais, buscou, por anos, várias formas de tentar criminalizar o COPINH e suas
lideranças na tentativa de prender e processar Berta Cáceres, além de
pagar para pessoas monitorar e espionar o Movimento. Passaram a
coordenar e pagar funcionários da empresa e militares para intimidar,
ameaçar e inclusive matar as lideranças.
No dia 2 de março de 2016 Berta foi assassinada a tiros em sua
casa. Até o momento foram julgadas sete pessoas, entre ex-militares,
funcionários e sócios da empresa DESA. Foram realizadas investigações que comprovam que o assassinato de Berta Cáceres foi a mando de
sócios e diretores da DESA. No entanto, até o momento não foi dada
sentença nem às pessoas condenadas, nem aos autores intelectuais e
financiadores do crime. A luta por justiça travada pelo COPINH, sua
família, movimentos sociais de Honduras e organizações internacionais tem sido aguerrida e seguirá com toda força demandando justiça
por Berta e ao povo hondurenho, pela verdade e pela responsabilização
dos autores e dos bancos financeiros envolvidos.
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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“Podem encarcerar-nos ou até assassinar-nos,
mas a luta não vai parar”.
Berta Cáceres

A vida e luta de Berta não pode ser esquecida por nós lutadoras
e lutadores que almejamos o fim da injustiça social. Cultivaremos sua
memória, a memória de uma mulher revolucionária que lutou incansavelmente até sua morte em defesa da vida do povo e que jamais desistiu, apesar das adversidades. Coerência para Berta não era mera
palavra, e sim princípio e guia da sua vida.
Berta Vive, la lucha sigue.
Berta no murió, se multiplicó.
Berta no murió,
Beta se hizo milliones.
Berta soy yo.

Berta Cáceres!
Presente! Presente! Presente!
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Marielle Franco
27/07/1979 - 14/03/2018

Astuta a morte, que prega peças. Quantas vezes ouviste,
quando foste criança, menina, não mexas no vespeiro!
Mas a todas as meninas pretas dizem as mesmas tolices;
e a todas as meninas, afinal. Até o dia em que, incomodados com
tanta ousadia, executam-nas a céu aberto, devolvendo-as ao silêncio.
Tua voz, no entanto, semeia e o silêncio jamais será o mesmo,
cravejado de mil gritos.

Ana Elisa Ribeiro
CHEGA DE
DE IMPUNIDADE!
IMPUNIDADE!
CHEGA
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M

arielle Franco nasceu em 27 de julho de 1979, na favela da Maré,
no Rio de Janeiro. Se formou em Sociologia pela PUC Rio
e fez mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal
Fluminense (UFF). Sua dissertação teve como tema “UPP: a redução
da favela a três letras”. Trabalhou em organizações da sociedade civil
como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré
(CEASM). Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao lado de
Marcelo Freixo. Iniciou sua militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga, vítima de
bala perdida, num tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da
Maré.

Marielle Franco foi a quinta vereadora mais votada nas eleições
municipais de 2016 no Rio de Janeiro, com 46 mil votos. Representante das mulheres e militante dos direitos humanos, ela era socióloga por
formação. Em 15 meses na Câmara de Vereadores, apresentou 16 projetos de lei. Dois deles foram aprovados como leis concretas: um sobre
a regulação de mototáxis, importante meio de transporte em favelas, e
outro sobre contratos da prefeitura com organizações sociais de saúde,
alvos frequentes de investigações sobre corrupção. No final de fevereiro
de 2018, pouco antes de ser assassinada, Marielle se tornou relatora de
uma comissão de vereadores que acompanharia o trabalho de militares
na intervenção federal no Rio de Janeiro. No dia 10 de março, ela criticou publicamente uma série de operações policiais na favela de Acari,
região com altos índices de violência na cidade. Marielle também era
presidente da Comissão de Defesa da Mulher na Câmara carioca.
Marielle carregava múltiplas identidades junto à sua condição de
classe trabalhadora: negra, como é a maioria dos que morre; da favela
(da Maré), de onde vêm os que têm menos tudo; mulher preta, a porção mais frágil e sujeita à violência da população brasileira; lésbica, o
que a lança em outro grupo discriminada pela homofobia.
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E fez de suas identidades criminalizadas uma explosão de consciência de classe. Ela materializava um movimento que vem da força
organizativa do povo e encarnava um levante que não morreu com ela,
mas que vem sendo massacrado nos últimos anos. Um levante criador
e criativo que sonhava com outro Brasil, tal como cantou a escola de
samba da Mangueira no Carnaval deste 2019, com o samba-enredo
História pra Ninar Gente Grande:
Brasil, meu nêgo
Deixa eu te contar
A história que a história não conta
O avesso do mesmo lugar
Na luta é que a gente se encontra
Brasil, meu dengo
A Mangueira chegou
Com versos que o livro apagou
Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento
Tem sangue retinto pisado
Atrás do herói emoldurado
Mulheres, tamoios, mulatos
Eu quero um país que não está no retrato
Brasil, o teu nome é Dandara
E a tua cara é de cariri
Não veio do céu
Nem das mãos de Isabel
A liberdade é um dragão no mar de Aracati
Salve os caboclos de julho
Quem foi de aço nos anos de chumbo
Brasil, chegou a vez
De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês.
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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Quem mandou matar Marielle?
Justamente no dia em que os atingidos por barragens, no mundo inteiro, celebram o Dia Internacional de Luta contra as Barragens,
Pelos rios, pela Água e pela Vida, em 2018, ao findar o 14 de março,
recebemos com pesar, a notícia do assassinato de uma das vozes mais
ativas da esquerda carioca. 13 tiros atingiram o veículo onde estava
Marielle Franco, matando também o motorista Anderson Pedro Gomes. O crime aconteceu durante à noite, por volta das 21h30, na Rua
Joaquim Palhares, no Estácio, região central do Rio de Janeiro.
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Ao longo de todo o ano de 2018, entidades que atuam na área
de Direitos Humanos e parlamentares se posicionaram publicamente cobrando das autoridades rapidez e transparência na investigação
do crime que matou a vereadora e o motorista. No final de 2018,
a Polícia Federal entrou no caso Marielle para descobrir o que estava barrando a investigação. “Uma investigação sobre a investigação”, como definiu o então ministro da Segurança Pública, Raul
Jungmann. Quando a Polícia Federal precisa ser acionada não para
desvendar um caso, mas para descobrir por que o caso não é desvendado, é compreensível e mesmo esperado que tem muito mais
coroço no angu.
O então ministro já havia descrito o caso Marielle com as
seguintes palavras: “Fica claro que existiria uma grande articulação
envolvendo agentes públicos, milicianos, políticos, num esquema muito
poderoso, que não teria interesse na elucidação do caso Marielle, até
porque estariam envolvidos nesse processo, se não tanto na qualidade
daqueles que executaram, na qualidade de mandantes”.
E foi no dia 12 de março de 2019, às vésperas de completar um
ano do crime, que a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro se pronunciaram após a Operação Lume, que prendeu preventivamente o ex-PM reformado Ronnie Lessa, acusado de ser o atirador,
e Élcio Queiroz, por ser o motorista do carro de onde partiram os tiros
que mataram Marielle e Anderson.
A investigação sobre os mandantes do assassinato de Marielle continua até o momento de fechamento desta cartilha. Mas quem mandou
matá-la mal podia imaginar que ela era semente, e que milhões de Marielles em todo mundo se levantariam no dia seguinte e continuariam
se levantando.
CHEGA DE IMPUNIDADE!
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Morreu a preta da maré,
a negra fugida da senzala
que foi sentar com os “dotô” na sala
e falar de igual para igual com “os homi”.
A negra que burlou a fome de saber,
que fez crescer dentro dela o conhecimento.
Aquela, que por um momento de humanidade,
sonhou com a justiça, lutou por liberdade
e ousou ir mais alto,
do que permitia sua cor.
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“Mas preta sabida, não pode!
Muito menos pobre! Não tem valor.”
Diziam as más línguas na multidão.
E ela ousou tirar seus pés do chão.
Morreu.
Morreu a “preta sem noção”,
que falava a verdade na cara do patrão,
que carregava a coragem, como bagagem,
no coração.
O tiro foi certo, acertou com maldade,
ecoando seco no centro da cidade.
Anielli

Marielle!
Presente! Presente! Presente!
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