
Semana de Ativismo em DH: CNDH homenageia Margarida Alves e Maria Lucia Pereira 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH aprovou, por unanimidade, as Notas 
Públicas em homenagem a Margarida Alves e a Maria Lucia Pereira, no reconhecimento do papel 
dessas mulheres na defesa dos direitos humanos no Brasil. 

Margarida Maria Alves, trabalhadora rural nordestina, rompendo com padrões tradicionais de 
gênero ocupou, por 12 anos, a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa 
Grande, na Paraíba. Sua trajetória sindical voltou-se para a luta pelo direito à terra, pela reforma 
agrária, por melhores condições de trabalho e contra as injustiças sociais e o analfabetismo. Em 
12 de agosto de 1983, aos 40 anos de idade, Margarida Alves teve sua voz silenciada ao ser 
assassinada por um pistoleiro de aluguel a mando dos usineiros e latifundiários da região do 
Brejo Paraibano. 

Maria Lucia Santos Pereira, mulher negra, vivenciou a situação de rua desde sua adolescência e, 
por sua notória força e liderança, vinculou-se ao Movimento Nacional da População de Rua-
MNPR, e, em 2010, fundou o movimento em Salvador. Sua trajetória de organização de 
movimento social e defesa dos direitos humanos foi reconhecida nacional e internacionalmente. 
Como herança da rua, as violações de direitos humanos ficaram marcadas em seu corpo, e Maria 
Lucia faleceu em 25 de abril de 2018, com insuficiência renal. 

As homenagens ocorreram durante a 50ª Reunião Ordinária do Conselho, nesta quarta-feira 
(14), mesmo dia em que foi realizada a 6ª Marcha das Margaridas, com cerca de 100 mil 
mulheres do campo, da floresta e das águas, que marcharam em Brasília com o tema 
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre 
de violência”. Ocorreram também às vésperas da Semana Nacional de Luta da População em 
Situação de Rua, que ocorrerá em Brasília, nos dias 21 e 22 de agosto. 

Leia na íntegra a Nota Pública em Homenagem a Margarida Alves - https://bit.ly/2Z1hs9J  
Leia na íntegra a Nota Pública em Homenagem a Maria Lúcia Santos Pereira 
- https://bit.ly/2YPnSNY 
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