
Marcha das Margaridas é homenageada em sessão sugerida e prestigiada por petistas 

A Câmara dos Deputados realizou, nesta 
terça-feira (16), sessão solene de homenagem 
à IV Marcha das Margaridas, evento que reúne 
cerca de 70 mil mulheres na capital federal em 
defesa de direitos das mulheres, 
especialmente das trabalhadoras rurais. 

 A deputada Luci Choinacki (PT-SC), 
propositora da homenagem, presidiu a sessão 
e homenageou a líder camponesa paraibana 
Margarida Alves, assassinada em 1983. 

"Margarida Alves é uma grande referência da nossa luta contra a opressão. Aqueles que 
tiraram a vida dela pensavam que o sonho iria acabar. Pelo contrário, muitas margaridas 
brotaram e brotarão em homenagem àquela líder sindical que não teve medo, mas teve 
ousadia de defender o seu povo", afirmou. 

Luci também lembrou a trajetória de luta em busca do protagonismo da mulher camponesa. 
"Há mais de vinte anos, quando começamos essa luta, não tínhamos nome, mas sobrenome. 
Éramos ‘esposa do fulano de tal'. Nós mudamos essa história e hoje temos nome e 
sobrenome", destacou a parlamentar catarinense. 

A coordenadora da Bancada Feminina da Câmara, deputada Janete Rocha Pietá (PT-SP), 
também reverenciou Margarida Alves. "Foi uma mulher que tombou por conta da sua luta, mas 
seu exemplo de coragem e dignidade inspira as margaridas que hoje lutam pelos direitos das 
mulheres no campo e na cidade em todo o País", declarou Janete. 

A deputada Dalva Figueiredo (PT-AP) parabenizou as participantes da Marcha das 
Margaridas e chamou a atenção para o trabalho das parteiras tradicionais que atuam no interior 
do Brasil, em áreas onde há carência de profissionais da saúde. 

Já a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) lamentou o assassinato da juíza Patrícia Acioli, na 
semana passada, e enalteceu a bravura de mulheres como a magistrada, morta por exercer a 
sua função com autonomia. 

Em seu pronunciamento, a deputada Erika Kokay (PT-DF) citou Guimarães Rosa. "Guimarães 
Rosa diz que a vida nos exige coragem. E como têm coragem as margaridas!", enfatizou Erika. 

A IV Marcha das Margaridas prossegue em Brasília (DF) até esta quarta (16). Diversas 
atividades estão ocorrendo no pavilhão de exposições do Parque da Cidade e haverá uma 
caminhada na manhã desta quarta, saindo do Parque em direção à Esplanada dos Ministérios. 

Vários deputados da bancada do PT saudaram a marcha na sessão solene. 

Mais informações: http://www.contag.org.br/hotsites/margaridas 
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