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À Defensora de Direitos Humanos DALETE SOARES DE SOUZA, 

Aos Defensores de Direitos Humanos, TIAGO CHAVEIRO e JOÃO MUNHOZ 
VEZETIV JÚNIOR, município de Várzea Grande, Mato Grosso, 

Nós, reunidos no Encontro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, nos 
dias 13 e 14 de dezembro deste ano, em São Luís do Maranhão, vimos, por meio 
desta, manifestar nossa solidariedade com vocês e com sua luta por condições 
acessíveis de transporte urbano em vista de garantir o direito fundamental de ir e vir 
livremente. Lutar contra o monopólio das empresas, a cobrança abusiva do valor de 
passagem significa lutar pela promoção de direitos humanos. Isto é cidadania e não 
crime. 

Vocês são exemplos de defensora e defensores de direitos humanos por causa de 
sua luta pela efetivação de direitos fundamentais. A história de vocês nos revela o 
verdadeiro espírito de cidadania e tem sido um testemunho de militância pacífica e 
ativa por garantias de direitos.  

O exercício da cidadania sempre foi o vetor de suas ações e, em sã consciência, 
não temos como acreditar que houve quaisquer ações no sentido de corromper 
menores.  Esta acusação é absurda, pois vocês sempre se primaram por defender 
as crianças e adolescentes. 

Confiamos plenamente que vocês não praticaram nenhum ato criminoso, mas 
lutaram para que o transporte urbano em Várzea Grande não cobrasse preço 
abusivo, garantindo assim os interesses de todos os usuários daquele transporte e o 
direito de ir e vir livremente, pagando preço justo. Se pessoas infiltradas provocaram 
o tumulto e a quebradeira, temos certeza que vocês não incentivaram e nem 
participaram de tal ato criminoso. 

Assim sendo, repudiamos a tentativa de criminalização e solidarizamos com vocês 
nesse momento de sofrimento e ataque à luta de defesa e promoção dos direitos 
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humanos em Várzea Grande. Criminalizar a luta por direitos humanos é o pior 
ataque à democracia e ao Estado de Direito. 

Participantes na Oficina: 

Sociedade Maranhense de Direitos Humanos/MA 

Comissão Pastoral da Terra 

Centro de Defesa de Direitos Humanos de Açailândia/MA 

Centro de Defesa de Direitos Humanos de Balsas/MA 

Comunidade Pau Vermelho de Chapadinha/MA 

Centro de Defesa e Promoção de Direitos Humanos de Santa Quitéria/MA 

Movimento Sem Terra/MA 

Centro de Direitos Humanos de Barreirinhas/MA 

Centro de Cultura Negra do Maranhão  

Centro de Defesa de Direitos Humanos de Tutóia/MA 

Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu – MIQCB 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belágua/MA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brejo/MA 

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Brejo/MA 

Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão
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