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XXI Plenária Nacional do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC) 

13, 14 e 15 de abril  

São Paulo (SP) 

Moção: Marielle Franco Presente em nossas vozes, clamando por 

justiça! 

 
Os delegados/as e observadores/as reunidos da 21ª Plenária do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC) manifestam publicamente que a morte de 

Marielle Franco representa uma tentativa de silenciamento das lutas de uma imensa 

minoria que tem ocupado o poder, de maneira legítima, mas que tem sido alvo de 

violência e de injustiça.  A execução política da vereadora Mariele Franco (PSOL), no 

Rio de Janeiro, 14 de março, é exemplo de que não podemos nos calar.  

 

Um grupo que monitora os desdobramentos da intervenção e violações de direitos 

humanos afirmou que a morte de Marielle caracterizou o crime como um “assassinato 

político”, representando um novo degrau de aprofundamento das dinâmicas de violência 

no Rio de Janeiro. 

 

Marielle era exemplo de luta, nunca se calou diante das injustiças e foi eleita em 2016 

por 46.502 mil votos, fazendo história junto com outras mulheres como Áurea Carolina, 

eleita vereadora em Belo Horizonte com 17.420 mil votos. Elas mostram que apesar de 

serem negras, terem vindo de comunidades humildes, conseguiram com estudo e apoio 

popular chegar onde, há pouco tempo, era impensável chegar para uma mulher negra.   

 

Assim, nós, mulheres de todas as cores e amores nos unimos por um mundo em que a 

paz se constrói lutando e  declaramos que é necessário levantarmos uma, dezenas, 

centenas, milhares e milhões de Marielles para ocupar as ruas, a política e todos os 

espaços para fazer revolução. 

 

Marielle presente, hoje e sempre! 

 

São Paulo, 15 de abril de 2018. 

21ª Plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

 

 

 

 

 


