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Para que nunca se esqueça
Para que nunca mais aconteça

COMITÊ MEMÓRIA,
VERDADE E JUSTIÇA
DE TERESINA



Prezada(o) companheira(o)

Os Comitês, Comissões e demais entidades e movimentos que atuam em defesa da Memória, 
Verdade e Justiça no Norte e Nordeste do Brasil têm a honra de convidá-la(o) para o nosso 7º Encontro 
Regional, que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2022, em Teresina, Piauí (programação em 
anexo). Este 7º Encontro será denominado de José Carlos Zanetti, em memória deste incansável 
combatente da causa do socialismo, que contribuiu diretamente na construção de todos os seis 
encontros anteriores e também deste evento, e que nos deixou no último dia 01 de março.

Começamos um novo momento histórico no Brasil e em toda América Latina, em que os 
representantes do fascismo e do obscurantismo estão sendo desmascarados e encurralados pela 
pujança das forças progressistas e democráticas, em defesa da liberdade e da justiça social.

Nosso 7º Encontro foi programado propositadamente para iniciar-se no dia 01 de abril – data em 
que o golpe militar fascista, que infelicitou a vida do povo por mais de duas décadas – completa 58 anos. 
Mais que nunca, precisamos inserir essa pauta – notadamente a da justiça de transição – no contexto do 
debate que vai permear o processo eleitoral deste próximo ano.

O excelente relatório da Comissão Nacional da Verdade foi um ponto de partida, e não de chegada 
nesse processo. O fato de o Estado ter reconhecido os crimes praticados em seu nome, pelos seus 
agentes que torturavam, assassinavam nos porões do Regime e dava sumiço aos seus corpos – foi um 
passo importante para passar a limpo a História do Brasil, mas a falta de punição desses criminosos 
deixa profundas marcas que impedem a conclusão desse terrível ciclo histórico. 

Diz-se no Piauí que só se sara uma ferida após espremer o seu carnegão. Pois é hora de 
espremermos o carnegão da ditadura militar, que ainda hoje mantém seus tentáculos, a ponto de 
conseguir enviar ao mais alto cargo da República um fascista que tudo fez e faz para aniquilar as 
conquistas democráticas, direitos sociais e trabalhistas do povo e destruir a memória dos nossos 
verdadeiros heróis.

Esperamos poder contar com a sua inestimável presença.

Pedro Laurentino 
CMVJ-Teresina      

Edival Nunes Cajá
Coordenação Norte/Nordeste 
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e Justiça José Carlos Zanetti

É preciso que haja alguma coisa
alimentando o meu povo;
uma vontade
uma certeza
uma qualquer esperança.
É preciso que alguma coisa atraia
a vida
ou tudo será posto de lado

e na procura da vida
a morte virá na frente
e abrirá caminhos.
É preciso que haja algum respeito,
ao menos um esboço
ou a dignidade humana se afirmará
a machadadas.
Poema do aviso final (Torquato Neto)



7º Encontro Norte-Nordeste de Comitês e
Comissões por Memória, Verdade e Justiça

José Carlos Zanetti

DIA 01.04.2022 (sexta-feira)

14h00 | Chegada dos participantes e início 
do credenciamento

19h00 | Mesa de Abertura
- Saudação de Paulo Abrão (ex-presidente da 
Comissão de Anistia) e Vera Vital Brasil
(Projeto Clínicas do Testemunho)
- Representantes dos Comitês, Comissões da 
Verdade e do Poder Público do Piauí
Mediação: Pedro Laurentino Reis Pereira e 
Amparo Araújo

20h00 | Palestra de Abertura: Fascismo nunca 
mais, democracia sempre! 
Palestrantes: Adriano Diogo e Edival Nunes Cajá
Mediação: Pedro Laurentino Reis Pereira e 
Amparo Araújo

DIA 02.04.2022 (sábado)

08h00 | Continuidade do credenciamento

09h00 | Painel: A violação dos direitos dos 
povos indígenas, ocupação das suas terras 
pela ditadura de 1964 e sua brava resistên-
cia até hoje
Expositor: Gersem Baniwa (pertencente ao povo 
Baniwa da Amazônia, antropólogo e professor da 
UFAM)
Mediação: Wilson Reis (CMVJ-AM) e Fernanda 
Rocha (CMVJ-PB)

10h30 | Painel: A ditadura de 1964, a viola-
ção os direitos dos camponeses e assassi-
nato de suas lideranças e seus advogados
Expositor: Gilney Viana e José Calistrato
Mediação: Paulo Rodrigues (MOCAP-PA) e
Allana Santos (CMVJ-SE), Jackson Marinho 
(CMVJ-MA)

12h00 | Almoço

14h00 | Painel: O que impede a aplicação da 
Justiça de Transição no Brasil e a punição 
dos torturadores e aos golpista de 1964 e 

quais as perspectivas
Expositores: Diva Santana e Marcelo Santa Cruz
Mediação: Francisco Leonam Gomes (Presiden-
te da Comissão de Anistia do Ceará Wanda 
Sidou) e Lúcia Guedes (Grupo Tortura Nunca 
Mais - BA)

15h00 | Trabalhos dos Comitês e Comissões: 
troca de experiências
Representantes de Comitês, Comissões, entida-
des e movimentos)
Mediação: Thiago Santos (CMVJ-PE), Ellica 
Ramona  (CMV-PI) e Willian Santos (CMVJ-BA)

17h00 | Eleição do estado sede do
8º Encontro e leitura e aprovação da
CARTA DE TERESINA
Mediação: Pedro Laurentino, Edival Nunes Cajá, 
Olga Miranda (CMVJ-AL) e o Anfitrião do 8º 
Encontro

20h00 | Ato Político-Cultural e Homenagens
Lançamento de livros e músicas de resistência à 
ditadura em homenagem aos nossos heróis indi-
cados por cada estado, pelos quais homenagea-
remos a todos
Mediação: Lenilda Luna (CMVJ-AL) e Roberto 
Monte (CMV-RN)

DIA 03.04.2022 (domingo)

08h00 | Rebatismo da Av. Marechal Castelo 
Branco para Av. Esperança Garcia

10h00 | Visita ao porão onde era encarcera-
dos os presos políticos da ditadura e lança-
mento da pedra fundamental do Memorial 
da Resistência. No Centro de Artesanato 
Mestre Dezinho
Presença de Maria Marighella (vereadora de 
Salvador, PT-BA) e Maria Regina Sousa
(governadora em exercício do Piauí, PT-PI)
Coordenação do Ato: Pedro Laurentino e Lúcia 
Alencar (Comitê MVJ-CE)

12h00 | Encerramento e almoço de confra-
ternização

PROGRAMAÇÃO
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