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MOVIMENTOS POPULARES CONVOCAM SETORES PROGRESSISTAS 
E CLASSE MÉDIA PARA GARANTIR A VITÓRIA DE LULA

NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES

RECONSTRUIR O BRASIL 

Movimentos populares, que durante a 
campanha eleitoral formaram as Briga-
das de Agitação e Propaganda, convo-
cam os setores progressistas e a classe 
média para uma grande mobilização nas 
ruas e nas redes socias a fim de assegu-
rar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva 
à Presidência da República, no 2º turno 
das eleições a ser realizado no próximo 
dia 30. Em carta divulgada aos eleito-
res, a Central de Movimentos Populares 
(CMP) e diversas organizações destacam 
que, neste momento, os apoiadores do 
candidato petista precisam dizer a ver-
dade sobre os reais problemas do país e 
convencer o maior número de pessoas 
possíveis de que Lula tem o melhor pla-
no de governo para reconstruir o Brasil e 

torna-lo próspero e feliz.
Em nota, os movimentos destacam que 
é preciso combater às desigualdades 
sociais e as injustiças em curso no país. 
Segundo as organizações, elas só exis-
tem porque há no Brasil um sistema de 
exploração e opressão da classe rica con-
tra a classe trabalhadora.  “Lula é quem 
está do lado dos pobres. É possível o 
povo oprimido romper as cadeias de hu-
milhação que a atual classe dominante e 
o atual governo querem manter. Com o 
voto livre e secreto, vamos vencer”, diz o 
documento subscrito pela Central de Mo-
vimentos Populares, Coletivo Nacional 
dos Eletricitários, Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação, Fede-
ração Única dos Petroleiros, Movimento 

dos Atingidos por Barragens, Movimento 
Camponês Popular, Movimento dos Pe-
quenos Agricultores e União Nacional por 
Moradia Popular.
Os movimentos reiteram ainda que, além 
de eleger Lula, os movimentos populares 
terão que seguir mobilizados para ga-
rantir um governo democrático e popu-
lar. Entre as ações apontadas como mais 
importantes para o Brasil voltar à rota do 
desenvolvimento, as organizações apon-
tam que “o Estado deverá estimular a 
economia, com programas estratégicos 
para o Brasil, garantindo a segurança do 
povo, a saúde, a educação, a moradia, o 
aumento de salários e renda, baixando os 
preços das mercadorias, preservando o 
meio ambiente”. 



CMP PARTICIPA DE
MOBILIZAÇÕES HISTÓRICAS
EM DEFESA DA DEMOCRACIA
A Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo foi palco de um ato histó-
rico, em 11 de agosto, em defesa da de-
mocracia. Mais de 800 pessoas se reu-
niram dentro da instituição acadêmica 
para a leitura da Carta aos Brasileiros e 
Brasileiras em Defesa da Democracia e 
das Eleições. No mesmo local, em 1977, 
foi lido o manifesto aos Brasileiros pelo 
fim da ditadura militar.
O encontro reuniu representantes dos 
movimentos populares e socias, cen-
trais sindicais, empresários, juristas, 
artistas e estudantes. Os discursos 
recordaram os mortos na ditadura e 
foram marcados pela cobrança da ma-
nutenção do Estado Democrático de Di-
reito e do respeito ao sistema eleitoral 
brasileiro.
A primeira parte do ato ocorreu no salão 
nobre da Faculdade. Na ocasião, Rai-
mundo Bonfim, coordenador nacional 
da Central de Movimentos Populares, 
discursou aos presentes e afirmou que 
“a democracia brasileira nunca esteve tão 
ameaçada no país.  “O dia 11 de agosto de 
2022 ficará marcado como um marco his-
tórico no Brasil. É nesta data que vamos 
manter a democracia e impedir a volta da 
Ditadura em nosso país”, disse Bonfim.

explicou que o ato na Avenida Paulista 
compôs um conjunto de mobilizações 
realizados em 25 capitais.  “Os protes-
tos de rua são extremamente impor-
tantes neste momento. A defesa da 
democracia tem que ser feita pelos mo-
vimentos populares e sociais nas ruas. 
Nós vamos vencer Bolsonaro nas ruas e 
nas urnas”, disse.
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No mesmo dia, a Central de Movimentos 
Populares (CMP) participou, por meio 
da Campanha Fora Bolsonaro, das ma-
nifestações de rua em defesa da demo-
cracia e por eleições livres no Brasil, em 
reposta às ameaças golpistas do presi-
dente da República, Jair Bolsonaro. 
Ao final do protesto, Hugo Fanton, coor-
denador estadual da CMP de São Paulo, 
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A democracia brasileira nunca esteve tão 
ameaçada no país. O dia 11 de agosto de 2022 
ficará marcado como um marco histórico 
no Brasil. É nesta data que vamos manter a 
democracia e impedir a volta da Ditadura em 
nosso país. Raimundo Bonfim

Coordenador nacional da CMP



Em julho, a Central de Movimentos 
Populares (CMP) participou da 10ª 
Edição do Fórum Pan-Amazônico 
(Fospa), em Belém do Pará. Com o 
tema “O Esperançar das Amazônias”, 
o evento, que durou quatro dias, teve 
como objetivo analisar a realidade do 
bioma e propor ações de resistência 
e luta pelos povos originários. Nesta 
edição, o Fospa reuniu cerca de 10 
mil pessoas, dentre representantes 
quilombolas, indígenas, ribeirinhos, 
movimentos populares e sociais, além 
de organizações da sociedade civil de 
vários países da Pan-Amazônia, que 
integra o Brasil, Guiana Francesa, Su-
riname, Guiana, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia, além de outros 
países da Europa e Ásia.

Marilda Cohen, da coordenação esta-
dual da CMP do Pará, participou do 
evento e disse ter ficado emocionada 
com a exposição de vários povos indí-
genas e diversas etnias, que falaram 
sobre seus processos de resistência 
contra os ataques de seus territórios 
e corpos. “O avanço do garimpo ilegal 
provoca um verdadeiro genocídio da 
região Amazônica. As mulheres estão 
sendo violentadas, estupradas. Não 
podemos nos calar”. 
Com debates em torno da defesa do 
meio ambiente e da vida, foram rea-
lizadas mais de 260 atividades, entre 
rodas de conversa, atos em homena-
gem aos defensores da floresta e ma-
nifestações contra o fascismo, o auto-
ritarismo, o genocídio ambiental e o 

fundamentalismo. 
Ao final do evento, os povos da flores-
ta, das águas, do campo e da cidade 
demonstraram, em Belém, sua capa-
cidade na construção da organização 
popular para um outro projeto para a 
Amazônia, trazendo diversos exem-
plos de alternativas para enfrentar a 
crise social, ambiental e política que 
nos afeta. 
“Sigamos em luta e em resistência ao 
capital, por um Brasil democrático e 
popular, que priorize a preservação 
das nossas florestas, com prioridade a 
quem resiste nas fronteiras do avan-
ço do agronegócio, da mineração e da 
grilagem sobre a vida”, disse Raimun-
do Bonfim, coordenador nacional da 
Central de Movimentos Populares.  

PARTICIPAÇÃO NO FOSPA 
ESTABELECE COMPROMISSO 
COM A DEFESA DA AMAZÔNIA

O avanço do garimpo ilegal 
provoca um verdadeiro 

genocídio da região 
Amazônica. As mulheres 
estão sendo violentadas, 

estupradas. Não podemos 
nos calar.

Marilda Cohen
(coordenação estadual da CMP do Pará)



A Central de Movimentos Populares 
(CMP) realizou, em 27 de julho, o Se-
minário da Região Norte com o tema 
“Direito à Cidade, Meio Ambiente e 
Soberania Alimentar”. O evento, que 
aconteceu na sede da Imprensa Ofi-
cial da capital paraense, fez parte da 
programação coligada a 10ª edição 
do Fórum Social Pan-Amazônico (Fos-
pa – confira nesta edição reportagem 
sobre o tema).
No Seminário, compuseram a mesa dos 
debates Raimundo Bonfim, coordena-
dor nacional da CMP, que falou sobre 
o Direito à Cidade; André de Souza, 
professor da Universidade Federal do 
Pará, que tratou do Meio Ambiente, e 
Maria Amujaci Machado Brilhante, do 
Movimentos de Mulheres, que abor-
dou o tema da Soberania Alimentar. 

A desigualdade nas cidades foi abor-
dada com bastante preocupação por 
Raimundo Bonfim. No evento. “No 
Brasil atual, o direito à cidade é ne-
gado à classe trabalhadora. Falta 
transporte, acesso à cultura, a edu-
cação. Só vamos conseguir mudar 
esse cenário, com muita luta popular, 
com os movimentos fortalecidos, nas 
cidades e nas florestas”. 
O Seminário também contou com uma 
análise  sobre a destruição das flores-
tas e os ataques aos direitos humanos. 
O engenheiro florestal André de Souza 
afirmou  que “a porta está aberta ao 
agronegócio, foram liberados 1.629 
agrotóxicos cancerígenos. Ga-
rimpos ilegais e as grandes 
mineradoras liberam rejeitos, 
poluem e causam danos irre-

paráveis a natureza”. 
Maria Amujaci, do Movimentos de Mu-
lheres, falou sobre os mais de 33 mi-
lhões de brasileiros que passam fome 
hoje no Brasil e lembrou do exitoso 
programa “Fome Zero”, do governo 
Lula, que ajudou a tirar o país do Mapa 
da Fome. “Esse programa teve reco-
nhecimento internacional e foi copia-
do em vários países. Agora, o Brasil se 
encontra novamente na triste esta-
tística da fome. Será preciso ter uma 
política de governo em conjunto com 
políticas sociais eficazes de reverter 
essa trágica realidade”. 

A Central de Movimentos Populares 
(CMP), ao lado de diversos movimentos 
sociais, sindicatos e colegiados, realiza-
ram em julho um ato no Senado repu-
diando as iniciativas de Jair Bolsonaro 
contra o sistema eleitoral. O evento 
contou com a participação de embaixa-
dores de 12 países.
Raimundo Bonfim, coordenador nacional 

da CMP, participou do encontro e disse 
que, no nas eleições em outubro, o povo 
brasileiro vai fazer o que a maioria dos 
deputados federais não teve a coragem 
de fazer ao longo dos quatro anos de 
desgoverno, que é afastar Jair Bolsona-
ro da Presidência da República. “Temos 
um papel importantíssimo nesta eleição. 
Estamos nas ruas lutando em defesa da 

democracia e por eleições livres”, disse.
Ao final do evento, foi lida uma carta na 
qual se afirma que os movimentos po-
pulares e sociais “não estão inertes” e 
permanecerão unidos em defesa da de-
mocracia e do sistema de votação. O do-
cumento foi entregue ao presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Veja aqui. 

SEMINÁRIO NA REGIÃO NORTE 

CMP PARTICIPA DE ATO
NO CONGRESSO EM DEFESA
DO PROCESSO ELEITORAL

EVENTO REALIZADO EM BELÉM COLOCOU EM DEBATE O DIREITO À 
CIDADE, AO MEIO AMBIENTE A SOBERANIA ALIMENTAR



MARANHÃO
CRIA CMP 
DA REGIÃO 
DOS COCAIS

CONFERÊNCIA POPULAR 
PELO DIREITO À CIDADE 

A Central de Movimentos Populares 
fundou em julho a CMP da Região de 
Cocais do Maranhão, composta por 
17 municípios – incluindo os maiores 
de Caxias, Timon e Codó.  O evento 
contou com a participação de mais 
de 40 lideranças de diversas associa-
ções de moradores, Clube de Mães, 
além de representantes dos movi-
mentos negro, ambiental, pessoas 
com deficiência e LGBTQIA+.
Durante o evento, as lideranças pre-
sentes debateram a conjuntura po-
lítica do país, com destaque para o 
desemprego, perda de renda, cares-
tia dos combustíveis e dos alimen-

A Central de Movimentos Populares 
(CMP) e mais 600 entidades de movi-
mentos sociais, redes, fóruns, coleti-
vos e grupos territoriais de todos os 
estados do Brasil, incluindo o Distri-
to Federal, participaram no mês de 
junho da Conferência Popular Pelo  
Direito à Cidade, em São Paulo. Após 
três dias de debates, o encontro pro-
pôs a construção de uma plataforma 
de lutas voltadas ao combate às de-
sigualdades econômicas, sociais, de 
gênero e racial, a fim de construir ci-
dades mais inclusivas.
Raimundo Bonfim, coordenador nacio-
nal da CMP, destacou, no salão nobre 
da Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo  (USP), que a Confe-
rência foi um grande sucesso e contou 

tos, fome e desmonte das políticas 
públicas. A participação popular, os 
ataques à democracia e a destruição 
do meio ambiente também foram 
abordados com bastante preocupa-
ção no encontro.
Carlito Reis, coordenador estadual 
da CMP do Maranhão, explica que 
pelo fato do Maranhão ser um esta-
do muito grande, a criação da regio-
nal em Cocais se fez necessária para 
unificar as pautas dos movimentos 
populares. “Demos um passo muito 
importante. A região aqui é compos-
ta por mais de 200 mil pessoas e, por 
essa razão, teremos muito trabalho 

com a participação de mais de 700 pes-
soas. “Nosso encontro elevou o nível 
de organização, formação e mobiliza-
ção. Saímos deste processo muito mais 
fortalecidos. Queremos a retomada 
dos nossos direitos e vamos resgatar 
nossas cidades como lugares de vida 
em comum, onde todas e todos podem 
ser socialmente iguais, humanamente 
diferentes e livres da opressão, explo-
ração e discriminação”, disse.
A Conferência teve início no dia 3 de 
junho quando mais de 2 mil pessoas 
saíram do Largo do Paissandu e mar-
charam pelas ruas de São Paulo por di-
reito à cidade. Ainda no dia 2, logo após 
a Marcha, a USP foi palco da abertura 
oficial da Conferência. Para os orga-
nizadores do evento, o capitalismo, o 

pela frente. As expectativas são as 
melhores possíveis e, após o perío-
do eleitoral, o objetivo é criar outras 
regionais para juntos lutarmos por 
melhores condições de vida do povo 
maranhense”, disse. 
Na ocasião, também foi realizada 
uma exposição explicando a natu-
reza política da CMP, os objetivos 
da  central, bem como a importân-
cia de se fundar uma CMP na região 
para fortalecer as lutas populares 
na defesa das políticas públicas com 
participação popular, além de somar 
forças para derrotar Bolsonaro e 
eleger Lula presidente.

racismo e o patriarcado são fatores 
determinantes que geram pobreza, 
fome, desemprego e exclusão social 
nas cidades.
“Debater o tema do direito à cidade 
no salão nobre da Faculdade de Di-
reito foi algo muito simbólico para os 
movimentos que lutam pelo fim das 
desigualdades sociais e garantias de 
direitos. O momento de fortalecer 
a luta contra esta visão capitalista 
e racista que nega o direito à cida-
de para a maior parte da população 
brasileira é agora”. 
A Conferência Popular pelo Direito à 
Cidade mobilizou 232 eventos pre-
paratórios, envolvendo milhares de 
pessoas que debateram todos os as-
pectos das cidades.

ENCONTRO APONTA CAMINHOS PARA COMBATER DESIGUALDADES
E RECUPERAR DIREITOS NO PAÍS



CMP REALIZA SEMINÁRIO 
PARA DEBATER DIREITO

À CIDADE, MEIO AMBIENTE 
E SOBERANIA ALIMENTAR

A Central de Movimentos Populares 
(CMP) realizou em 30 de abril o Se-
minário Direito à Cidade, Meio Am-
biente e Soberania Alimentar, um 
evento preparatório para a Confe-
rência Popular pelo Direito à Cida-
de. Na primeira etapa do encontro, 
especialistas e lideranças de movi-
mentos, debateram as correlações 
entre a luta pelo direito à cidade e 
os temas voltados a defesa do meio 
ambiente e soberania alimentar. Já 
no segundo bloco do evento, foram 
apresentadas experiências de atu-
ação da CMP em diferentes regiões 
do país. A atividade é preparatória 
para outros dois grandes eventos 
que têm relação com o tema que é a 
Cúpula dos Povos Rio+30 e o Fórum 
Social Pan Amazônico.
A arquiteta Ermínia Maricato, urba-
nista do BR Cidades, foi a primeira a 
expor no Seminário os prejuízos que a 
ocupação irregular em áreas de pro-
teção e recuperação dos mananciais 
trazem ao meio ambiente. Segundo 
ela, “o Brasil vive uma verdadeira 
tragédia, uma vez que água está sen-
do colocada em risco com a polui-
ção”. No entanto, ela destacou que a 

maior parte da população brasileira 
não tem acesso à moradia e sem um 
projeto habitacional para atendê-las, 
a única alternativa é a ocupação, que 
em alguns casos ocorrerem em áreas 
de proteção dos mananciais.

Insegurança alimentar

A preocupação da volta da carestia 
e da fome, em um Brasil com mais 
de 116 milhões de pessoas em si-
tuação de insegurança alimentar e 
outras 19 milhões passando fome, 
foi abordada pelo urbanista Tarcísio 
de Paula Pinto. Durante a sua apre-
sentação, ele chamou atenção para a 
qualidade da comida que está sendo 
consumida pela população brasilei-
ra. Segundo o especialista, nas dé-
cadas de 70 e 80, cerca de 60% dos 
resíduos urbanos produzidos no país 
eram orgânicos. Hoje, esse número é 
de 40%. E isso significa que a popu-
lação está consumindo muito mais 
produtos industrializados.

Protagonismo feminino

Mirian Nobre, militante da Marcha 

Mundial de Mulheres falou, entre 
diversos temas, sobre o protago-
nismo das mulheres na produção e 
preparação dos alimentos saudá-
veis. Entretanto, por conta de jor-
nadas duplas e, em alguns casos, 
até triplas, muitas têm o seu tempo 
sequestrado e acabam sendo em-
purradas para os ultra-processa-
dos, com gorduras hidrogenadas e o 
resultado é o sobrepeso associados 
a outras comorbidades.

Mineração x direito à cidade

A violação praticada contra os atin-
gidos por barragens foi pauta da 
exposição feita pelo geógrafo Yuri 
Paulino, membro da direção nacio-
nal do Movimento de Atingidos por 
Barragens (MAB). “Mineração tem 
muito a ver com o tema da cidade. 
E isso tem levado o MAB a se preo-
cupar cada vez mais com a questão 
urbana. A lógica do capitalismo não 
permite que a população brasileira 
tenha direito à cidade. Esse modelo 
precisa ser combatido por meio da 
luta popular embasada em mudan-
ças profundas da sociedade’.



VITÓRIA DOS MOVIMENTOS 
POPULARES:

DESPEJOS SEGUEM 
PROIBIDOS NO BRASIL, 

DECIDE STF

Os movimentos populares e sociais 
conquistaram uma importante vitória 
na luta por moradia no país. Em junho, 
o ministro Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), pror-
rogou até o dia 31 de outubro deste 
ano a liminar que impede despejos no 
campo e na cidade durante a pandemia 
da covid-19.  O prazo da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 828 terminaria no fim 
do primeiro semestre e, caso não fosse 
renovada, mais de 142 mil famílias, o 
que corresponde a quase 600 mil pes-
soas (569.540), corriam o risco de se-
rem jogadas nas ruas.
Benedito Barbosa, o Dito, dirigente 
da Central de Movimentos Populares 
e um dos articuladores da Campanha 
Despejo Zero, comemorou a decisão 

da Suprema Corte e disse que a pror-
rogação da ADPF 828 é fruto da pres-
são dos movimentos populares. “Nós 
respiramos com a decisão do Barroso, 
mas sabemos que o Brasil precisa de 
uma alternativa definitiva para garan-
tir o direito à moradia no campo e na 
cidade. Penso que a saída para a ha-
bitação está no Congresso Nacional. 
Os deputados têm a responsabilidade 
de apresentar uma regra de transição 
e evitar despejos no país. A união dos 
movimentos foi emocionante. Viva a 
Campanha Despejo Zero, viva a unida-
de popular”.  
A luta dos movimentos populares se-
gue para acabar com esse crime contra 
a população brasileira, o despejo de 
quem tem o direito à moradia e faz va-
ler a função social da propriedade.  



A Central de Movimentos 
Populares (CMP), ao lado 
do Movimento dos Atingi-
dos por Barragens (MAB); 
do Levante Popular da Ju-
ventude de São Paulo (LPJ-
-SP); da União Nacional por 
Moradia Popular (UNMP); do 
Movimentos dos Sem Terra 
(MST) e demais movimentos 
populares e pastorais sociais, 
participou em 7 de setembro 
do 28º Grito dos Excluídos em 
todo o país. Com os lemas “Por 
Terra, Teto, Pão e Democracia 
– Pão e viver bem” e “Brasil: 
200 anos de (In)dependência. 
Pra quem?”, os atos levaram 
milhares de brasileiros às ruas 
para denunciar que não é pos-
sível seremos um país inde-
pendente enquanto brasilei-
ros e brasileiras ainda passam 
fome no Brasil, não têm direito à mo-
radia e a outros direitos básicos como 
saúde, educação, renda e trabalho.
Desde 1995, o Grito dos Excluídos 
acontece tradicionalmente em 7 de 
setembro em diversas cidades do país 
com o objetivo de denunciar a exclu-
são social e defender mudanças estru-
turais em favor do povo brasileiro. 
Raimundo Bonfim, coordenador na-
cional da CMP, esteve presente na mo-
bilização de São Paulo e explicou que 
neste ano o Grito dos Excluídos acon-
tece em meio ao aprofundamento das 
desigualdades sociais no Brasil, que 
soma mais de 33 milhões de pessoas 
passando fome, 10 milhões de desem-
pregados e mais de 8 milhões sem ter 

um teto para se proteger do sol e da 
chuva.   “Essa situação é inaceitável. 
Esse pesadelo vai acabar e nós vamos 
derrotar o Bolsonaro nas urnas. disse 
Bonfim.
A preocupação com a fome também foi 
destaque no discurso feito por Thiago 
Celestino da Silva, coordenador esta-
dual da CMP no Ceará, durante o Grito 
realizado em Fortaleza. “Não existe In-
dependência do Brasil mais de 60 mi-
lhões de pessoas em insegurança ali-
mentar. Queremos reconstruir o Brasil 
e tirar nossas famílias mais uma vez do 
Mapa da Fome”, disse.
O racismo estrutural no Brasil foi tra-
tado com bastante rigor no Grito re-
alizado no Cais do Valongo, no Rio de 
Janeiro, local de referência para a luta 

do povo negro. Durante o ato, Marluce 
Lopes, coordenadora estadual da CM-
P-RJ, falou sobre a importância de se 
combater a desigualdade social. “Que 
independência é essa que exclui os 
negros e negras, quilombolas, o povo 
da periferia, os jovens negros que, em 
sua maioria, são vítimas da segurança 
pública do Estado? Não aguentamos 
mais o desgoverno genocida de Jair 
Bolsonaro. 
A preservação do bioma  também foi 
abordada durante o Grito realizado em 
Belém do Pará. Rômulo Vieira, da dire-
ção estadual da CMP-PA, lembrou “que 
no último mês de agosto mais de 3,5 
mil focos de queimada foram regis-
trados na floresta, o que representa o 
maior valor para o mês desde 2002”.

CMP PARTICIPA DA 28ª EDIÇÃO DO GRITO 
DOS EXCLUÍDOS EM DEFESA DA DEMOCRACIA 
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