


Campanha  

MEU CRIME É LUTAR!
Você já imaginou ser preso ou presa por lutar 
por um mundo mais justo? 

   Pois essa é a situação enfrentada por diversos 

defensores e defensoras de direitos humanos no 

Brasil. Atualmente, em um cenário de aumento 

de retrocessos e violações de direitos, os 

movimentos sociais são alvo de constantes 

perseguições e tentativas de desmobilização. 

   A campanha ‘Meu crime é lutar’ quer denunciar 

o processo de criminalização que defensores e 

defensoras de direitos humanos vêm sofrendo, 

no país. 

   Exemplo emblemático disso é a situação 

enfrentada por quatro integrantes do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra, que estão presos 

desde novembro, no Paraná.

   Fabiana, Claudelei, Claudir e Antônio são 

acusados e acusadas pelo crime de organização 

criminosa. As prisões fazem parte da Operação 

Castra, comandada pela Polícia Civil do Paraná. 

Outra ação da operação resultou na invasão da 

Escola Nacional Florestan Fernandes, sem 

mandato judicial, em novembro passado. 

   A acusação dessas pessoas só revela a 

tentativa de criminalizar a luta e a organização 

popular. Por isso, convidamos você a contribuir 

na defesa da luta de defensores e defensoras de 

direitos humanos. 

   Participe da campanha “Meu crime é lutar”. A 

ação é uma iniciativa do Comitê Brasileiro de 

Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, 

com o apoio de diversas organizações nacionais 

e internacionais. 



Fabiana Braga 
22 anos 
Acampamento Dom Tomás Balduíno 
Quedas do Iguaçu – PR

Claudelei Lima 
39 anos 

Assentamento Celso Furtado 
Quedas do Iguaçu – PR

Fabiana Braga é daquelas jovens que 

gostam da vida no campo e de pensar no 

bem comum. Mas ela sabe que “um mundo 

mais justo, humano e igualitário” – um de 

seus sonhos – não será construído por uma 

pessoa só. 

Mas sua participação nas lutas coletivas e 

populares está lhe custando a liberdade: 

Fabiana está presa, desde novembro de 

2016, apenas por ser integrante de um 

movimento social.

Saiba mais Saiba mais

Agricultor, radialista e, mais recentemente, 

vereador do município de Quedas do 

Iguaçu, Claudelei Lima é um homem que 

trabalha pelo coletivo. Morador do 

Assentamento Celso Furtado, lutou, durante 

anos, pelo direito de ter um pedaço de terra 

para plantar. Ainda hoje, defende a justa 

distribuição de terras para as famílias 

brasileiras através da militância no 

Movimento dos Trabalhadores Rurais

Sem  outras pessoas.

http://meucrimeelutar.com.br/quem-sao/
http://meucrimeelutar.com.br/quem-sao/


Assine & Divulgue

O MANIFESTO EM APOIO!

Pela liberdade dos presos políticos do MST

Entendemos que o MST é expressão lícita do exercício da 

cidadania. Ser sem terra é atuar pela melhoria das 

condições de vida de milhares de pessoas, seguindo o que 

determina a Constituição para que seja efetivada a 

Reforma Agrária no Brasil. Infelizmente, tal política pública 

só se efetiva através da mobilização de camponeses e 

camponesas, e esse é o motivo da existência de 

acampamentos de trabalhadores e trabalhadoras rurais em 

Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu.

ASSINE AQUI!

http://bit.ly/MANIFESTOmeucrime


Apoie

A CAMPANHA!

Hotsite:
No hotsite da campanha você pode entender mais 

sobre o caso, acompanhar as últimas notícias, ver 

os materiais da campanha e assinar o manifesto 

em apoio! 

Acesse o hotsite! 

  

Divulgue:

http://bit.ly/meucrimeelutar


Apoie

A CAMPANHA!

Facebook:
Acompanhe a campanha nas redes sociais! Na 

página do Facebook estarão as futuras 

mobilizações e as novidades sobre o caso. 

Curta e divulgue a página! 

  

Divulgue:

http://bit.ly/meucrimeelutarfb


Apoie

A CAMPANHA!

Divulgue:
Twitter:
Acompanhe a campanha nas redes sociais! No 

perfil do Twitter estarão as futuras mobilizações e 

as novidades sobre o caso.  

Curta e divulgue o perfil! 

  

https://twitter.com/meucrime


Materiais

DA CAMPANHA!

Twibonn:
Você pode mostrar seu apoio pela campanha 

colocando em sua foto das redes sociais o 

Twibonn! 

 

Use o Twibonn! 

  

Use:

http://meucrimeelutar.com.br/materiais/


Materiais

DA CAMPANHA!

Use:
Placa:

É possível imprimir uma placa da campanha e 

colocar o motivo da sua luta, tirar uma foto e postar 

com a #MeuCrimeÉLutar, para mostrar o seu apoio! 

 

Use a placa da campanha! 

  

http://meucrimeelutar.com.br/materiais/


Envie

SUA MENSAGEM DE APOIO

No hotsite da campanha você também pode enviar 

uma mensagem de apoio. As mensagens serão 

entregues em mãos para Fabiana, Claudelei, 

Claudir ou Antônio. 

Mande sua mensagem! 

  

http://bit.ly/meucrimeelutar

