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 Em maio de 2006, cerca de 500 jovens foram assassinados por grupos 
de extermínio com forte suspeita de participação de Policiais Militares, em 
poucos dias, na cidade de São Paulo. Dentre vários documentos, há um 
relatório importante da Harvard University sobre esse triste período (Clique 
aqui), que revela que quase todas as mortes não foram esclarecidas, nem 
geraram processo criminal. Muitas das mães destes jovens resolveram unir-se 
em busca de justiça e assim surgiu o Movimento Mães de Maio, formado por 
mães que tiveram os filhos assassinados em ações de retaliação aos ataques 
da organização criminosa PCC contra policiais militares e civis no estado de 
São Paulo. Para saber mais visite o blog http://maesdemaio.blogspot.com.
br/ ou a página do grupo no facebook/maes.demaio

Às vezes o filho vem da barriga, às vezes ele chega diretamente para 
o coração, pequenino ou já grandão. Às vezes o filho é sobrinho, é neto 
ou até amigo, às vezes, mãe é pãe... Não importa o formato, mãe não tem 

receita, ela simplesmente é.
O SINTSEF/CE quer demonstrar o seu afeto a todas as mães deste mundo 

enorme, pessoas que enchem de amor, carinho, alegria, paz, vida... tantos 
corações de filhos e filhas gratos por elas existirem.

O dia tem uma característica comercial, um motivo para fazer as pessoas 
comprarem, neste sistema que se caracteriza pela venda de tudo.

Mesmo assim, acaba sendo um momento de lembrança aos filhos que muitas 
vezes se esquecem de dizer “Eu te amo”.

Neste dia das mães nós desejamos que, muito maiores que os presentes, sejam 
os “Eu te amo”.

Feliz dia das mães!

Mães de Maio - Luta de mãe: com amor e por justiça, aos de ontem e de hoje

Há 38 anos elas lutam. Elas reúnem-se regularmente, 
toda quinta-feira, sempre às 15h30, para lembrar a dor 
da perda dos filhos, sequestrados pela ditadura argentina. 
‘Elas mostram aquilo que os ditadores tentaram esconder: o 
governo militar matou 30 mil jovens argentinos. O governo 
matou os filhos delas. E elas não se esquecem disso – e 
fazem questão que o mundo saiba’. Hoje, muitas delas são 
avós, mas seguem firmes com um lema de bravura: “A única 
luta que se perde é aquela que você abandona”. Leia mais 
sobre Las Madre de la Plaza de Mayo clicando AQUI e AQUI

Madres de la Plaza de Mayo
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