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PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A 

 
Discurso do secretário de Direitos Humanos e Cidada nia, Rogério Sottili, no 

Sábado Resistente em Homenagem ao Dia pelo Direito à Verdade 
 

(23/03/13, das 14h às 17h30, no Memorial da Resistência) 

 

Boa tarde a todas e todos, 

É uma grande alegria estar aqui presente neste Sábado Resistente com tantos 

companheiros de luta pelo resgate à memória em busca da verdade. Com 

satisfação a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania apoia esta 

atividade, que faz parte de uma série de ações organizadas para que o dia 24 de 

março, já há três anos reconhecido pelas Nações Unidas como o Dia Internacional 

do Direito à Verdade, não passe despercebido no Brasil e em São Paulo, que 

infelizmente foi palco de inúmeras violações durante a ditadura militar e que ainda 

hoje tem um enorme desafio para garantir a plena realização dos direitos a todas e 

todos os cidadãos. 

Trata-se de uma data simbólica, que suscita a reflexão e o debate sobre o direito 

das pessoas de resgatar sua história, conhecer a verdade e tê-la reconhecida nos 

documentos oficiais, que até hoje carregam uma terrível fábula inventada. Um dia 

para envolver as novas gerações na luta pela reconstrução da memória, da 

identidade, dando a conhecer um período sombrio da história brasileira, que não 

pode se repetir jamais. Um dia para pensar que, ainda hoje, jovens como Herzog, 

como Alexandre e Virgílio continuam sendo vitimados pela violência que, embora 

de outras caras e formas, é crescente e tem endereço e cor.  
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Enfim, este é um dia para nos reunirmos e renovarmos o compromisso e o amor 

pela vida e pelo direito a vivê-la com dignidade.  

Por isso fico tão feliz por ver aqui reunidos tantos companheiros que dedicam suas 

vidas a essa causa e não se contentarão com novos arranjos de conveniência. 

Este sábado resistente compõe com qualidade o conjunto de atividades apoiadas 

pela nossa Secretaria, responsável por esse tema na Prefeitura de São Paulo, 

junto com diversos parceiros e representa um espaço importante para o diálogo e 

para a reflexão. 

Os eventos pela memória e a verdade em São Paulo foram iniciados iniciaram na 

última semana, com três emocionantes atos em homenagem ao Alexandre 

Vannucchi Leme, morto brutalmente aos 22 anos de idade pela ditadura, há 

exatos 40 anos.  

Amanhã, às 11h, nos reuniremos na histórica Maria Antônia, para celebrar a data 

com diversas intervenções artísticas coordenadas pela Companhia do Latão, entre 

as quais a declamação de trechos adaptados do texto “As cinco dificuldades de 

escrever a verdade”, de Bertold Brecht.  

À tarde, às 14h30min no CineSESC da Augusta, teremos a Sessão Especial em 

Homenagem ao Dia da Verdade do filme ‘Hoje’, da Tata Amaral, filme super 

premiado, que traz uma reflexão sobre os impactos da ditadura militar no Brasil 

até os dias atuais. No Centro Cultural São Paulo hoje é inaugurada uma exposição 

de cartazes latino-americanos sobre a ditadura e no dia 2 de abril será realizado 

também um debate, com Fábio Comparato e Idibal Piveta e mediação de 

Margarida Genevois, como parte da Semana Nacional pelo Direito à Memória e a 

Verdade. Enfim, são muitas ações para reforçar a importância desse tema tão 

caro a todos nós.  

Aguardamos vocês! 

Obrigado! 

 


