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A manifestação contra o 
Congresso Nacional e o 
Supremo Tribunal Federal 

(STF), marcada para o dia 15 de 
março por movimentos de apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro, ga-
nhou mais visibilidade depois 
que o próprio presidente dispa-
rou um vídeo convocando para o 
ato. Em Belém, os organizadores 
esperam ao menos 50 mil pes-
soas nas ruas e afirmam que o 
objetivo é declarar apoio ao pre-
sidente. Coordenada pelo depu-
tado federal Éder Mauro (PSD/
PA), a passeata deve sair às 8h da 
escadinha do Cais do Porto, mas 
o percurso ainda não foi defini-
do. Após a polêmica envolvendo 
o compartilhamento do vídeo 
por Bolsonaro, organizadores 
afirmam que a manifestação não 

visa ataque a deputados ou sena-
dores, mas mantêm o discurso 
crítico aos congressistas.

“Esta ação não é contra o con-
gresso em si, mas é em apoio ao 
presidente, para que os depu-
tados e senadores se lembrem 
que o poder vem do povo, e hoje 
o povo está com o presidente da 
república”, declarou o professor 
Michel Pinheiro Montenegro, 
apoiador de Bolsonaro desde 
2013, quando o presidente ainda 
era deputado Federal, e que hoje 
apoia a criação do Partido Alian-
ça Pelo Brasil.

Coordenadora do Movimen-
to Juventude Conservadora no 
Pará, Ágatha Sodré diz que a 
mobilização começou no Twit-
ter e o grupo dela resolveu ade-
rir. “Estamos trabalhando bas-

tante através das redes sociais 
com divulgação, várias pessoas 
também já se aliaram e até es-
tamos confeccionando nossas 
próprias bandeiras para que seja 
um sucesso este ato. Esperamos 
50 mil pessoas”, afirma.

O Movimento Vem pra Rua 
ainda não decidiu se participa-
rá do ato. Segundo a coordena-
dora regional do Movimento, 
Márcia Sarkis, muitas pessoas 
querem participar, porque não 
concordam com as atitudes do 
Congresso, mas aguardam uma 
definição nacional. O impasse, 
disse ela, é porque o grupo não 
apoia atos em favor de políticos.

MBL
O Movimento Brasil Li-

vre (MBL) decidiu que não 

vai participar da manifesta-
ção. Em nota, o grupo a� rma 
não apoia pautas vinculadas 
a apoio a personalidades. 
“Como liberais, lutamos por 
pautas ideológicas e objetivas 
em prol do país. Apoiar gover-
no A ou B em nada engrande-
ce o debate público. Só deixa 
explicita as paixões por seres 
mitológicos ilusórios”.

Coordenador do MBL no 
Pará, Netto Marques explica 
que desde o ano passado o 
movimento não participa de 
pautas governistas. “A gente 
não vê razão para participar 
de uma manifestação perso-
nalista. A gente está em apoio 
às reformas, mas não tem 
muita razão para participar 
disso”.

Grupos esperam 50 mil
ATO DE APOIO AO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NÃO CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DO MBL
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