Fundo Dema
O Fundo Dema se junta a todos os familiares, amigos/as e companheiros/as de luta de Aldebaran Moura.
Neste momento nos faltam dizeres e nos sobram sentimentos. Baran, como era conhecida uma das
coordenadoras da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) na Amazônia, era uma
referência na luta por justiça e por uma vida coletiva. Iniciou sua militância muito cedo, em seu
envolvimento com a Pastoral da Juventude, em Belém.
Nascida em São Miguel do Guamá, era o lugar em que sempre procurava a paz e o refúgio. Assim se
despediu, com a visita ao seu pai no lugar em que amava estar. Acometida por um Acidente Vascular
Cerebral (AVC), ocorrido dias após uma operação por um problema congênito no coração, Aldebaran nos
deixa com a firmeza de sua luta contra a desumanidade por meio do amor gratuito.
Estes também eram os valores que repassava às crianças da paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro de
Canudos, em Belém, onde era catequista. Mãe de Luna, companheira de vida e de luta de Marcos Mota, o
Marquinho, nunca desanimou mesmo nos momentos difíceis. Uma mulher forte, alegre, lutadora por um
mundo justo, Baran jamais será esquecida, mas sempre reconhecida pela luminosidade que
transcendia. Aldebaran Moura... presente, presente, presente!!!

Terra de Direitos
#MulheresDeLuta I Mulheres de luta, Aldebaran e Willivane estarão em nossa memória e em nossos
corações. Tivemos a triste notícia ontem (05) da partida de nossas companheiras Willivane Melo e
Aldebaran Moura. Willivane Melo, psicóloga militante, atuava junto ao movimento negro e quilombola no
enfrentamento diário e incansável ao racismo. Era (é) inspiração para a luta das mulheres negras. No
mesmo dia, também nos deixou Aldebaram, militante da FASE Amazônia, que construiu uma trajetória de
vida com muita luta, por onde semeou sonhos, ensinamentos e esperança.O dia 05 de dezembro foi um
dia triste para todas e todos nós, mas permaneceremos de pé, seguindo os ensinamentos que essas
mulheres incríveis nos deixaram. Willi presente! Aldebaran presente!
SOS Corpo
Aldebaram Moura, presente! Nós do coletivo do SOS Corpo expressamos nosso profundo pesar pela
partida precoce de Aldebaran Moura, da Fase Amazônia, uma querida companheira de luta. Expressamos
nossa solidariedade aos amigos e amigas da Fase, a nossas companheiras do movimento feminista do Pará,
aos seus familiares e, especialmente, à pequenina Luna, que perde a estrela de sua vida.
Nota de pesar da GMB
É com grande pesar que o GMB vem prestar solidariedade aos familiares, amigas (os) e companheiras (os)
da FASE pela perda repentina de Aldebaran Moura, a Baran. Queremos externar nossa mais profunda
gratidão pelo importante legado que Baran nos deixa, legado de luta, solidariedade e compromisso com
nossas causas amazônidas. Queremos especialmente, de forma simbólica e afetuosa, dar um forte abraço
em Luna, sua filha, tão pequenina. Em nome de Luna, vamos ecoar: Aldebaran PRESENTE, PRESENTE,
PRESENTE!
Nota de pesar da União Nacional por Moradia Popular
A União Nacional por Moradia Popular chora a perca da grande companheira, amiga e militante política
das lutas por uma sociedade mais justa , fraterna e solidária, Aldebaran de Belém do Pará, Educadora
social da Fase(ONG) .Ao longo da sua trajetória dedicou-se as pautas, da reforma urbana, agrária e
feministas, deixando um legado com seu sorrisão encantador e um jeito menina de fazer
militância.Descansa em Paz Aldebaran e saiba que estarás sempre presente em nossas lutas cotidianas .
Aos familiares força de Deus e consolo nesse momento de muita tristeza. Aldebaram, presente sempre⭐

Nota de pesar do CDHB
O Centro dos Direitos Humanos de Barreirinhas - Maranhão, CDHB, envia sentimentos de pesar pela
partida da companheira Aldebaran. Mulher de luats que nos ajudou a construir um mundo melhor.
Aldebaran vive!
Diretório Psol Abaetetuba*
Aldebaran Semente! O Psol Abaetetuba expressa sentimentos de pesar e solidariza-se com os familiares,
amigos e ativistas da Fase Amazônia pelo falecimento da companheira Aldebaran Moura. Seu ativismo em
defesa da Reforma Urbana e direito à cidade, da democracia, do feminismo e da agroecologia estão agora
semeados no futuro!
Centro de Tecnologias Alternativas – Zona da Mata (MG)
Transmita a solidariedade do CTA/ZM à família, amigos da Baram e à toda família Faseana. Estamos todos
muito tristes nos lembrando dos dias que ela passou aqui no CTA/ZM, numa reunião das pesquisadoras das
Cadernetas Agroecológicas , semeando o seu feminismo, a sua sabedoria e sua alegria de viver. Aldebaram
viverá para sempre em nossos corações.
MNLM
Nota de Condolências. O Movimento Nacional de Luta Pela Moradia - MNLM, Pará. Comunica o
falecimento da Aldebaran Moura - Baran, coordenadora estadual da ONG. Fase - PA. Profissional,
assistente social, ativista da reforma urbana, ocorrido na noite do dia 05 / 12 /18. Seu corpo seguiu o
cortejo na noite do dia 06 / 12 / 18, para a sua cidade de origem, São Miguel do Guama - PA, onde será
realizado o enterro, mãe, esposa, filha e deixa uma filha órfã. A coordenação do MNLM, todos os nossos
apoiadores se solidarizam com a dor dos seus familiares, amigos, irmãos da comunidade católica da Capela
de Santa Rita, bairro de Jabatireua ( Canudos ) e dos que com ela conviveram nas esferas profissional e
pessoal, recebendo homenagens ao trabalho por ela realizada em todas as suas trajetórias de sonhos e
lutas e resistências por uma causa justa aos povos amazônicos. Subscreve à nota à coordenação estadual
do MNLM - PA.
ASW
A ASW está compartilhando a enorme dor no coração e transmita nossa profunda solidariedade com os
familiares e todos que tiveram a oportunidade de encontrar com essa mulher maravilhosa! Baran
presente!!!! Aqui a nota em alemão: https://bit.ly/2Eo1yAu.

