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Ditadura na Argentina – golpe militar em 28 de junho de 1966
- Deposição do presidente eleito Arturo Illia (representando apenas 25%

dos eleitores, com oposição de peronistas e esquerdas) – regime militar
regido pelo Estatuto da Revolução Argentina – mesmo nível jurídico da
Constituição Nacional.

- Palavra de Ordem : “a Revolução Argentina tem objetivos, mas não
prazos”. Proibição de partidos políticos. Estado de sítio permanente e
sem direitos de cidadania

- Sucessão de governos de militares até 1973. generais Juan Carlos
Onganía, Roberto Marcelo Levingston e Alejandro Agustin Lanusse
associação à DSN – nacionalismo+ valores cristãos + proteção contra o
comunismo internacional
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1973 – Eleições por pressão popular Demanda por Perón no governo
do país, mas o candidato foi barrado pelo então presidente militar –
alteração das leis eleitorais da constituição de forma que barrasse sua
candidatura.
- Impossibilitado de ser eleito, Perón e o povo passaram a defender a

candidatura de Hector José Cámpora, (Frente Justicialista de
Liberación) Cámpora na presidência e Perón no poder

- Cámpora renuncia ao poder em julho de 1973 e convoca eleições-
- Juan Perón e Estela Martines de Perón eleitos presidente e vice 1973-

1976- Governos de Perón – morto em julho de 1974 e de Estela Martines
de Perón ( Isabelita)
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- Governo de Isabelita – problemas inflacionários, greves de trabalhadores 
e uma acirrada violência política     imposição do “estado de sítio” (nov
de 1974)

- Novos títulos para o pagamento da crescente dívida externa
- Caos político e social      setores militares recomendaram a sua 

renúncia e recusa da presidente
- Crise com a crise      golpe no dia 24 de março de 1976
- Isabelita Perón foi deposta por uma junta militar comandada pelo 

general Jorge Rafael Videla, que decretou a sua prisão.
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- 1976- 1983 – Ditadura Militar na Argentina      cruel e sangrenta.
- Estimativa é de por volta de 30 mil argentinos sequestrados pelos 

militares e seus filhos “adotados” por militares e grupos sociais pró-
regime

- Fuga de aproximadamente 2,5  milhões de  argentinos       militares   
alegam que mataram “apenas” oito mil civis, sendo que métodos de 
torturas e assassinatos foram utilizados pelos representantes do poder.

- Lógica de governo           DSN + defesa da “liberdade” e da lógica 
capitalista 

- Instabilidade econômica e social.
- Desgaste do governo militar acelerado pela Guerra das Malvinas contra 

Grã-Bretanha ( Falklands)
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“Isso aconteceu no dia 30 de abril de 1977. Desde então, elas fizeram          
a mesma coisa, toda quinta-feira, sempre às 15h30, durante 37              
anos. Por 1945 quintas-feiras, as Mães da Praça de Maio circularam            
a Pirâmide, numa demonstração dará de um dos lemas do                 
movimento: “A única luta que se perde é aquela que você                    
abandona”. E isso elas não fizeram, nem mesmo quando as três      
fundadoras foram sequestradas, torturadas e mortas por um grupo            
de militares, em dezembro de 1977.
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Elas não pararam nem durante a Copa do Mundo de 1978, quando o mundo
inteiro estava com os olhos na Argentina a tensão política aumentou. Nem
depois que a ditadura caiu, em 1983. Se você estiver em Buenos Aires numa
quinta-feira, às 15h30, vai encontra-las na Praça de Maio – agora já de
cabelos brancos e bengalas, com idades entre 75 e 92. As Mães da Praça de
Maio continuam seu protesto e 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, de modo a evitar que algo assim se repita.”

http://www.360meridianos.com/2014/08/historia-maes-da-praca-de-maio.html
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