
Semana de Ativismo em DH: #CNDH promove Seminário sobre Direitos Humanos e Empresas 
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH promove hoje (13) o Seminário Interativo de 

Formação em Direitos Humanos e Empresas. O evento integra a programação da Semana de 

Ativismo em Direitos Humanos, que acontece entre os dias 12 e 16 de agosto.  

Durante a abertura, o presidente do CNDH, Leonardo Pinho, destacou o colegiado tem buscado 

um olhar para as pessoas que sofrem violações, seja como trabalhadoras ou trabalhadores, 

como consumidoras, como atingidas ou atingidos pelos empreendimentos ou atividades 

empresariais. A mesa inicial foi composta pela conselheira e coordenadora do grupo de trabalho 

do CNDH sobre o tema, Cristina Castro, e pelo diretor de programas sobre política internacional, 

desenvolvimento sustentável e mídias e comunicação da Fundação Friedrich Ebert Stiftung 

Brasil, Gonzalo Berrón. 

No fim da manhã, “Realidade vivenciada – Atingidos” reuniu palestrantes que trouxeram a 

perspectiva dos violados, como Tchenna Maso, do Movimento de Atingido por Barragens (MAB), 

que descreveu as dificuldades dos atingidos para acessar seus direitos: “Há vários entraves 

formais e de linguagem que caracterizam a desigualdade nas negociações entre empresas e 

atingidos”, apontou.  

À tarde, a Mesa “Análise do arcabouço jurídico, panorama atual e iniciativas internacionais” 
permitiu a troca de experiências entre a Procurador Federal da Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão (Ministério Público Federal), o Ministério Público do Trabalho e o Homa - Centro de 
Direitos Humanos e Empresas da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
 
O evento se encerra com debates e encaminhamentos, dentro da Mesa Final: “Construindo 
Políticas Públicas” 
 
Semana de Ativismo 
Ao longo do dia, ocorreu a Marcha das Margaridas, webconferência sobre o desmonte da 

política nacional de prevenção e combate à tortura, com participação do MNPCT – Mecanismos 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; reunião da Comissão Especial do CNDH sobre 

participação social; além da 14ª reunião da comissão permanente de defensores de direitos 

humanos; da 16ªa reunião da comissão permanente dos direitos da população em situação de 

rua; e da 7ª reunião da comissão permanente do direito à cidade.  

 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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