
CNDH participa da criação da Frente de Trabalho Proteção de Direitos em 
Deslocamentos Compulsórios no Pará 

 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) participou, na tarde do dia 22 de janeiro, de 
uma reunião no Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de aprimorar estratégias 
para a proteção de populações atingidas por deslocamentos compulsórios na Amazônia, 
realizada na cidade de Belém. Além do CNDH, representado pela Conselheira Eneida Guimarães, 
estiveram presentes representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Pará, do Ministério Público do Pará e do Centro de Estudos em Sustentabilidade 
da Fundação Getúlio Vargas.  

Na ocasião, o Ministério Público do Pará foi convidado a ser parceiro na construção da frente de 
trabalho “Proteção de Direitos em Deslocamentos Compulsórios”, que promoverá seminários 
em todo o Estado com vistas a reparação integral de danos e normativas para proteção de 
direitos de populações deslocadas por grandes projetos na Amazônia ao longo de fevereiro e 
março. Conforme a programação divulgada, os Seminários ocorrerão em quatro municípios 
localizados em regiões onde estão grandes projetos e culminará com o seminário em Belém no 
dia 24 de março. 

De acordo com a Conselheira Eneida Guimarães, o CNDH inicia uma nova jornada no Pará em 
parceria com outros atores com a finalidade de elaborar dispositivos de reparação integral de 
danos e de proteção de direitos das populações nas áreas onde são implantados os grandes 
empreendimentos na Amazônia que interferem na vida das pessoas. Essas populações são 
desprovidas de informações diante da gigantesca assimetria de poder entre os diferentes atores 
sociais envolvidos. Assim, o CNDH tem muito a contribuir e a aprender atuando junto aos demais 
parceiros nessa construção coletiva no sentido de criar mecanismos de proteção de direitos e 
regras eficazes para a reparação de danos da população prejudicada através dos deslocamentos 
compulsórios. 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
 
 

Saiba mais: https://www.alepa.pa.gov.br/noticia/2626 

http://gvces.com.br/reuniao-discute-estrategias-para-a-protecao-de-direitos-de-populacoes-
atingidas-por-deslocamentos-compulsorios-na-amazonia?locale=pt-br 
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