
CNDH homenageia Irmã Dorothy Stang, assassinada há 15 anos, em sua 55ª Reunião 

Ordinária 

 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) realizou nos dias 12 e 13 de fevereiro sua 
primeira reunião ordinária do ano. Na ocasião, foi homenageada a Irmã Dorothy Stang, 
assassinada no Pará, no dia 12 de fevereiro de 2005, como retaliação por seu trabalho de luta 
pelos direitos da população atingida por conflitos agrários no interior do Brasil.  
 
A Missionária norte-americana Dorothy Stang desembarcou no país em 1966 e iniciou sua 
atuação junto aos trabalhadores da coleta de coco babaçu no interior do Maranhão, auxiliando 
na criação do sindicato de trabalhadores rurais. Após esse período, Irmã Dorothy fixou-se no 
Pará, onde passou os seguintes anos de sua vida, focada na implantação de projetos de 
emprego e renda com reflorestamento, criação de perspectivas de vida melhor para 
trabalhadores do campo carentes de políticas públicas, e sempre enfatizando a importância da 
educação, trabalhando incansavelmente pela construção de escolas e condições para que 
professores pudessem lecionar às pessoas da região.  
 
Devido à sua intensa capacidade de articulação e liderança entre os trabalhadores rurais na 
região, Irmã Dorothy foi vítima de um consórcio por contrariar interesses de madeireiros e 
fazendeiros, sendo o ponto final de sua vida foi determinado pelas disputas de terra 
envolvendo pistoleiros, que culminou em seu assassinato em fevereiro de 2005. Desde então, 
os trabalhadores da região organizam todos os anos a Romaria da Floresta para lembrar seu 
trabalho e reforçar a unidade na luta pelo direito à terra, o direito à vida. 
 

A homenagem na reunião do CNDH foi marcada pela emoção, momento em que vários 

conselheiros e conselheiras presentes relataram suas experiências em missões realizadas à 

regiões de conflitos agrários no Pará e enaltecendo o legado deixado pela Missionária Dorothy 

Stang. A nota em homenagem à Irmã Dorothy foi aprovada por unanimidade na 55ª reunião 

ordinária do CNDH.  

 

Leia a nota na íntegra: https://bit.ly/2SGh6nY 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial  

Assessoria de Comunicação do CNDH +55 61 2027-3348 / cndh@mdh.gov.br  
Facebook: https://www.facebook.com/conselhodedireitoshumanos  
Twitter: https://twitter.com/conselhodh 
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