Governador do Estado do Rio de Janeiro
Luiz Fernando Pezão
Palácio Guanabara
Rua Pinheiro Machado s/nº, Laranjeiras
Rio de Janeiro RJ, Brasil. CEP 22.238-900
Brasil
Senhor Ministro,
Venho por meio deste solicitar que tome as devidas providências para garantir uma investigação
imparcial e um julgamento justo para o massacre de trabalhadoras e trabalhadores rurais na
cidade de Pau D'Arco, no estado do Pará, bem como a proteção, reparação e assistência aos
familiares das vítimas e sobreviventes do massacre.
Em maio deste ano, uma ação conjunta das polícias civil e militar resultou na morte de 10
trabalhadores rurais acampados na Fazenda Santa Lúcia, na cidade de Pau D'Arco. Em julho,
outro membro da comunidade foi morto. Há indícios de que houve influência de fazendeiros locais
por trás dos assassinatos. Até agora, os mandantes dos crimes não foram identificados e
nenhuma proteção foi garantida aos sobreviventes, que continuam sofrendo ameaças constantes.
Senhor Ministro, garanta que a Polícia Federal continue com uma investigação imparcial, célere e
independente do massacre e das ameaças ainda sofridas pelos sobreviventes. A justiça para o
massacre de Pau D'Arco é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores rurais que
continuam lutando por seus direitos.
Atenciosamente,

Governador do Estado do Rio de Janeiro
Luiz Fernando Pezão
Palácio Guanabara
Rua Pinheiro Machado s/nº, Laranjeiras
Rio de Janeiro RJ, Brasil. CEP 22.238-900
Brasil
Senhor Governador,
Escrevo-lhe para requisitar a proteção do ativista e defensor de direitos humanos Deley de Acari.
Deley tem sido ameaçado de morte por policiais na favela de Acari, onde mora, depois de
denunciar diversos casos de execuções extrajudiciais cometidas por policiais e de apoiar
sobreviventes e familiares das vítimas. Por decorrência dessas ameaças e dos ataques que vem
sofrendo - incluindo tentativas de homicídios com disparo de arma de fogo -, Deley teve que sair
do seu bairro e se afastar de suas atividades e emprego para permanecer vivo.
Em 2016, 925 pessoas foram mortas pela polícia em serviço no estado do Rio de Janeiro, sendo a
região de Acari uma das que concentra as maiores taxas de homicídios decorrentes de
intervenção policial. A atuação de pessoas como Deley é fundamental para denunciar as
execuções e outras violações cometidas por policiais, e garantir uma política de segurança
adequada.
Senhor governador, peço que não meça esforços para proteger Deley, responsabilizar as pessoas
responsáveis por tais ameaças e ataques, e garantir justiça para todos os casos de homicídios
cometidos pela polícia em Acari.
Atenciosamente,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

