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Casos de violação de direitos na Pan-Amazônia são  
apresentados na primeira semana da Escola 

   3ª ESCOLA DE DIREITOS HUMANOS 

Foto: Tadeu Rocha 

 Vinte e cinco líderes e representantes dos povos e comunidades do Peru, 

Bolívia, Equador, Colômbia, Brasil e Venezuela partilharam, durante toda a pri-

meira semana da 3ª Escola de Direitos Humanos da REPAM, as principais  vio-

lações sofridas em seus territórios.  As apresentações dos casos ocorreram 

por meio de duplas e possibilitaram o compartilhamento de dados atualiza-

dos com os demais alunos e ouvintes presentes, traçando um panorama acer-

ca da problemática enfrentada na Pan-Amazônia.  



 ACOLHIDA E INTEGRAÇÃO 

As atividades de integração e boas-vindas 

durante a primeira semana da Escola fica-

ram por conta da Equipe Itinerante de Ma-

naus. De forma imersiva, as dinâmicas pro-

postas pela equipe proporcionaram acolhi-

da e entrosamento, fomentando um ambi-

ente mais propício ao falar, ao ouvir e ao 

debater em segurança.  

“Percebemos no decorrer das apresentações 

que por vezes alguns países vizinhos enfren-

tam os mesmos problemas que nós. Então 

creio que foi muito importante conhecer essa 

realidade e, a partir disso,  focar e pensar em   

estratégias de defesa de nossos direitos.” 

Alex Limaco  

Vicariato Apostólico de Reyes - Bolívia 

” 

“ 

“A apresentação dos casos trouxe a realida-

de que as populações vivem no dia a dia 

nos seus territórios. Isso reforça nossa res-

ponsabilidade e esperança para seguir te-

cendo redes a favor da vida.”  

 

Rodrigo Fadul  

Secretário Adjunto da REPAM  

 

“Conhecendo os casos pude ver quão difícil  

é a realidade enfrentada por cada um aqui,  

realidade que às vezes só imaginamos.  

Espaços como este ajudam a  fortalecer  

grupos humanos e fazem com que  

nossas vozes sejam melhor escutadas.” 

Laura Milagros  

Vicariato de Puerto Maldonado - Peru 



Manaus -  Brasil Rede Eclesial Pan-Amazônica 
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Defensor da Amazônia e dos povos origi-

nários, Dom Claudio Hummes faleceu em 4 

de julho, data de início da terceira edição 

da Escola de Direitos Humanos da REPAM. 

Seu crachá confeccionado para o evento 

marca sua presença em nossas mentes e 

homenageia seu legado, nos lembrando 

que é preciso seguir adiante e com cora-

gem pela Amazônia.   

Para mais informações sobre a Escola de 

Direitos Humanos e sobre a REPAM, clique 

aqui ou escaneie o QR code ao lado com o 

seu celular.  

https://www.repam.net/pt/

