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Apoio:
 As notícias completas estão disponíveis no site da FIAN Brasil: www.fianbrasil.org.br

Durante a agenda de incidência política internacional em Genebra
(Suíça), que aconteceu entre os dias 16 a 26 de setembro de 2019, a
delegação brasileira participou de intensas atividades com o objetivo
principal de denunciar as violações e retrocessos nos Direitos
Humanos no Brasil.
No dia 19 de setembro, dois eventos paralelos ao 42º Período de Sessões
do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU),
marcaram a agenda: Ato Público de Resistência e Defesa dos Direitos
Humanos e da Democracia no Brasil e uma Mesa redonda: “Brasil, um
país em agonia”. Também foram realizadas reuniões com deputados do
Parlamento Europeu em Bruxelas. A Fian Brasil foi uma das
articuladoras da agenda internacional, onde os PCT's foram
representados por Cláudia Sala de Pinho e Lidiane Taverny. 

LUTA POR TERRITÓRIO É LUTA POR DHANA
D e z e m b r o  d e  2 0 1 9Informativo Especial da Fian Brasil sobre atuação junto aos PCT's

COM PCT 'S ,  PARLAMENTARES PROTOCOLAM PROJETO DE LEI
Ao lado de representantes e conselheiros de povos e
comunidades tradicionais (PCT’s), parlamentares
protocolaram no dia 28 de agosto de 2019 na Câmara
dos Deputados, em Brasília, o Projeto de Lei 4741 que
estabelece diretrizes e objetivos para as políticas
públicas de desenvolvimento sustentável dos PCT’s. O
PL é fruto de uma articulação e incidência política dos
PCT's e da FIAN Brasil no Congresso Nacional, com
parlamentares que atuam pela garantia dos direitos
humanos no Brasil, ao longo dos meses de março a
junho. Fruto dessa articulação, também foi realizado
no dia 9 de outubro um Seminário sobre Direitos dos
PCt's no Brasil na Câmara dos Deputados.

PCT 'S RELATAM RETROCESSOS NA ONU
E NO PARLAMENTO EUROPEU

Nos eventos foram apresentados o Informe “Resistir para
Existir” que trata sobre a situação dos povos e comunidades

tradicionais e o Resumo Executivo do Informe DHANA 2019:
autoritarismo, negação de direitos e fome.
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PARLAMENTARES FUNDAM FRENTE EM DEFESA DOS PCT 'S
 Após intensa mobilização da Rede Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Fian Brasil e outras organizações
parceiras, parlamentares da Câmara e do Senado fundaram no dia 11 de dezembro, na Câmara dos Deputados, em
Brasília, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais com Participação Popular.
Entre as principais finalidades da Frente está a proposição e acompanhamento de "políticas públicas referente a
Povos e Comunidades Tradicionais, manifestando-se quanto aos aspectos mais importantes de sua aplicabilidade,
execução e orçamento", conforme Estatuto. A coordenação da Frente é composta por 17 parlamentares de todas as
regiões do país. O lançamento oficial acontecerá em março de 2020.
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PCT 'S PLANEJAM AÇÕES DE INCIDÊNCIA PARA 2019
Nos dias 25 a 27 de março de 2019 a FIAN Brasil

promoveu o 3º Encontro com um grupo de

representantes da Sociedade Civil do CNPCT, que desde 

o início do projeto com os PCTs e a HEKS se reúne para

discutir e elaborar estratégias de incidência política

nacional e internacional com o objetivo de fortalecer a

sociedade civil do Conselho e realizar oficinas sobre

Direitos Humanos Internacionais.   No dia 27, o grupo

também participou da primeira audiência pública

aberta de 2019 promovida pela Comissão de Direitos

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados

(CDHM). O 4º Encontro com os PCT's acontece entre os

dias 12 a 14 de dezembro de 2019.

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA,  PCT 'S DENUNCIAM VIOLAÇÕES DE DH
Com o objetivo de discutir os direitos de
povos e comunidades tradicionais (PCTs)
do país, foi realizada no dia 17 de junho
de 2019 uma audiência pública na
Comissão de Integração Nacional e
Desenvolvimento Regional e da
Amazônia, na Câmara dos Deputados
em Brasília.
A atividade reuniu representantes de 21
PCT's de diversos estados do país que
reivindicaram direitos e denunciaram
situações de ameaças aos territórios
como a devastação ambiental, invasão
de terreiros, escassez de água e
alimentos e impactos de grandes 
 empreendimentos empresariais.     

Endereço:
SCLN 413, Bloco A, 220
Brasília - DF

“Pela defesa dos nossos
territórios, todos os dias, as

nossas lideranças são ameaçadas.
A gente vive em um contexto em
que o nosso território é o nosso

sustento”

A fala em destaque é de Francisca
Nascimento, quebradeira de coco
babaçu, representante do Movimento
Interestadual de Quebradeiras de Coco
Babaçu (MIQCB). A matéria completa está
disponível no site da Fian Brasil.
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