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Editorial - Campanha Contra o Caveirão: mais um episódio 
na luta contra o uso do carro blindado em comunidades do 
Rio 
Há poucos dias, a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
enviou ofício às ONGs e movimentos que participam da Campanha Contra o Caveirão – entre 
eles, a Justiça Global – informando o recebimento de postais encaminhados por milhares de 
associados da Anistia Internacional em todo o mundo. Os postais são de pessoas se 
manifestando contra o uso do caveirão, o carro blindado utilizado pela polícia militar durante as 
incursões em comunidades pobres que se transformou em símbolo de uma política de 
segurança criminalizadora dos espaços populares. Leia mais. 

ONU é notificada sobre assassinato de trabalhador rural no 
sul do Pará 
A Justiça Global, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), do sul do Pará, o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Conceição de Araguaia e a Associação dos Pequenos Produtores da 
Fazenda batente encaminharam denúncia ao relator especial da ONU sobre Execuções 
Arbitrárias, Sumárias ou Extrajudiciais, Philip Alston, sobre o assassinato do trabalhador rural 
Marcos José Morais Pereira, assassinado no último dia 10 de maio, no município Conceição do 
Araguaia, no Estado do Pará. Leia mais 

Luciana Garcia é nomeada para a Comissão de Anistia 
Luciana Garcia, advogada da Justiça Global, tomou posse no dia 13 de junho, em Brasília, 
como uma das integrantes da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Luciana Garcia é 
mestre em Direito Público pela Universidade do Rio de Janeiro (UERJ) e tem pontuado sua 
trajetória política em defesa dos direitos humanos. Leia Mais 
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Rondon do Pará: ameaça à liderança rural é denunciada a 
organismos internacionais 
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará, a Comissão Pastoral da Terra - 
Marabá e a Justiça Global comunicaram à ONU e à Organização dos Estados Americanos (OEA) 
sobre as novas ameaças sofridas por Maria Joel Dias da Costa, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará e viúva do sindicalista José Dutra da Costa, o 
Dezinho, assassinado em 21 de novembro de 2000. Leia mais 

Justiça confirma sentença de integrantes de grupos de 
extermínio na Bahia 
O Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a sentença que condenou os policiais militares 
Vlademir Reis de Oliveira, Raimundo Ramos, Lúcio dos Santos Reis e Gilvan Pomponet por 
envolvimento em grupos de extermínio no município de Santo Antonio de Jesus, na Bahia. A 
decisão do Tribunal de Justiça representa uma conquista do Ministério Público da Bahia, que 
realizou um trabalho exemplar de investigação. Leia Mais 

Decisão do Supremo Tribunal Federal beneficia comunidade 
indígena 
O Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, indeferiu o Mandado de Segurança nº 
21.896, impetrado pela empresa Rio Vermelho Agropastoril Mercantil S.A. contra o decreto 
presidencial de homologação da demarcação da área indígena Potiguara de Jacaré de São 
Domingos, na Paraíba. O decreto foi assinado em 1993 e a demarcação foi feita pela Fundação 
Nacional do Índio (Funai). Leia Mais 
----- 

Agende-se  

Documentário Bombadeira será apresentado dia 25 no Rio 
No próximo dia 25 de junho, a partir das 19 horas, no Teatro Rival, localizado no Centro do Rio 
de Janeiro, será realizado o lançamento do filme *Bombadeira – A Dor da Beleza*, 
documentário do cineasta baiano Luis Carlos de Alencar. O filme traz depoimentos 
surpreendentes que revela o universo dos travestis e desvenda uma realidade pouco 
conhecida, longe da glamourização e dos estereótipos. Leia Mais 

Flávia Piovesan lança novo livro sobre direitos humanos 
Flávia Piovesan, Procuradora do Estado de São Paulo, professora de direito da PUC-SP e 
presidente da Justiça Global, vai lançar dia 25 de junho o livro “Direitos Humanos,  
fundamento, proteção e implementação: perspectivas e desafios contemporâneos” no 
Finnegan’s Pub, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Leia Mais 

Inscreva-se no curso de qualificação para Operadores de 
Direito em GBLT 
O 1º curso de qualificação da região sudeste para operadores de direito que atuam com GBLT 
é uma iniciativa do Grupo Arco-Iris de Conscientização Homossexual e Movimento D´ELLAS e 
conta com o apoio institucional da ABGLT- Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis, 
Transexuais e Bissexuais. Tem o financiamento da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
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Presidência da República (SEDH) e o apoio da Faculdade Nacional de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Leia Mais 
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