PODER EXECUTIVO

ILMAR BORDIN e LEOMAR BHORBACK: Membros do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), a dupla foi morta depois de um confronto com a polícia militar em Quedas do Iguaçu, no noroeste do Paraná, em abril de 2016. Tanto PM quanto os Sem Terra diz terem sido vítimas de uma emboscada. Luiz ANTÔNIO BONFIM: Aos 45
nos, o presidente do PCdoB e ativista pela reforma agrária foi assassinado em fevereiro de 2016, enquanto estava à frente de uma ocupação de sem-terra em São Domingos do Araguaia, no Pará. JAISON CAIQUE SAMPAIO: Morto em meio a uma disputa de terras entre uma comunidade indígena local e a empresa multinacional Trindade
esenvolvimento Territorial (TDT), Jaison foi assassinado a tiros por dois policiais militares em 2 de junho de 2016. LUIZ CARLOS DA SILVA e CLEIDIANE ALVES TEODORO: Luiz Carlos da Silva e Cleidiane Alves Teodoro eram lideranças de um acampamento da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), em Monte Negro, Rondônia. O casal foi encontrado
orto no rio Candeira no dia 22 de maio de 2016, com tiros na cabeça e cortes no abdômen. NILCE DE SOUZA MAGALHÃES: "Nicinha", como era conhecida, era pescadora e ativista do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Depois de desaparecida por cinco meses, seu corpo foi encontrado em 23 de junho de 2016 no lago da usina de
irau (RO), com as mãos e braços amarrados a pedras pesadas. Nilce era ﬁlha de seringueiros e denunciava irregularidades na atividade pesqueira e construções de hidrelétricas no Rio Madeira. JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO E MARIA DO ESPÍRITO SANTO: Considerados "sucessores de Chico Mendes", o casal de extrativistas deixava o Projeto de
ssentamento Agroextrativista (PAE) da Praia Alta Piranheira (próximo ao município de Nova Ipixuna) quando foram cercados por pistoleiros e executados em maio de 2011. JOSÉ CONCEIÇÃO PEREIRA: Líder comunitário no Maranhão, José foi morto no bairro de Coroadinho, na capital do estado, com um tiro na nuca. Foi a quarta de uma série de
ortes de líderes comunitários no estado no ﬁm de 2016/começo de 2015: ANTÔNIO ISÍDIO PEREIRA DA SILVA, IVANILDO DA SILVA COUTINHO e ANA CLÁUDIO BARROS também foram assassinados. RUAN HILDEBRANDT AGUIAR: era membro da Liga dos Camponeses Pobres e membro do assentamento “Terra Nossa”, onde vivia. Este assentamento
ra a ocupação da fazenda Tucumã, em Cujubim – Rondônia. Ruan fazia parte das cinco pessoas perseguidas, até hoje não foi encontrado e foi dado como morto. Em 01 de Fevereiro de 2016, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro. O resultado de exames de DNA comprovou que o corpo era de Alysson Henrique de Sá Lopes.
odavia, devido às condições do corpo, a perícia não conseguiu identiﬁcar a causa deﬁnitiva da sua morte. Os outros, conseguiram fugir, embora um deles, Renato de Souza Benevides, tenha sido assassinado em março de 2017. EDMILSON ALVES DA SILVA: Na manhã de 22 de Janeiro de 2016, foi assassinado a tiros, à margem da rodovia AL-465,
m Japaratinga – Alagoas. Edmilson, 35, era presidente do Assentamento Irmã Daniela e líder regional do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST). O Assentamento Irmã Daniela se estende por terras localizadas entre Japaratinga e Porto Calvo. A imissão de posse do Assentamento foi obtida em Agosto de 2014, depois de 12 anos de
esistência e trabalho realizados pelas 31 famílias assentadas na comunidade que Edmilson liderava. Durante esse período, a comunidade e seus participantes passaram por ameaças de morte e incêndios criminosos. LUÍS JORGE ARAÚJO: tinha 56 anos quando, no dia 5 de Agosto de 2016, foi surpreendido por quatro homens armados na sua casa,
o município de Wanderlândia, Tocantins. O agricultor defendia o direito à terra da comunidade de trabalhadores rurais sem-terra que integram o assentamento Boqueirão, uma fazenda cujas terras pertencem ao património da União. Luís, gravemente ferido após os disparos dos atacantes, foi ainda transferido para o Hospital Regional de
raguaína (HR), onde, infelizmente, não conseguiu resistir e faleceu. GERALDO DE CAMPOS BANDEIRA, camponês membro da Liga dos Camponeses Pobres foi encontrado morto no dia 09 de maio de 2016. A Liga dos Camponeses Pobres é um movimento social que organiza trabalhadores rurais sem terra na luta por reforma agrária e justiça
ocial no área rural. Geraldo era morador do Acampamento Monte Verde, uma vítima do conﬂito agrário enfrentado com a Fazenda Padre Cícero, do município de Monte Negro em Rondônia. VALDIRO CH AGAS DE MOURA e ENILSON RIBEIRO DOS SANTOS: No ﬁnal da tarde de 23 de Janeiro de 2016, no Setor 5, em Jaru – Rondônia foram
rutalmente assassinado. Valdiro era líder do Assentamento Paulo Justino e membro da Liga dos Camponeses Pobres. A sua morte teria sido encomendada pelo pretenso proprietário da fazenda Santo Antônio, local em que se encontra o Assentamento. O grupo reivindica reforma agrária da área para famílias sem-terra. O conﬂito na região, de
cordo com a Liga dos Camponeses Pobres, se intensiﬁcou em Novembro de 2015, quando camponeses do Assentamento Paulo Justino foram agredidos e despejados por oito pistoleiros fortemente armados. Contínuas ameaças e agressões ocorreram, e os camponeses denunciaram que o pretenso proprietário da fazenda Santo Antônio ameaça
iversos líderes e sempre menciona que não vai perder a fazenda. JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA LOPES GUAJAJARA: líder indígena dedicado à defesa do direito à terra e à proteção de territórios indígenas. No dia 21 de Novembro de 2016, o seu corpo foi encontrado no rio Mearim, com sinais de estrangulamento e mutilação. Os indígenas acreditam
que o homicídio se deve a um antigo conﬂito pela disputa de uma faixa de terra dentro da [Terra Indígena] TI Bacurizinho”, no estado de Maranhão. Os Guajajara, também conhecidos como Tenetehara, são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil que habitam onze terras indígenas situadas na margem oriental da Amazónia. Ligados à
efesa do direito à terra, vários membros da tribo têm sido alvo de ameaças e ataques por não-indígenas ligados, em grande parte, à exploração da madeira. MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA: também conhecido como Marcus Matraga, 57, era professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e atuava na luta antimanicomial e na
ediação de conﬂitos de terras na região do Recôncavo Baiano. O assassinato ocorreu em Pirajuía, município próximo a Salinas das Margaridas. A hipótese é que o crime esteja relacionado com a atuação recente de Marcus na mediação de conﬂitos de terras na região onde vivia. CLODIELDO DE SOUZA: Em 14 de junho de 2016, o líder indígena e
efensor dos direitos humanos, da tribo Guarani-Kaiowá foi morto à tiros durante uma invasão, supostamente realizada por forças paramilitares, no assentamento indígena Tey Jussu. O assassinato ocorreu no estado do Grosso do Sul (MS) localizado no município brasileiro de Caarapó. ISAQUE DIAS FERREIRA e EDILENE MATEUS PORTO: moravam
o acampamento 10 de Maio, no município de Alto Paraíso, estado de Rondônia. Os defensores de direitos humanos, casados e com uma ﬁlha de apenas sete anos, eram ambos membros da LCP Rondônia e da Amazónia Ocidental e lutavam há já muito tempo pelo direito à terra de muitas famílias da região. Eram um casal de agricultores muito
tivo na comunidade, participando frequentemente em reuniões da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo e na Cidade, vinculada à Ouvidoria Agrária, e em vários outros eventos sobre os direitos dos camponeses. Denunciavam atos criminosos cometidos por latifundiários da zona e havia já recebido várias ameaças de morte. Dia
3 de Setembro de 2016, quando Isaque e Edilene se dirigiam para o seu lote de terra, foram vítimas de uma emboscada e atingidos por tiros de espingarda. O casal não resistiu aos ferimentos e acabou por perder a vida no local. MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA foi uma líder rural assassinada em Nova Ipuxa, no estado do Pará, Brasil, em 24
e maio de 2011. Ela e seu marido, JOSÉ CLÁUDIO, foram mortos a tiros por pistoleiros em uma emboscada na estrada que leva ao assentamento agroextrativista Projeto Praia Alta - Piranheira, onde moravam. Ambos eram líderes dos assentados do Projeto Agroextrativista Praia Alta da Piranheira, onde vivem cerca de 500 famílias. Eles receberam
meaças de morte durante anos por madeireiros e trabalhadores de carvão na região que estão constantemente avançando na área do Projeto de Assentamento para extrair espécies de madeiras nobres, como castanheiras, angelim e jatobá. Semanas antes de serem mortos, eles sofreram uma tentativa de assassinato em sua casa, que não teve
ucesso. No entanto, apesar de denunciar as ameaças às autoridades competentes, nunca receberam proteção policial. Chegaram a informar ao Ministério Público os nomes dos madeireiros de Jacundá e Nova Ipixuna que pressionaram os colonos e invadiram suas terras para remover ilegalmente a madeira. Um processo foi aberto para investigar
ários madeireiros na região e pesquisas foram realizadas pelo IBAMA (Agência Ambiental Brasileira), que detectou extração ilegal de madeira e como resultado algumas serrarias foram interditadas. GENIVALDO BRAZ DO NASCIMENTO: tinha 36 anos. No dia 08 de julho de 2016, o líder comunitário foi morto enquanto dormia em sua casa na zona
ural do município de Araguaína, norte do Tocantins. Genivaldo era um dos lideres do assentamento Gurguéia e já havia registrado anteriormente três boletins de ocorrência por ameaças de morte.O Gurguéia é um dos assentamentos organizados pelo Movimento dos Sem Terra no Estado do Tocantins, e teve sua ocupação feita no ano de 2012,
vem sendo mantida desde então, o que causa um desconforto nos proprietários de terra da região, que tem interesse pela posse da área, e isso teria motivado crime. MARIA DA LURDES FERNANDES SILVA e MANOEL ÍNDIO ARRUDA: Na noite da 26 de julho de 2017, o casal de idosos foi assassinado em Projeto de Assentamento UXI, localizado
o município de Itupiranga, no Pará, Brasil. Maria de Lurdes e Manoel, eram líderes comunitários e defensores ambientalistas. Nos últimos anos, eles compareceram por inúmeras vezes no INCRA, na Delegacia de Conﬂitos Agrários, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, etc, para denunciar a aquisição ilegal de parcelas nas proximidades
o seu lote e alteração de limites de sua parcela. Eles também denunciaram ameaças de morte. LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE: pertencia ao Grupo Gedeão e era quem liderava a ocupação de terras na região do Vale do Jamari, município de Ariquemes, estado de Rondônia. O trabalhador rural agia em prol da desapropriação da fazenda
luminense, em Monte Negro, juntamente com várias famílias, defendendo o seu
direito à terra. No dia 18 de Agosto de 2016, na cidade de Mirante da Serra, o líder foi vítima de
m ataque com uma arma de fogo, em frente a uma agência bancária, e perdeu a vida
no local. MARIELLE FRANCO e ANDERSON PEDRO GOMES: foram mortos a tiros por dois
omens, na quarta-feira, 14 de março, na rua Joaquim Palhares, na região central do Rio
de Janeiro. Duas semanas antes de seu assassinato, Marielle foi nomeada como relatora em
ma comissão especial criada pelo conselho da cidade do Rio para monitorar o papel
dos militares em assumir as funções policiais na cidade do Rio de Janeiro. Apenas três dias atrás,
enunciou a morte de dois jovens durante uma operação da polícia militar na
comunidade Acari. Em 8 de março, enquanto falava na 37ª sessão do Conselho dos Direitos
umanos em Genebra, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos,
Zeid Ra’ad Al-Hussein, observou: “No Brasil, estou preocupado com a recente adoção de um
ecreto que dá autoridade às Forças Armadas para combater o crime no estado do Rio
de Janeiro e coloca a polícia sob o comando do Exército “. Marielle Franco foi ativista da
omunidade há muitos anos antes de se tornar um conselheiro da cidade em 2016.
Como defensora dos direitos humanos afro-brasileira, ela defendeu direitos de moradia para
lguns dos moradores mais pobres e marginalizados da cidade, defendeu os direitos das
mulheres e LGBT e trabalhou contra o racismo sistêmico. GENÉSIO GUAJAJARA: morador da
ldeia Formosa localizada na Terra Indígena Araribóia, foi assassinado na manhã do dia
11 de abril de 2016, com pauladas e um tiro no tórax. O crime ocorreu na zona urbana de
marante do Maranhão. Os cerca de dez mil Indígenas Guajajara e Awa, que vivem em
Araribóia, sofrem com a prática da extração ilegal de madeira, e são frequentemente vítimas de
meaças e violência praticada pelos madeireiros da região, que tentam a todo custo retomar o território ocupado pelo Povo Guajajara. FERNANDO GAMELA foi assassinado no dia 07 de junho de 2016 com três disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na comunidade Taquaritiua, município de Viana no Estado do Maranhão. Fernando tinha 22
nos e era integrante do Povo Gamela, que luta pelo reconhecimento do seu território na Baixada Maranhense. Assassinatos relacionados à pressão dos madeireiros interessados na exploração dos territórios tradicionais indígenas estão se tornando frequentes, e o Povo Gamela está sendo dizimado. Em 2016 ocorreram 61 assassinatos em
onﬂitos no campo no país, uma média de cinco assassinatos por mês, segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT). SILVINO NUNES GOUVEIA: No dia 23 de abril de 2017, Silvino estava em casa no Assentamento da Liberdade, quando pessoas não identiﬁcadas o chamavam. Quando o defensor dos direitos humanos saiu de sua residência,
s pessoas atiraram nele. O relatório da polícia aﬁrma que Silvino foi baleado dez vezes. Os perpetradores conseguiram escapar de carro. Silvino Nunes Gouveia foi um dos diretores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O MST foi fundado em 1984 e luta por direitos fundiários e mudança social no Brasil. APONUYRE GUAJAJARA
Tendo em vista a incapacidade do Estado em garantir a segurança dos indígenas e a preservação da terra indígena, os Guajajara decidiram garantir a ﬁscalização da área impedir invasões e a extração ilegal de madeira. Em 2008, criaram um grupo de proteção do território, oﬁcializado em 20 13 como o grupo dos Guardiões. A atuação do grupo
iﬁcultou a extração ilegal dos recursos naturais da Terra Indígena (TI) Arariboia, o que incomodou poderosos grupos econômicos da região. Desde então intensiﬁcou-se a violência contra os indígenas no Maranhão. Aponuyre Guajajara, um jovem de apenas 16 anos da aldeia Arariboia, uma das mais de cem aldeias do povo Tentehar/Guajajara
ue compõem a TI Arariboia, fazia parte do grupo dos Guardiões, e como tal lutava pela defesa da TI Arariboia, Guajajara foi assassinado com vários tiros no dia 26 de março 2016. ISAIAS GUAJAJARA: foi morto decorrente de golpes de faca no abdômen. Ele foi socorrido por populares, e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O crime
correu na cidade de Amarante do Maranhão. Isaias era membro do Povo Guajajara, e morador da aldeia Juçaral, que ﬁca localizada nas terras indígenas Arariboia. A mor te de Isaias se deu no dia em que é celebrado o Dia do Índio no Brasil, o que foi interpretado como uma afronta a toda comunidade indígena. A área recebe pouca ﬁscalização,
as mortes seguem sem uma clara investigação de culpados, com isso, os indígenas continuam sofrendo com a constante pressão de madeireiros, mesmo vivendo em uma área que já foi demarcada. LUÍS CESAR SANTIAGO DA SILVA: Assassinado a tiros em abril de 2017, Luís era líder sindical e concorreu a vereador do município de Brejo Santo
as eleições de 2016. ALLYSON HENRIQUE DE SÁ LOPES: conhecido como Bá, 23, foi assassinado em 31 de Janeiro de 2016. Allyson era membro da Liga dos Camponeses Pobres e vivia no assentamento “Terra Nossa” que era a ocupação da fazenda Tucumã, em Cujubim – Rondônia. Em Janeiro de 2016, o grupo sem-terra do qual Allyson fazia
arte deixou a ocupação em razão da reintegração de posse concedida ao dono da área por determinação da justiça. Após a reintegração, cinco ex-ocupantes voltaram ao local sob a alegação de que iam buscar objetos deixados na área. De acordo com testemunhas, ao deixarem o local os cinco ex-ocupantes foram emboscados por um grupo
rmado. Todos os cinco tentaram fugir, foram perseguidos pelo grupo e somente três conseguiram escapar. No dia seguinte, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro. O resultado de exames de DNA comprovou que o corpo era de Alysson Henrique de Sá Lopes. EUSÉBIO KA’APOR: era um líder indígena da aldeia Xiborendá (reserva
dígena Alto Turiaçu) no município de Nova Olinda, no Maranhão. Ele foi morto a tiros por dois atiradores desconhecidos em uma emboscada quando ele estava voltando para sua aldeia em abril de 2015. O povo Ka'apor lutou durante anos contra a ação de madeireiros em seu território e exigiu a saída dos invasores das áreas indígenas. Desde
014, eles intensiﬁcaram as reclamações aos órgãos públicos sobre a ofensiva da atividade dos madeireiros por meio de reuniões e cartas, e também incentivaram a realização de manifestações e protestos perto da aldeia indígena. Em agosto de 2014, o povo Ka'apor organizou uma grande campanha no território do Alto Turiaçu, na tentativa de
xpulsar os madeireiros que extraem ilegalmente madeira. Em algumas áreas do território, esses madeireiros se aproximavam e davam álcool aos nativos para descobrir os nomes daqueles que organizam os planos de ação de defesa e proteção do território. Antes do assassinato de Eusébio, dois indígenas do povo Ka'apor desapareceram, em
elação aos conﬂitos entre madeireiros e indígenas. Os Ka'apor solicitaram ações das entidades públicas responsáveis por resolver o conﬂito. Eles também pediram às entidades públicas que lutassem contra os crimes ambientais na região, mas nada aconteceu. Outras lideranças indígenas da aldeia já foram ameaçadas e até vítimas de assassinatos
esde o homicídio de Eusébio Ka 'apor, e a ação dos madeireiros continua ocorrendo no território indígena, que foi ratiﬁcado em 1989. Os Ka'apor são perseguidos e ameaçados diariamente devido à atividade de monitoramento territorial e autoproteção que promovem contra a ação de madeireiros. PAULO SÉRGIO ALMEIDA NASCIMENTO: Um
os líderes da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia (Cainquiama), que denunciava crimes ambientais em Barcarena (PA), foi assassinado a tiros na segunda-feira (12). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, um pedido de proteção chegou a ser feito pelos representantes da associação, mas foi negado.
ONAIR JOSÉ LIMA: era Presidente da Associação Terra Nossa havia já sido alvo de várias ameaças e uma tentativa de homicídio. No dia 27 de Fevereiro de 2016, o trabalhador rural, a sua mulher e a sua ﬁlha foram atingidos a tiro enquanto se dirigiam de mota para uma reunião da Associação de Trabalhadores no município de São Félix de Xingu.
obreviveram os três e, também, a causa. O agricultor e defensor dos direitos humanos continuou a lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais, até que, a 4 de Agosto do mesmo ano, os tiros com que o surpreenderam três fazendeiros numa emboscada numa estrada próxima do acampamento Novo Oeste foram fatais. Ronair José Lima, ainda
onseguiu procurar auxílio e receber ajuda médica na sede do município, contudo, não resistiu. Ronair agia na defesa do direito à terra de famílias ligadas à Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAGRI) que ocupam parte do Complexo Divino Pai Eterno, terras com cerca de 9 mil hectares pertencentes à União. O conﬂito existe porque
ários fazendeiros reivindicam o espaço, alguns deles recorrendo à violência na tentativa de expulsar os agricultores lá acampados. VALDOMIRO LOPES DE LORENA: 56 anos, popularmente conhecido como Tié-Tié, foi assassinado com dois tiros no dia 16 de junho de 2016, após se envolver em um tiroteio no Distrito de Paranorte, nas proximidades
o município de Juara, Mato Grosso. O crime está relacionado a disputa pela posse de uma área rural na região. Valdomiro era membro do Movimento dos Sem Terra (MST), e lutava com sua comunidade pela legalização da posse de uma área rural na cidade de Nova Bandeirantes, onde estão localizadas as fazendas Açaraí e Matrinchã/Gleba
apuranã, que eram de interesse de uma madeireira na região. A disputa já se estende há 11 anos, e cerca de 43 famílias ainda aguardam pelo direito a posse da terra em que vivem e produzem. RONI DOS SANTOS MIRANDA: assassinado com um tiro na cabeça na manhã do dia 01 de Fevereiro de 2016. O assassinato ocorreu na cidade de Amarante
aranhão. A Polícia Militar informou que dois homens se aproximaram de Roni em uma motocicleta. Um deles desceu e perguntou se Roni estava vendendo um terreno, logo depois disparando a arma contra a cabeça da vítima. Os dois homens fugiram logo em seguida após o disparo. Roni era um dos líderes do Sindicato dos Trabalhadores e
rabalhadoras Rurais, e atuava por uma sociedade justa e pela defesa de direitos humanos. JOSÉ COLÍRIO OLIVEIRA GUAJAJARA era cacique da Aldeia Travessia, na Terra Indígena Cana Brava, no estado do Maranhão. O líder indígena lutava, como muitos da sua tribo, contra a invasão das terras indígenas e exploração dos seus recursos, em
articular, por madeireiros. No dia 26 de Setembro de 2016, três dias depois da morte de José Queirós Guajajara, José Colírio foi assassinado com um tiro à queima-roupa em frente à sua família. O cacique foi um dos seis Guajajara mortos no período de 90 dias no ﬁnal de 2016. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS: 39 anos, era integrante do
campamento Jhone Santos de Oliveira, da Liga dos Camponeses Pobres, em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. O defensor do direito à terra lutava pela desapropriação da fazenda Amarilina, juntamente com outras famílias de trabalhadores rurais. No dia 27 de Setembro de 2016, Sebastião foi vítima de um ataque com uma arma de fogo à porta
e sua casa, no município de Vale do Paraíso. O camponês foi atingido seis vezes e, apesar de ter sido socorrido e transportado para uma unidade hospitalar em Ji-Paraná, acabou por não resistir aos ferimentos e falecer na manhã de dia 28. A esposa, que testemunhou o ataque, aﬁrma que o criminoso que disparou contra Sebastião terá proferido
s palavras “Nós avisámos que iríamos matar de um a um”. JOSÉ QUEIRÓS GUAJAJARA, líder indígena, agia na defesa do território Guajajara contra a exploração ilegal de madeira na ﬂoresta amazónica. O defensor da terra tinha 45 anos quando foi encontrado morto no dia 23 de Setembro de 2016 num açude perto da Aldeia Nova. A família de
osé Queirós crê que morreu eletrocutado e que a morte foi planeada por um fazendeiro, visto que o açude, situado em terras indígenas disputadas, não deveria ter redes eléctricas. ZÉ SAPO: membro da comunidade Quilombola de Cruzeiro e Triângulo, que sofre com atos de violência física e psicológica, promovidos por pessoas vinculadas ao
stado e ao latifúndio. No dia 31 de março de 2016, o quilombola conhecido como Zé Sapo foi assassinado por disparo de arma de fogo. Zé, era morador da comunidade Cruzeiro, na cidade de Palmerândia, no Maranhão, e lutava pelo reconhecimento do território quilombola, um conﬂito agrário que perdura há quase 10 anos. DOROTHY STANG:
issionária, da Ordem das Irmãs de Notre Dame de Namur e foi assassinada a mando de fazendeiros, grileiros (aqueles que tomam posse ilegalmente de terras com documentação fraudulenta) e madeireiros da região que a ameaçaram desde 1999. Dorothy foi membra da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Anapu, Pará. Desde 1972, com
ulheres Sucupiras, desenvolvia projetos sustentáveis para geração de emprego e renda com reﬂorestamento em áreas degradadas. Quatro anos antes de ser assassinada, Dorothy já havia denunciado algumas ameaças que vinha enfrentando e, em vez de receber proteção, foi indiciada pela polícia e acusada de fornecer armas e alimentos a um
rupo de camponeses envolvidos na morte da segurança de um fazendeiro. Anapu. JOÃO NATALÍCIO XUKURU-KARIRI: o Seu João, como era calorosamente chamado, era um líder indígena do Nordeste do Brasil que defendia há muitos anos o direito do seu povo às suas terras ancestrais. Respeitado e admirado por muitos, no dia anterior à sua
orte, Seu João participou na abertura do II Seminário Pedagógico: A Caminhada dos Guerreiros e Guerreiras Xukuru-Kariri, numa homenagem a Maninha Xukuru-Kariri, importante defensora da identidade cultural que faleceu em 2006. No evento, que incluía círculos de debate com jovens indígenas acerca da conjuntura política e da questão
erritorial, João falou com emoção da companheira indígena e da luta fundiária. O defensor de direitos humanos perdeu a vida na madrugada do dia 11 de Outubro de 2016, à porta de sua casa, na Fazenda Canto, terra Indígena Xukuru-Kariri, localizada a 7 quilómetros da cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas. Dois homens, ainda não identiﬁcados,
erão atacado com facas e armas de fogo Seu João. Parte destes dados foram retirados do memorial mundial DDH (hrdmemorial.org), que lista ativistas dos Direitos Humanos executados desde que a Declaração das Nações Unidas sobre Defensores/as de Direitos Humanos entrou em vigor desde 1998. O Brasil é o país que possui mais nomes nessa lista.
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