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DEFENSORAS E DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS
NAS AMÉRICAS

TRANSFORMANDO DOR EM ESPERANÇA

DESTAQUE O CARTÃO POSTAL E GUARDE ESTA PARTE

LAÍSA SANTOS SAMPAIO, BRASIL
As defensoras e defensores dos direitos humanos nas Américas têm um papel vital de denunciar e combater as
violações dos direitos humanos. Muitos acabam pagando um preço demasiado alto por seus esforços corajosos para
romper os ciclos de injustiça, discriminação e impunidade. Nos últimos anos, centenas foram perseguidos e atacados.
Apesar da falta de proteção efetiva para os defensores e suas famílias, e da situação de impunidade generalizada,
essas mulheres e homens continuam sua luta, transformando dor em esperança.
Laísa Santos Sampaio é professora na comunidade rural em que vive no estado do Pará. Ela passou a receber
ameaças constantes depois que começou uma campanha em defesa do meio-ambiente, contrariando os interesses de
madeireiros ilegais, produtores de carvão vegetal e posseiros de terras. Em 2011, dois membros de sua família foram
mortos depois de fazerem campanha pelas mesmas questões e de receberem ameaças de morte.
Laísa Santos Sampaio e outras defensoras e defensores dos direitos humanos que trabalham na Amazônia correm
grande perigo. Apóie-os pedindo que o governo brasileiro reconheça publicamente seu trabalho de direitos humanos,
investigue os ataques contra eles e lhes garanta proteção efetiva.
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Exmo. Ministro José Eduardo Martins Cardozo,
Laísa Santos Sampaio, professora e ativista ambiental do
assentamento de Praia Alta Piranheira, no estado do Pará,
vem recebendo constantes ameaças e teme por sua vida. Em 2011,
após receberem ameaças semelhantes, dois membros de sua família
foram assassinados.

Exmo. Sr. José Eduardo Martins Cardozo
Ministro da Justiça

Laísa é uma das dezenas de defensoras e defensores dos direitos
humanos que atuam na Amazônia enfrentando a violência para
defender os ecossistemas, as comunidades e os meios de vida das
ﬂorestas. Enquanto isso, madeireiros ilegais, produtores de carvão
vegetal e posseiros de terras operam com impunidade.
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Peço-lhe que aja imediatamente para:
 proteger efetivamente Laísa Santos Sampaio
 investigar detalhadamente todas as ameaças contra ela
 enfrentar a criminalidade endêmica por trás dessa violência e
proteger as comunidades em perigo.
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