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AÇÃO URGENTE
PELO MENOS NOVE MORTOS DURANTE A NOITE NO
NORTE DO BRASIL
Pelo menos nove pessoas foram mortas, supostamente por policiais militares fora de serviço, na
cidade de Belém, no Pará, estado ao norte do país, no dia 4 de novembro. Relatos de moradores
indicam que o número de pessoas assassinadas pode ser mais alto que o confirmado pelas
autoridades. Há indicações de que os homicídios aconteceram em retaliação depois que um
policial militar foi morto a tiros.
As autoridades do estado do Pará, ao norte do Brasil, confirmaram oficialmente no dia 5 de novembro que nove
pessoas foram mortas nos bairros de Guamá, Terra Firme, Marco, Jurunas e Sideral em Belém, capital paraense.
Moradores desses bairros e organizações locais da sociedade civil alegam que policiais militares foram os
responsáveis pelas mortes. As primeiras mortes se deram na noite de 4 de novembro depois que um policial
militar, fora de serviço, foi morto a tiros mais cedo naquela mesma noite quando chegava em sua casa no Guamá.
Não são conhecidas as circunstâncias específicas da morte do policial, que ainda estão sendo investigadas pelas
autoridades. Logo após a morte, na noite de 4 de novembro, um grupo de policiais da Ronda Ostensiva Tática
Metropolitana (ROTAM), uma unidade especial da polícia militar estadual, utilizou as redes sociais para chamar
seus colegas para uma revanche. Uma postagem na página do facebook da ROTAM declarou: “A caça
começou…!!! Te liga vagabundo… A ROTAM está com sangue nos olhos”.
Moradores de Terra Firme contaram à Anistia Internacional que veículos da polícia militar fecharam ruas que
davam acesso ao bairro, evitando que os moradores entrassem ou saíssem. Eles também relataram ter visto pelo
menos dois veículos não identificados e cinco motocicletas dirigindo dentro do bairro. Testemunhas relataram que
os homens nos veículos e motos usavam capuzes e estavam fortemente armados, ameaçando e atacando
moradores. Moradores dos cinco bairros alegam que o número de pessoas mortas na noite de 4 de novembro
pode ser maior que o número divulgado pelas autoridades. A Ouvidoria do Sistema Estadual de Segurança
Pública e de Defesa Social e organizações locais de direitos humanos continuam reunindo informações sobre o
número exato de pessoas mortas, a identificação das vítimas e as circunstâncias de cada morte. Moradores
desses cinco bairros de Belém continuam temendo por sua segurança.
Por favor, escreva imediatamente em português, inglês ou no seu idioma:

Instando as autoridades a garantir investigação célere e imparcial dessas mortes supostamente causadas
por policiais militares, garantindo que quaisquer policiais envolvidos sejam levados à Justiça em procedimentos
que respeitem o devido processo legal;

Instando-as a tomar as medidas apropriadas para garantir imediatamente a segurança dos moradores dos
bairros Terra Firme, Guamá, Marco, Jurunas, Sideral e adjacências, impedindo que ocorram novos homicídios;

Instando-as a garantir que a atividade policial seja sujeita a mecanismos independentes de controle e
responsabilização.
POR FAVOR, ESCREVA ANTES DE 18 DE DEZEMBRO ABRIL 2014 PARA:
Governador do estado do Pará
Simão Robson Oliveira Jatene
Palácio dos Despachos
Rodovia Augusto Montenegro, km 9
Coqueiro, Belém
CEP: 66823-010
Pará. Brazil
Fax: + 55 91 3248-0133
Email: auxineri@gmail.com
Saudação: Prezado Governador

Comando Geral da Polícia Militar do
Pará
Coronel Daniel Mendes
Avenida Almirante Barroso, 2513
Marco, Belém
CEP: 66090-120
Pará, Brazil
Email: ascompm@gmail.com
Saudação: Prezado Comandante
Geral
E cópias para:

Presidente do CONASP (Conselho
Nacional de Segurança Pública)
Regina Maria Filomena de Luca Miki
Esplanada dos Ministérios, Ministério da
Justiça, Bloco T, Anexo 2, 5º andar
CEP: 70064-900
Brasília, Distrito Federal, Brazil
Email: conasp@mj.gov.br

E também envie cópias para as representações diplomáticas existentes em seu país. Por favor, insere os endereços das
representações diplomáticas abaixo:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation
Por favor, verifique com o escritório de sua seção se petições forem enviadas após a data mencionada acima.
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NORTE DO BRASIL
INFORMAÇÃO ADICIONAL
A Ouvidoria do Sistema Estadual de Segurança Pública e de Defesa Social do estado do Pará visitaram as
comunidades de Terra Firme e Guamá na manhã de 5 de novembro para entrevistar moradores e reunir informações sobre as
mortes. Membros de organizações locais de direitos humanos estão acompanhando o caso de perto.
Um morador do bairro de Terra Firme foi entrevistado pela Anistia Internacional e declarou que, devido às barricadas feitas
pela polícia militar com seus veículos e outras barreiras instaladas, ele não pôde retornar a sua casa na noite de 4 de
novembro, ficando fora do bairro até de manhã. Ele relatou ter visto um carro do Instituto de Análise Médica Forense vindo
diversas vezes pela manhã para coletar corpos na região e alegou que o número de pessoas mortas lá foi muito mais alto do
que os relatos oficiais das autoridades. Alegou também que ele, sua esposa e suas duas filhas não poderiam ficar em casa
durante a noite (a noite de 5 de novembro) e, ao invés disso, ficariam com parentes por conta do medo de uma outra noite de
mortes.
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