	
Please send letters to :

Exmo. Sr. Governador do
Estado do Pará
Sr. Almir José de Oliveira Gabriel
Palácio dos despachos
Rod. Montenegro KM 9
66823-010
Belèm – PA
Brésil
Fax : +55 91 248 0133


Procurador Geral de Justiça
do estado do Pará
Geraldo de Mendonça Rocha
Rua João Diogo, 100
Comércio
66015-160
Belèm – PA
Brésil
Fax : +55 91 223 3585 (Say – Fax, por favor)


Secretário Executivo de Segurança Pública
Do Estado do Pará
Dr. Paulo  Celso Sette Câmara
Rua Arcipreste M. Teodoro 305
66023-700
Belèm - PA
Brésil
Fax : +55 61 225 2644 


Secretário Executivo de Justiça
Dr. Ana Amelia Sefer de Figuereido
Rua 28 de Setembro 339
66010-100
Belèm – PA
Brésil
Fax : +55 91 225 1632


Ambassade du Brésil
34, cours Albert 1er
75008 Paris 





Vossa Excêlencia,

	Sou membro/simpatisan da Anistia internacional em                                                  e escrevo em relação aos importantes  recentes desenvolvimentos no estado de Pará, que representam um notável passo para frente na luta contra a impunidade no Brasil.

	A Anistia internacional recebeu com agrado a noticia da intenção de trazer à justiça os mandantes do assassinato, em 1985, do sindicalista João Canuto em Rio Maria. Esta noticia é especialmente bem vinda após a recente condenação do pistoleiro que matou o deputado João Carlos Batista em 1988.

	A Anistia internacional expressa também satisfação pelo fato que os accusados do massacre de 19 trabalhadores rurais em El Dorado dos Carajás serão julgados de novo o proximo mês. No entanto, a organização ficou consternada com aparentes irregularidades do jugalmente anterior e seguirá os procedimentos da nova acção atenciosamente, de modo a garantir que estes decorrem num clima de imparcialidade.

	Desde há muito que a Anistia internacional vem seguindo e documentado casos de violaçéoes de direitos humanos contra activistas rurais, e continuará a clamar para que os responsáveis por estes crimes sejam trazidos perante a justiça e que os seus julgamentos tenham lugar de acordo com os padrões establecidos internacionalmente, leve isso o tempo que levar.

	Atenciosamente.



























