
É URGENTE RESPEITAR OS 
DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

O QUE QUEREMOS?

Queremos que as autoridades no Brasil implementem uma resposta centrada em direitos humanos e que 

considerem com particular atenção as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade.

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Em todo o mundo, milhões de pessoas tentam recuperar alguma normalidade após o profundo impacto da 

pandemia de Covid-19 nas suas vidas. Sabemos que os cuidados de prevenção ainda se mantêm e que não 

é ainda possível conhecer a total dimensão das consequências desta crise de saúde pública, vários países 

caminham agora para encontrarem soluções para a crise socioeconómica que já se instalou. Mas seja qual 

for a dimensão do desafio, é fundamental que todos os países respondam com soluções centradas em 
direitos humanos.

Mas o desafio é maior para uns do que para outros. Por exemplo, a pandemia expôs de forma muito concreta 
as desigualdades no Brasil e as respostas das autoridades têm sido manifestamente insuficientes. Para os 
milhares de pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, a ausência de medidas 

concretas é ainda mais gritante.

Com a sua ação iremos pressionar as autoridades municipais, estaduais e federais do Brasil para garantirem 

que todas as pessoas têm acesso adequado à saúde e à proteção de que necessitam. Desde quem mora na 

favela até aos indígenas, das pessoas em privação de liberdade aos quilombolas, dos profissionais de saúde 
até aos trabalhadores e trabalhadoras informais, são necessárias medidas concretas e centradas em direitos 

humanos para minimizar os graves impactos da Covid-19.

DURAÇÃO:  5 minutos

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com 

acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PREPARAÇÃO:  5 minutosAÇÃO:  
Assinatura de petição, publicação nas 

redes sociais 

QUANDO: 
Até dia 19 de junho
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QUAL É A SUA MISSÃO?

1 - Assinar a nossa petição: 

     www.amnistia.pt/peticao/covid-19-e-urgente-respeitar-os-direitos-humanos-no-brasil/ 

2- Partilhar a petição nas suas redes sociais, convidando outras pessoas a assinarem também.

GUIA DA AÇÃO

1.Assinar a petição em:

2. Redes Sociais:

• Todas as pessoas devem ser protegidas! Assine a petição da @amnistiapt para exigir uma 
resposta urgente e inclusiva à #COVID19 que não esqueça as necessidades dos grupos em 

situação de maior vulnerabilidade no Brasil.

www.amnistia.pt/peticao/covid-19-e-urgente-respeitar-os-direitos-humanos-no-brasil/

• As respostas às crises sanitária e socioeconómica devem contemplar a proteção das pessoas 

mais vulneráveis. O Brasil não pode ser exceção! Junta o teu nome à petição da @amnistiapt e 
apela ao respeito pelos direitos humanos no Brasil.

www.amnistia.pt/peticao/covid-19-e-urgente-respeitar-os-direitos-humanos-no-brasil/

• É urgente que exista uma resposta centrada em direitos humanos e que considere com 
particular atenção as pessoas dos grupos em situação de maior vulnerabilidade no Brasil. 

Não fiquem indiferentes! Assinem a petição da @amistiapt: 
www.amnistia.pt/peticao/covid-19-e-urgente-respeitar-os-direitos-humanos-no-brasil/

• As autoridades brasileiras devem agir urgentemente e de forma coordenada para garantirem a 

proteção de todas as pessoas. Juntem o vosso nome à petição da @amnistiapt e juntos vamos 
apelar por uma resposta à #COVID19 centrada em direitos humanos!

www.amnistia.pt/peticao/covid-19-e-urgente-respeitar-os-direitos-humanos-no-brasil/

www.amnistia.pt/peticao/covid-19-e-urgente-respeitar-os-direitos-humanos-no-brasil/ 

Partilhar o link da petição nas suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter ou outra) para 
que mais pessoas assinem!

Pode escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que sugerimos: 



PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a Amnistia Internacional, sobre a importância dos direitos humanos no âmbito da 
Covid-19 e os direitos humanos no Brasil:

• www.amnistia.pt/covid-19/

• www.amnistia.pt/covid-19-amnistia-apela-a-criacao-de-comite-de-monitorizacao-de-direitos-humanos/ 

• www.amnistia.pt/covid-19-estados-falham-em-proteger-adequadamente-os-direitos-dos-profissionais-de-saude-nas-americas/ 

• www.amnistia.pt/covid-19-grupos-mais-vulneraveis-no-brasil-devem-ter-acesso-adequado-a-saude/ 

• www.amnistia.pt/ocupacao-de-terras-e-covid-19-as-duas-ameacas-aos-povos-indigenas-do-brasil/

• www.amnistia.pt/covid-19-saude-e-um-direito-basico-que-o-brasil-nao-pode-esquecer/ 


