
Informações sob embargo até o dia 19 de janeiro de 2021

2ª edição do Barômetro de Alerta 
sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil

No meio do mandato do presidente Bolsonaro, a conclusão é clara!

Paris 14/01 – A Coalition Solidarité Brésil (Coalizão Solidariedade Brasil)* publica 
nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021, os resultados de seu 2º barômetro de alerta 
sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Trata-se de um primeiro estudo 
anual que fornece um inventário detalhado e atualizado da situação social, política e 
ambiental do Brasil. Foram analisados dados sobre 11 temas (racismo e violência 
policial, violência contra a mulher, trabalho, segurança alimentar, justiça ambiental, 
educação, etc.), proporcionando assim uma visão mais completa possível da situação. 
Essas análises foram produzidas em parceria com diversas organizações sociais 
brasileiras.

Este Barômetro ecoa os gritos de alerta dos movimentos sociais diante das violações dos 
direitos humanos e ambientais, que foram cometidas com total impunidade, mas é 
também o reflexo de uma sociedade civil brasileira que resiste, inventa e se mobiliza nos 
seus territórios.

O ano de 2020, no Brasil como em outros lugares, foi marcado pela pandemia e suas 
dramáticas consequências. No Brasil mais do que em qualquer outro lugar, dado o 
contexto multifacetado de crise que antecedeu a chegada do vírus: ele ampliou, 
exacerbou as desigualdades e fragilidades de um sistema estruturalmente excludente.

As conclusões do barômetro confirmam que a violência, as violações e as 
desigualdades só aumentam, tendo como alvo, em particular, as populações 
historicamente excluídas, ou seja, os povos indígenas e tradicionais, comunidades 
camponesas, mulheres, populações negras, grupos LGBTQI +, habitantes das periferias 
…

Por exemplo:

• As “invasões” de territórios de comunidades camponesas, tradicionais, 
quilombolas e indígenas aumentaram 1.880% em 2020 em relação a 2019.

O governo Bolsonaro segue uma política agrícola voltada para o agronegócio, que 
predispõe aos conflitos pela terra e prejudica a vida de quem a protege.

• De agosto de 2019 a julho de 2020, 11.088 km2 foram desmatados na 
Amazônia, o maior número desde 2008.

O desmatamento, intimamente ligado à expansão da fronteira agrícola, é a manifestação 
por excelência da total despreocupação ambiental do governo.



• Em 2020, 39% das escolas públicas brasileiras não possuíam sistema de 
saneamento básico.

A pandemia de Covid-19 expôs a cruel falta de equipamentos das escolas públicas 
brasileiras e o crescente abandono do Estado do setor educacional.

• Entre janeiro e outubro de 2020, foi registrado um ataque por dia do Bolsonaro 
contra a imprensa.

A imprensa, os profissionais da comunicação e da mídia são expostos à violência, 
censura judicial e restrições de suas atividades cotidianamente.

Este barômetro de alerta sobre a situação dos direitos humanos no Brasil faz parte da 
campanha “O Brasil resiste. Lutar não é crime ”, campanha para conscientizar e 
denunciar as ameaças e a violência que sofrem os defensores dos direitos humanos no 
Brasil. lebresilsresiste.org/

O barômetro está disponível aqui
 
Você pode encontrar o barômetro completo, bem como muitas ferramentas de análise
 no site da campanha.

Uma mobilização para o lançamento do barómetro (relatório) será  organizada na manhã
do dia 19 em lugar estratégico de Paris em presença de vários representantes de 
organizações da Coalizão. Foto e vídeo porderão ser enviados para o Brasil sob pedido.

CONTATOS DE IMPRENSA:
• Erika Campelo, Autres Brésils: erika@autresbresils.net, (+33)6 10 29 52 50 

(whastapp, telegram, signal)
• Sophie Rebours, CCFD-Terre Solidaire : s.rebours@ccfd-terresolidaire.org  ,   

(+33)1 44 82 80 64/(+33)7 61 37 38 65
• Christelle Bresin, Secours Catholique : christelle.bresin@secours-catholique.org,

(+33)6 71 00 69 73

* A Coalition Solidarité Brésil (Colizão Solidariedade Brasils) reúne 18 organizações 
internacionais de solidariedade: Act Up Paris, Acteurs dans le monde Agricole et Rural 
(AMAR), Attac France, Autres Brésils, CCFD –Terre Solidaire, Centre d’études et 
d’initiatives de solidarité internationale (Cedetim), Centre d’étude du développement en 
Amérique Latine (CEDAL), Centre de recherche et d’information pour le développement 
(CRID), Comité des Amis des Sans Terre du Brésil, Comité de solidarité avec les Indiens 
des Amériques (CSIA-Nitassinan), Emmaüs International, France Amérique Latine (FAL), 
France Libertés, Internet sans frontières, Groupe International de Travail pour les Peuples 

Autochtones 
(GITPA), Planète 
Amazone, 
Red.br, Secours 
Catholique -
Caritas France.
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