
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

 

 

“O Brasil merece a verdade, as novas 

gerações merecem a verdade, e, sobre-

tudo, merecem a verdade aqueles que 

perderam familiares, parentes, amigos, 

companheiros e que continuam sofrendo 

continuam sofrendo como se eles mor-

ressem de novo e sempre a cada dia” 

- fragmento do discurso da presidente Dilma      

Rousseff quando da instalação da Comissão 

da Verdade (16 de maio de 2012) 

Feita pela sociedade  

civil  para a  

sociedade civil 

Uberlândia — MG  

Realização 

 

Apoio 



Programação 

Sessão de Abertura 
 

Dia e Horário:  26/08 (sexta-feira) às 19h00 
Atividade: Cine-debate                                   
Documentário: “Um golpe, 50 olhares” (2015) 
Local : Universidade Federal de Uberlândia, 
campus Santa Mônica, bloco 5V, auditório do 
Escritório de Assessoria Jurídica Popular 
(ESAJUP). 
Endereço: Rua João Naves de Ávila, nº 2121, 
bairro Santa Mônica  
 

Sessão de Encerramento  
 

Dia e Horário:  27/08 (sábado) às 19h00 
Atividade:  Sarau Cultural  
Intervenções cênicas: Companhia Artimanha  
Intervenções musicais: Dorinha Grossi e Enzo 
Banzo  
Recitação de poesias: Eduardo Tollendal  
Lançamento de livro: “Lucília Rosa Vermelha” 
de Luiz Molinar e Luciana Vilela  
Depoimentos de presos e perseguidos políticos 
da região do Triângulo Mineiro. 
Local : Casa da Cultura de Uberlândia  
Endereço: Praça Coronel Carneiro, nº 89, bairro 
Fundinho        
                    

 LANÇAMENTO DO 
LIVRO  

“LUCÍLIA ROSA      
VERMELHA”  

 
Feminista e comunista 

desde criancinha. 

Uma das 17 primeiras  
vereadoras de Minas. 

Dedicou seus 98 anos de 
vida à emancipação da mulher. 

Atividades educativas,   

culturais e reflexivas sobre 

o regime civil-militar, a 

anistia e a justiça de  

transição no Brasil.  

Sobre a Semana da Anistia 

A Semana da Anistia é uma inciativa 
desenvolvida pela Comissão da Anistia, 
instituição vinculada ao Ministério da 
Justiça e Cidadania. Em amplitude naci-
onal, o objetivo de tal semana é desper-
tar o interesse e possibilitar o acesso ao 
conhecimento, por parte da sociedade 
civil, acerca da história recente do Bra-
sil, corroborando, assim, para a forma-
ção política e participação social da po-
pulação. 

Sua edição na cidade de Uberlândia 
acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto 
e será realizada pela Comissão de Di-
reitos Humanos da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), pelo Núcleo de 
Pesquisas e Direitos Humanos do Insti-
tuto de Economia da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (NUPEDH– IE/
UFU) e pelo projeto desenvolvido por 
ativistas em Direitos Humanos, intitula-
do por “Conhecer pra nunca mais”. 

A iniciativa em Uberlândia cumpre o pa-
pel proposto pela Comissão da Anistia 
em vista de se desenvolver projetos em 
educação, cidadania e memória cuja 
função pública é aprofundar o processo 
transição democrática no Brasil a partir 
de valores próprios da Justiça de Tran-
sição: direito à reparação, à verdade e 
à memória.  

Para que não se esqueça       

Para que nunca mais aconteça  


