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Realização

Apoio

Música

Concerto Europeu pela Paz
Em celebração do Prêmio Nobel da Paz concedido à União Europeia em 2012 
11 de Dezembro, 20h, Teatro Nacional, Sala Villa Lobos

Programa: 
Claude Debussy - Clair de Lune
W. A. Mozart - Sinfonia Nº 27 em Sol maior
J. Brahms - Concerto para violino e Orquestra em Ré Maior
Solista: Nicolas Koeckert
Regente: Maestro Cláudio Cohen

Secretaria de
Direitos Humanos

Lançamento de Publicação
11 de Dezembro, 16h30, Brasília 
Local a conferir: http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_pt.htm

No dia 11 de dezembro será lançada uma publicação que coloca os 
defensores de direitos humanos do Brasil no centro das atenções. Na 
publicação, 10 defensores de todas as regiões do Brasil, contam a 
sua trajetória e luta pela promoção e defesa dos direitos humanos. Os 
defensores também estarão presentes na cerimônia.  
A Embaixada do Reino dos Países Baixos, a ONU, e a Delegação da União 
Europeia, em coordenação com a Secretaria dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, gostariam de convidá-los para o lançamento 
desta importante publicação.
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Seminário
Diálogos Setoriais UE-BR: Seminário de 
Defensores de Direitos Humanos
10-12 de Dezembro (Solicita-se a apresentação do convite)

O Seminário contará com a participação de representantes de organismos 
internacionais, Ministérios e órgãos dos governos federal e estadual, redes 
de direitos humanos e entidades da sociedade civil organizada, nacionais 
e internacionais, embaixadas e defensores de direitos humanos de todo 
o país.
Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República com a cooperação da União Europeia através 
do “Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE – Brasil”, que visa fortalecer o 
diálogo sobre a política de proteção aos defensores dos direitos humanos.

Semana europeia 
dos direitos humanos

3 a 14 de dezembro de 2012
Brasília



Debates

Cinema

Direitos da Mulher no Brasil
12 de Dezembro, 9h30, Ministério Público Militar (Auditório)

SE Eleonora Menicucci de Oliveira, Ministra Chefe da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres 
SE Martha A. Mavrommatis, Embaixadora da República do Chipre
Min. Glaucia Silveira Gauch, Diretora Geral do Departamento de 
Direitos Humanos e Temas Sociais, Itamaraty
Representante das Nações Unidas
Eliana Peres Torelly de Carvalho, Procuradora Regional da República
Representante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA)
Moderador: Edson Oliveira de Almeida, Subprocurador Geral da 
República, Ministério Público Federal

Campanha “Mulheres e Direitos”
14 de Dezembro, 14-16h, FCE-UnB Ceilândia (auditório da FCE)

Apresentação da campanha “Mulheres e Direitos”, que objetiva contribuir 
para a conscientização da população sobre a violência contra a mulher, 
que aumenta sua vulnerabilidade à infecção pelo HIV/AIDS e outras 
doenças sexualmente transmissíveis, e promover a igualdade de gênero. 
A campanha conta com spots de rádio, folder, DVDs, painéis de pano e 
filmes para TV.

 Profa. Dra. Rosamaria Carneiro (Dep. de Saúde Coletiva)
 Profa. Dra. Diana Pinho (Diretora da FCE-UnB)
 Pedro Chequer, Coordenador do UNAids no Brasil
 Rosana Tomazini, Delegação da UE no Brasil

Mostra de filmes europeus sobre direitos humanos

Entre nossas mãos (2010) – 12/12, 19h30
Embaixada da França
Mariana Otero. Documentário, 88’, França
Para salvarem seus empregos, um grupo de mulheres decide 
retomar o poder na empresa de lingerie na qual trabalham, 
criando uma cooperativa e com alegria e bom humor, 
acabam descobrindo a força do coletivo, da solidariedade, 
e por fim, uma nova liberdade.

Eyes and Ears of God: Video Surveillance of Sudan 
(2012) – 07/12, 19h30, Instituto Camões
Tomo Križnar / Maja Weiss. Documentário, 95’, Eslovênia
No vídeo de vigilância do Sudão, o jornalista e ativista 
Tomo Križnar é uma testemunha ocular, de 1979 a 2012, 
da exterminação secreta de africanos nativos em áreas do 
Sudão que são ricas em recursos naturais: nas Montanhas 
de Nuba, Darfur, Abyei e Nilo Azul. 

Resistência Crescente (2011) – 14/12, 19h30, 
Instituto Cervantes
Bettina Borgfeld/David Bernet. Documentário, 85’, Países 
Baixos
O filme explora o universo da luta dos camponeses sul-
americanos ante a crescente produção da soja geneticamente 
modificada no continente, que mudou radicalmente a vida 
dos pequenos produtores locais.

Out of Love (2009) - 07/12, 19h30, Instituto Camões
Birgitte Staermose. Documentário, 29’, Dinamarca 
Misturando documentário com ficção, o filme retrata as vidas 
de crianças que tentam sobreviver no pós-guerra de Kosovo 
vendendo cigarros nas ruas. Por meio de monólogos das 
crianças, tendo como pano de fundo um cenário aterrorizador 
de Pristina, o filme conta suas reais e tristes estórias de 
memórias, perdas e medos.

Daens (1992) - 06/12, 19h30, Embaixada da Polônia
Stijn Coninx. Ficção, 134’, Bélgica 
O filme aborda o início da emancipação social na Bélgica. 
A história é a do padre Daens que se rebela contra os maus 
tratos e a miséria no final do século XIX nas tecelagens da 
cidade de Aalst, ao norte da Bélgica. 

Eternamente Teu (2011) – 13/12, 19h30, 
Instituto Cervantes
Mia Halme. Documentário, 75’, Finlândia
Documentário sobre a rotina de crianças cuja custódia foi 
retirada dos pais. O filme reúne depoimentos sobre suas 
expectativas e angústias.

Patrik 1.5 (2008) – 10/12, 19h30, Instituto Cervantes
Ella Lemhagen. Ficção, 97’, Suécia
Um casal homossexual sueco adota o que eles acreditam ser 
um órfão de 18 meses de idade, apenas para se encontrar 
com seu novo filho, um delinquente homofóbico de 15 anos 
de idade.

− Abertura da Semana de Direitos Humanos −
Após a mostra do filme será servido um vinho de honra.

Korczak (1990) - 03/12, 19h30, Embaixada da Polônia
Andrzej Wajda. Documentário, 113’, Polônia / Alemanha
O filme revive os tempos da Segunda Guerra e retrata a vida 
do escritor, pedagogo e médico Janusz Korczak. Convivendo 
com crianças do orfanato no Gueto de Varsóvia o protagonista 
busca separar seus tutelados do horror do dia a dia e garantir 
que as crianças tenham uma existência com o mínimo de 
dignidade.

Luzes (2003) - 04/12, 19h30, Embaixada da Alemanha
Hans-Christian Schmid. Ficção, 105’, Alemanha
A história de duas cidades às margens do rio Oder: a 
Frankfurt alemã e a Slubice polonesa. Após o término da 
Guerra Fria, pessoas querem ir para a Alemanha a qualquer 
custo, enquanto outras não encontram lá o paraíso sonhado.

O Voo do Humbi-Humbi (2008) - 05/12, 19h30, Instituto 
Camões
Carlos Eduardo Viana. Documentário, 60’, Portugal
Filmado na comuna do Lombe, na província de Malange 
(Angola) este filme ilustra a resiliência do sistema educativo 
na situação de pós-conflito, assim como a “esperança” que 
as populações depositam nas escolas. 

Todos os eventos da Semana  
Europeia dos Direitos Humanos 

são gratuitos.
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Exposição
Reformador do Mundo
3 de Dezembro, Embaixada da Polônia 
Exposição dedicada à vida e obra do Janusz Korczak em homenagem 
aos 70 anos da sua morte. A exposição é composta por 21 quadros 
que mesclam fotos arquivais, com informações sobre o autor e trechos 
de suas obras. A exposição foi realizada pelo Ministério das Relações 
Exteriores da Polônia 
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