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Ofício Nº 002/2017 – GEPDPI/SEJUDH  

Belém, 01 de Fevereiro de 2017 
De: Puyr dos Santos Tembé 
Gerente de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas 
 
Para: Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública Estadual. 
A/C: Johny Fernandes Giffoni 
 

Considerando a missão institucional da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos de acordo com a Lei n°. 7.029 de 30 de Julho de 2007 é de promover o exercício da 

cidadania, a defesa dos direitos humanos e do acesso à justiça, assim como a reparação pelos 

respectivos danos. 

Considerando que a Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos tem por competência 

básica o estudo, o planejamento, a execução, o controle e a avaliação dos assuntos relativos às 

ações de Direitos Humanos e Cidadania, sob-responsabilidade da SEJUDH, atendidas as 

diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos. 

Considerando A Gerência Estadual de Promoção aos Povos Indígenas, tem como 

objetivo atuar na realização de campanhas educativas, eventos e debates, bem como na 

capacitação e formação de servidores públicos e entidades não governamentais, e o fomento de 

políticas públicas para proteção dos diteitos dos povos indigenas. 

Considerando que conforme determinação do Secretário de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos, as ações desta secretaria devem ser realizadas de forma articulada e integrada pelas 

diversas coordenações e demais órgãos do Governo do Estado do Pará e Sociedade Civil. 

 

Neste sentido, Temos a honra de convidar o Defensor Público Johny Fernandes 

Giffoni, para realizar uma palestra na “SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS”, abordando a 

seguinte temática: “ Os Desafios dos Direitos dos Povos Indígenas na Atual Conjuntura.  O 

evento será realizado no município de São Felix do Xingu, no período de 16 a 20 de abril.  

Onde será atendido em média 4 mil indigenas. A semana irá se desenvolver  por meios de 

palestras e  atividades de ação social como: atendimento médico, atividades esportivas, 

emissão de documentos, entre outros. A fim de, sensibilizar a sociedade civil e o poder 

público neste município  em torno da  questão indigena.  

Na certeza de contar com sua participação, agradecemos desde já. 

Respeitosamente,     

Puyr dos Santos Tembé 
Gerente de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas 

 


