
Governo de Minas Gerais realiza 2ª Mostra de
Direitos Humanos
Qui 06 dezembro

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação
Social e Cidadania (Sedpac), realiza, de 10 a 14 de dezembro, a 2ª Mostra de Direitos Humanos.
Neste ano, o evento será no prédio onde funcionou o Departamento de Ordem Política e Social de
Minas Gerais (Dops-MG), futura sede do Memorial dos Direitos Humanos – Casa da Liberdade.

A cerimônia de abertura da Mostra será na segunda-feira (10/12), às 19h, com a entrega do IV
Prêmio Mineiro de Direitos Humanos 2018 (PMDH), que neste ano agraciará organizações da
sociedade civil que, entre 2015 e 2018, contribuíram na implementação de políticas públicas de
proteção, defesa e promoção dos direitos humanos em Minas Gerais.
 

Clique aqui para conferir a lista dos premiados.

As atividades de segunda seguem com a celebração do 31º aniversário do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos (Conedh) e o lançamento da Biblioteca On-line da Comissão da
Verdade em Minas Gerais (Covemg). O primeiro dia termina com a apresentação da Orquestra
Jovem Sinfonia de Betânia – Comunidade Missionária de Villaregia.

A programação de terça-feira (11/12) traz uma performance do Grupo Aruanda, às 18h30, e a
sessão comentada do filme Osvaldão (2015), às 19h. Na quarta (12/12), será  realizada a roda de
conversa "Dora, presente: a resistência de mulheres à ditadura", a partir das 17h.

No penúltimo dia, quinta-feira (13/12), será celebrado um ano do Relatório Final da Covemg com a
sessão comentada do filme Vozes da Resistência (2018) e um ato de homenagem aos presos
políticos, mortos e desaparecidos.

O encerramento da 2ª Mostra de Direitos Humanos será na noite de sexta-feira (14/12), com
projeções e performances por artistas do Cefart/Fundação Clóvis Salgado.

 

Confira neste link  a programação completa.

Serviço:

2ª Mostra de Direitos Humanos
Data: 10 a 14 de dezembro de 2018 (segunda a sexta)
Horário: 8h às 19h

http://www.mg.gov.br
http://www.direitoshumanos.mg.gov.br
http://www.direitoshumanos.mg.gov.br/noticia/geral/social/12/2018/sedpac-divulga-vencedores-do-premio-mineiro-de-direitos-humanos-2018
https://www.facebook.com/Conselho-Estadual-de-Defesa-dos-Direitos-Humanos-396291790545727/?__tn__=K-R&eid=ARDdESW62joajv3oRFX9PhsBjAQl9j6Y8T2MKD4kflaQrYjRpLJziNqxvRZVx8HHdQ79vMM4gMbSupwV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy4MlwA0VVQ1QtLq29CeqDB6WTK0PMAoQPMuypvoA2i_QhWkYN9iQHwqjMDntQrcfkmwDCFasN9EjtMfk_87Ae41m4s_dHgmw_Ewg7QwteK5fdwSKvkkM_TLa3LCCmVc5A6pvNlNj54T9JVJ4NltuJoPsSYeLiTmAgZTC9WmkpRTbyHARYT97898A2jbOkb3mFJsaA5JPfspOjjNwNusL-DqJcw-aDiFJKTtpuZ2ooo9Ol0f0Z783S8HYV7i2_UcimqmiGm1lf6BL0ecx-ZIUP
https://www.facebook.com/CovemgOficial/?__tn__=K-R&eid=ARCQ97QbN7jWK0m5rgWfkfExQ28JBxJOCd1Si24XYoF3USZ8akeyc_DXcxoOI2jJ2Ft7nLzLxTKZGfOn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy4MlwA0VVQ1QtLq29CeqDB6WTK0PMAoQPMuypvoA2i_QhWkYN9iQHwqjMDntQrcfkmwDCFasN9EjtMfk_87Ae41m4s_dHgmw_Ewg7QwteK5fdwSKvkkM_TLa3LCCmVc5A6pvNlNj54T9JVJ4NltuJoPsSYeLiTmAgZTC9WmkpRTbyHARYT97898A2jbOkb3mFJsaA5JPfspOjjNwNusL-DqJcw-aDiFJKTtpuZ2ooo9Ol0f0Z783S8HYV7i2_UcimqmiGm1lf6BL0ecx-ZIUP
https://www.facebook.com/grupofolcloricoaruanda/?__tn__=K-R&eid=ARBKxcUaykYqxJd03aMNtvj7XxcPzahZBjRnW8hfrgwuMd1u7kmv9JNIL_vEkaVkQtzw3W-zv6sVpe8w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy4MlwA0VVQ1QtLq29CeqDB6WTK0PMAoQPMuypvoA2i_QhWkYN9iQHwqjMDntQrcfkmwDCFasN9EjtMfk_87Ae41m4s_dHgmw_Ewg7QwteK5fdwSKvkkM_TLa3LCCmVc5A6pvNlNj54T9JVJ4NltuJoPsSYeLiTmAgZTC9WmkpRTbyHARYT97898A2jbOkb3mFJsaA5JPfspOjjNwNusL-DqJcw-aDiFJKTtpuZ2ooo9Ol0f0Z783S8HYV7i2_UcimqmiGm1lf6BL0ecx-ZIUP
https://www.facebook.com/ondeestaosvaldao/?__tn__=K-R&eid=ARDUc3mIIGJ2DS1Hud2MUvLb42-f3c0kYCda7l3ljyLvXy_s7LM5NVwJY1Ukybp623uCqsQoe7X9cTYo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy4MlwA0VVQ1QtLq29CeqDB6WTK0PMAoQPMuypvoA2i_QhWkYN9iQHwqjMDntQrcfkmwDCFasN9EjtMfk_87Ae41m4s_dHgmw_Ewg7QwteK5fdwSKvkkM_TLa3LCCmVc5A6pvNlNj54T9JVJ4NltuJoPsSYeLiTmAgZTC9WmkpRTbyHARYT97898A2jbOkb3mFJsaA5JPfspOjjNwNusL-DqJcw-aDiFJKTtpuZ2ooo9Ol0f0Z783S8HYV7i2_UcimqmiGm1lf6BL0ecx-ZIUP
http://www.fcs.mg.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1KSBXjcjeXp7IZyy4KszYbIOlpa4o6mvK/view


Local: Avenida Afonso Pena, 2.351 - Centro - Belo Horizonte/MG

Outras informações: 
Assessoria de Comunicação da Sedpac
(31) 3916-7307


