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Ofício nº 743/2011/CA/Presidência 

Brasília-DF, 28 de setembro de 2011. 

 
 
Assunto: Solicitação de Parceria para realização do Seminário Internacional “Repressão e Memória 
Política no Contexto do Cone Sul” e 52ª Caravana da Anistia 
 
 

Prezado Senhor, 
 

A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça vem por meio deste formalizar nosso 
convite para que Vossa Senhoria e a Organização a qual representa sejam Parceiros na realização do 
Seminário Internacional “Repressão e Memória Política no Contexto do Cone Sul” e da 52ª 
Caravana da Anistia, que ocorrerão em Foz de Iguaçu, no Paraná, nos dias 13 e 14 de outubro de 
2011, respectivamente. Estas atividades serão realizadas em conjunto com a UNILA – Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana, e será uma honra agregar sua participação e apoio.  

 
Desde 2007, a Divisão de Ações Educativas e Comunicação da Comissão de Anistia 

realiza atividades educativas que têm como objetivo contribuir para o resgate e reflexão da história 
do país, especialmente no que se refere ao período ditatorial e redemocratização, de modo a 
consolidar a democracia, a memória, a verdade e os direitos humanos. Além dos objetivos 
pedagógico, simbólico e de resgate dos fatos históricos e testemunhais, as Caravanas da Anistia 
apreciam os processos de anistia política daqueles que foram perseguidos durante a ditadura 
brasileira, por meio de sessões reais de julgamento, abertas ao público, nas quais o Estado brasileiro 
busca reparar as vítimas e pedir desculpas oficiais pelas violações que cometeu durante o regime 
repressor. 

 
Em anexo segue documento com informações sobre a Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça, seu histórico e objetivos, bem a Programação provisória do Seminário 
Internacional.  

 
Aproveitamos a oportunidade para expressar os nossos cumprimentos. De nossa parte, 

Paulo Goettems, integrante da Divisão de Ações Educativas e Comunicação, estará à disposição de 
Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos a respeito das atividades educativas da Comissão e 
em especial sobre a Caravana Anistia, atendendo no telefone (61)2025-9471 e pelo e-mail 
paulo.goettems@mj.gov.br  

 
Atenciosamente, 

 
Paulo Abrão Pires Junior 

Presidente da Comissão de Anistia 
Ministério da Justiça 

 
Ao Senhor 
Aluízio Palmar 
Presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu 
Av. Brasil, 531 - Galeria Center Abas - 3º piso - sala 54 
Foz do Iguaçu – PR 


