
11h – Vídeo “Belo Monte – Prova de Fogo”
Depoimento do procurador regional da República Felício Pontes para o projeto Aldeia 
da Memória, sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte.

12h – Reportagem especial – Ação coordenada do MPF em defesa do Comitê 
de Bacias
Produzida pelo Programa Interesse Público, a reportagem trata da ação do MPF que 
pede ao Governo Federal efetivação dos Comitês de Bacia e garantia do uso racional 
dos recursos hídricos em seis estados da Amazônia.

13h – Exposição digital “Água e povos indígenas”
Mostra reúne imagens do fotógrafo Leonardo Prado, tiradas entre os anos de 2005 e 
2010, que retratam como os povos das etnias Kayapó, Krahô e Waurá se relacionam 
em seu cotidiano com a água. 

15h – Vídeo “Águas para a vida ou para a morte?”
Produzido pelo MPF na Paraíba, o documentário traz os impactos decorrentes da 
construção da barragem de Acauã (PB). 

17h – Exposição digital “Água e povos indígenas”
Mostra reúne imagens do fotógrafo Leonardo Prado, tiradas entre os anos de 2005 e 
2010, que retratam como os povos das etnias Kayapó, Krahô e Waurá se relacionam 
em seu cotidiano com a água. 

18h – Reportagem especial  “Ação coordenada MPF em defesa do Comitê de 
Bacias”
Produzida pelo Programa Interesse Público, reportagem trata da ação do MPF que 
pede ao Governo Federal efetivação dos Comitês de Bacia e garantia do uso racional 
dos recursos hídricos em seis estados da Amazônia.

19h – Vídeo "Águas para a vida ou para a morte?”
Produzido pelo MPF na Paraíba, o documentário traz os impactos decorrentes da 
construção da barragem de Acauã (PB). Após a exibição, haverá bate-papo com a 
presença da analista jurídica do MPF e mestre Direitos Humanos Cidadania e Políticas 
Públicas pela UFPB, Carla Daniela Negócio.

21h – Exposição digital “Água e povos indígenas”
Mostra reúne imagens do fotógrafo Leonardo Prado, tiradas entre os anos de 2005 e 
2010, que retratam como os povos das etnias Kayapó, Krahô e Waurá se relacionam 
em seu cotidiano com a água. 
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10h – Exposição digital “Água e povos indígenas”
Mostra reúne imagens do fotógrafo Leonardo Prado, tiradas entre os anos de 2005 e 
2010, que retratam como os povos das etnias Kayapó, Krahô e Waurá se relacionam 
em seu cotidiano com a água. 

11h – Vídeo “Belo Monte – Prova de Fogo” 
Depoimento do procurador regional da República Felício Pontes para o projeto Aldeia 
da Memória, sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte .

13h – Exposição digital “Água, barragens e trabalho humano”
O material traz imagens produzidas pelo procurador do Trabalho Allan de Miranda 
Bruno, que mostram as condições de trabalho a que foram submetidos os trabalha-
dores barragistas durante a construção da usina de Belo Monte. 

15h – Exposição digital “Água e povos indígenas”
Mostra reúne imagens do fotógrafo Leonardo Prado, tiradas entre os anos de 2005 e 
2010, que retratam como os povos das etnias Kayapó, Krahô e Waurá se relacionam 
em seu cotidiano com a água. 

16h – Vídeo “Belo Monte – Prova de Fogo” 
Depoimento do procurador regional da República Felício Pontes para o projeto Aldeia 
da Memória, sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte. 

17h – Exposição digital “Água, barragens e trabalho humano”
O material traz imagens produzidas pelo procurador do Trabalho Allan de Miranda 
Bruno, que mostram as condições de trabalho a que foram submetidos os  trabalha-
dores barragistas durante a construção da usina de Belo Monte. 
 
18h – Exposição digital “Água e povos indígenas”
Mostra reúne imagens do fotógrafo, Leonardo Prado, tiradas entre os anos de 2005 e 
2010, que retratam como os povos das etnias Kayapó, Krahô e Waurá se relacionam 
em seu cotidiano com a água. 
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10h – Diálogos dos Saberes
Do Projeto Ilhas de Cerrado e Governança Xavante da Água (incentivado pelo Projeto 
Conexão Águas da 4ª CCR), atividade autogerida por Indígenas Xavantes (produtor 
teatral e cinegrafista) sob a coordenação da Gerente do Projeto Fernanda Reichardt e 
do Cacique Siridiwe Xavante.

11h – Projetos Qualidade da Água e Conexão Água e a Governança participativa 
da água
Apresentação do novo Portal Conexão Água e bate-papo com a equipe do projeto.

14h – Trailer especial do filme “Água Mole em Pedra Dura”
Filme vencedor do Prêmio Merit of Awareness, com bate-papo com a Cineasta Flávia 
Angélico.

15h – Projetos Qualidade da Água e Conexão Água e a Governança participativa 
da água
Lançamento do Manual de Atuação Estratégica para a Qualidade da Água, por Lilia 
Diniz, colaboradora do projeto Conexão Água.

18h – Trailer especial do filme “Água Mole em Pedra Dura”
Filme vencedor do Prêmio Merit of Awareness, com bate-papo com a Cineasta Flávia 
Angélico.

19h – Documentário “Virando o Jogo” 
Exibição de vídeo, seguido de bate-papo com o gerente do Projeto Carne Legal, o 
secretário executivo da 4ª CCR, o Procurador da República Daniel Azeredo.

20h – Diálogos dos Saberes
Do Projeto Ilhas de Cerrado e Governança Xavante da Água (incentivado pelo Projeto 
Conexão Águas da 4ª CCR), atividade autogerida por Indígenas Xavantes (produtor 
teatral e cinegrafista) sob a Coordenação da Gerente do Projeto Fernanda Reichardt e 
Cacique Siridiwe Xavante.
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10h – Atuação internacional do MPF 
Exibição de vídeos sobre os pedidos de cooperação internacional e articulação com 
órgãos nacionais que atuam na temática ambiental.

11h – Repatriação de filhotes de jiboia rara – um caso de sucesso de coopera-
ção jurídica na área ambiental
Exibição de vídeos sobre o caso. 

14h – Declaração conjunta Brics – Mercosul sobre a prevenção e a repressão de 
ilícitos ambientais
Bate-papo com a equipe da Secretaria de Cooperação Internacional do MPF e exibi-
ção de vídeo.

15h – Participação do MPF no processo de ingresso do Brasil na Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
Bate-papo com a equipe da Secretaria de Cooperação Internacional do MPF.

16h – Declaração do Ministério Público para a Água 
Bate-papo sobre a Declaração do Ministério Público para a Água e a proposta de cria-
ção do Instituto Global de Ministérios Públicos para o Meio Ambiente.

18h – Repatriação de filhotes de jiboia rara – um caso de sucesso de coopera-
ção jurídica na área ambiental 
Exibição de vídeos sobre o caso. 

Durante todo o dia, haverá distribuição do livro Coletânea de Tratados em 
Direitos Humanos. 
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10h – Trailer especial do filme “Água Mole em Pedra Dura”
Filme vencedor do Prêmio Merit os Awareness, exibição seguida de bate-papo com a 
cineasta Flávia Angélico e com a gerente dos Projetos Qualidade da Água e Conexão 
Águas da 4ª CCR, procuradora regional da República Sandra Kishi.

11h – Apresentação do projeto Amazônia Protege
Bate-papo com o gerente do Amazônia Protege e o secretário executivo da 4ª CCR, 
procurador da RepúblicaDaniel Azeredo.

14h – Apresentação do projeto “Água para o futuro”
Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso Gerson Natalício Barbosa.

15h – Apresentação dos Projetos “Combate à Poluição Hídrica”, “Caracteriza-
ção Sócio Ambiental das Bacias Hidrográficas do Estado do Acre” e “Cidades 
Saneadas”
Promotor de Justiça do Estado do Acre, Carlos Augusto Pescador, e Procuradora de 
Justiça do Estado do Acre, Patrícia de Amorim Rêgo.

16h – Exposição sobre o tema: “Água e Planejamento Urbano: a crise hídrica no 
Distrito Federal”
Promotora de Justiça do Distrito Federal e Territórios Marta Eliana de Oliveira.

17h – Exposição sobre a Estratégia de Atuação Articulada do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro na defesa dos Recursos Hídricos
Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Marcus Leal e  José Alexandre 
Maximino Mota.

18h – Trailer especial do filme “Água Mole em Pedra Dura”
Filme vencedor do Prêmio Merit of Awareness, exibição seguida de bate-papo com a 
cineasta Flávia Angélico e a gerente dos Projetos Qualidade da Água e Conexão Águas 
da 4ª CCR, procuradora regional da República, Sandra Kishi.

19h – Apresentação do projeto “RESsanear”
Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Eduardo Viegas..
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10h – Apresentação do projeto “Água para o futuro”
Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso Gerson Natalício Barbosa.

11h – Reprodução de vídeo sobre o Seminário Internacional “Água, Vida e Direi-
tos Humanos”.

14h – Apresentação do projeto “RESsanear”.
Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Daniel Martini.

15h – Apresentação dos Projetos “Combate à Poluição Hídrica”, “Caracteriza-
ção Sócio Ambiental das Bacias Hidrográficas do Estado do Acre” e “Cidades 
Saneadas”
Promotor de Justiça do Estado do Acre Carlos Augusto Pescador e Procuradora de 
Justiça do Estado do Acre Patrícia de Amorim Rêgo.

16h – Apresentação do projeto “Água para o futuro”.
Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso Gerson Natalício Barbosa.

17h – Exposição sobre a Estratégia de Atuação Articulada do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro na defesa dos Recursos Hídricos.
Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Marcus Leal e José Alexandre 
Maximino Mota.

18h – Exposição sobre o tema: “Água e Planejamento Urbano: a crise hídrica no 
Distrito Federal”.
Promotora de Justiça do Distrito Federal e Territórios Marta Eliana de Oliveira.

19h – Reprodução de vídeo sobre o Seminário Internacional “Água, Vida e Di-
reitos Humanos”
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11h – Exibição do documentário Damocracy: o filme.
Realizado durante o ano de 2012, o filme mostra a realidade e as lutas dos atingidos 
pelas hidrelétricas de Belo Monte, no Brasil, e de Ilisu, na Turquia, e desconstrói o mito 
de que a hidreletrecidade é uma energia limpa, bem como traça paralelos sobre os 
impactos dos dois projetos nas populações locais e no meio ambiente.

11h40 – Exibição de imagens do Ato Denúncia por Direitos e Contra a Violência 
no Campo Realizado em 23 de maio de 2017, evento reuniu mais de 200 partici-
pantes, entre trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas, defensores de direitos 
humanos, parlamentares e ativistas por justiça e paz no campo.
 
14h – Exibição do documentário Damocracy: o filme.
Realizado durante o ano de 2012, o filme mostra a realidade e as lutas dos atingidos 
pelas hidrelétricas de Belo Monte, no Brasil, e de Ilisu, na Turquia, e desconstrói o mito 
de que a hidreletrecidade é uma energia limpa, bem como traça paralelos sobre os 
impactos dos dois projetos nas populações locais e no meio ambiente.
 
14h40 – Exibição de imagens do Ato Denúncia por Direitos e Contra a Violência 
no Campo Realizado em 23 de maio de 2017, o evento reuniu mais de 200 partici-
pantes, entre trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas, defensores de direitos 
humanos, parlamentares e ativistas por paz e justiça no campo.

17h – Exibição do documentário Damocracy: o filme.
Realizado durante o ano de 2012, o filme mostra a realidade e as lutas dos atingidos 
pelas hidrelétricas de Belo Monte, no Brasil, e de Ilisu, na Turquia, e desconstrói o mito 
de que a hidreletrecidade é uma energia limpa, bem como traça paralelos sobre os 
impactos dos dois projetos nas populações locais e no meio ambiente.
 
17h40 – Exibição de imagens do Ato Denúncia por Direitos e Contra a Violência 
no Campo Realizado em 23 de maio de 2017, evento reuniu mais de 200 partici-
pantes, entre trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas, defensores de direitos 
humanos, parlamentares e ativistas por paz e  justiça no campo.

20h – Exibição  do documentário Damocracy: o filme.
Realizado durante o ano de 2012, o filme mostra a realidade e as lutas dos atingidos 
pelas hidrelétricas de Belo Monte, no Brasil, e de Ilisu, na Turquia, e desconstrói o mito 
de que a hidreletrecidade é uma energia limpa, bem como traça paralelos sobre os 
impactos dos dois projetos nas populações locais e no meio ambiente.

20h40 – Exibição  de imagens do Ato Denúncia por Direitos e Contra a Violên-
cia no Campo Realizado em 23 de maio de 2017, evento reuniu mais de 200 parti-
cipantes, entre trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas, defensores de direitos 
humanos, parlamentares e ativistas por paz e justiça no campo.
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