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GOVERNO COMETE GRAVE ERRO AO
PRIVATIZAR A ÁGUA DO SERTÃO E LITORAL

DIREITOS HUMANOS

Urbanitários parabenizam ação dos Sem Terra em prêmio de Diretos Humanos
Os Urbanitários participaram, no dia
09 de dezembro, da III Edição do Prêmio
Alagoas de Direitos Humanos da
Secretaria de Estado da Mulher e dos
Direitos Humanos (Semudh), em parceria
com o Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos (CEDDH).
O intuito da premiação é homenagear as personalidades que se destacaram
na luta em defesa da vida – direito
humano primordial. Entre os homenageados, estão várias personalidades políticas, religiosas, culturais e movimentos
sociais. O prêmio também celebra os 73
anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
A presidenta dos Urbanitários Dafne
Orion, que esteve presente na premiação,
destacou a importância da defesa dos
direitos humanos como fonte de cidadania. “Como um Sindicato Cidadão, que
não se limita a luta corporativa, mas luta

pela dignidade humana,
defendendo a classe trabalhadora e especialmente os
mais necessitados, precisamos estar sempre vigilantes
para que os direitos humanos
sejam sempre preservados e
respeitados”, aﬁrmou a
presidenta.
Um dos grandes destaques da noite foi
o reconhecimento ao trabalho do
Movimento Sem Terra – MST, na pessoa da
liderança Débora Nunes, que luta de forma
destacada em Alagoas pela reforma
agrária, em defesa dos pequenos agricultores que tanto precisam da terra para sua
sobrevivência e da sua família.
Já são mais de 50 toneladas de
alimentos doados pelo MST no estado de
Alagoas nos últimos meses.
Somente em Maceió o MST já atingiu
mais de 10 bairros que receberam doações

dos camponeses e
camponesas, articuladas
através de diversas
iniciativas de organização
comunitária nas periferias da capital alagoana.
Em Alagoas, as
doações do MST levaram
comida sem veneno para cidades de
Santana do Ipanema, Arapiraca,
Piranhas e Atalaia. Ainda como parte das
ações do Movimento, a solidariedade
também chegou às comunidades
indígenas em Porto Real do Colégio,
junto aos povos Pankariri e Kariri Xocó.
A presidenta Dafne parabenizou a
Secretária da Mulher e Direitos Humanos
de Alagoas, Maria José, que tem se
dedicado a defesa das mulheres e dos
direitos humanos de forma destacada,
prestigiando as minorias mais carentes
do Estado.

