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EDITORIAL 
 
 

A Plataforma DhESCA Brasil busca se consolidar no cenário brasileiro como um dos 
mais importantes atores e articulações na luta pelos direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais e ambientais. Neste sentido, a comunicação torna-se fator fundamental para promover 
a integração entre os vários atores que hoje militam nessa área.  

 
Para cumprir esta finalidade, apresentamos o DHESCA BRASIL INFORMA, que a partir 

deste será enviado mensalmente. Nosso objetivo é a ampla divulgação das ações relativas aos 
DhESCA e sobre o trabalho realizado pela Plataforma. Também desejamos, por meio do 
informativo realizar a divulgação de atividades, debates e projetos e entre outros das entidades 
para estabelecer ampla troca de informações. Esse é o primeiro passo para a concretizar nosso 
projeto de comunicação institucional integrada que está em desenvolvimento.  

 
As entidades que tiverem interesse em divulgar suas ações, solicitamos que enviem 

para o email comunicacaodhesc@yahoo.com.br. 
 
 

NESSE NÚMERO 
 
- Seleção escolhe nova Secretaria Executiva da Plataforma 
- Audiência Pública do Governo Brasileiro sobre o Relatório Oficial PIDESC 
- II Contra Informe PIDESC em construção e avaliação 
- Secretaria Especial de Direitos Humanos selecionará indicados para o Prêmio Direitos Humanos 
2006 
- Mercosul e Direitos Humanos 
-Pronunciamento Oficial da Plataforma Interamericana sobre Oaxaca, México 
- Projeto Relatores Nacionais em Direitos Humanos 
 

 
 
SELEÇÃO ESCOLHE NOVA SECRETARIA EXECUTIVA 
 
 
 

Após seleção realizada em julho de 2006, Gabriel Jamur Gomes, foi selecionado para 
representar a Secretaria Executiva da Plataforma DHESC. No site www.dhescbrasil.org.br, mais 
informações sobre a secretaria executiva e membros da coordenação. 

 

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO GOVERNO BRASILEIRO SOBRE O RELATÓRIO OFICIAL 
RELATIVO AO PIDESC 
 

 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em parceria com a Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos, realizou na Câmara dos Deputados, dia 07 de novembro, Audiência Pública 
para apresentação do relatório oficial do Estado Brasileiro sobre o Pacto Internacional de 
Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. O relatório presta contas da implementação 
dos direitos previstos no PIDHESC, instrumento ratificado pelo Brasil. Define compromissos do 
Estado e da sociedade perante a comunidade internacional com relação a direitos à 
alimentação, à água e terra rural, ao meio ambiente, saúde, moradia adequada, educação e 
trabalho. Tanto o relatório oficial do Estado quanto o relatório da sociedade civil contribuem 



para que os DhESCA sejam referências importantes para a elaboração de políticas públicas; 
constituem-se mecanismos de referência para o resgate de compromissos sociais assumidos 
pelo país; e servem para divulgar a existência desses direitos, fortalecendo a ação do poder 
público e da sociedade no sentido da sua implementação. 

 
 
II CONTRA INFORME PIDESC EM CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

 
Concluída a etapa de realização das audiências públicas sobre a implementação do 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) – caminha-se para a 
construção do II Contra Informe da Sociedade Civil Brasileira. A apreciação da versão preliminar 
do Relatório contribuirá na construção do Contra – Informe da sociedade civil brasileira.  Em 13 
de dezembro de 2006 será lançado em Brasília /DF o informe periódico da sociedade civil sobre 
o cumprimento do PIDESC. Foi modificado um pouco o formato final desse informe atrasada sua 
data de lançamento tendo-se em vista o atraso no recebimento de alguns textos. 

De 28 de fevereiro de 2007 a 2 de março de 2007 ocorrerá em Goiânia /GO o 
seminário de avaliação interna. 

 
Saiba mais sobre o Contra Informe em:  
http://www.dhescbrasil.org.br/noar/UserFiles/30/File/Contra%20Informe%20Portugues.pdf 
 

AGENDA: 
 
Dia 28.02.2007 – Lançamento do Relatório Periódico dos Direitos Humanos. 
 
Dia 28.02.2007 a 02.03.2007 – Seminário de Avaliação Interna do Contra-Informe PIDESC. 

 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS SELECIONARÁ INDICADOS PARA 
O PRÊMIO DIREITOS HUMANOS 2006 
 
 

A 11ª edição do Prêmio Direitos Humanos prestará especial homenagem à 
missionária americana Dorothy Stang, que emprestará seu nome à categoria que premiará 
defensores de direitos humanos. Dorothy foi assassinada com seis tiros a 40 quilômetros do 
município de Anapú, no Pará, por denunciar a ação predatória de fazendeiros contra o meio 
ambiente e contra os direitos trabalhistas de moradores locais. Em cada categoria serão 
concedidos dois prêmios - um para pessoa jurídica regularmente estabelecida no território 
nacional - e outro para pessoa física, podendo ser concedido em vida ou post mortem. Os 
indicados serão submetidos à avaliação de um Comitê de Julgamento que avaliará, entre 
outros critérios, o histórico de atuação na área de direitos humanos, o desenvolvimento de 
ações relevantes no período de 2003 a 2006, e a implementação de práticas inovadoras em 
relação aos temas.  
Mais informações www.sedh.gov.br 
 
 

 
MERCOSUL E DIREITOS HUMANOS 
 

 
Nos dias 29 e 30 de novembro, realizou-se em Brasília, a V Reunião de Altas 

Autoridades competentes em Direitos Humanos e chancelarias do Mercosul e Estados 
Associados. O evento contou com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Entre os 
temas tratados na reunião, destacam-se alguns como: coordenação de ações em órgão 
multilaterais de Direitos Humanos, no âmbito do Sistema ONU e interamericano. Ressaltou-se a 
importância dos países do MERCOSUL se posicionarem na 61º Reunião da ONU, para reivindicar 
maior atenção para estes países no que se refere ao Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Também a Delegação Brasileira assinalou a importância de se 
fortalecer o debate e ações voltadas para a luta contra a discriminação e xenofobia.  

 



Outras decisões foram tomadas como por exemplo, a  elaboração dos indicadores 
de progresso em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, além da necessidade dos  
governos se prepararem internamente para a  defesa dos direitos , bem como o cumprimento 
das decisões e sentenças da Corte Interamericana e Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

 
Nos próximos dias 04 e 05/12, será realizada, em Brasília, a próxima reunião, que entre 

as várias atividades pautadas, reunirá os GTs técnicos sobre Promoção dos Direitos da Criança; 
Educação e Cultura em Direitos Humanos;Instituto de Polícias Públicas em Direitos Humanos 
(local: sede da SEDH/PR); Promoção da Igualdade Racial e indicadores DESC.  

 
Mais informações: http://www.planalto.gov.br/sedh 
 

 

 
PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E 
DESENVOLVIMENTO (PIDHDD) 
 
 
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo ante los hechos 
que vienen ocurriendo en Oaxaca, México 
 
RECONOCE la justa resistencia de la población de y el Estado de Oaxaca, que por varios meses 
y mediante métodos pacíficos ha exigido la salida del gobernador Ulises Ruiz por no expresar ni 
la voluntad ni los valores éticos de su pueblo y destaca esta lucha como un ejemplo para los 
pueblos de América Latina. 
REPUDIA la respuesta del gobierno de Fox, que lejos de escuchar el clamor popular ha recurrido 
a la más cruel represión contra las gentes honradas de Oaxaca, apoyado por los partidos PRI y 
PAN, con un alto costo en vidas, desaparición de personas, agresión física a las personas, 
detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y grandes destrozos materiales. 
RECHAZA el uso abusivo de la fuerza y reclama la investigación de los responsables de las 
violaciones a los derechos humanos y su consecuente sanción. 
EXPRESA su preocupación porque en México se viene instaurando como método sistemático el 
desconocimiento de la voluntad popular y el tratamiento de fuerza a toda manifestación 
ciudadana. 
INVITA a los demócratas del continente, a las organizaciones sociales y a las redes y 
organizaciones de derechos humanos a expresar su solidaridad con el pueblo de Oaxaca y 
contra los métodos antidemocráticos y violatorios de todos los Derechos Humanos utilizados por 
el Estado mexicano.Bogotá, noviembre 2 de 2006 
 
Outras notícias da Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e 
Desenvolvimento leiam em: http://www.pidhdd.org 
 
 

 
PROJETO RELATORES NACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 
 
 
 
Audiência Pública sobre Moradia aconteceu neste dia 06/11 
 
A Relatoria Nacional para o Direito Humano à Moradia Adequada realizou Audiência Pública 
para apresentação do relatório e das recomendações, elaborados após as missões no Estado 
do Rio de Janeiro. As Missões realizadas nos dias 29 e 30 de maio de 2006 tiveram como objetivo 
investigar as denúncias de violações do direito à moradia do direito à cidade de comunidades 
ameaçadas de despejo na zona urbana da cidade do Rio de Janeiro e de populações da 
Baixada Fluminense. Todas denúncias encaminhadas pelo Fórum Estadual de Luta pela Reforma 
Urbana. Presentes nesta Audiência, diversas entidades de defesa do direito à moradia e 
representantes de comunidades, e de autoridades como o Coordenador do Núcleo de Defesa 
de Direitos Humanos da Defensoria Pública, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
ALERJ, representantes da Caixa Econômica Federal e Secretaria Estadual de Direitos Humanos. 
Como encaminhamento foi criada uma comissão para implementar as recomendações 
propostas. 



 
 
Transposição do Rio São Francisco foi tema de debate em Audiência 
 
Em julho de 2006, a Relatoria para os Direitos Humanos à Alimentação, Água e Terra Rural, a 
Relatoria para o Direito Humano ao Meio Ambiente e a Relatoria para o Direito Humano ao 
Trabalho da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e 
Ambientais realizaram uma Missão nas regiões do Baixo e Sub-médio São Francisco, nos Estados 
da Bahia e Pernambuco. O Objetivo da Missão foi investigar in loco as denúncias de violações 
de direitos humanos encaminhadas pelo PAD – Processo de Articulação e Diálogo. Para discutir 
os resultados, no dia 13 de novembro foi realizada Audiência Pública no Município de Juazeiro 
(BA). Estiveram presentes representantes da sociedade civil que atuam na revitalização do Rio 
São Francisco na região. 
 
 
Missão em Imperatriz – MA 
 
As mortes decorrentes do surto beribéri que afetou a população de pelo menos 19 municípios 
da região Sudoeste do Maranhão, são a ponta do iceberg de um quadro de violação dos 
direitos humanos à alimentação adequada e à saúde. Esta foi a conclusão da  Relatoria 
Nacional para o Direito Humano à Alimentação Adequada , após realizada a Missão em 
Imperatriz – MA. 
 
Durante a visita às famílias, algumas delas relataram que não estão recebendo medicação 
necessária para tratamento da doença. A beribéri é uma doença neurológica causada pela 
falta de ingestão de vitamina B1, encontrada em grãos integrais, verduras e carnes. 
 
Uma cópia do relatório da Missão será enviada a Jean Ziegler, Relator Especial da ONU, para o 
Direito à Alimentação, aos Ministérios Públicos Estadual e Federal e ao Ministério do 
Desenvolvimento Social, entre outros órgãos. A Recomendação é que seja firmado um termo de 
ajustamento de conduta com as três esferas de governo para adoção de medidas que 
promovam o desenvolvimento regional para melhorar a renda per capita da região.. 
 

NA PRÓXIMA EDIÇÃO CONFIRA INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO: 
 
D Dias 16 e 17.11.2006 – Missão da Relatoria Nacional para os Direitos Humanos à Alimentação, 
Água e Terra Rural em Felizburgo, no Vale do Jequitinhonha para apurar denúncias de violações 
de direitos humanos cometidas contra as famílias do acampamento Terra Prometida, local onde 
ocorreu uma chacina há dois anos. No dia 17/11, a partir das 10h, será realizada uma audiência 
pública na Assembléia Legislativa, em Belo Horizonte - MG. 
 
Dias 20 e 21.11.2006 – Missão da Relatoria Nacional para o Direito Humano à Moradia 
Adequada em Belém-PA para investigar situações de comunidades ameaçadas por conflitos 
fundiários. No dia 21/11, às 14h, será realizada audiência pública no auditório da Justiça Federal 
em Belém-PA.  
 
Dias 23 e 24.11.2006 – Missão da Relatoria Nacional para o Direito Humano à Moradia 
Adequada em Manaus-AM para investigar situações de comunidades ameaçadas por conflitos 
fundiários. No dia 24/11, às 14h, será realizada audiência pública no auditório do Ministério 
Público Estadual. 
 
 
PROXIMAS MISSÕES DO PROJETO RELATORES: 
 
Dia 29.11.2006 – Seminário de preparação para Audiência Pública sobre Políticas Públicas de 
Educação no Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco, promovido pela Relatoria 
Nacional para o Direito Humano à Educação, em Recife-PE. 
 
Dia 12.12.2006 – Audiência Pública da missão sobre Políticas Públicas de Educação no Sistema 
Penitenciário do Estado de Pernambuco, em Recife-PE. 
 
 



EXPEDIENTE 
 
Gabriel Jamur Gomes – Secretário Executivo da Plataforma DhESCA Brasil 
Ana Carolina Caldas – Assessora de Imprensa da Plataforma DhESCA Brasil 
 
 

Outras informações sobre a Plataforma DHESCA Brasil acesse o site 
www.dhescbrasil.org.br 

 


