
 
 

Número 02 – Janeiro de 2007 

 
 
EDITORIAL 
—————————————————————————————————————————— 
 
 
 

Vivemos no momento um período muito significativo, pois ao mesmo tempo em 
que findam diversos processos abrem-se novas perspectivas para a sua luta pelos 
Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais no Brasil. 

 
Num primeiro aspecto, termina o primeiro mandato do governo Lula, que foi 

marcado por um cenário complexo para as organizações de direitos humanos no 
Brasil. A sociedade civil depositou grande capital político na eleição de Lula à espera 
de mudanças sociais profundas no Brasil. Além da política econômica não ter 
divergido muito da recebida dos oito anos de mandato do PSDB, este fator a falta de 
diálogo do governo com os movimentos sociais, impossibilitou políticas mais agressivas 
para a garantia e implementação dos direitos humanos. Dessa forma, a tensão entre 
uma posição de embate ou de diálogo perante o Estado dificultou a efetividade das 
ações dessas organizações. 

 
Já no plano interno da Plataforma DhESCA Brasil, finda o seu Planejamento Trienal 

de 2004 a 2006. Torna-se de grande importância iniciar processo de avaliação das 
ações dos últimos anos e discussão dos desafios para o futuro. Nos últimos meses de 
2006 e nos próximos meses de 2007 a Plataforma tem como uma de suas prioridades a 
elaboração do seu planejamento para o próximo triênio. Nesse sentido, é fundamental 
uma análise dos pontos positivos de suas ações, contudo é imperativa uma visão clara 
de suas limitações. Assim, essa é uma oportunidade ímpar para a DhESCA Brasil 
reformular a sua forma de agir, de se relacionar com os diversos atores envolvidos em 
suas atividades, etc.  

 
Nesse sentido, gostaríamos de desejar a todos um ótimo ano de 2007 e esperamos 

a colaboração e participação do maior número possível de atores nesse novo 
momento pelo qual a DhESCA Brasil passa.  

 
 
 

NESSE NÚMERO 
 
- Plataforma participa de Seminário realizado pelo PAD 
- Seminário de fechamento do Contra Informe PIDESC e Lançamento do Relatório 
Periódico 
- Novos desafios da Plataforma Internacional Interamericana de Direitos Humanos 
- Secretaria Especial de Direitos Humanos premia defensores 
- Reunião de Altas Autoridades Mercosul define metas para o próximo ano 
- Campanha 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. 
 
As organizações que tiverem interesse em divulgar suas ações nos próximos números, solicitamos 
que as enviem para o e-mail comunicacaodhesc@yahoo.com.br. 
 
 

NOTÍCIAS 
—————————————————————————————————————————— 



 
 
Plataforma participa de Seminário realizado pelo PAD 

 
 
 

A secretaria executiva e coordenação da Plataforma DhESCA Brasil participaram 
nos dias 19 a 22 de novembro do seminário “O Papel das Relações de Cooperação 
Internacional na Exigibilidade dos DhESCA” organizado pelo Processo de Articulação e 
Diálogo entre as Agências Ecumênicas Européias e Parceiros Brasileiros (PAD / 
EuroPAD) em Salvador /BA.  

 
A temática do seminário girou em torno da luta pelos DhESCA no âmbito 

internacional e nacional e o papel da cooperação internacional nesse contexto. Os 
principais debates foram a respeito do modelo de luta pelos DhESCA e as formas de 
relação com os agentes do mercado nesse sentido. Ou seja, na posição de 
determinadas agências européias em dar um maior destaque a projetos de 
responsabilidade social empresarial nas suas políticas de relacionamento. 

 
Os trabalhos que a Plataforma desenvolve voltados para as agências da 

Plataforma foram apresentados, bem como o esboço do planejamento de trabalho 
trienal de 2007 a 2010. Também se discutiu de que forma a cooperação internacional 
pode ajudar na sustentabilidade deste. Os resultados da participação da DhESCA 
Brasil no seminário foram os melhores possíveis, com o aprofundamento da discussão 
da temática no Brasil e no fortalecimento das suas relações com organizações 
nacionais e estrangeiras. 
 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
 
Seminário de fechamento do Contra Informe PIDESC e Lançamento do Relatório 
Periódico  
 
 
 

Após a realização das audiências públicas estaduais sobre a implementação do 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) – 25 estados e 
o DF, com exceção apenas do Amapá – estamos confirmando a realização do 
Seminário de fechamento do Contra-Informe PIDESC. Pedimos a todos aqueles que 
estiveram envolvidos na coordenação das audiências em seus estados, que desde já 
agendem e definam a participação de dois representantes. Aproveitando a 
mobilização, realizaremos o lançamento do “Relatório Periódico” durante a abertura 
do Seminário.  

 
Seminário de fechamento do Contra-Informe PIDESC e Lançamento do 
Relatório Periódico 
 

Data:  28 de fevereiro a 2  de março de 2007.  
Local :  B rasí l ia –  DF. 
 
Os locais em Brasília onde serão realizados o lançamento do Relatório Periódico e o 
Seminário do Contra-Informe PIDESC, estão sendo definidos. Logo serão divulgados. 
 
 
—————————————————————————————————————————— 



 
 

PIDHDD – Plataforma Internacional Interamericana de Direitos Humanos 
 
 
 
Desafios para o próximo período 
 
Entre 30 de novembro e 1º de dezembro ocorreu, em Montevidéu – Uruguai, a VII 
Assembléia da Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Desenvolvimento e 
Democracia, com a participação de representantes de 14 Capítulos Nacionais, além 
da Venezuela. Representaram a Plataforma DHESC Brasil as seguintes instituições: 
Ação Educativa, FASE e FIAN Brasil. 
 
Destacaram-se, durante a Assembléia, discussões sobre a atual conjuntura política na 
região, onde prevalecem os governos nacionais de matriz centro-esquerdista, 
enfatizando-se a necessidade de avanços no aprofundamento da democracia e 
distribuição da riqueza. Outras temáticas privilegiadas foram a Integração Regional 
com enfoque nos Direitos humanos dos povos e o impacto dos mega-projetos no 
continente. 
 
Metas 

 
Foi acolhida a criação de Grupos de Trabalhos, a serem constituídos por organizações 
de capítulos diversos, objetivando atuação conjunta frente a tais desafios. Os debates 
serviram ao estabelecimento de linhas estratégicas de ações a serem executadas 
com o acompanhamento da Coordenação Regional, hoje a cargos do Capítulo 
Colombiano. A partir de 2008, o Capítulo Paraguaio passará a sediar a coordenação 
da PIDHDD. 
 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
 
Secretaria Especial de Direitos Humanos premia defensores 
 
 
 
Pessoas e instituições que se destacaram em 2006 no seu trabalho pela promoção e 
defesa dos direitos humanos tiveram seus esforços reconhecidos e valorizados durante 
a cerimônia de entrega do Prêmio Direitos Humanos 2006. As personalidades, 
estudantes e entidades receberam das mãos do presidente Luís Inácio Lula da Silva e 
do ministro Paulo de Tarso Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República (SEDH), uma escultura do artista plástico Siron Franco na 
forma de uma grande semente transparente – que traz no seu interior uma diversidade 
de grãos que expressa o direito de todo ser humano aos direitos universais 
indispensáveis à vida. Cerca de 500 pessoas estiveram presentes à solenidade. 
 
Confira aqui os premiados: 
 
 
Categoria Santa Quitéria do Maranhão - Registro Civil de Nascimento 

Pessoa física - Luis Jorge Silva Moreno  
Pessoa Jurídica - Campanha “Ele é Meu Pai - Paternidade�”. 
 



Categoria Dorothy Stang - Defensores de Direitos Humanos 

Pessoa física - Maria Joel Dias da Costa  
Pessoa Jurídica - Terra de Direitos 

Categoria Enfrentamento à Discriminação 
Pessoa física - Adilson Ventura  
Pessoa Jurídica - EDUCAFRO - Educação e Cidadania de Afro descendentes e 
Carentes  
 
Categoria Enfrentamento à Violência  
Pessoa Física - Pedro Strozenberg  
Pessoa Jurídica - Casa da Mulher no Tocantins / Casa 8 de Março (ECAM-TO)  
 
Categoria Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Pessoa Física - Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida (in memorian)  
Pessoa Jurídica - Instituto Papai  
 
Categoria Promoção aos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 
Pessoa Física - Aton Fon Filho 
Pessoa Jurídica - Warã Instituto Indígena Brasileiro.  
 
Informações do site www.sedh.gov.br 



 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
 
Mercosul e Direitos Humanos 
 
 
 
Reunião de Altas Autoridades define metas para 2007 
 
 

Realizou-se na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, na Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, entre os dias 5 e seis de 
dezembro de 2006, a VI Reunião de Altas Autoridades competentes em Direitos 
Humanos e Chancelarias do MERCOSUL e Estados Associados (RAADDHH), com a 
presença das Delegações de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela como 
Estada Partes e das Delegações de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru como 
Estada Associados. 

 
O principal objetivo da reunião foi refletir o tratamento que vem sendo dado ao 

tema dos Direitos Humanos, bem como tornar mais eficaz o Conselho responsável por 
esta temática. Apontaram que uma das formas de melhorar sua eficácia seria o 
relatório Global de Direitos Humanos, em bases voluntárias, em que os países se 
submetem a uma “pedir review” de Direitos Humanos. 
 
Entre os assuntos tratados, destaca-se no item COORDENAÇÃO DE AÇÕES EM 
ÓRGÃOS MULTILATERAIS DE DIREITOS HUMANOS – no âmbito do Sistema ONU e 
Interamericano; a defesa das delegações presentes para que seja viabilizada uma 
coordenação para se atingir o sucesso da representação da região em todos os 
fóruns internacionais. Nesse sentido, há indicativo para a formulação de uma agenda 
comum de temas. 
 
Direitos Humanos irão pautar políticas do Mercosul 
 

BRASÍLIA, 15/12/2006 (PR) - Garantir que as questões de gênero, raça, etnia e 
direitos humanos estejam inseridas de forma transversal na formulação e 
implementação das políticas públicas do Mercosul. Essa foi a principal deliberação do 
Grupo de Trabalho Gênero, Raça, Etnia e Direitos Humanos, durante reunião da 
Cúpula Social do Mercosul, nos últimos dias 13 e 14 de dezembro. O grupo foi 
coordenado pelo diplomata Murilo Komniski, da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República (SEDH/PR). 

 
Entre os temas destacados estão a necessidade de fortalecer a inclusão do tema 

HIV/AINDS nos debates do Mercosul, assim como os direitos sexuais e reprodutivos e a 
legalização do aborto. As mulheres receberam atenção especial, especialmente 
as indígenas e trabalhadoras rurais. O GT aponta para a necessidade de políticas que 
atendam e respeitem a diversidade das mulheres. A exploração sexual de crianças 
e adolescentes também foi objeto de discussão no grupo.  

Do site www.sedh.gov.br 
 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
 



AGENDE - Campanha 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres. 
 
 
 

Vários eventos e espaços na mídia conferiram o sucesso da Campanha 16 dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Além disso, a Campanha recebeu 
homenagens no Congresso Nacional, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e na 
Câmara Municipal de São José dos Campos. 

 
Parceiros assumem a luta – A Campanha contou com parcerias redes e 

articulações nacionais de mulheres e direitos humanos, órgãos do governo federal, do 
legislativo, empresas públicas, privadas e representações de agências da ONU no 
Brasil. No total 55 parceiros e o patrocínio da PETROBRÁS e da ELETROBRÁS. De Norte a 
Sul do país foram realizadas diversas ações. Nos 16 dias de Campanha, aconteceram 
Seminários, audiências públicas, fóruns, debates, panfletagem nas ruas e escolas, 
entre outras atividades. “Sem a ajuda dos parceiros, a Campanha não teria a mesma 
abrangência nem a mesma força que teve em 2006. Nós somos temos que agradecer 
a todos que participaram e assumiram a luta pelo fim da violência contra as 
mulheres”, afirmou Marlene Libardoni – diretora executiva da AGENDE. 
 
 

BOA LEITURA 
—————————————————————————————————————————— 
 
 
Sentido Filosófico dos Direitos Humanos: leituras do pensamento contemporâneo.  
 
Paulo César Carbonari (Org), Iltomar Siviero, Luciana Coletti, Valdevir Both, Volmir 
Brutscher, Alcione Roani, Enéias da Rosa, José André da Costa, João Wohlfart e Jair 
Andrade.   (Editora IFIBE) A obra reúne dez ensaios produzidos pelos membros do 
Grupo de Pesquisa Filosofia e Direitos Humanos formado por pesquisadores vinculados 
ao IFIBE. O grupo é apoiado pela Fundação Ford.  
 
Saiba mais detalhes no site:  
http://www.ifibe.edu.br/Editora/site_editora_arquivos/page0020.htm 

 
 

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

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

 


