
 
 

Número 05 – Abril de 2007 
 

NESSE NÚMERO 
 
- Confira como participar da consulta Pública de Validação do CONTRA INFORME DA 
SOCIEDADE CIVIL SOBRE CUMPRIMENTO DO PIDESC 
- Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos envia carta à diplomacia 
brasileira a respeito da reforma dos mecanismos especiais da Comissão de Direitos 
Humanos da ONU 
- CPT Lança Publicação sobre Conflitos Agrários no Brasil 
- Fala Preta Completa 10 Anos 
 
As entidades que tiverem interesse em divulgar suas ações nos próximos números, solicitamos 
que enviem para o email comunicacaodhesc@yahoo.com.br. 
 
 

NOTÍCIAS 
—————————————————————————————————————————— 
 
Confira como participar da consulta Pública de Validação do CONTRA INFORME DA 
SOCIEDADE CIVIL SOBRE CUMPRIMENTO DO PIDESC 

 
Considerando 
- a complexidade e a amplitude das questões tratadas no Contra Informe; 
- a diversidade e a pluralidade dos agentes (organizações, movimentos, 

instituições e outros) envolvidos no processo de sua construção; 
- a importância de o texto representar ao máximo a diversidade de posições e de 

segmentos da sociedade civil organizada do campo popular brasileiro; 
- o grande esforço de sistematização já empreendido com a participação de 

muitas organizações e pessoas de todo o País; 
- a decisão do Seminário Nacional realizado no final de fevereiro e início de março 

de 2007 de submeter o texto à validação das organizações participantes; 
a Coordenação Nacional do processo de construção do Contra Informe (formada 

pelo MNDH, Plataforma DhESCA Brasil, PAD e Parceiros de Misereor no Brasil) apresenta 
o texto para Consulta Pública de Validação. 

  
Podem Participar  
- lideranças de organizações, movimentos e instituições da sociedade civil do 

campo popular de todo o Brasil; 
- especialistas ligados a estas organizações; 
- todas as pessoas interessadas em colaborar com este processo. 
  
Onde consultar 
- os textos estarão disponíveis nos sítios das redes que coordenam o processo: 

www.mndh.org.br   www.dhescbrasil.org.br   www.pad.org.br 
- os textos circularão por email através das redes e organizações envolvidas no 

processo 
- os textos poderão ser requeridos junto à secretaria do projeto: 

secretaria.dhesc@gmail.com 
 
Como Participar 
- ler os textos disponibilizados (um capítulo geral e mais dez capítulos por direito 

previsto no PIDESC); 



- anotar propostas indicando o capítulo e o número do parágrafo ao qual se 
referem. As propostas podem ser de supressão, de complementação, de revisão (OBS: 
o texto será submetido a uma revisão gramatical e por isso não serão necessárias 
propostas de redação). 

- enviar a proposta, preferencialmente já formulada e por escrito para a 
Coordenação de Sistematização.  

  
Para onde enviar 
Envie suas contribuições para: pidesc@ifibe.edu.br  
  
Prazo para enviar 
O prazo para envio das contribuições é até o dia 07 de maio de 2007.  
  
Continuidade do Processo 
Depois da validação o texto passará por uma revisão final e será encaminhado à 

tradução para ser entregue ao Comitê DESC/ONU até o final de maio de 2007. 
 

—————————————————————————————————————————— 
 
Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos envia carta à diplomacia 
brasileira a respeito da reforma dos mecanismos especiais da Comissão de Direitos 
Humanos da ONU 

 
O Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa vem acompanhando o 

processo de consolidação do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e neste 
momento crucial de última rodada de reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) para 
aprovação dos métodos de trabalho,funcionamento e mecanismos de ação deste 
novo órgão, iniciada no último dia 10 em Genebra, enviaram uma carta com algumas 
considerações e propostas importantes.Entre elas destacam-se a  defesa da 
participação das organizações da sociedade civil em todas as fases do mecanismo 
de revisão periódica tanto no nível doméstico (diálogo com o Estado na elaboração 
do relatório oficial ) como na forma multilateral.  

 
Outro ponto importante e aprsentado sob forma de reivindicação é proteger a 

continuidade da participação das ONGS no que se refere à  implementação do 
documento final elaborado pela.revisão. O Comitê pede que “o Brasil apóie a 
proposta de redação das Filipinas em que “the Stateconcerned is responsible for 
implementation but other stakeholders can support implementation”(proposta feita em 
26 de março durante consulta informal sobre o UPR).” Informam que em carta-resposta 
atenciosamente enviada ao  Comitê em 18 de julho de 2006, o Embaixador Clodoaldo 
Hugueney aponta cinco pontos cruciais para que o UPR seja eficaz, sendo o quarto 
relativo ao “espaço para recebimento de informações de organizações não-
governamentais”. 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
CPT Lança Publicação sobre Conflitos Agrários no Brasil 
 
 
Segundo divulgação preliminar , foram 39 assassinatos no campo em 2006, contra 38 
em 2005, segundo versão anterior da publicação. Neste dia 16 de abril, a Comissão 
Pastoral da Terra lançou a publicação “Conflitos Agrários no Brasil 2006”.Além de 
dados estatísticos o documento reúne análises de especialistas e lideranças sociais 
sobre a situação no campo brasileiro. Os dados dos conflitos e violências de 2006 
reafirmam que permanecem intocados os alicerces da concentração da 
propriedade, sua defesa como valor quase absoluto, a truculência dos que dela se 
apropriaram e, sobretudo, a impunidade. Os trabalhadores e trabalhadoras rurais 



continuam sendo reprimidos e sofrendo violências. O número de prisões também 
sofreu um significativo aumento, de 261 trabalhadores presos em 2005 para 917 em 
2006. Um crescimento de 251,34%.  
 
Saiba mais no site www.cpt.org.br 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
Fala Preta Completa 10 Anos 
 
Mesmo com muitas dificuldades a ONG Fala Preta realiza em 27 de abril a 
Comemoração pelos seus 10 anos de existência, a ser realizada na Assembléia 
Legislativa de São Paulo. Segundo informações da Coordenadora do Fala Preta , 
Deise Benedito, “ neste dia vamos homenagear quem esteve ao nosso lado nesta 
caminhada e também destaques na defesa dos negros.”Entre os homenageados 
estão o Professor Fábio Konder Comparato , Maria d aPenha, Sérgio Suyama, entre 
outros.Nesta oportunidade também será realizada a fomratura das alunas que 
participaram do 1º Curso de Dhesca voltado para mulheres negras e jovens. O Curso 
tem o financiamento da Secretaria Especial de Política para Mulheres, do Governo 
Federal . 
 
As perspectivas segundo Deise Benedito, “é positiva pois conseguimos que uma 
emenda do Deputado Vicentinho fosse aprovada o que nos abrirá possibilidades de 
iniciarmos o projeto de intervenção de Mulheres Negras e Jovens, além de mais dois 
cursos de capacitação financiados novamente pela Secretaria de Políticas Públicas 
para Mulheres.” 
 
Outras informações  no site www.falapreta.org.br 
 
 

AGENDA 
—————————————————————————————————————————— 
 
02.05.2007 a 04.05.2007 
 
DhESCA Brasil 
Reunião da Coordenação Colegiada 
 
Brasília - DF 
A coordenação colegiada da Plataforma DhESCA Brasil se reunirá na primeira semana 
de maio em Brasília/DF para a formulação do planejamento trienal da organização. 
Além disso, durante essa reunião ocorrerá a reunião do conselho de seleção do 
Projeto Relatores Nacionais em Direitos Humanos em que será feita a escolha dos 
novos relatores e assessores. 

 

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 


