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PLATAFORMA DHESCA BRASIL 
PNDH será lançado hoje em Brasília 
 

Será hoje, dia 21, a cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PNDH III. O evento foi adiado por três vezes, o que demonstra que as políticas de direitos 
humanos ainda encontram resistência dentro do próprio governo. Diversas entidades que 
compõem a Plataforma Dhesca Brasil se envolveram na formulação das propostas do PNDH 
III, tanto nas conferências estaduais, na nacional e também no grupo de trabalho formado para 
a sistematização das proposições. Após o lançamento, a tarefa da sociedade civil será a de 
monitorar a implementação das propostas discutidas e aprovadas e fazer deste PNDH um 
instrumento de exigibilidade dos direitos humanos no país. A Plataforma Dhesca Brasil estará 
no lançamento do programa e em breve o disponibilizaremos em nosso site.  
 

I Encontro Sulamericano de populações impactadas po r projetos do BNDES 
 

A Plataforma Dhesca Brasil participou do I Encontro Sulamericano de populações 
impactadas por projetos financiados pelo BNDES, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 23 
a 25 de novembro. O encontro contou com forte representatividade dos movimentos social, 
sindical e popular do Brasil e da América do Sul, e foi um importante momento de troca de 
experiências e elaboração de um calendário de lutas comum entre as populações impactadas e 
organizações da sociedade civil que compõem a Plataforma BNDES. A Secretaria da 
Plataforma Dhesca contribuiu na moderação do painel temático: "Os impactos dos grandes 
projetos de 'desenvolvimento' sobre os povos indígenas". Os participantes do encontro 
elaboraram uma carta que foi entregue por uma comissão ao presidente do BNDES. A íntegra 
da carta e os desdobramentos das atividades estão no site www.plataformabndes.org.br. 
 

Plataforma Dhesca adere a campana contra anistia a torturadores 
 

A Plataforma Dhesca aderiu a campanha Contra a Anistia aos Torturadores, desenvolvida 
pela Associação Juízes para a Democracia. Os crimes praticados durante a ditadura (tortura, 
assassinatos, desaparecimentos etc), por agentes do Estado, pessoas ou grupo de pessoas 
que atuaram com autorização, apoio ou consentimento do Estado, são crimes contra a 
humanidade e nesta medida não podem ser anistiados. Entre no link para conhecer o apelo  e 
os primeiros subscritores: http://www.ajd.org.br/contraanistia_port.php 
 

Direito à Terra, Água e Território - DTAT 
 

Em novembro, a Plataforma Dhesca participou do encontro do Programa DTAT – Direito à 
Terra, Água e Território – para planejar as atividades do próximo ano. A prioridade é 
desenvolver ações que evidenciem os conflitos causados pelo acesso à água, terra e território. 
Para isso, o grupo discutiu três temas importantes, que serão abordados em eventos em 2010: 
reforma agrária, questão quilombola e justiça climática. O DTAT é um grupo composto pela 
ICCO e mais 15 organizações parceiras – entre elas a Plataforma. 
 

RELATORIAS NACIONAIS EM DHESCA 
 

EDUCAÇÃO 
Relatório de educação prisional 

 

A Relatoria de Educação lançou o relatório sobre “Educação nas Prisões Brasileiras”, fruto da 
missão realizada entre outubro de 2008 e abril de 2009. Esta missão se desdobrou em visitas a 



cinco estados brasileiros e deu continuidade ao trabalho da ex-relatora Edla Soares. O atual 
relatório foi apresentado durante o Fórum Internacional de Sociedade Civil, em novembro, e 
também foi apresentado ao Conselho Nacional de Educação, como parte do processo de 
apreciação deste conselho da proposta de Diretrizes Nacionais de Educação no Sistema 
Prisional. Quer ler o relatório? Clique aqui. 

 

CIDADE 
Missão em São Paulo investiga despejos e remoções 
 

A Relatoria do Direito à Cidade visitou a cidade de São Paulo nos dias 17 e 18 de dezembro 
de 2009, para investigar as ameaças de despejo e as remoções ocorridas na região. No 
primeiro dia, a Relatoria se dividiu em dois grupos, que visitaram diversas comunidades, como  
a Favela do Sapo, a Favela da Vila Guilherme, o Parque Linear do Tietê e a Favela do 
Oratório, Sapopemba. Também foram visitadas as comunidades no Parque Cocaia, no 
Complexo Águas Espraiadas, nas Ocupações Dersa Ecovias e no Rodoanel em Mauá. Pela 
noite, a Relatoria visitou os moradores em situação de rua. 

No segundo dia de missão, a Relatoria participou de várias reuniões com a Defensoria 
Pública, Superintendência de Habitação Popular da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
membros do Ministério Público e com desembargadores do Tribunal de Justiça. À tarde, esteve 
em audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo, com a presença de representantes 
das comunidades violadas. Durante a audiência, a Relatoria apresentou as situações 
encontradas, seguida pelos testemunhos das comunidades e, por fim, às autoridades públicas 
presentes. Na ocasião, foi constituído um grupo de acompanhamento permanente às violações 
do direito à cidade entre as comunidades e algumas autoridades presentes. 

A missão foi viabilizada por diversas organizações, movimentos e órgãos públicos: Fórum 
Nacional de Reforma Urbana, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Central dos 
Movimentos Populares, Confederação Nacional das Associações de Moradores, União 
Nacional por Moradia Popular, Movimento Nacional da População de Rua, Defensoria Pública, 
Instituto Pólis, Escritório Modelo da PUC e Platafoma Dhesca Brasil. Os coletivos de mídia 
alternativa Passa Palavra e Centro de Mídia Independente, e a Agência Pulsar de Rádios 
Comunitárias cobriram as visitas. 
 

SAÚDE 
Direito das Mulheres também é direitos humanos 
 

No dia 10 de dezembro, data em que se celebra a ratificação da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a relatora Maria José de Oliveira divulgou uma nota reafirmando o direito à 
saúde sexual e reprodutiva. O documento retoma os principais marcos desses direitos e 
destacou a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994), 
quando os Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (DSR) foram reafirmados como Direitos 
Humanos, que devem estruturar as políticas de Estado. Leia o texto em nosso site.  
 

Finalizado relatório da Missão SOS Rio 
 

Está disponível o relatório sobre acesso aos serviços de saúde no Rio de Janeiro, fruto de 
missão desenvolvida em outubro do ano passado, quando o estado estava no auge da 
epidemia da dengue. O relatório foi escrito pelo então relator Fernando Aith. Clique aqui para 
baixar o arquivo completo. 
 

MEIO AMBIENTE 
Hidrelétrica de Belo Monte é tema de audiência no M PF 

 

A Relatoria de Meio Ambiente esteve na audiência convocada pelas 4ª e 6ª Câmaras do 
Ministério Público Federal, no início deste mês em Brasília, onde foi discutida a construção da 
usina hidrelétrica de Belo Monte. Apesar da distância, diversos representantes das populações 
afetadas compareceram a audiência. Entretanto, as três instituições governamentais 
diretamente envolvidas no projeto, Ibama, Eletrobrás e FUNAI, não compareceram ao 
encontro. “Se não há disposição para o diálogo, buscaremos a via judicial, como sempre 
fizemos”, afirmou a vice-procuradora-geral da República, Deborah Duprat.  

O Relator do Direito Humano ao Meio Ambiente, José Guilherme Zagallo, acompanhou a 
audiência e os especialistas que se pronunciaram no evento. Para os estudiosos, a construção 
de Belo Monte apresenta diversos problemas: a pressa com o licenciamento, a precariedade 
dos estudos de impacto ambiental, a fragilidade técnica dos estudos e a falta de audiências 
públicas com todos os povos afetados. Todos os questionamentos feitos foram protocolados 



oficialmente e servirão de subsídio para a atuação do MPF no acompanhamento do 
empreendimento Belo Monte.  

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 
Saiba mais sobre modelos de integração regional 
 

O GT Iniciativa Mercosul da PIDHDD está distribuindo um texto sobre modelos de integração 
regional, escrito por Mariana Vasquez. O texto é uma contribuição ao debate sobre integração 
na América Latina e é dividido em três partes: a primeira apresenta um histórico de modelos de 
integração regional, a segunda aborda cada modelo proposto entre a Segunda Guerra Mundial 
e o final do século XX, e a terceira pretende construir um mapa sobre a situação atual dos 
processos de integração na América Latina. O material está em espanhol e está disponibilizado 
em nosso site. Leia mais.  

 

EXPEDIENTE 
Secretaria Executiva da Plataforma DhESCA Brasil 
Danilo Uler Corregliano: secretaria@dhescbrasil.org.br 
Laura Bregenski Schühli: comunicacao@dhescbrasil.org.br 
Lígia Cardieri: integracao@dhescbrasil.org.br 
 
Endereço: Secretaria Executiva da Plataforma DhESCA Brasil 
Rua Des. Ermelino de Leão, 15, conj. 72 – Centro – CEP: 80410-230 – Curitiba/PR – Brasil  
Tel: +55 (41) 3014-4651 - + 55 (41) 3232-4660 
 

Acesse o site: www.dhescbrasil.org.br  
 


