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RELATORIAS DE DIREITOS HUMANOS 
 

CIDADE 
Relatoria de Cidade divulga documento sobre Missão em São Paulo 
 

O relatório sobre a missão da Relatoria do Direito Humano à Cidade está concluído. O relator 
Orlando Junior, com o apoio de diversas organizações e movimentos sociais, esteve em São 
Paulo em dezembro do ano passado, onde investigaram denúncias de despejo, condições de 
moradia e planejamento urbano. O relatório pode ser acessado pelo link: 
http://www.sendspace.com/file/iihb50.  
 
EDUCAÇÃO 
Relatora de Educação participa de audiência no STF 
 

A relatora Denise Carreira, do Direito Humano à Educação, foi convidada para falar na 
audiência pública do STF sobre ações afirmativas. Durante a audiência, a relatora trouxe 
diversas contribuições ao debate e afirmou que "não se trata de esperar a melhoria da 
qualidade da escola pública para se democratizar o acesso do negro à educação". As falas da 
audiência estão disponíveis pelo twitter (http://twitter.com/STF_Oficial) e no You Tube 
(http://www.youtube.com/watch?v=rzDHnD9bbMA).  
 
SAÚDE 
Relatoria prepara sua primeira missão em presídio d e Salvador 
 

A Relatoria de Saúde está se preparando para a primeira missão deste mandato, que 
ocorrerá neste mês, na Penitenciária Feminina de Salvador. Além da relatora Maria José de 
Araújo, da assessora Cecília Simonetti, participarão ainda a vereadora Marta Rodrigues, Maria 
Helena Souza reconhecida ativista do movimento de mulheres, e Francisca Eleonora Schiavo, 
da Rede Feminista e ex-coordenadora do Centro de Referencia à mulheres vitimas de violência 
da Prefeitura de Salvador.  
 
PLATAFORMA DHESCA BRASIL 
Frente Nacional de apoio ao PNDH 3 
 

A Dhesca Brasil, em parceria com organizações e redes de direitos humanos, tem atuado 
para fortalecer o debate em torno do PNDH 3. Durante a reunião da coordenação da rede, 
ficou definido que o programa será um de seus eixos principais de trabalho para este ano. A 
Dhesca Brasil também participa da organização de uma frente ampla dos movimentos de 
direitos humanos, movimentos de mulheres, movimento negro, movimentos campesinos etc. A 
expectativa é que seja realizada uma plenária nacional dos movimentos e redes até abril, para 
a definição de estratégias conjuntas para 2010.  

Alguns estados já têm organizado frentes próprias de apoio ao Programa, como acontece em 
Pernambuco, São Paulo e Paraná. A proposta é que sejam realizadas audiências públicas e 
eventos para discutir o Programa, seus principais pontos e estratégias de defesa e 
implementação do PNDH 3.   
 
Ministro Vanucchi fala sobre PNDH em sessão do Cons elho de Direitos Humanos 
 

Durante a última sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, na Suíça, o ministro de 
Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, falou sobre a importância do PNDH e as duras críticas 



feitas ao programa por setores da sociedade brasileira. O discurso do ministro pode ser 
assistido pelo You Tube, acesse:  

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=M1d5DFn-JB4 
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=OBdHPuLOcsg&feature=related  

 
Iriny Lopes assume presidência da Comissão de Direi tos Humanos e Minorias da 
Câmara  
 

A nova presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos 
Deputados é a deputada Iriny Lopes (PT-ES). Em seu discurso inicial, Iriny apontou a 
implementação do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) como a prioridade da 
comissão para o ano. 
 
Cartilhas de Direitos Humanos serão reeditadas 
 

A secretaria da Dhesca Brasil está trabalhando na reedição de duas cartilhas de direitos 
humanos. A primeira a ser reimpressa será a cartilha do Direito Humano à Moradia, que teve 
sua edição esgotada no começo de 2009. Também será reeditada a cartilha do Direito Humano 
à Terra, Território e Alimentação. As duas reedições foram possíveis com o apoio da 
representação da UNESCO no Brasil.  
 
I Encontro Internacional dos Atingidos da Vale 
 

Entre os dias 12 e 15 de abril ocorre no Rio de Janeiro o I Encontro Internacional dos 
Atingidos da Vale. O evento é organizado por organizações e movimentos sociais e sindicais 
do Brasil, e contará com a participação de movimentos e organizações do Canadá, Chile, 
Argentina, Guatemala, Peru e Moçambique. 

O Encontro visa articular povos e movimentos afetados pela ação predatória e 
desrespeitadora dos grandes empreendimentos mineradores da Companhia. O objetivo é a 
construção de estratégias e mecanismos comuns para contestar o poder absoluto da Vale e 
fortalecer os/as trabalhadores/as e comunidades atingidas. 
 
EXPEDIENTE 
Secretaria Executiva da Plataforma Dhesca Brasil 
Danilo Uler Corregliano: secretaria@dhescbrasil.org.br 
Laura Bregenski Schühli: comunicacao@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  
 

 


