
 
 
 

NESTA EDIÇÃO 
  

:: Plataforma Dhesca: Redes entregam documento de apoio ao PNDH 3 
 

:: Relatorias: Educação e Racismo no Brasil são temas de próxima missão 
 

:: Relatorias: Meio Ambiente apresenta relatório sobre Belo Monte e se prepara para 
missão sobre contaminação por urânio 
 

:: Integração: Equador assina Protocolo Facultativo do PIDESC 
 

 

Divulgue suas ações nos próximos números. Opiniões e sugestões de texto podem ser enviadas para 
comunicacao@dhescbrasil.org.br 
 

PLATAFORMA DHESCA BRASIL 
Redes entregam documento de apoio ao PNDH 3  

 

Organizações nacionais de direitos humanos entregaram ao ministro Vannuchi uma carta de 
apoio ao texto integral do PNDH 3. Na carta, as organizações afirmam serem contrárias a 
qualquer alteração no documento, afirmando que “não pode o Programa, fruto de um processo 
democrático e participativo, ser retaliado para atender os interesses de setores minoritários da 
sociedade”. A partir desta articulação, foi agendada uma reunião entre as redes e ministro 
Vannuchi no dia 28, em Brasília. Leia o documento clicando aqui1.   
 

* Está sendo organizada uma página eletrônica para a Campanha Nacional pela Defesa e 
Implementação do PNDH-3. Por isso, quem tiver notas, boletins, artigos, entrevistas ou 
materiais relevantes, envie para que seja colocado no site. O email de contato é 
secretaria@dhescbrasil.org.br 
 

 
RELATORIAS DE DIREITOS HUMANOS 
 

MEIO AMBIENTE 
 

Relatoria lança estudo sobre Belo Monte 
 

A relatoria lançou no dia 07 de abril, durante audiência pública na Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, o relatório sobre o Complexo Hidrelétrico de Belo Monte. O documento é 
fruto de um detalhado estudo feito pelos relatores Guilherme Zagallo e Marijane Lisboa, que 
estiveram na região da Volta Grande do Xingu durante missão no final de 2009. O relatório 
sobre Belo Monte é público e pode ser verificado a partir deste link2.  
 

* Contaminação por urânio:  A Relatoria irá desenvolver nova missão no final deste mês. O 
tema será a contaminação por urânio em Caetités/BA, com previsão de data para os dias 29 de 
abril a 2 de maio. 
 

EDUCAÇÃO 
 

A Relatoria estará no RJ no período de 04 a 06 de maio para verificar casos de intolerância 
religiosa em escolas da região metropolitana. A viagem faz parte da missão 2010 da Relatoria 
sobre Educação e Racismo no Brasil , composta por três eixos: educação quilombola, 
intolerância religiosa relacionada às religiões de matriz africana e racismo no cotidiano escolar. 
O objetivo da missão é abordar o racismo como problemática estruturante da educação 
brasileira, que penaliza a população negra e desafia a garantia do direito à educação de 
qualidade de todas as pessoas.  

O eixo intolerância religiosa, relacionada às religiões de matriz africana, foi assumido em 
virtude de ser uma das faces perversas do racismo no Brasil e de notícias na imprensa e de 
casos que chegaram ao conhecimento da Relatoria. Em junho, a relatoria viaja para Sapé do 
Norte, no Espírito Santo, visitar uma comunidade quilombola. Mais informações no site3.  

 
 

 
                                                 
1 http://www.dhescbrasil.org.br/_plataforma/pagina.php?id=2615 
2 http://www.4shared.com/document/fU1YaluS/Relatrio_Belo_Monte_DhESCA.html?s=1 
3 http://www.dhescbrasil.org.br/_plataforma/pagina.php?id=2617 



TERRA, TERRITÓRIO E ALIMENTAÇÃO 
 

* O relator Sérgio Sauer acompanhou as últimas reuniões da CPMI do MST. Já foram 
produzidos dois informes, que estão disponíveis em nossa página eletrônica. Acesse: 
www.dhescbrasil.org.br.   
 
* As Relatorias de Terra, Território e Alimentação e de Meio Ambiente participam da oficina 
sobre Obrigações Extraterritoriais dos Estados com relaç ão aos direitos humanos, 
realizada pela Fian. O evento acontecerá nessa sexta-feira (23), em Brasília. 

 

* Foi lançada a 25ª edição de Conflitos no Campo Brasil, organizada pela CPT. O livro sintetiza 
dados de todo o país, que demonstram o crescimento tanto do número de conflitos envolvendo 
camponeses e trabalhadores do campo, quanto da violência em relação ao ano de 2008. O 
número total de conflitos soma 1184, contra 1.170, em 2008, com aumento considerável em 
relação especificamente aos conflitos por terra, 854 em 2009, 751 em 2008.  
 

DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 
 

* A Relatoria está desenvolvendo uma metodologia para incorporar os eixos de gênero e 
raça/etnia nas atividades de todas as Relatorias, conforme a diretriz estabelecida na 
Assembléia Geral da Dhesca Brasil. No seminário de planejamento das Relatorias, realizado 
em setembro do ano passado, a UNFPA se comprometeu a indicar uma representante e apoiar 
esse processo de debate, previsto para fim de maio e início de junho. 
 

* Será lançada, no dia 28 de maio, a Campanha Ponto Final na Violência Contra Mulheres e 
Meninas, coordenada pela Rede de Saúde das Mulheres Latino-americanas e do Caribe – 
RSMLAC. A campanha tem o objetivo de reduzir a aceitação social da violência contra as 
mulheres. Mais informações sobre a campanha no email campanhapontofinal@gmail.com.  
 

CIDADE 
 

* A Relatoria de Cidade terá uma cartilha reeditada a partir do próximo mês. A primeira edição 
do material foi feita em dezembro de 2008 e distribuída durante o Fórum Social Mundial. A 
segunda edição traz novas abordagens sobre o tema e ficará pronta a tempo das próximas 
missões da Relatoria, que tem como indicativo visitar Piauí e Manaus.  

 
INTEGRAÇÃO REGIONAL 
Equador aprova assinatura do Protocolo Facultativo do PIDESC 

 

O Equador aprovou, com 102 votos na Assembléia Nacional, a ratificação no Protocolo 
Facultativo do PIDESC.  Ainda no mês de março, a PIDHDD esteve no país para defender este 
instrumento internacional. Com a aprovação, o Equador é um dos dez países pioneiros no 
reconhecimento deste Pacto, que contribui para a exigibilidade dos direitos econômicos, sociais 
e culturais. O Brasil ainda não ratificou o Protocolo, mas as organizações e redes estão em 
mobilização para pressionar o governo. A Dhesca Brasil subscreveu uma carta organizada pela 
FIAN, enviada ao Ministério das Relações Exteriores, sobre a assinatura ao Protocolo 
Facultativo.  
 
* A Dhesca Brasil também assinou uma carta, em conjunto com a Red-DESC e o Comitê de 
Direitos Humanos e Política Externa, ao governo brasileiro sobre as eleições de especialistas 
ao Comitê DESC ONU. O documento solicita que o Brasil vote em candidatos levando em 
consideração o conhecimento no assunto e a equidade de gênero. 

 
MONITORAMENTO 
 

Nos dias 27 e 28 de abril, será realizado em Recife, o evento “ Brasil e políticas de direitos 
humanos: implementação e monitoramento dos compromissos internacionais globais”. No 
evento o GAJOP apresentará o relatório com sistematização de parte das recomendações da 
ONU ao Brasil e um modelo de monitoramento. A Dhesca Brasil participará do encontro.  

 
AGENDA 
 

* Conferência Mundial dos Povos Sobre Mudança Climática e Direitos da Mãe Terra: 19 a 22 
de abril, em Cochabamba (Bolivia). Mais em http://cmpcc.org/ 
  



* Fórum Social das Américas em Assunção (Paraguai), nos dias 11 a 15 de agosto. Mais em 
http://www.forosocialamericas.org/ 

    

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  
 


