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PLATAFORMA DHESCA BRASIL 
* Seminário sobre Equidade de Gênero e Raça revela novo horizonte para a Dhesca Brasil 
* Secretaria de Direitos Humanos prevê instalação de comitê sobre PNDH para agosto 
* ONU declara acesso à água e à saneamento básico como direitos fundamentais 
 
RELATORIAS DE DIREITOS HUMANOS:  
* Relatoria investiga extração de urânio na Bahia 
* Educação faz missão sobre intolerância religiosa  
* População carcerária feminina é tema de missão investigativa 
 
MONITORAMENTO DE DIREITOS HUMANOS 
* Leia o informativo do projeto 
 

PLATAFORMA DHESCA BRASIL 
 

Seminário sobre Equidade de Gênero e Raça revela no vo horizonte para a Dhesca Brasil 
 

A partir de uma parceria firmada com o UNFPA, a Dhesca Brasil realizou nos dias 12 a 14 de 
agosto, um seminário sobre a Integralidade dos Direitos Humanos – Equidade de Gênero e 
Raça. A necessidade de avançar nessa pauta já é antiga, e ficou mais visível em 2008, com a 
avaliação das Relatorias de Direitos Humanos e com o destaque especial para a presença de 
uma organização feminista na composição da coordenação colegiada. Durante um seminário 
de planejamento com os/as novos/as relatores/as, já em 2009, a representante da UNFPA, 
Fernanda Lopes, propôs o encontro que debateria o tema. A partir disso, a Relatoria dos 
Direitos Sexuais e Reprodutivos, com Maria José de Oliveira Araújo e Cecília Simonetti, iniciou 
os trabalhos e analisou diversas ações já realizadas pelas Relatorias e as possibilidades de 
possuíram indicadores em comum entre todas, incluindo aí as percepções sobre as relações 
de gênero e de raça.  

Durante o encontro, cada relatoria expôs as experiências acumuladas durante as missões e 
as ações de incidência, enquanto os participantes sugeriam situações onde os temas gênero e 
raça poderiam ser abordados nos relatórios e nas recomendações. A questão pode parecer 
meramente metodológica, mas o debate feito por Miriam Ventura e Lucia Xavier expôs todas as 
dificuldades de se incorporar os temas de gênero e raça, respeitando a universalidade, 
integralidade e indivisibilidade dos direitos humanos, em relatorias temáticas e que possuem 
uma ação muito específica perante o grave cenário de violação dos direitos humanos no Brasil.  

Esse será um dos principais desafios das relatorias até o término do mandato, em 2011, e 
também da própria rede, que estará em Assembléia nos dias 26 a 28 de agosto, e deverá 
apresentar o tema para todas as entidades filiadas. No seminário foi organizado um grupo para 
continuar o debate e avançar em um protocolo comum de atuação das relatorias. Também 
deverá ser feita uma publicação sobre o tema.  

 
Campanha Nacional pela Defesa e Implementação do PN DH-3 
 

No dia 26 de agosto (quinta-feira), haverá em Brasília um seminário com a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR sobre o processo de implementação 
do PNDH 3. No evento, a Secretaria irá apresentar as propostas para a instituição do Comitê 
de Monitoramento do PNDH, previsto no art. 4º do Decreto 7.037/09, que deverá ser 
implementado neste mês. As organizações que fazem parte da Campanha pela integralidade e 



defesa do PNDH foram convidadas para contribuírem nesse processo, assim como as 
entidades filiadas a Dhesca Brasil.  

 
Assembléia da Dhesca Brasil acontece na próxima sem ana 
 

A Dhesca Brasil realiza, no dias 27 e 28 de agosto em Brasília, a quarta assembléia da rede, 
quando serão definidas as diretrizes ao planejamento, a composição da nova coordenação e a 
as novas entidades filiadas. Mais informações com a secretaria da rede, através do email 
secretaria@dhescbrasil.org.br.  
 
Dhesca Brasil estréia nova página eletrônica 
 

A Dhesca Brasil está com um site totalmente novo, feito em parceria com a PIDHDD – 
Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento. O site foi 
desenvolvido a partir do Joomla, um Sistema de gestão de conteúdos inteiramente gratuito, 
que contribui com a democratização da internet e com a cultura do software livre. A equipe da 
Dhesca atualiza o site toda semana, às terças-feiras. Confira: www.dhescbrasil.org.br.  
 
Água e Saneamento são direitos fundamentais 
 

O direito à água potável e ao saneamento foi declarado como direito humano fundamental, 
durante Assembléia Geral das Nações Unidas no mês de julho. Na ata da Assembléia, 
constam dados perturbadores: cerca de 890 milhões de pessoas carecem de acesso a água 
potável. Em sua resolução, a ONU recomenda aos Estados que façam os investimentos 
necessários para proporcionar o acesso à água potável e para garantir saneamento básico. O 
documento está em nosso site. Acesse.  
 

RELATORIAS DE DIREITOS HUMANOS 
 
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 
Tortura, ameaça, falta de acesso à saúde marcam o d ia-a-dia das mulheres aprisionadas 

 

No Brasil, existem quase 30 mil mulheres encarceradas. Estudos do DEPEN – Ministério da 
Justiça - indicam que a maioria (51%) possui de 18 a 29 anos e que cerca de 50% foi presa por 
envolvimento com tráfico de drogas. A Relatora do Direito à Saúde Sexual e Reprodutiva, 
Maria José Oliveira Araújo – pediatra e especialista em Saúde da Mulher – esteve em março 
no Conjunto Penal em Salvador, na Bahia (leia mais) quando iniciou o trabalho com o tema. 
Em julho, a relatora esteve no Rio Grande do Sul, onde visitou a Penitenciária Feminina Madre 
Pelletier, em Porto Alegre, e também em Verdejantes, em Pernambuco, na penitenciária 
feminina da cidade. Em breve a Relatoria irá apresentar um documento com o histórico das 
violações e recomendações aos poderes responsáveis para que tais problemas sejam sanados 
e também evitados. Leia mais sobre a missão.  
 
EDUCAÇÃO 
Intolerância religiosa nos ambientes educacionais 
 

A Relatoria do Direito Humano à Educação realizou no início deste mês (9 a 11) a missão de 
investigação sobre casos de intolerância religiosa em escolas de Salvador. A ação integra a 
missão nacional “Educação e Racismo no Brasil”, a ser realizada em 2010 em vários estados. 
Além da problemática da intolerância religiosa contra estudantes, famílias e profissionais de 
educação adeptos de religiões de matriz africana, a missão nacional 2010 abordará outros 
casos de racismo no cotidiano das unidades educacionais (das creches a universidades) e a 
situação da educação em áreas remanescentes de quilombos. Leia mais.  
 
MEIO AMBIENTE 
Relatoria investiga extração de urânio na Bahia 
 

A 700 quilômetros da capital baiana mora um perigo escondido na pequena cidade de 
Caetité: o risco de contaminação radioativa em função de acidentes ocorridos nas minas de 
extração de urânio, operadas pela INB – Indústrias Nucleares do Brasil. A cidade baiana possui 
uma mina de urânio que alimenta o funcionamento das Usinas de Angra I e II, no RJ. Mas 
ocorrências de vazamento, a falta de informação para as comunidades e a contaminação de 
poços de água para consumo humano levaram a Associação Movimento Paulo Jackson e a 



Rede Brasileira de Justiça Ambiental a solicitarem uma missão de investigação à Relatoria do 
Direito Humano ao Meio Ambiente da Plataforma Dhesca Brasil. Leia mais.  
 
TERRA, TERRITÓRIO E ALIMENTAÇÃO 
Seminário na UnB –  Uma das atividades da Relatoria neste mês (9 a 11) foi realizar um 
evento, promovido pela UnB, sobre o tema “Terras e territórios na Amazônia: demandas, 
desafios e perspectivas”. O encontro teve vários debates sobre regularização fundiária, 
reconhecimento e demarcação de territórios, com a participação de pesquisadores e 
representantes de movimentos e organizações sociais, como Contag, Imazon, Greenpeace, 
Via Campesina, Terra de Direitos, entre outros. Os participantes definiam três 
encaminhamentos: a realização de um blog, a organização de uma publicação e um segundo 
encontro no ano que vem.  
 
Terra e modernidade: a reinvenção do campo brasilei ro 
A Editora Expressão Popular lançou o livro de Sérgio Sauer, sociólogo da UnB e Relator do 
Direito Humano a Terra, Território e Alimentação - Plataforma Dhesca, denominado “Terra e 
modernidade: a reinvenção do campo brasileiro”, onde o autor reuniu diversos artigos sobre 
temas relacionados ao acesso à terra.  
 
CIDADE 

A Relatoria do Direito Humano à Cidade recebeu denúncia, através da rede do Fórum 
Nacional da Reforma Urbana, de uma ameaça de despejo para 300 famílias que vivem sob a 
rede de alta tensão na favela Alvorada D'Oeste, em São Paulo. A Relatoria, juntamente com a 
assessoria jurídica da comunidade, realizou reuniões com as autoridades responsáveis. Com 
isso, já conseguiram suspender temporariamente o despejo, enquanto buscam uma solução 
mais efetiva para as famílias. Leia mais.  
 

MONITORAMENTO EM DIREITOS HUMANOS 
 

O projeto Monitoramento divulgou um novo informativo, que traz uma síntese do histórico 
brasileiro desde as recomendações do Comitê DESC, no ano passado. A secretaria informa 
que neste ano irá lançar um documento para compilar o histórico percorrido pela sociedade 
civil brasileira e constatar os desafios ainda em aberto para o Monitoramento dos Direitos 
Humanos no Brasil. Leia o informativo em nosso site. Acesse.  
 
EXPEDIENTE 
Secretaria Executiva da Plataforma Dhesca Brasil 
Danilo Uler Corregliano: secretaria@dhescbrasil.org.br 
Laura Bregenski Schühli (MTB 8405 – PT): comunicacao@dhescbrasil.org.br 
Antônio C. Senkovski – estagiário de comunicação 
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Rua Des. Ermelino de Leão, 15, conj. 72 – Centro – CEP: 80410-230 – Curitiba/PR – Brasil  
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