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Relator participa de audiência pública sobre Plano Decenal de Energia  
  
O Relator José Guilherme Zagallo participou nesta terça-feira (9) da Audiência Pública sobre o 
Plano Decenal de Expansão de Energia (2011-2020), proposta pela 4ª e 6ª Câmaras de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A partir de missões de investigação nas 
obras de construção da Usina do Rio Madeira, no processo de licenciamento ambiental da 
Usina de Belo Monte e na exploração de urânio em Caetité para as usinas de energia nuclear, 
a Relatoria irá apresentar os contrapontos do modelo energético a ser implantado no Brasil, a 
partir das violações de direitos humanos presenciadas nos locais visitados.  
  
Seminário "Direitos Humanos e Desenvolvimento" será  realizado em 
setembro  
  
O impacto do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado Brasileiro frente à efetivação 
dos direitos humanos no Brasil será tema de Seminário realizado pela Plataforma Dhesca, em 
parceria com o INESC. O evento acontecerá nos dias 22 a 23 de setembro, em Brasília, e 
contará com a participação dos Relatores de Direitos Humanos, palestrantes convidados, 
afiliadas da Plataforma Dhesca, redes, representantes de movimentos sociais e organizações 
que trabalham com o tema. A proposta é que os debates realizados durante o período do 
seminário subsidiem diferentes processos, como o posicionamento das organizações frente ao 
tema, a participação da sociedade civil na Rio + 20 e também a organização do edital para o 
próximo mandato das Relatorias de Direitos Humanos. O Seminário será precedido por uma 
reunião das organizações filiadas a Plataforma Dhesca, realizado no dia 21.  
  
PLATAFORMA DHESCA BRASIL  
  
Dhesca Brasil conta com nova Secretária Executiva  
  
A partir deste mês, a Plataforma Dhesca Brasil contará com uma nova Secretária Executiva: a 
advogada Jackeline Florêncio. Escolhida para o cargo após um processo seletivo realizado 
pela coordenação da rede, Jackeline veio de Pernambuco, onde trabalhava como advogada 
popular na organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. Danilo Uler, secretário da rede 
desde 2009, se afastou para se dedicar ao mestrado em Direitos Humanos na USP.  
  
RELATORIAS DE DIREITOS HUMANOS  
  
Terra, Território e Alimentação –  A Relatoria irá realizar uma missão no território indígena do 
Maró, oeste do Pará, entre os dias 14 e 20 de Agosto. Em 2009[1], a Relatoria já tinha 
investigado os conflitos entre as comunidades e as madeireiras. O objetivo é voltar e rever os 
planos de manejo, colher depoimentos sobre todo esse processo e também retornar à 
comunidade informações sobre o processo de demarcação da área. Nesta semana, a relatoria 
tem uma reunião agendada com a FUNAI, onde irá buscar mais informações sobre o território.  
  
Meio Ambiente –  Durante uma vistoria do Ministério Público Estadual e do Trabalho em 
Caetité (BA) pela Operação Corcel Negro, foram interditadas embalagens de yellow cake e 
expedidos autos de infração quanto à saúde dos trabalhadores. A vistoria ocorreu no dia 1º de 
agosto, nas instalações das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB) e no local de mineração do 
urânio. Ao total, foram expedidos cinco Autos de Infração voltados para a proteção da saúde 
dos trabalhadores e notificação para a aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho. A 



exploração de urânio em Caetité é tema de pesquisa da Relatoria do Direito Humano ao Meio 
Ambiente[2].  
  
Saúde  – A Relatoria participou em julho de visita a CASE/SSA – unidade de atendimento 
socioeducativo a crianças e adolescentes da Bahia. A CASE á uma unidade mista, com 
capacidade para atender a 120 educandos, mas que recebe atualmente cerca de 280 
adolescentes. Durante a visita, foram entrevistados funcionários e adolescentes, para recolher 
informações sobre estrutura, deficiências e iniciativas existentes. Os adolescentes relataram 
diversos problemas, causados tanto pela superlotação quanto pela precária estrutura oferecida. 
Informaram ainda que só têm aulas duas vezes por semana, com cerca de trinta minutos de 
duração cada uma. Existem dificuldades para o acesso à saúde, sem transporte para consultas 
médicas e sem medicamentos disponíveis. Também não existem atividades de orientação 
quanto à saúde sexual e reprodutiva. A partir das entrevistas, a Relatoria e a ECOS – 
Comunicação em Sexualidade organizaram um relatório, já entregue a autoridades do estado.  
  
Cidade  – A Relatoria encaminhou a órgãos públicos denúncia recebida sobre a prisão do 
advogado Benedito Barbosa, em São Paulo. O advogado foi preso enquanto atendia 80 
famílias que estavam sendo despejadas de um prédio abandonado. O advogado tentava se 
comunicar com as famílias no momento em que a Polícia Militar cumpria o mandado de 
reintegração de posse. Ao ser detido, recebeu uma “gravata” de um policial e foi conduzido 
para uma delegacia de polícia. A preocupação da Relatoria é que, além da prisão indevida, as 
80 famílias não dispõem de outra moradia para ficarem. Por isso, solicitaram a intervenção por 
parte do Ministério das Cidades, acompanhamento pelo Ministério da Justiça do inquérito 
policial aberto para investigar a detenção do advogado e apuração pela OAB da conduta do 
policial que prendeu Benedito. Leia a denúncia em nosso site.  
  
* Durante a missão sobre os impactos da Copa no Rio de Janeiro, a ONG Witness realizou 
vídeos sobre as visitas a quatro comunidades: Restinga, Morro da Providência, Vila Recreio 2 e 
Favela do Metrô. Assista aos vídeos em nosso site[3].  
  
MONITORAMENTO DE DIREITOS HUMANOS  
  
Projeto monitoramento realiza oficinas de DH nos es tados  
  
O Projeto Monitoramento está realizando oficinas nos estados para debater a situação dos 
Direitos Humanos e criar estratégias de monitoramento, a fim de efetivar tais direitos e dirimir 
as violações identificadas. As oficinas já foram realizadas em Alagoas, Tocantins, Cuiabá, 
Maranhão, Ceará, Acre e Santa Catarina. Nos dias 16 e 17 de agosto, a oficina será realizada 
em Sergipe, pela Casa Cultural Careca e Camarada (ana_meloresende@yahoo.com.br). Ao 
final de cada uma delas, é constituído um Comitê de Monitoramento, que dará continuidade às 
estratégias construídas conjuntamente. Em paralelo, está sendo elaborado o III Relatório 
Periódico sobre a situação dos Direitos Humanos no Brasil, que contará com textos nas 
diversas áreas dos DhESCA.Divulguem e participem.  
  
PIDHDD 
  
Bolívia ratifica Protocolo Facultativo do PIDESC  
  
A Bolívia ratificou neste mês o Protocolo Facultativo dos Direitos econômicos, sociais e 
culturais, juntando-se a Mongólia e Espanha, países que foram os primeiros a ratificar o 
instrumento internacional. O Protocolo Facultativo visa promover a justiciabilidade internacional 
dos DHESCA e sua defesa, aproximando a justiça internacional das pessoas, grupos e povos 
excluídos. Leia mais[4].  
  
EXPEDIENTE 
Secretaria Executiva da Plataforma Dhesca Brasil  
Jackeline Florêncio: secretaria@dhescbrasil.org.br 
Laura Bregenski Schühli (MTB 8405 – PT): 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  
  

 
[1] http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=186:terra-missao-em-
santarem&catid=135:relatorios&Itemid=160 
[2] http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=476:ministerio-publico-e-do-trabalho-
interditam-embalagem-de-yellow-cake-e-multam-inb-por-contaminacao&catid=131:relatorios&Itemid=156 
[3] http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=477:ong-filma-missao-sobre-impactos-da-
copa-no-rj&catid=129:relatorios&Itemid=152 
[4] http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=132 
 


