Relatorias de Direitos Humanos visitam o Pará para investigar conflitos
Duas Relatorias de Direitos Humanos estarão, na semana que vem, em missão de
investigação sobre conflitos ocorridos no Pará. A Relatoria de Meio Ambiente investigará os
impactos do projeto da Usina de Belo Monte e irá participar do Encontro dos Povos de Volta
Grande do Xingu. Os relatores Marijane Lisboa e Guilherme Zagallo irão ouvir, nos dias 6 e 7
de novembro, os povos afetados pelo projeto, que irão fazer seu próprio parecer de impacto
ambiental da obra.
A Relatoria de Terra, Território e Alimentação também estará no estado paraense na próxima
semana, para investigar o conflito na Gleba Nova Olinda I, em Santarém, onde comunidades
ribeirinhas e indígenas estão retendo balsas carregas de madeira desde o dia 17 deste mês. O
relator Sérgio Sauer irá investigar as denúncias sobre a extração de madeira, a morosidade na
demarcação da terra indígena para os povos do rio Maró e a forma de fiscalização aplicada
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA quanto à extração de madeiras. Mais
informações em nosso site: www.dhescbrasil.org.br.
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PLATAFORMA DHESCA BRASIL
Plataforma realiza reunião para planejamento de missões para 2009 e 2010
Nos dias 11 e 12 de novembro, a Plataforma Dhesca realiza em São Paulo uma reunião com
relatores/as e assessores/as para planejar as missões de 2009 e 2010. Durante o encontro,
serão discutidos o procedimento para a realização de missões e os temas estratégicos que
serão abordados pelas Relatorias.
Reunião com a ICCO define criação de Conselho Regional para América Latina
Ocorreu em São Paulo, no dia 27 de outubro, uma reunião da ICCO com seus parceiros
sobre a situação atual da instituição, sua proposta de descentralização e a criação de
conselhos regionais em todo o mundo. O início da reunião foi uma análise sobre o contexto
brasileiro, onde foram expostos os temas centrais priorizados para o país: agricultura familiar,
responsabilidade social e empresarial, território, terra e direitos, meio ambiente, jovens e
HIV/AIDS. Durante o encontro foram sugeridos nomes que irão compor o conselho regional da
América do Sul, que terá como papel formular políticas e linhas de atuação da entidade.
Relator da ONU recebe documento da Sociedade Civil
Durante sua visita do Brasil, o relator da ONU para o Direito Humano à Alimentação, Olivier
De Shutter, recebeu da sociedade civil um documento contendo diversas violações que
impedem o acesso à alimentação. A entrega ocorreu nesta quarta-feira (14), em Brasília, em
um seminário sobre programas sociais e modelo de desenvolvimento. O documento elaborado
pela sociedade civil, assinado também pela Relatoria Nacional do Direito Humano à Terra,
Território e Alimentação, contempla diversos temas, tais como: reforma agrária, sementes
transgênicas, agrotóxicos, titulação de territórios e recursos genéticos. O objetivo foi apontar
quais problemas são enfrentados pelo Brasil e que impedem o acesso e a produção de
alimentos de qualidade. Leia aqui o documento.

RELATORIAS NACIONAIS EM DHESCA
MEIO AMBIENTE:

Encontro dos Povos da Volta Grande do Xingu reúne indígenas, extrativistas e
movimentos sociais para debater os impactos do projeto da Usina de Belo Monte
Os relatores do Direto Humano ao Meio Ambiente da Plataforma DHESCA, Marijane Lisboa e
Guilherme Zagallo, irão realizar uma missão durante o evento, com foco nas violações aos
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais que seriam causadas pela
instalação da usina Belo Monte na região. Estarão presentes o Ministério Público Estadual e
Federal, advogados do Instituto Socioambiental (ISA) e pesquisadores que compõem o Painel
de Especialistas para análise crítica dos estudos de impacto ambiental de Belo Monte, além de
representantes de entidades da sociedade civil e movimentos sociais. Leia mais.
TERRA,TERRITÓRIO E ALIMENTAÇÃO:
Relator da ONU conhece iniciativa da Relatoria Nacional de Direitos Humanos
Durante a visita ao Brasil do Relator da ONU para o Direito Humano à Alimentação, Olivier
De Shutter, ele pôde conhecer o projeto desenvolvido pela sociedade civil e que foi inspirado
nas Relatorias das Nações Unidas: as Relatorias Nacionais de Direitos Humanos, coordenadas
pela Plataforma Dhesca Brasil. Em suas agendas para monitorar a efetivação do direito à
alimentação, Olivier foi acompanhado pelo relator Sérgio Sauer, que explicou como funciona a
iniciativa brasileira e os temas ela tem trabalhado. Para Olivier, a existência da Relatoria
Nacional é uma experiência inédita e que muito contribui para a efetivação dos dhesca em
nível nacional. Leia mais.
CIDADE:
A Relatoria do Direito Humano à Cidade prevê a organização de uma missão para investigar
despejos forçados ocorridos na cidade de São Paulo. A primeira reunião sobre o assunto
acontecerá na próxima semana, com a participação do assessor Cristiano Muller. A expectativa
é que esta missão ocorra no início de novembro.

INTEGRAÇÃO REGIONAL
Brasil não terá eleição direta para o Parlasul em 2010
O Projeto de Lei 5279/09, do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que regulamenta as eleições
diretas dos representantes brasileiros no Parlamento do Mercosul (Parlasul), foi retirado da
pauta da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional pelo relator, deputado Dr.
Rosinha (PT-PR). Embora tramite em regime de urgência e possa entrar a qualquer momento
na pauta do Plenário, a proposta tem chances escassas de aprovação. Leia mais.
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