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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA GERAL 

COORDENADORIA DA DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - CODIR 
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FAX N9 088/95 

DES'tIHATÁRIO: Entidades participantes do FÔrum ~acional de Prev e:nção e Erradiação de 
Trbalho Infantil 

A/Ç DE: Diretoria Geral 

REMETF!lffF.: CODIN-PGT 

MENSAGEM: Encaminhamos ã todas as entidades part1 c1pantes do FÕrum Nacional 
de Prevenção e Erradiação do Trabalho Infantil listagem de endereços das Coordena
dorias da Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos do Ministério Público do Traba
lho. 

M N D H - DOCUMENTACAO 

Solicitado por: Autorizado por: 

COORDENADOR( Al 

Setor d■ Autarquias Sul, QUadra 04, Bloco ''L" - 6º andar 
CEP: 70070-000 - Brasilia/DF 
TEL: (061) 314-8569 
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PRT PrúCitmdúr-Che/: 

lª REGIÃO! Rj Regina Fátima Bel lo B11tms 

2• REGIÃO!SP Manfa Marco11des Monteiro 

3"' REGIÃO!.MG Edu.mio Maia Botelho 

4ª R.f.GIÃO!RS Vera Regina Delll Poz?A Reis 

5ª R.f.GIÃO!BA Virgínia Maria Veiga de Sena 

6'" RF.GIÃO!PE Manoel Goulo.rd, su.bstúuto 

7" RE,GIÃO!CE Francisco Adelmir Pereira 

• 8" RE.GIÃOJ PA Célia Rosário Lage M. 
Cavalcante 

9" REGIÀO! PR André Luerda 

10" REGIÃO! DE G1~tavo Emani Cat1alcanti 
Dantas 

u11• REGIÃO!AM Antônio Maurino Ramos 

12" REGIÃO!SC Paulo Roberto Pereira 

JJ<i RF.GIÃO/ PB Antônio Xavier da Costa 

•n 14" REGIÃO/RO Ricardo Wagner Garcia 

1511 REGIÃO/Campinas &imwzdo Simã.o de Melo 

16" RE.GIÃO/MA Roberto Magno Pd.xoto 
Moreira 

17" REGIÃO/ES Le-.;i Scatolin 

18.s RF.GIÃO!GO Edson Braz da Silva 

J<r REGIÃO/AL Rafael Ga:umeeo ]z,n ior 

2cr RE.GIÃO!SE Jeferson Alve5 Silva Muricy 

21" RF.GIÃO/ RN Xisto Tiago de MedeiroJ Neto 

2l4 REGIÃO/PI Evanna Soares 

23" RE,GIÃO!MT Inês Oli'i.1eira de Souza 

24ª REGIÃO!MS Mª St~l.a G. De Martin 

• A 8" Região responde pelo estado CÚJ AP. 
u A 11,. Região responde pelo esuulo de RR. 
•

0 A 14" Região responde pelo est-ado do AC. 

Coo rei~ n:.Ul ') r-C (J D li'/ 

He.len_y Pt~reira de A. Sd,ltúne 

Aurea s:w·ca K:.inya 

J['1 de Loudes Q11e1r0z 

Elizabc:th Leite Vaccaro 

Carlos A.~f,-edo Cruz 
Guimarães 

Franásco Gmon /,,farq11C$ de 
Lim.-i 

O Mesmo 

José Cláudio M. de Brito Filho 

Itacir Litchtemberg 

Eliane Araqt{e dos Santos 

Darlene Dorneles de Á·vil.t 

José Antônio Parente da Sifoa 

Orlando de Mello 

Adriana Bizarro 

O Mesmo 

Cirlos Hen riq11e B<?7-~"rra Leite 

Edson Braz J,:;. Silva 

Mari.i Lúcia Sá Vieira 

José de Lima &mos Pereira 

}oã-0 Batúta LUZ4rdo Soares 
Filho 

A MESMA 

Luercy linu Lopes 
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PROCURADOR (A) E 
SECRETÁRIO (A) REGIONAL 

REGIÃO ENDEREÇO 

LEVI SCA TOUN 178/ES RUA AMÉLIA CUNHA ORNELAS, 440 - BAIRRO 
BENTO 

DeJse Scorallcf< Sirlmwco FERREIRA · VITÓRIA - ES - CE?. : 29000~20 

EDSON Braz da SIivo 1 Bf\lGO Av. D n° 354 , Quadra E 10 lote 49, 

Emerson Dtas da SMva 
Ed/flcio Colméia SAo Jorge • Setor Oesle 
GOIÁNIA/GO 
CEP.: 74100-040 

RAFAEL Gazzaneo Júnior 19a/AL RUA PAULINA MARIA OE MENDONÇA, 158 -
JATIÚCA 

RVTH Marta da SJlv5 Mou,a MACEIÓ - AL - CEP.: 57037-110 

JEFERSON Atvoa SIiva Murlcy 20tl/SE TRAVESSA BALTAZAR GOES n° 00 
EDIFiCIO ESTADO OE SERGIPE - 14. ANDAR 

CLOVES P0<el1a dos Saritos ARACAJÚ - SE - CEP.: ~CO 
f/.9 í)()~ • 

XISTO Tlago do Medeiros Nelo 21a/RN RUA AÇÚ NA. 404 - BAIRRO TIROL 
NATAURN CEP.: !59020-110 

Manoel ERNANE da Cunha 

EVANNA Soaras 22i:VPI RUA 1'AUMATURGO DE AZEVEDO, 2316, BLOCO li 
2. ANDAR · CENTRO 

Marta da Conoelção Barreira e Lira TERESINA • PI - CEP.: 64.001-340 221-2133 

1 N~S Oliveira de Souza 23Q/MT RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NA. !268 · 
3. ANDAR - BAIRRO GOIABEIRAS 

Edmar Natalino Vleila CUIABA- MT - CEP.: 78046-610 

MAAIA STELA Gulman\ea de Mar11n 24a/MS RUA MARECHAL CANDIOO MARIANO AONOON, 
1895 - CENTRO 

Sérgio Fonelra d!I Rosa CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-205 

-

TELEFONl!JPRT 

(027) 325-8338 
325-8337 

242-6111 ·GAB 
(062) 242-0040 
(062) 242-0309 

242.02n 
242-0836 

(082) 235-3213 
235-3102 
235-3045 
235-1464 

211-1262 
PRO 211-2905 
{079) 211-1408 

(0!34) 21 1 •4006 
211 -3584 

(086) 223-9936 
222-6063 
222-6872 

PR 005-322· 7900 
00 322-9834 

322-9163 

(067) 721-3045 
721 -3062 
383-4655 

FAX 

(027) 
325-8334 

(062) 
242-0636 

(OB2) 
235-3045 

PR/SE 
(0791 

211 -4113 

'ºfJ.4J .P tJ7//-~ 'I 

(086) 
223-9936 

(065) 

/;~.~ y,1~'!5 

(067) 
721-3950 

e 

TELEX 

274272 

621317 

623255 

791033 

842146 

663160 

652373 
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PROCURADOR (A) E REGIÃO ENDEREÇO TELEFONE/PRT FAX TELEX 
SECRETÁmo (A) REOIONAL 

CÉLIA Ao.tulo Lage M. CavaJcanle 8a/PA AVENIDA NAZAAé, 631 - BAIRRO NAZARÉ (091) (091) 912987 

BELÉM - PA 222-7530(PABX> 222-7330 
SALAMIR Terclo Noguelrn de Brito CEP.: 66035-170 (SEC) 222· 7330 

(PRG) 224 -5515 
GAB-222-4296 

ANDRÉ LACERDA 9a/PA ALAM EDA DR. CARLOS DE CARVAU·ia, 589/603 <041) 322~313 (041) 412105 

1° ANDAR · cuR,TIBNPR (PRG)223-9618 222-1!406 
So1Mge Gulmafoos Tramunl Pont CEP.: 80.430-180 232-6497 (GAB) 

2254449 

EVf.NY DE OLIVEIRA SELVA 10a/DF AV. W/3 NORTE - a . 513, ED. TAT,2. ANDAR (001) 273-5506 (061) 611952 

BRASÍLIA · OF . CEP: 70760-90G 272-0131 273-5971 
ANA Lúcia Feoelro Mendes 272-0120 

346-1241 

ANTONIO MAUAINO Ramos 118/AM RUA DA. MACHAOO, 930 EO. TRT. 3. ANDAR (092) 622-2080 (082) 922176 

MANAUS-AM . CE P.: 69020-000 (092) 622-29a6 622-1983 
Luiz Fernando Slrnbos da Anwjo 

PAULO ROBERTO Pereira 128/SC RUA DEODORO NA. 265, 2. ANDAR (0482) 23-5609 (0462) 481192 

CENTRO - FLORIANÓPOLIS · SC 22-6844 22-6929 
Jorgo LuJz AvUa R. 0'1velro CEP.: 80010·020 22-6209 

22-6948 

ANTONIO XAVIER da Co!llo 13n/PB AV. GENERAL OZÓRIO, NA. 415 - EDIFÍCIO BANCO (083, 221 -7755 (063) 032 136 

REAL 4° ANDAR (PRG) 222-2488 221 -4193 
Soíanlz.e Olhlelra dos Sw1los JOÀD PESSONPB CEP.: 58010-780 

RICARDO Wagner Garcia 14a/RO AV. GUANABARA, 3480, CONJ. SANTO ANTONIO (069} 221 -2902 (089) 6919!}1 

PORTO VELHO • AO • CEP.: 7890-4-130 (PAG} 223-1666 224-3898 
Tâ11 ia Cristina de Deue 

AA!MUNDO Simão d0 Molo 15a/CA AVENIDA MARECHAL CARMONA. 68'1 (0192) 36-5655 (0192) 193077 
VjlA JOAO JORGE 36-5468 36-0470 

Ronaldo Goffl Velloso la Cort0 CAMPINAS · SP (0192) 31 -5871 
CEP.: 13035-510 

ROBERTO MAGNO P. t--OREIRI 168,/MA RUA 00 ALECRIM, NA. 514, CENTRO (098) 221-1501 (098) . 9810EJ7 
SÃO LUIZ· MA· CEP.: 65010-040 232-0238 221 -1022 

Ar~do Fellefo Machado Bueno 232--0238 
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MINISTfRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 
DIRETORIA .GERAL 

POSIÇÃO EM : 03.10.95 

· PROCURADOR (A) E REGIÃO ENDEREÇO 
SECRETÁRIO (A) REGIONAL 

REGINA FÁTIMA Bello Bulrua 1a/RJ AV. CHURCHILl, NA. 94, CENTRO 
AIO DE JANEIRO - AJ • CEP.:20()20-0501533-1063 

Serll Vieira Ju1J6o do Souza (021)533-1033 /533-1125 /533-1162 / 533-1421 

MARrSA M111condea Monteiro 2a/SP BAIRRO SANTA CECILIA, RUA JAOUARIBE 
N" 194 

Anlonlo Adrõnlco d!l Síl11a SÃO PAULO - SP • CEP.: 01224-000 

EDUARDO MAIA BOTELHO 3aiMG RUA DIAS ADORNO, 367, EDIF1CIO LUCAS LOPES 
BAIRRO SANTO AGOSTINHO 

Ma,le L.ocla Furtado Vk,/ra Rocha BELO HORIZONTE • MG - CEP.: 30190-100 

VERA REGINA Da~ll Poua Aell 4~AS RUA CALDAS JÚNIOR, 120 - 20. ANOM 
EDIF. CONOOMINIO BANAISUL 

Vera Lucla Meyer PORTO ALEGRE - CEP.: 90018.900 

VIRGfNIA MARIA Veiga de Se11a 58/BA AV. SETE DE SETEMBRO, NA. 308, 
. - BAIRRO VITÓRIA 

Celso Barrelo de A/molda FIiho SALVADORJBA . CEP.: 40060-001 

6a/PE RUA QUARENTA E OITO, NA, 600 
BAIAAO ESPINHEIRO 

C!eUa Galamba FornMdes RECIFE - PE - CEP.: 52050-380 

FRANCISOO AOELMIR Pereira 711/CE AV. SANTOS DUMONT, 33IJ4, BAIRRO ALDEOTA 
EO. ANEXO DO TAT, 4. ANDAR, SALAS 402/412 -

Arleda Aguiar 8ezmra FORTALEZA - CE . CEP.: 80150-162 

TELEFONEJPRT FAX TELEX 

(021) 533-6000 · (021) 2131728 

533-1315 220-4809 ... 
533-1229 

(Ot 1) 221 -4977 (011) 1125703 
(PRG) 223-1288 220·7898 

SEDE - 222-0274 

<031) 292-3800 (031) 311657 
SR 292-2082 292-3528 

(PRG) 292-4406 

(O!S 1) 228-0300 (~12) !l?.0011 
GAB. 226-4636 28-4636 

(071) 336-7088 (071) 760082 
(PRG) 336-6826 336-6716 

336-6783 

(081) 427-4070 (081) 427- 81473B 
427--4050 4089 

(085J 224-4671 {085} 854202 
(PRG) 224-1822 224-0598 
PABX 224-8371 

224-3603 
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Belo Ho rizonte, 20 de de zembr o d e 1 994. 

SOLI C ITÇ~□ DE APO IO AO INDl □S l<RE: ... 
NAK ··- UF~(3ENTI::. 

Remanescente s dos povos genericamente 
c:IE•!nom :i.n i-:\ d Clc:i 1 1 bc:::, to c::ud o,;;; 11 

,, D F'ClVD I< 1'- <',! n ic\ k l'"f,!'::, :i. ,,; t e-::• ,,~ :i.. n d ,·,,, ho j E' ,, E,\ phs 
vá rios exi li □s e violên c i a s, e m grupos di s per s os, loca li za d os no 
Vale do Rio Doce\ MG, Po s to Indig e na Va nuire \SP, Posto Ind igen a 
Gu a r a ni \ MG e Ilha do Banan a l \ MT. 

Hé do ze a n o s , a po iado pe l a FLJN AI, CI MI, 
e outras en tid ades de def esa da causa i ndig ena , luta judicialmen
te p a ra retomar seu território original no Vale do Rio D□ ce\ MG, 

c on s tante d e 4.000 ha. , atualmente ocupa do s p o r 53 pro prietários 
r urais, que receberam ti tu lo de posse da gov e rn o do Es t a da de 
l'1 i n i::1 ,:,; U f,~ I'- i::'1 .Í. <,; • 

Em 14 \ 10 \93, o P□ v□ Krenak l ogrou a l ca n -

1;.: ;;:;~ <::,• 1-· ;;: <t\t ::'. :~~~~; <~ ·~· :~-~(;i /~ c:I ::~ '_:,~ t t~~: d'.~~ ::::'.~:2 ::~::~ ~ ;:\ :~';\:~:;;~ t/ ::~: ,,';, t~:.u pu ;:i t/ 
1
/ ~;:~;;::\

1

:::: n ;i;; I' r\ 1:' \,~
1
i'. ~:'L 

Ofi cia l d a Jus ti~a do di a 08\04\94. Assi m, os Kr e n a k aijuar d am , a 
execui~□ da senten~a, apôs esgotados todos os re c ur s os legais por 
parte dos propri e t á rios , para que possam ocupar d e fin itivamente 
seu territó r io, r eor g a ni zando-se como pov o, tanto p□ li tica c omo 
cu ltur a l me nte, com me lhores condi~Des de so breviv0nc i a , uma vez 
q u e a pDss e d a terra é condi~~□ essencial para que t a l acon t eça , 
restabe lecendo sua dignidade e a busca d a auto- determin a ç No. 

Dur a nte a óltima reuni~□ do Co n se lho 
r ea liz a da em Bras ili a , foi a provad o o a po io cio Movi mento Na cion al 
d e Direitos Humanos a esta causa. P o r i s to, pedimos à toda s as 
pessoas e entidades fili a d as a o MNDH, q ue 

e n v:i.e) m t Qlf:,~c 1· .. am ;::,,:;; .,:,o Min :i. ~::;t{1 1' .. :i.o c:lc,\ ,.Ju ~::; t :.i. c;:,::, :• ,::,u C2!2_!.J l'" f:'~::;~::,u 1-li:':\c:::h._u ..... 
n i::i 1 :1 -.:l D 2"\ t. ué':\ ]. [J C) V f:~ r· n i::'\ c:I D r- d o E~,, t c:'l c:I Q__ j::I E'::0 1v1 i.u i::\ ~::; e:) f':: r· ,:\ :i. ': i '.' l':I.{, : .. ·~n-
G.$1' .: ·: .,:,,;ao t·· t:~c:órn .. ·-rc~lE,i.tCJ OuvE, 1' .. na.do 1-.. do c ,::; t .::\ c:l o de i"l :i. 1 .. 1a.',, Uci r-;;;1:i. ~,;:, F:clu. · .. ·· 
,:'1 l'"do A z f:.': 1"· c~cl D ; /1 F' l'"f,: t €,) i tu r .. e:\ d f:,) F(t~s, p 1 c:•r .. , d c:1 t' " :; ,\ Ci'} m,::i 1· .. e:\ d E-:- F~ c: ,,::. p l Q I"\ c:I o , .... ; 
à Assembléia Legi s lati vi:':\ de Min as Gerai s : à FUNAI: para qu e se 
r .. 1 .. t ,1·i-l.-:-l t .. :-::-, -- ,::·, ,::_._-;-,1~ -,11 ,· .. · .. ·, ·i " ''· , .. 1 ~ ] e·) r .. L"') .;; "'' "'1 - "'' "''' 1·~ ·l·:;, r·i <.:: ·:: ·1· L 1 ("I ··J. ("' ·1· ,,, .. ·1 c·1 t t "·' · I") e·)"''· "'' ·1· l"l i J ·1· ·l .. :::, 1•·" .!: ··- .. e :1 - 1,;; 1 , -A, .... ,_ -.:.. , .. 1 .: e \ ... > , ,e:, ... , \:. .. 1 .. ,:... ,. e.\ .. .. .. . .. . .. . . , .. l . . , .. t .. .. .. ....... ~ . . .. .... , , . .. ,... \ ,. l 

a este povo ocupa r a terri::'\ que é s ua por di reito, p□nc:lo fim a um a 
si tuai~º d e 'flagrante inj0s ti~a e d es r es peito aos direi t os h uma
r1 0~~ ll 

1. 



CAMARA MUNI CI PAL DE RES PLENDOR 

FUNAI - RUA 07 DE SET EM BRO - 2.478 
CEF' :: :s::,. 010. 172 

GOVERNADOR VA LADARE S 

Sem mai s pa ra □ momento, 
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REDE DE PREVENÇAO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇAO DO 
TRABALHO JUVENIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROJETO DE ATIVIDADES DA REDE DE PREVENÇÃO AO TRABALHO 

INFANTIL E PROTEÇAO DO TRABALHO JUVENIL NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

1- APRESENTAÇÃO 

Em Junho de 1994 estimulados pelo Padre Renato Chiera da Casa do Menor São 
Miguel Arcanjo, de Nova Jguaçú, diversas organizações de defesa e proteção à 
crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro decidiram construir uma 
rede de solidariedade à crianças e adolescentes trabalhadores no Estado. 

De lá para cá diversas atividades foram desenvolvidas enfocando a auto
capacitação dos membros da rede. Foram realizados colóquios, debates regula• 
res, etc., abordando a situação do trabalho ínfanto-juvenil no Estado. 

Deste esforço conjunto tem participado organizações tais como: /BRADES, 
CEBES-R/0, NEPI/UFRJ, ABRAPIA, CEAP, 2ª Vara da Infância e Juventude, 
Pastoral do Menor, Bento Rubião, IBISS , CIVITAS, GERIS e CHILDHOPE 
BRASIL, além de outras. 

Além das organizações que compõem a Rede para efetivação das atividades aqui 
apresentadas estamos desenvolvendo vários contatos com diversas organiza
cões. Foram realizados contatos com a Central Única dos Trabalhadores -
CUTIRJ, com o Partido dos Trabalhadores (municipal), Fundação Bento Rubião, 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio de Janeiro 
(FETAGIRJ), Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, Sindicato dos Telefo
nicos, Sindicato dos Bancários, Sindicato de Processamento de Dados, Comissão 
Pastoral da Terra (CPTIRJ) e Juventude Operária Católica (JOC) todos eles favo
ráveis à idéia. 

A cooperação entre estas organizações para prevenir o trabalho infantil e proteger 
o trabalhador juvenil está a exigir um conjunto de atividades integradas que exerci
te as metas da r~de que são a de capacitação, informação e articulação política 
em solidariedade às crianças e adolescentes trabalhadores. 

3 
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Este projeto propõe a implementação de três atividades regulares, a saber: 

• ação de sensibilização dos agentes sociais municipais; 
• ação pela eliminaç§o do trabalho infantil nas olarias de Campos/RJ; 
~ encontro de jovens trabalhadores. 

Estas atividades, dão corpo à Rede e integram as ações de defesa da criança e 
adolescentes trabalhadores no Rio de Janeiro de forma a alterar a passividade da 
sociedade brasileira diante desta exploração 

li • JUSTIFICA TIVA 
Muito tem sido dito a respeito da realidade de crianças, que na luta pela sobrevi
vência, desde a mais tenra idade inserem-se em atividadf!i'laborativas, em condi
ções sub-humanas, que certamente ceifam sua infância, comprometem o seu 
desenvolvimento bio-psico-social e o alcance de uma vida adulta, que deve ser 
construída a partir da educação e da experiéncia lúdica. Efetivamente, pouco tem 
sido feito para frear o ingresso - cada vez mais crescente - de crianças no merca
do de trabalho. 

A PNAD.de 1990, revela que 32 milhões de pessoas viviam com renda mensal per 
capita de apenas ½ salário mínimo, o que significa uma situação de miserabílidade 
- traduzida pela dificuldade, ou total ausência de acesso aos direitos básicos -, 
cujos efeitos têm consequência direta na vida de crianças das classes menos fa
vorecidas. 

Os dados demonstram ainda, que 12% da PEA brasileira são constituídas por cri
anças e adolescentes, distribuídos nas mais diferentes ocupações e que no ínicio 
da década de 90, 4 milhões de crianças em idade escolar estavam fora das salas 
de aula, ressaltando a relaç§o entre .a evasão escolar e o aumento da mão-de
obra infantil, principalmente no mercado informal. 

Neste contexto, a realidade e os efeitos das atividades /aborativas exercidas por 
este contingente, tomam-se invisíveis para a sociedade como um todo, posto que, 
o trabalho infantil é sempre apresentado com "valor de política pública': como pre
venção à marginalidade e vital para a sobrevivência familíar. Aparece sempre 
como solução e não como um problema. 

Contribuindo para a manuntenção e o agravamento desta situação, a legislação 
brasileira tem avançado muito pouco no sentido de minorá-la. Apesar de fazer si
gnificativas rupturas com o extinto Código de Menores, reconhecendo a criança e 
o adolescente como sujeito de direitos e seres em condição especial de desen
volvime.'lto, o Estatuto da Criança e do Adolescente não aprofunda o tema do tra
balho. No Título li , Capítulo V ( "Do Direito à Profissionalização e à Proteção no 
Trabalho", Artigos 60 à 69), o E.C.A. deixa em aberto, por exemplo, a definição de 
aprendiz, única condição em que é permitido o "trabalho" para menores de 14 

4 
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anos, o que pode contribuir para a manutenção da exploração da mão-de-obra 
infantil. Vale lembrar, que a Convenção 138, que trata da idade mínima para o 
ingresso no mercado de trabalho, ainda não foi ratificada pelo Brasil, que , no en
tanto, é um dos países membros do Comitê de direção do Programa Internacional 
para Eliminação do Trabalho Infantil - IPEC, desenvolvido pela Organização lnter
nacíonal do Trabalho - O/T, em cooperação com governos de diversos países . 
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Segundo lideranças sindicais e comunitárias do Município de Campos no Estado 
do Rio de Janeiro cérca de 100 indústrias cerâmicas da região exploram crianças 
entre 10 e 13 anos de idade em flagrante desrespeito ao Estatuto da Crianca e do 
Adolescente, a Consolidaç§o das Leis do Trabalho (CL T), à Convenção Interna
cional aos Direitos da Criança e à Convenção 138 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) 

O trabalho, que pode se configurar como TRABALHO ESCRAVO é desenvolvido 
numa jornada de 80 horas semanais, incluindo sábados e domingos, sem carteira 
assinada e sem direitos trabalhistas. Além da ilegalidade e da clandestinidade es
tas crianças são expostas diariamente a temperaturas de 80°. centígrados. 

Tal situação já foi denunciada à OIT, à Central Única dos Trabalhadores (CUT-RJ) 
e Delegacia Regional do Trabalho/RJ sem que tal situaç§o tenha se alterado. 
Além disso, milhares de crianças e adolescentes são explorados diariamente na 
lavoura da cana na região. 

Sem entendimento político desta situação, pelo baixo nível educacional e de in
formação, grande parte das famílias brasileiras e a maioria dos pobres vêem na 
utilização da força de trabalho de seus filhos a possibilidade concreta de obter 
aumento da renda familiar. Estudos recentes realizados no Brasil indicam que o 
trabalho de crianças e adolescentes não tem sido suficiente para alterar a situa
ção de miséria destas famílias. No entanto, a compreensão geral da sociedade 
brasileira continua a valorizar iniciativas laborativas para crianças e adolescentes 
pobres, que, no futuro, constituirão novas famílias pobres, reproduzindo infinita
mente a miséria. 

Se por um lado temos a necessidade e a falta de informação das famílias estimu
lando o trabalho precoce, por outro lado temos um elevado número de empresá
rios inescrupulosos que se aproveitam desta situação para explorar abusivamente 
estas crianças, maximizando sua lucratividade. 

O Brasil é um país que embora esteja entre as 10 primeiras economias mundiais 
apresenta uma elevada taxa de participação de crianças e adolescentes em ativi
dades laboratlvas. Dados do Minístério do Trabalho indicam que cêrca de 14% 
das crianças entre 10 e 13 anos de idade estavam no mercado de trabalho em 
1990. Indicavam ainda que na área rural esta taxa seria o dobro do setor urbano. 

No Estado do Rio de Janeiro este contingente é de cêrca de 93 mil crianças e 
adolescentes, entre 10 e 13 anos de idade, sendo que uma parte significativa 
delas nas ruas. Países mais pobres que o Brasil têm uma taxa bem menor de cri
anças no mercado de trabalho: Chile (1%}, Bolívia (5%), Perú (5%). A cultura es
cravocrata que subordina milhares de famílias respalda esta exploração dando
lhes ares de naturalidade. Para eliminar o trabalho infantil no Brasil é necessário 
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um trabalho de longo prazo que transforme esta cultura e isto exige muita ação e 
arlicu/aç§o. 
Esses elementos, aliados à falta de interesse politico na prevenção e erradicação 
do trabalho infantil e a precariedade do sistema público de ensino, parece repro
duzir a exclusão social e econômica deste segmento. Assim, o crescimento alar
mante do trabalho infantil, é resultante não só de quest§o estruturais, como os 
mecanismos injustos de concentração e distríbuiç§o de riquezas e elitização do 
acesso aos bens e serviços produzidos, mas também, e subjacente a isto, de 
quase quinhentos anos de práticas equivocadas nas relações do Estado e a soci
edade brasileiros com a questão social e, a um conservadorismo .discriminador, 
eng~rado por essa relação e assimilado pela sociedade como um todo, que 
comparlilha a idéia de que o trabalho precoce é a única alternativa de emancipa
ção social, cultural e econômica para as crianças emprobrecidas. 

Surge a necessídade de reverter este quadro, cuja responsabilidade é de toda a 
nação, como expressam o artigo 227 da Constituição de 1988 e os artigos 4 e 5 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso precisamos contar com os 
própríos adolescentes trabalhadores reivindicando e conquistando os seus direi
tos. 

e Na prática, essa responsabilidade social é encarada de forma bastante vaga, visto 
que, de fato ninguém se sente obrigado a efetivar tais dispositivos, seja pordes
conhecimento dos mesmos, seja por omissão ou por passividade na medida em 
que entendem ser responsabilidade do Estado, reproduzindo entifo a relação 
equivocada de que falamos anteriormente. Esta sociedade, ainda delega ao Esta~ 
do a outorgação e ampliação de seus direitos, esquecendo-se de que também é 
seu dever garanti-los e promovê-los. 

-

Sem a pretensáo de querer substituir o papel do Estado, que deve gerir as ques
tões mais gerais de uma nação, mas acreditando que a cidadania e a democracia 
se constroem com a parlicipação crítica e conscíente, justificamos a presente pro
posta, que vísa a sensibilízaç§o e mobílízação dos habitantes dos Municípios do 
Estado do Río de Janeíro, onde encontram-se crianças em atividades laborativas 
em condições de risco, tendo como objetivo final o conhecimento desta realidade, 
contrária aos prínclpios Constituicionais e dispositivos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e alternativas para a sua solução. 
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Ili • A T/VIDADE 1 

SENSIBILIZAÇAO DOS AGENTES SOCIAIS MUNICIPAIS 

1 · OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar a incidência de atividades de risco, que empregam crianças com me
nos de 14 anos de idade; 

• Investigar as condições de trabalho oferecidas pela atividades identífícadas; 
• Articular os diversos atores envolvidos com a -defesa e garantia dos direitos 

das crianças (Instituições, Conselhos de Direitos e Tutelares), e autoridades 
competentes no trato da questão do trabalho infantil (sindicatos, secretarias de 
ação social, delegacias do trabalho, etc); 

• Divulgar através dos meios de comunicação a realidade da situação e as provi
déncias que têm sido tomadas para solucioná-las; 

• Promover discussões sistemáticas com a comunidade, articuladamente cóm os 
Conselhos de Direitos e Tutelares , Instituições de Atendimento e escolas; 

• Envolver a comunidade e as famílias na busca de alternativas para erradicação 
do trabalho infantil no Município. 

• Promover a denúncia sistemática desta situação junto às autoridades locais, 
estaduais, federais e ínternacionais. 

2- METAS 

• Atuar em seis (6) Municlpios do Estado do Rio de Janeiro, durante dois meses 
em cada, encerrando as atividades do Projeto em um (1) ano; 

• Estabelecer parcerias com os Conselhos e entidades locais, visando o diálogo 
e a intervenção permanente na quest§o do trabalho infantil e na busca de alter
nativas para a sua prevenção e erradicação; 

• Promover, junto com as parcerias estabelecidas, a organização da comunidade 
visando a participação crítica, consciente e ativa na defesa, garantia e promo
ção dos direitos das crianças e adolescentes do Município, prioritariamente 
aquelas inseridas em atividades laborativas de risco; 

• Publicar material referente à experiéncia desenvolvida pela presente atividade. 
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3 • METODOLOGIA 

• Identificação dos Município para implementação do projeto, através do levan
tamento nas D.R. Ts, das escolas, Conselhos de Direitos e Tutelares, das ativi
dades de risco, denúncias e locais de maior incídêncía; 

• Contato com atores instituídos nos Municípios ( autoridades competentes, Sin
dicatos, Partidos Políticos, Instituições de Atendimento, Conselhos de Direitos e 
Tutelares, etc), para conhecimento de sua atuação quanto ao trabalho infantil: 

• Encontros com os agentes interessados ( Entidades, Assoe. de Moradores, Pa
tidos Políticos, etc) na questão, para propositura da ação e organização das 
atividades; 

4 - ATIVIDADES 

4. 1 - Apresentação em praça ( tel&o) ou espaços públicos ( auditórios, escolas, 
sindicatos, etc) de vídeos que tratam da situação geral de crianças trabalhado
ras no Brasil e no Mundo e ainda distribuição de folhetos e mostra de reporta
gens e fotografias sobre o tema; 

4.2 - Breve debate após o vídeo, visando avaliar o impacto causado pelo mate 
ria/ audiovisual nos expectadores e o levantamento das representações dª co 
munidade sobre o tema, elaborando perguntas que servirão para enquetes utilí 
zand<>-se câmera de vídeo; 

4. 3 - Enquetes - com a utilização de câmera de vídeo .. com sindicatos, partidos 
políticos e autoridades, instituíções de atendimento , Conselheiros Municipais 
e Tutelares e empregadores de crianças e adolescentes, nos locais de tra
balho e suas familias sobre a situação das crianças trabalhadoras do Muni
cípio, enfatizando a realidade das crianças inseridas em atividades laborati
vas de risco, visando conhecer a opinião dos mesmos sobre os determinan
tes da situação e as soluções implementadas; 

4.4 -Apresentação em praça ( telão) ou espaços públicos, das entrevistas rea
lizadas com os atores acima e, contraponto, com opiniões da população. 
Distribuição de folhetos e mostra de reporlagens de jornais; 

4.5 - Filmagens de crianças trabalhando, com o devido contato anterior e arlicu
laç~o com os agentes interventores e os atores desta realidade; 

4. 6 - Reuniões paralelas e permanentes com os atores constituídos na defesa 
e garantia dos direitos da Criança e do adolescente e demais ínteressados, 
para planejamento das atividades. 
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5 • ORÇAMENTO 

a) Coordenação.. ........... ... ..... ..... ....... .... .......... .. .... ..... ... ........ ......... ..... ...... US$ 
6,500 

b) Deslocamentos e alimentação de membros da Rede para os seis municípios 
escolhidos ..... .............. ........ ............ .... .. ....................... ....... .. ............. ..... US$ 
2.000 

e) Impressão de cartazes e panfletos. (previsão de 500 cartazes, e 2500 panfletos 
e/ou folhetos) ....... ... .. .... ... ........... ... ........ ....................... ... ..... ... .............. U S$ 

2,000 

d) Serviços técnicos de 
... ....... .. .......... .............. ........................ ...... US$10,000 

vídeo 

e) Administração (gastos com telefone, fax e uso de equipamentos) .... US$ 1,000 

TOTAL .................................................................................................... US$21,600 

Contrapartida das entidades da Rede ...... .. ...................... ........... ... .... ... . US$ 7,500 

Contrapartida de Broederlijk.Delen .... .......................... ......... ... ......... .... US$ 14,000 
1 

e . 
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ATIVIDADE 2 

AÇAO PELA ELIMINAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO DO 
TRABALHO JUVENIL NAS OLARIAS (FABRICAS DE TELHAS E TIJOLOS) NO 
MUNICIP/0 DE CAMPOS • RJ 

1 - OBJETIVOS 

• inibir a prática da exploração da mão de obra infantil neste setor na região; 

• estabelecer um modelo de ação arliCL!lada para a elimínação do trabalho 
infantil na região envolvendo os agentes sociais locais tais como: sindicatos, pre
feitura, universidade, empresários, delegacia regional do trabalho, dentre outros 
de forma a testar e multiplicar este modelo em situações de elevado risco pessoal 
para crianças e adolescentes. 

2 • ATIVIDADES 
1) proceder o levantamento de dados detalhados sobre a quantidade e as condi

ções de trabalho de crianças e adolescentes nas olarias no município de Cam
pos no Estado do Rio de Janeiro'; 

2) divulgar o resultado desta informação junto aos agentes sociais da região; 

3) identificar grupos sociais para articulação; 

4) promover reuniões na região visando estabelecer estratégias comuns de ação; 

5) visitar as olarias para dialogar com os empresários pelo fim da exploração do 
trabalho; 

6) promover manifestações (atos, seminários, caminhadas) para informará opiní
ão pública sôbre a situação das crianças trabalhadoras; 

7) promover a denúncia sistemática desta situação junto às autoridades locais, 
estaduais federais e internacionais 

e 8) elaborar relatório dos resultados da ação para futura publicação. 

5 • ORÇAMENTO US$ 
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a) Levantamento de Dados na região 

b) Viagens e estadia para 3 pessoas 

duas vezes por mes para a região 

e) Material de divulgação (panfletos, 

cartazes e faixas) 

d) Material de consumo (papel, disketes, 

fitas para impressão, canetas, etc.) 

e) Coordenação 

6,000 

14,242 

3,200 

750 

6,500 

Total 30,692 
Contrapartida das entidades da Rede ....................................... .. . 6,500 

Contrapartida de Broederlijk Delen · 24,192 

12 
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ATIVIDADE 3 

ENCONTRO DE JOVENS TRABALHADORES 

1 - OBJETIVOS 

GERAL: 
Propicíar a organização de Jovens trabalhadores, para que possam ser ínterlocuto
res de seus direitos, enquanto Jovens. 

ESPECIFICOS: 
• Sensibiliiar os jovens contatados, para que tirem uma pauta de lutas em rela 

ção ao trabalho infanto-juveniJ 
• . Sensibilizar os jovens contatados para a proposta da Rede de Prevenção do 

Trabalho lnfantíl e ProteçfJo dó Trabalho Juvenil. 
• . Sensibilizar os jovens contatados com o Programa de Trabalho da Rede de 

Prevenção do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho Juvenil .. 
• . Envolver Sindicatos e Entidades de Jovens, com a questão da Exploração 

do Trabalho Infantil. 

2-METAS 

• Estabelecer contatos com Sindicatos, Partidos Políticos, Entidades de Jovens e 
Entidades que lidam com a Infância e Juventude, para detectar o interesse na 
organização de Jovens e identificação de lideranças jovens, que possam abra
çar a questão do trabalho infanto-juvenil. 

• Organizar reuniões com as entidades contatadas, visando sensibilizá-los para a 
proposta de um Encontro de Jovens Trabalhadores. 

• Organizar reuniões por setores de trabalho ( estagiários, filhos de pequenos 
proprietários, trabalho informal, etc), para que possam operacionalizar a prepa
ração do Encontro, em suas áreas de atuação. Entendemos que cada setor 
tem uma problemática específica que precisa ser trabalhada. Para tal, pensa
mos em estabelecer parcerias com as entidades, para que estas nos ajudas
sem a mobilizar os Jovens para as reuniões, através de cartazes, convocatórias, 
etc 

• Realização de um Encontro de Jovens Trabalhadores, tendo como objetivo a 
organização dos jovens para lutarem pelos seus direitos de trabalhador Juvenil. 
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• 3 - OPERACIONALIZAÇÃO/CRONOGRAMA: 

Mes 1 e 2 - estabelecimento de contatos com entidades, sindicatos e partidos vi
sando sensibilizá-los para a proposta. 

Mes 3 a 11 - reuniões preparatórias dos setores onde se encontra mão de obra 
juvenil, para discutirmos o significado do trabalho juvenil e os direitos trabalhistas 
desta parcela da população trabalhadora. 

Mes 12 - Encontro de Jovens Trabalhadores do Rio de Janeiro. 

4 .. ORÇAMENTO US$ 

a) Deslocamento de membros da Rede para as reuniões preparatórias 
para o Encontro ... ................... ............................................................... ... ..... 1000 

b) Impressão de cartazes e panfle-
tos ..... ... ............... ... ... .......... ....................... .. 2,000 

e) Encontro de Jovens Trabalhadores .... ................... ..................................... . 
4.000 

d) Administração (gastos com telefone, fax e usos de equipamentos) ....... ... ~1,000 
e) 

Coordenação .... .... .... .. ... ..................... .. ...................................... ............. .... .. 6 
,500 

TOTAL 
, ••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••• , ••• , ,, ........................................... , • ,,, •••••••••• • 14, 600 
Contrapartida das entidades que compõem a Rede 8,500 
Contrapartida dos Sindicatos 2,000 
Contrapartida do Geris, através de seu Programa de Capacitação 4,000 

IV - OPERACIONALIDADE 

Estas atividades serão desenvolvidas articuladas entre si desenvolvendo as eta
pas de cada uma delas para alcançar os objetivos propostos. 

e Na atividade de sensibilizaç§o estaremos proporcionando a identificação dos 
agentes sociais para o trabalho no Município de Campos, assim como para a rea
lização do Encontro de Jovens Trabalhadores, posto que no trabalho de sensibili
zação ídentifica-se parcerias e alianças. 

Ao final de 12 meses de atividade espera-se ter definido uma pauta de reivindica
ções dos jovens trabalhadores expressas por eles mesmos e identificada nos pré
encontros dos núcleos de trabalho juvenil por áreas geográficas, por setor de ati-
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vidade economica, por género, em fim, considerando a diversidade dos trabalha
dores juvenis. 

·, É a interseção destas atividades que podem vir a fortalecer e ampliar o trabalho 
da Rede, criando uma soi'idariedade visível com os adolescentes trabalhadores e 
uma força concreta contra a exploração do trabalho infantil no Brasil. 

V-CRONOGRAMA 
ATIVIDADES I MESES 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 
Atividade 1 - 4. 1 #li# #li# ### ### ### ### 

1- 4.2 ti## ### #li# ### tt## ### 
1- 4.3 ### 'li## ##lf. ### ### 
1- 4.4 ###- ##li- ### ### ### 
1- 4.5 tt## 

Atividade 2 - 1 ### '### ### 
2- 2 e 3 ffl 

• ' 

2-4 ti## 
2- s, 6·e 7 ### ### #li# ### ### ti## 
2-8 

Atividade 3 - 1 ### ### 
3-2 ### ffl .. 
3-3 '### ### ### ### ### ### ### 
3-4 

VI - ORÇAMENTO GERAL US$ 
-· 
ATIVIDADES FONTES LOCAIS BROEDERLIJK DELEN -· 
ATIVIDADE 1 7,500 14,000 .. 
ATIVIDADE 2 6,500 24,192 
ATIVIDADE 3 14,500 -.. 
TOTAL GERAL 28,600 38,192 

IS 

·----. - - --- -- · -
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SEMINÁIU O INTER1~ACIONAL 
SOBRE POLICIA1\1ENTO COIHUNITÁ RIO 

- Rio de Janeiro -

O l\1inistério da Justiça, o l\Iovimento Viva Rio e a Policé Foundation 
estarão realizando, de 07 a 11 de Dezembro próximo, no Rio de J,meiro, o 
Seminário Internacional Sobre Policiamento Comunitário, e têm o prazer 
de convidá-lo/la a ser um de seus participantes. 

OBJETIVOS 

Apoiado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelo Conselho das 
Ações Federais no Rio de Janeiro, e patrocinado pelo Programa de 
Desenvohimen1o das Nações Unidas (PNUD) e pela Rede Norte-Sul 
Culturas e Desenvolvimento, o seminário irá reunir, para troca de 
experiências e atualização, representantes da5 Secretarias de Segurança dos 
Estados corr, especi~istas do~ Estados Uni~.~1;; , J

1
apão, CR3:1adá e Inglaterra. 

; ,: Estes países desen\;olvera,rb' éom grapde súcesso··o:ino_va<lor conceito de :·· • , 
policiamento com participação da co'mun.idacle, ainda incipiente no Bra']il.,' 
aumentando a eficiência de suas forças de segurança pública. agindo 
preventivamente, ganhando o apoio da popuJação e baixando · 
significativamente os índices de criminaljdade. 

PROGRA.1\-1A 

Dia 07 - 15 à':> 18 hs - ABERTURA 
. Dr. Nelson Jobim . 

(_Excelentíssimo :tv1inistro d.a Justiça . 
. Dr. I\.farcel]o Alencar · 
l Excelentíssin10 Goven1udor do Rio de Janeiro 
,.--Representante do Comando da Pl\1ERJ 
\(José Eguren · · 

Programa de Desenvolvimento da ONU 
(Hubert Willian1s '· . 
'\Wresídente da Police Foundation, Washington D·.c., 
[Rubem César Fernandes . 

Coordenador <lo 1'v1ovimento Viva Rio 

' . i 
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Dia 08 - I O ás 13 hs - EXPOSIÇÕES 
. Dennis O ' Connor 

Chefe de Polícia de Kent, Inglaterra 
. Kazunari W atanabe 

Vice~Diretor de Policiamento Comunitário, 
Agência Nacional de Políci~ Japão 
Ron Dick1:, 
Inspetor da Real Polícia !\-1ontada, Canada 

- 15 às 18 hs - EXPOSIÇÕES 
. A lfre<l Slocum 

Police Foundation, Washington, D.C. 
,,?; Siddhartha (~ -~~~ ') 

Rede Norte-Sul e Pipal Tree~ Inclia 
. iv'Iajor Ubiratan 
Gabinete Militar do Governo do RJ 

Dia 09 - 1 O ás 13 hs - EXPOSIÇÕES E DEBATES 

- 15 às 18 hs - EXPOSIÇÕES E DEBATES 

Dia 1 O - 1 O às 13 hs - CONCLUSÕES 

- Tarde 

Dia 11 -

TEl\lAS 

- Livre 

- vlSITAS 

- POLICIAI'vfENTO E!\-1 ÁREAS DE ALTO RlSCO 
- RECRUTM1ENTO, SELEÇÃO E TREINM.fENTO 
- PARCERIA POLÍCIA-C01V1UNIDADE: APOIO E CONTROLE 
- POLÍCIA COJv10 FORÇA E C01v10 SERVIÇO PÚBLICOS 
- O QUE DEVE SER O POLICIAT\1ENTO COMUNITÁRIO 

2 
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OBSERVAÇÕES 

- A duração de cada exposiçãD não deverá ultrapassar 1 \2 hora, seguida de 
1 \2 hora de debate. 

- Estarão disponíveis sistemas de tradução simultânea e de aµdiovisual. 
- O transporte para o Rio será de responsabilidade de cada Estado convidado. 
- Traje : esporte ou uniforme correspondente. 

LOCAL E HOSPEDAGEM 

- O seminário se realizará no salão de conferências <lo LUXOR HOTEL 
REGENTE, Aveni<laAtlântic~ n. 3716~ Copacabana (altura <lo Posto 6), tel: 
287-4212, fax: 205-8035. Neste mesmo hotel serão servidos almoço e jantar, 
entre os dias 07 e 11, para os participantes convidados, por conta dos 
organizadores. 

- A hospedagem (com café da manhã incluído) para os participantes 
convidados dos Estados será no A TLAi"'\!TIS COP ACABA.NA HOTEL, Rua 
Bulhões de Carvalho, 6 J, tel: 521- 1 J 42, fax: 287-8896 (entre Ipanema e 
Copacabana, distante 1 O minutos a pé do Luxar Hotel Regente). Reservar,; 
estão feitas do dia 07 ao 11 , por conta dos organizadores. 

COl\USSÃO ORGANIZADORA 

- ~lovimento VIVA ruo : Elizabeth Sussekind, Antônio Rangel Bandejra~ 
Lili Verztman e Pedro Strozemberg, Ladeira da Glóri~ 98~ Glória, CEP 
2221-120, ~' Tels: (021) 265-5576, 265-5923 r. 23 e 24, FRx: 267-7693 

- 1\Iinistério da Justi~~a: Coronel Anysio Negrão, SEPLANSEG 
Esplanada dos :tvfin.istérios, Bloco T, Anexo I, Térreo, Brasília 70064-900 
Tels: (061) 226-6540 e 322-8714, Fa .. x: 226-6345 

Rio de Janeiro: Dezembro de 1995 
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COAD INFORMATIVO SE 

Atos do E) 

SEGURANÇA PÚBLICA - CRIADO 
O CONSELHO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DA REGIÃO SUDESTE 

RESOLUÇÃO 
INTERGOVERNAMENTAL Nº l 

O Ministro de Estado da Justiça e os Governadores dos 
Estados que integram a Região Sude~te, reunidos, nesta data, na 
cidade do Rio de Janeiro, considerando que a<; questões relativas 
à Segurança Pública estão extrapolando os limites territoriais das 
unidades federada<; e que a eficácia de medidas que garantam a 
segurança pública depende-de ações integradas, resolvem: 

I - Criar o Conselho de Segurança Pública da Região 
Sudeste, integrado por representante do Ministério da Justiça 
e dos Governos dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

II - Compete ao conselho promover, em âmbito regio
nal, a troca de informações e experiências, bem como reali zar 
o planejamento integrado e a coordenação de ações de segu
rança pública de interesse comum. 

III - O conselho cri ará uma Secretari a Executi va para 
acompanhar as ações dec ididas por aquele. As despesas de
correntes das atividades da Secretaria Executiva serão com
p artilhad as pe lo Mini s té ri o da Ju s ti ça e pe los 
estados-membros do conselho. 

IV - O_conselho, sempre que julgar necessário, poderá 
criar comissOes para tratar de assuntos específicos. 

V - As decisões do conselho serão tomadas por votação 
unânime dos estados interessados, correspondendo a cada 
representação um voto. 

VI - Os governadores, por ato próprio, des ignarão e 
nomearão até três representantes, prel'erentemente Secretá
rios de Es tado, e o Mini stro da Justiça, do is representantes. 

VII - As reuniões do conselho serão pres ididas por um 
representante do estado onde ela se reali ze e sua periodicida
de e convocação serão di sc iplinadas no reg imento interno. 

VIII - O conselho elaborará o seu Regimento Interno, 
que será submetido ao Ministro de Estado da Justiça e aos 
governadores. 

Palácio da Guanabara, 27 de novembro de 1995. (NEL
SON A. JOBIM - Ministro de Estado da Justiça, VITOR 
BUAIZ - Governador do Espírito Santo, EQUARDO AZE
VEDO - Governador de Minas Gerais, MARIO COVAS -
Governador de São Paulo e MARCELO ALENCAR - Go
vernador do Rio de Janeiro) 

INSS: DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -
CONCESSÃO DE PARCELAMENTO 

DE CONTRIBUIÇÕES 

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social 
expediu a Resolução nu 320, publ. em 29-11-95, que tem o 
seguinte teor: 

Considerando o disposto no art. 1 u da Lei nu 9.129 , de 
20 de novembro de 1995, resolve: 

583 



COAD INFORMATIVO SE 
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SEGURANÇA PÚBLICA - CRIADO 
O CONSELHO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DA REGIÃO SUDESTE 

RESOLUÇÃO 
INTERGOVERNAMENTAL Nº 1 

O Ministro de Estado da Justiça e os Governadores dos 
Estados que integram a Região Sude~te, reunidos, nesta data, na 
cidade do Rio de Janeiro, considerando que ao;; questões relativas 
à Segurança Pública estão extrapolando os limites territoriais das 
unidades federadas e que a eficácia de medida,;; que garantam a 
segurança pública depende·de ações integrada<;, resolvem: 

I - Criar o Conselho de Segurança Pública da Região 
Sudeste, integrado por representante do Ministério da Justiça 
e dos Governos dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

II - Compete ao conselho promover, em âmbito regio
nal, a troca de informações e experiências, bem como realizar 
o planejamento integrado e a coordenação _de ações de segu
rança pública de interesse comum. 

III - O conselho criará uma Secretaria Executiva para 
acompanhar as ações decididas por aq uele. As despesas de
correntes das atividades da Secretaria Executiva serão com
partilhada s pelo Minist ér io da Justi ça e pelos 
estados-membros do conselho. 

IV - O conselho, sempre que julgar necessário, poderá 
criar comissões para tratar de assuntos específi cos . 

V -As decisões do conselho serão tomadas por votação 
unânime dos estados interessados, correspondendo a cada 
representação um voto. 

VI - Os governadores, por ato próprio, designarão e 
nomearão até três representantes, preferentemente Secretá
rios de Estado, e o Ministro da Justiça, dois representanfes. 

VII - As reuniões do conselho serão presididas por um 
representante do estado onde ela se rea li ze e sua periodicida
de e convocação serão disciplinadas no regimento interno. 

VIII - O conselho elaborará o seu Regimento Interno, 
que será submetido ao Ministro de Estado da Justiça e aos 
governadores. 

Palácio da Guanabara, 27 de novembro de 1995. (NEL
SON A. JOBIM - Ministro de Estado da Justiça, VlTOR 
BUAIZ- Governador do Espírito Santo, EQUARDO AZE
VEDO - Governador de Minas Gerais, MARIO COVAS -
Governador de São Paulo e MARCELO ALENCAR - Go
vernador do Rio de Janeiro) 

INSS: DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -
CONCESSÃO DE PARCELAMENTO 

DE CONTRIBUIÇÕES 

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social 
expediu a Resolução nu 320, publ. em 29-11-95, que tem o 
seguinte teor: 

Considerando o disposto no art. l u da Lei nu 9.129, de 
20 de novembro de 1995, resolve: 
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SEGURANÇA PÚBLICA - CRIADO 
O CONSELHO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DA REGIÃO SUDESTE 

RESOLUÇÃO 
INTERGOVERNAMENTAL N9 1 

_ O Ministro de Estado da Justiça e os Governadores dos 
Estados que integram a Região Sudeste, reunidos, nesta data, na 
cidade do Rio de Janeiro, considerando que a,; questões relativas 
à Segurança Pública estão extrapolando os limites territoriais das 
unidades federada,; e que a eficácia de medidas que garantam a 
segurança pública depende-de ações integrada,;, resolvem: 

I - Criar o Conselho de Segurança Pública da Região 
Sudeste, integrado por representante do Ministério da Justiça 
e dos Governos dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

II - Compete ao conselho promover, em âmbito regio
nal, a troca de informações e experiências, bem como realizar 
a planejamento integrado e a coordenação de ações de segu
rança pública de interesse comum. 

III - O conselho criará uma Secretaria Executiva para 
acompanhar as ações dec ididas por aquele. As despesas de
correntes das atividades da Secretaria Executiva serão com
partilhadas pelo Ministério da Justi ça e pelos 
estados-membros do conselho. 

IV - O_conselho, sempre que julgar necessário, poderá 
criar comissOes para tratar de assuntos específicos. 

V -As decisões do conselho serão tomadas por votação 
unânime dos estados interessados, correspondendo a cada 
representação um voto. 

VI - Os governadores, por ato próprio, designarão e 
nomearão até três representantes, preferentemente Secretá
rios de Estado, e o Ministro da Justiça, dois representanfes. 

VII - As reuniões do conselho serão presididas por um 
representante do estado onde e la se realize e sua periodicida
de e convocação serão disciplinadas no reg imento intern o. 

VIII - O conselho elaborará o seu Regimento Intern o, 
que será submetido ao Ministro de Estado da Justiça e aos 
governadores. 

Palácio da Guanabara, 27 de novembro de 1995. (NEL
SON A. JOBIM - Ministro de Estado da Justiça, VITOR 
BUAIZ- Governador do Espírito Santo, EQUARDO AZE
VEDO - Governador de Minas Gerais, MARJO COVAS -
Governador de São Paulo e MARCELO ALENCAR - Go
vernador do Rio de Janeiro) 

INSS: DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -
CONCESSÃO DE PARCELAMENTO 

DE CONTRIBUIÇÕES 

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social 
expediu a Resolução n'-' 320, publ. em 29-11-95, que tem o 
seguinte teor: 

Considerando o d is posto no art. 1 '-' da Lei n'-' 9 .129, de 
20 de novembro de 1995, resolve: 
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O CONSELHO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DA REGIÃO SUDESTE 

RESOLUÇÃO 
INTERGOVERNAMENTAL NQ 1 

_O Ministro de Estado da Justiça e os Governadores dos 
Estados que integram a Região Sudeste, reunidos, nesta data, na 
cidade do Rio de Janeiro, considerando que a-; questões relativas 
à Segurança Pública estão extrapolando os limites territoriais das 
unidades federada-; e que a eficácia de medida-; que garantam a 
segurança pública depende de ações integrada<;, resolvem: 

I - Criar o Conselho de Segurança Pública da Região 
Sudeste, integrado por representante do Ministério da Justiça 
e dos Governos dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

II - Compete ao conse lho promover, em âmbito regio
nal, a troca de informações e experiências, bem como realizar 
o planejamento integrado e a coordenação de ações de segu
rança pública de interesse comum. 

III - O conselho criará uma Secretari a Executiva para 
acompanhar as ações decididas por aquele. As despesas de
correntes das atividades da Secretaria Executiva serão com
p a rti Ih ad as pelo Mini s té ri o d a Justi ç a e pe los 
estados-membros do conselho. 

IV - O conse lho, sempre que julgar necessári o, poderá 
criar comissõ es para tratar de assuntos específi cos. 

V - As decisões do conse lho se rão tomadas por votação 
unânime dos estados interessados , correspondendo a cada 
representação um voto . 

VI - Os governadores, por ato próprio, des ignarão e 
nomearão até três representantes , preferentemente Secretá
rios de Estado, e o Ministro da Justi ça , dois representantes. 

VII - As reuniões do conselho serão pres ididas por um 
representante do estado onde e la se reali ze e sua peri od ic ida
de e convocação serão di sc iplinadas no reg imento interno. 

VIII - O conse lho e laborará o seu Regimento Interno , 
que será submetido ao Ministro de Estado da Justiça e aos 
governadores. 

Palácio da Guanabara, 27 de novembro de 1995. (NEL
SON A. JOBIM - Ministro de Estado da Justiça, VITOR 
BUAIZ - Governador do Espírito Santo, EQUARDO AZE
VEDO - Governador de Minas Gerais, MARIO COVAS -
Governador de São Paulo e MARCELO ALENCAR - Go
vernador do Rio de Janeiro) 

INSS: DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -
CONCESSÃO DE PARCELAMENTO 

DE CONTR1BUIÇÕES 

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social 
expediu a Resolução nu 320, publ. em 29- 11-95, que tem o 
seguinte teor: 

Considerando o disposto no art. I O da Le i nº 9.129, de 
20 de novembro de 1995, resolve: 
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Reforma agrária se faz 

invadindo terras 1· 
Edélcio Vigna de Oliveira 

Assessoria das Questões Agrária e Agrícola 

A violência no campo brasileiro 
é resultado de uma polltica aplicada 

• . desde 1945 que produziu o hiato 
campo-cidade. Esse padrão observa
do em todos os Estados em desen
volvimento, revelou uma fonte de 
instabilidade política no campo. Sa
muel Huntington, da Universidade 
Harvard, em seu livro "A Ordem 
Polftica nas Sociedades em Mudan

- publicado em 1975 escreveu so-
lre o problema. 

Inicialmente, o campo domina
va a cidade. Nessa sociedade, o cam
po predominava e ambos (rural e 
urbano) eram estáveis. Com o desen
volvimento da cidade, a elite urbana 
ficou mais forte do que a elite rural. 
Criou-se um embate entre duas po
lfticas. A sociedade ainda era rural, 
mas sua politica tomou-se urbana. A 
elite rural, aos poucos, desloca seu 
interesse para a cidade, mas não es
vazia o poder do campo que é mar
cado pela produção e pelos votos de 
cabresto. No Brasil situamos esse 
época na década de 20. 

Para os países que se moderni
zavam o choque das duas forças ("le
vante camponês") era muito mais 
importante do que para os países 
Aiemizados. Esses países já esta
g equilibrados enquanto àqueles 
buscavamm o equilíbrio para saltar 
para a modernidade. A busca da es
tabilidade nos países em desenvol
vimento foi facilitada porque que a 
população rural era mobilizada para 
dentro do sistema político, ao invés 
de se mobilizarem contra o sistema. 

Segundo Huntington, o "Levan
te Camponês" ocorre de quatro for
mas: 1 º} numa sociedade colonial, 
sob o patrocínio dos intelectuais na
cionalistas (Índia e Tunísia); 2°) num 
sistema partidário onde um setor da 
elite urbana se alia aos eleitores ru
rais e vencem os latifundiários nas 
umas (Turquia, Ceilão, Birmânia, 
Senegal e Sudão); 3º) um levante 
militar (Coréia do Sul e Egito); 4º) 
sob direção de um grupo de intelec-

. tuais urbanos com apoio popular 
(Cuba). Todas essas formas supõe a 
mobilização dos camponeses para o 

combate politico. No "caso naciona
lista" o alvo é o poder imperial; no 
"caso partidário": o alvo é o partido 
governante; no "caso militar"; o alvo 
é a oligarquia dominante; no "caso 
revolucionário": o alvo é o sistema 
polltico existente. 

A reforma agrária pode ser via
bilizada por duas condições: 1 ª) con
centração do poder num novo gru
po de elite; 2ª) mobilização dos cam
poneses organizados na execução da 
reforma. Na Bolfvia, por exemplo, 
os camponeses ocuparam as terras e 
se organizam. A nova elite gover
nante aprovou uma lei confirmando 
os direitos dos camponeses. 

A reforma agrária, é por nature
za, confiscatória. Ela requer a toma
da da propriedade de um grupo para 
entregá-la a outro. Essa característi
ca é que a toma a mais importante 
das reformas para um governo mo
derno. Somente na Venezuela e no 
Irã não houve confisco, a indeniza
ção foi paga pelo petróleo. 

A elite latifundiária pode serdes
locada de várias maneiras: 1 º) pela 
revolução, onde os camponeses eli
minam a elite latifundiária; 2°) pela 
ocupação militar, onde a ação estran
geira introduz novos atores e subor
dina os latifundiários por meio do 
domínio colonial, mas não os deslo
cam completamente. Exemplos des
sa ação pelo exército dos EUA tive
mos nas Filipinas ( 1930); no Japão 
( 1945), onde os proprietários foram 
indenizados com os valores vigen
tes em 1938 (virtual confisco); na 
Coréia do Sul ( 1945) as terras dos 
japoneses foram distribuídas e o go
verno, em seguida, eliminou a clas
se latifundiária coreana elevando o 
grau de igualdade econômica no 
campo. Em Formosa a ocupação 
chinesa auxiliada pelos americanos 
promoveu a reforma agrária. 

A reforma agrária pode, também, 
ser promovida por: 1 º) líderes tradi
cionais (Irã pelo monarca Alexan
dre II, em 1961/62); 2º) por lideres 
militares (Iraque, Paquistão e Egito, 
onde, em 1952, os felás invadiram 
as terras e o novo regime aprovou 
uma lei agrária; 3°) governos demo
craticamente eleitos (Índia, Filipi
nas, Venezuela, Chile e Peru). 

A reforma agrária congressual é 
uma longa tarefa e, muitas vezes, 
impossível. Nos países em desenvol
vimento, os legislativos são mais 
conservadores do que os executivos, 
pois são dominados. pelos latifundi
ários. No Paquistão, a reforma agrá
ria ficou dez anos em discussão e só 
foi realizada quando o general Ayub 
Khan invocou-a como missão. No 

· Irã, o parlamento foi suspenso para 
ser possível decretar a reforma agrá
ria. No Egito e no Paquistão, a le
gislação ficou paralisada até que 
Nasser assumiu o poder. Na Síria 
(1950), a discussão ficou paralisa
da. Na Coréia (1940), retardaram a 
proposta dos EUA de reforma agrá
ria até ser aprovada pelo novo pre
sidente coreano. Na Índia (Século 
XIX), o Partido do Congresso tinha 
um compromisso histórico de elimi
nar os "zamindars" ( criados pelos in
gleses). Nas Filipinas (1963), foi ne
cessário a intervenção do Presiden
te Macapagal. No Brasil (l 960), o 
Congresso recusou a proposta de 
João Goulart. O Peru (1960) negou
se a aprovar a lei. Na Venezuela 
( 1960) foi preciso uma comissão 
extra-parlamentar para redigir o tex
to da lei. 

No Brasil onde não há partidos 
fortes para fazer a reforma agrária, 
é necessário que haja um racha nas 
classes dominantes e o apoio dos 
industriais, do comércio e dos pro
prietários de terras progressistas. 
Esse padrão ocorreu nas Filipinas 
(1963), Colômbia (1961) e Peru 
(1964). 

A ocupação e a violência rural, 
ao produzirem demandas ao gover
no federal, apressam a reforma agrá
ria. Isso ocorreu nas Filipinas, com 
a rebelião de Hukbalahap (1940); 
no Peru, com a ocupação de terras 
em Cuzco ( 1960). Na Colômbia 
(1930) o governo legitimou a ocu
pação das terras pelos camponeses. 

A história nos ensina que a mo
bilização dos trabalhadores rurais 
não é necessária para iniciar a refor
ma agrária, mas é fundamental para 
que ela tenha êxito. Para isso, é pre
ciso estimular a organização no cam
po. A reforma agrária só acontece 
quando se toma organizada. 

A reforma 
agrária, é por 
natureza, 
confiscatória. 
Ela requer a 
tomada da 
propriedade de 
um grupo para 
entregá-la a 
outro. Essa 
caracter(stica é 
que a torna a 
mais importan
te das refor
mas para um 
governo 
moderno 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

OFÍCIO SEC.NAC . N'' l ,P/95 . 

Brasilia; 27 de setembro de 1995. 

AOS 
"'ONL'1·"" ·L· 1:·l"'Ii . .,O,.. r,• , ·, 1,'C'1Y["[' 'J>t(')S ( S') N C'l.<)N r~· V .~ ,, ,1!, \.. ;-::, i!, ;:,,~, ., J"- .!, . A '-..i. .. •. A. . .e'\ , . - j A .... ) 
SECRl!:'J'AH.IÀS Rl(GJ ONAJS 
ENTIDADES FILIADAS 

Prezados (as) Companhcirns (ns), 

Em 05 de .março de 1995, em Nalal/RN, foram morlas 2 pessoas, sendo que urna 
delas estava gravida de quatro meses. O fa to paiisou a :.:er di vnlgndo corno " Chacina de IVJ:k 
Luiza". 

Esta Chacina ganhou o cenário nacional at)Ó!~ a µubll t ação de rnatcria jl rnalistica na 
R.cvista Isto Ú, aproxi.rnadarncntc 20 dias <lepoi.s do fato, l'uudadas nas denúncias realizadas 
pelo Cenl.ro do D irnitos Humanos e Memória .Püpul:-1r e do Reginnal Nordeste. 

Dímlie da gravidade da Chacina, os representantes do l\/1.NDU:, bu~cm-mn apoio _junto 
à 11rncurndoiia Geral de Justiça do Estado do R i.o Granck do Norte, e outros órgão::; e 
entidac.lef: da soc.icdade civil local. Este trabaU10 restiltou na nDrn t.:::açtto de uma Conü sstío, 
composta por 6 Prornolore:-1 - Presidida por u.rn Procurador de Justiça Dr. Jose Maria /\lve!~, 
qnc pa:,sou, e:1H c.:onjuulo com os rcpresenl:mtc:, do ivlovimeulo a fase de aµuraçfío das 
denúncias. 

Até o momento, a Comissfio, ouviu cerca de 80 ckpoentcs . Com estes depoimentos a 
Comissão preliminarmente, podo cons tatar que no Rio Grande do Norle, dém da Chacina de 
Miíe Luiza, úS oulro:, hom.icídio~i que c11volven:1 1uembros da Segurança Pública, foram 
realizados de fonna premeditada e organizada, especialmente pelo atual Secretário Adjunto 
de Segurança Pública, Sr. Maurilio Pinto de IVIedeirns . Chegando-~e, portanto, a constatação 
de que a cúpula da Secretaria de Segurança eslú cmnprnmetida corn o crjrne org:-mizado no 
Rio Grande do Norte. 

.. ~·- :, .. . 'J 
• • o• N• > ••-•"'••• O\-~-
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

I)or outro belo, o 'Nlovimcnto e a Procuradoria Geral de Justiça do RN, parbc1param 
de urn11 ::rndiência pública, na Comürnflo de Direitos Hutnanos da C/lrn:-1.m do~; Deputados 
f cdcrais, ern 15.08.95, ocasifio en1 que relataram todos os fatos ocorridos naquele fü1tado. 
Alt!:m Jcsla audiência, a Comi~isi:ío c.lc Direitos Hurn;mos <la Cfünara Federal; ouviu, no 
último dia 2ó.09.95, o Secretário de Segurança Pública elo RN, ocasião c.m que o mesmo 
procurou j uslifícar as a,;ões prnticad:.is por seu Secretário Adjunto. 

Outra medida tonw.<la foi a fonnalizaçi'í.o junto ao Conselho de Defesa da Pessoa 
Hum:uHt <lo MinístérÍú <la Justiça, do pedido Je c.onstil.uíçifo de uma Cornissfio Rspc1..:ial para 
apurar as denúnc.ia:i e a solic.ifaçào de prnteç:to aos i.ntcgr:mtcs do 1Vlovimenlo e 
Procuradores . Re!,salta-se que o pedido de proteçíio jí1 D)i dev idmucnte acatado. 

Em 06.10.95, em Natal/RN, ocorrerá nma audiência pública, que 8cra coordenada 
pelo presidente da Comissflo de Direitos 1-Imnanos da Cfünarn Federal, ocasii'io em que seri1o 

ouvidas as testemunhas e üuniliares das vilimas. 

Frente a is to, solicitamos à lodo!, (a~;), que envie fax:, tclegnu1u1'.; ou cartas; 

solicitando: 

___ Ao Governador do Rio Grande do Norte ao Proc:umdor Gemi _de_.!11stiç11 e rro. 
f!.r_esidente do Tribunal !Í.f._Justiçg~ 

O Imediato afastamento da "-·úput,1 da Secretaria de 
Segurança PúbHc:., e dos demais envolvidos nas 
deu(md.ts. 

Fax, telegramas e c/.1.ftas ck apoio: 

Ao (çntro de Direitos Himianos r Alértiória Popular, ao Rr~gional Nordeste e_ao 
procurador ()em/ de Justi(.'a. 



M·N·D·H 
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DE DIREITOS HUMANOS 

GOVERi'JADOR DO RIO GRJ\l'IDE DO 
NORTE 
GARJJ3ALDI ALVES FJLHO 
PÇJ\ 7 DE SETEMBRO, S/N 
CJDADE ALTA - NATAL/RN 
FAX: 084 - 206-'1661 
CEP: 59.021-970 

DR. EJVL!\NUEL C. DE OLIVEW.A 
CAVALCANTI 
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
A V. PRUDENTE DE MOR/\.IS, 960 
TIROL - NATAL/RN 
CEP: 59.020-400 
F A.X: 084 - 222. l 041 

TR1BUNAL DE JUSTIÇA DO RN 
DEIVTBARGA.DOR rvmrn.A LIMA 
T)Çº' /\ 7 ')1:: S'-;"TE;'\I. ·ID:,1--. o .s.. 1 \. 1. J .... ., 1.... ...... lV. \.. 

CJD/\DE ./\LT/\ - NATAL/RN 
FAX: 084 - 21 1.57 15 
CEP: 5~).02 l -970 

SECRETAR!/\. REGIONAL NORDESTE 
CENTI1O DE DIREITOS IlUNfANOS E 
MEivIÓRlA POFULAR 
RUA VIGÁJUO .BARTOLOIV!EU, 635 -
'1./[ ') ') l l)l; i\ ,f / l) .,,() '' /( )7 Ll .. • - • , ...-.vJ. ·\. \ . .(,_., . -s )(., 
CIDADE ALTA - NATAL/RN 
CEP: 59.023-900 
l·AX: 084 - 22 l. 5932 

Certos de poder contar com a colabornvfio de todos (as), desde já ~1grndeccn10~ pell) 
apoio e empenho na luta µelo <li.reilos a vida, conlra a violêrn.:ia. 

/ 

f O , A.~__._J,._ ' .. . \)..a....P e --rr---- - u<-- IZz-.... ,_ , .. ~ 

VALÉRIA GETULlO DE BRlTO E SlLVA 
SECRETÁRL'1. NACIOI 1AJ, 

SCN - Quadra 06- Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000 - 5° Andar --Sala 507 - Fone: DOI005561- 225-3337- Fax: DDI005561- 225-7157 
CEP 70.718-900 -Brasília- DF- Brasil 
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..Ana 1fl'lary da Co.,ta fl.. Carneíro 
ADVOGADA 

Rua México, 119/1609 Tels. 240-8903 • 240-8389 

ur . CUHAJ/4b~/~~ -Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1995. 

Senhor Coordenador, 

A Comissão de Direitos Humanos e Assistência Ju 

diciária da Seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advog~ 

e dos do Brasil acusa o recebimento da carta datada de 17 de ago sto 

do corrente ano, convidando esta Comissão para o próximo ENCONTRO 

REGIONAL, a realizar-se no CDDH da Serra - ES, nos dias 15 a 17 

de setembro próximos. 

Informo que as advogadas Ana Mary da Costa Lino 

Carneiro e MÔnica Prudente Giglio foram indicadas, por esta Comis , 

sao, para a reunião do dia 04/09/95. 

Receba expressões de apreço e consideração. 

- ~I~L~ 
Conselheiro Secretário . 

Ilm9 Sr. 

ALEX FERREIRA MAGALHÃES 

DD. Coordenador Estadual do Encontro Regional. 



0deoz /dOd sxfclv~acl0d/1t7 !/J;,,wc? 
S$ç;cwd>, ~~gk, /4 Janev,o, 

Of. CDHAJ/465/95 Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1995. 

Senhor Coordenador, 

A Comissão de Direitos Humanos e Assistência Ju 

diciária da Seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advog~ 

• dos do Brasil acusa o recebimento da carta datada de 17 de agosto 

do corrente ano, convidando esta Comissão para o próximo ENCONTRO 

REGIONAL, a realizar-se no CDDH da Serra - ES, nos dias 15 a 17 

de setembro próximos. 

• 

Informo que as advogadas Ana Mary da Costa Lino 

carneiro e MÔnica Prudente Giglio foram indicadas, por esta Comis 

sao, para a reunião do dia 04/09/95. 

Receba expressoes de apreço e consideração. 

~I~L~ 
Conselheiro Secretário 

Ilm9 Sr. 

ALEX FERREIRA MAGALHÃES 

DO. Coordenador Estadual do Encontro Regional. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Rio de Janeiro~ 1°de Agosto de 1995 

Cara Valéria, 

pela presente, remeto em anexo o relató

rio da reunião do Coletivo de Criança e Adolescente, orsanizada em 

Abril último pelo Programa de Politicas Públicas. Peço que seja 

enviado aos Conaelheiroe/Secretárioe Nacionais, bem como a todoe 

os participantes da reunião. 

Peço, ainda, que requeira aos Conselhei

ros/Secretários um posicionamento urgente doa Resionais sobre a · 

proposta de encaminharmos imediatamente a realização de uma tele

conferência sobre criança e adolescente na Rede Alternex, já que 

posso fazer a intermediação neste sentido junto ao IBASE. 

Creio que esta seria uma atividade viável 

e com diversas vantasens: 

- já contamos com terminais de micro das entidades, ou até com a 

estrutura das centrais estaduais do Banco de Dados para entrada na 

rede; 

- podemos suprir nossas dificuldades, econômicas e de outras or

dene, em realizar seminários/encontros nacionais; 

- nos educamos na utilização de um mecanismo á~il, eficiente e ba

rato; 

- nos conectamoe a um crescente foro de circulação de idéias e in

formações. 

~ 'fJ';,; , .:_. ... ~~ .... . ~· ... __ .:.. •\ . . 

SCN - Ou11dr1106- Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000 - 5° Andar .. Sala 507 - Fone : OOI005561-225-3337-Fax: OOIoos561 .22
5

•
7157 

CEP70.718-900-Brasília - DF-Bras1I 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Tal proposta depende de que os Regionais 

criem formas de acesso às entidades que não disponham de micro ou 

dos recursos para inscreverem-se na rede. Para ter uma idéia dos 

custos, 1 hora por dia de tele-conferência sai, aproximadamente, 

por R$ 1.000,00 ao ano. Se usarmos apenas 1 mês gastaremos algo em 

torno de R$ 90,00 (para uma hora diária). lato é muito menos do 

que gastamos para realizar a reunião do Coletivo no RJ! 

Se decidirmos isto agora, em Outubro, na 

plenária do Conselho, estaremos em condições de dar a largada nes

ta tele-conferência, que terá de 3 a 4 meses para se desenvolver, 

até o Encontro Nacional, quando fariamoa uma avaliação. 

E importante, então, que os Regionais re

flitam isso com aten9ão e mandem auaa posições. 

Por fim, informo que. no dia 16/06 recebi, 

como delegado do MNDH, juntamente com outra entidade do RJ, os re

presentantes da missão da ONU que investigam a questão das formas 

atuais de racismo, cujo relatório farei oralmente na próxima reu

nião do Conselho, já que o encontro foi bastante simples. 

Aguardando retorno, e saudando-te frater-

nalmente, subscrevo-me. 

4~Jí~ 
ALEX FERREIRA MAGALHAES 

REGIONAL LESTE 1 
SCN - Quadra 06- Bloco "A" Ed V ·· 300 · . enanc10 O- 5° Andar - Sala 507 - Fo11e IJIJI00'•<-12 1 ,,,,r.. 3' ' ' '/ 1- IJIJI 

· ~JU - LL-.J - _,_, - ax: 00b!JG1 -225-7157 
CEP 70. 718-900-Brasília - DF - Brasil 
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Movimento Nacional de Di rei tos Humanos 

Re gional Leste 1 - Rio de Janeiro e Espírito Santo 

Relatório do Encontro Estadual do Rio de Janeiro realizado no dia 10 de junho de 199 5, 

das lüh às 17h, no Sindicato dos Quimícos, rua Tuiuti, bairro 25 de Agos to, Duque de 

Caxias, 

Pa rticipantes do Encontro ~ 

- Fábio Gama B.rown 

- Oscar Gatica 

- Silvana C,O. Silveira 

,Ana Luíza Souza 

- Osmar B.arcelos 

~ Amazir M9 Oliveira 

- Célia Regina Ba rbosa 

- Generosa da Silya 

- Alex F.Magalhães 

Banco de Dados 

Conse lho Nacional de Direi tos Humanos 

CDH João cândido 

CDH João Cândido 

CDH - S.G,P, ~ Espírito Santo 

CDH Bento Rubião 

CCAP 

CPT~RJ 

e - Andréa Diniz 

CDH Bento Rub.ião 

IBISS 

-

- Adriana 

- Pedro Roberto Pereira 

- Azuleicka S,Rodri gues 

Pauta do Encont ro : 

IBISS 

CDH Joao Cândido 

CDH de Nova Iguaçu 

1, Apresentação dos presentes 

2, Exposição sobre os Estatutos da Criança e Adol escent e pela Promotora Dra.Ãnge la Maria 

Silveira dos Santos, de Duque de Caxias , 

J, Debate sobre o tema exposto 

4, Alrooço 

5,. J:nfor:q1es sob.:r:e os programas do MNDH e informes gerai s 

6, Avaliação do Movimento em nível Estadual 

7, EncaI\linhamentos 

Resumo da Exp()sição .da Dra. Angela Matia Silve ira dos Santos 

Exposição da Dra, Angela sobre os Estatutos da Criança e do Adol escent e : 

- Os Estatutos da criança são um conjunto de leis quase perfeito, o qual co loca 

sociedade os direitos e deveres da criança e do adolescente. 

para 

-:-, É UI)li:!- lei de priI\lei;ro mundo, a qual é resultante não apenas da mobilização popular na 

cional, mas guarda ri gorosa consistincia com a Convenção Internacional dos Direitos da 

C[iança e com a Constituição Brasileira, 

- Mencionou o Artigo 210 que fala dos interesses difusos e coletivos, sobre os quais uma 

Associaçio poderá mover ação, desde que tenha personalidade juridica. 

~ Explicou o que é Mandado de Injunção, 

- A Constituição Federal de 1988 garante que todo deficient e tem direito a um 

mínimo, 

salário 



-

-

- Enfatizou que o Ministério Públi co é um mecanismo de ação civil públi ca, e que por fal 

ta de conhecimento ou negligência não é devidamente acionado. 

- A criança e o adolescente não são mais considerados um seres r eceptor es da educaç ão 

dos pais,mas um c idadão em desenvolvimento .onde s e usa o s aber e as carac t e rí s ti cas da 

própria criança. 

- Deu diversos exemplos ocorridos em Duque de Caxias, os quais a partir da aç ão do Mini s 

terio Público e pressão popular são alcançados algun s benefícios. Ex.: r e cuperação de 

urna escola pública. 

- Detalhou diversas situaçõe s ocorridas na de fesa da criança e do adolescente, bem corno 

colocou- s e a di s pos ição do Movimento, no sentido de consultas sobre corno 

ações que resultem na de fesa da criança e do adolescente. 

encaminhar 

Apôs a explanação da Dra. Ângela, houve um debate em plenária com o terna exposto. 

Apôs o almoço, retornou-:-se ao trabalho para informes dos programas do MNDDH. 

Racismo e discriminação: Célia informou que nao dispõe dos dados s obre o pro grama, devi

do à ausência de outros representantes que acompanham mais de perto. Tem havido pouca 

articulação, porem o CCAP está desenvolvendo um trabalho voltado para criança no sentido 

da alta estima. Zica, também, mencionou o trabalho com criança no sentido de valorizá-la 

e conscientizá..-la sobre o racismo e descriminação. As entidades r e spons áve i s pe lo Pr og r ~ 

ma não têm se reunido ficando o Ú'abalho à níve l de entidades. Ex.: CCAP . Al ex inf ormou 

que semana que vem, virá urna pessoa da ONU que quer faze r urna r euni ao com as entid ades 

para ter uma visao de como está o trabalho e qual a realidade políti ca com r e lação ao 

Programa Políticas Pública. Azuleicka informou que 2 entidades ass umiram a arti culação 

do programa, Nova Iguaçu e o grupo pela Vida. Houve várias reuniões , qu ando se dec idiu 

fazer um questionário para as entidades, no sentido de conhecer a es pec i f i c id ade de cada 

uma no Programa de Políticas Pública. 

Dos questionários enviados apenas 10% das entidades cons ult adas r es pond e r am. Out r a 

atividade foi o seminário realizado do qual s aíram diver s as prop os ta s . O grup o pe l a Vida 

por dificuldades internas, não pode mais participar e por i s s o nã o s e t em tid o 

espe.CÍficas. 

.-r e ur11oes 

Pedro informou sobre · o programa de Segurança Pública, o qual ê comp os to pe lo: I SER, 

João Cindido, IBISS e CEAP e coordenado pelo ISER. Atividades do programa: JBanco de Da-

dos feito pelo Fábio, reuniões de encaminhamentos, consultas à ALERJ para saber que l e i s 

e. projetos existem sobre segurança pública. 

Alex informou que haverá um encontro em Brasília para discutir a questao da segurança. 

Disse. que foi criado um forum composto pel0: MNDDH, CPT, Poder Público e outras entida

des I O .mesmo tem por objetivo estudar e buscar soluções contra a violência no campo. 

Generosa informou sobre o encontro com parlamentares do RJ para saber que projeto e 

leis existem para resolver a questao da terra a urbana e rural. O encontro foi articula 

do pela CPT e outras entidades, 

Ainda com relação ao programa de segurança e violência: os grupos responsáveis estao 

refletindo sobre como interferir na questao da ação do exército no RJ, visto que o MNDDH 

nao tem proposta diferente para garantir a segurança, ficando o movimento no campo da 

denúncia e sem alternativa. Alex informou também que tem mantido contato com a Comissão 

de Justiça da ALERJ. A tentativa, de rearticular o forum contra violência fez a primeira 

reunião na UERJ dia 02_/06/95 e a próxima será dia 20/06/95, às 14h, também na UERJ. 
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Programa de or ganizaçao das entidades: r e spons áve is AJUP, l BI SS e Bento Rubi ão. 

Adriana disse que no início houve reuniõe s da equip e e se f ormulou a l gumas prop os t as 

porém houve dificuldades e na ve rdade r esta 2 pe ssoas que vem ajudando· ao s out ros pro

gramas e preparando os encontros. 

Pedro informou que encaminhou pr oj e to de cooperação à UERJ no sentido de se conseguir 

espaço para a sub-secretaria do estadual, onde pudes s e ins talar- se o banco de dado s do 

programa de Segurança Publica em r eunião com a s ub-re itori a para ass unt os comunitári os 

foi respondido e a UERJ não tem condições de cede r e spaço , nem contribuir com ve rba e 

nem infra-estrutura, apenas com orientação técni ca. 

Alex informou que entrou em contato com o grupo Tortura Nunca Mai s , no s entido de ve r 

se hã poss ibilidades de e sp aço no informativo, no qual pudes se se divul gar os acontec i

mentos do movimento. 

Alex colocou a dificuldade de e xerce r a fun ção de Conselheiro Nac ional e re gi ona l 

bem como, articular o movimento estadual. 

Após a colocação do Al e x, passou-se para avaliação do movimento em nível do Estadual. 

Foram colo cadas as seguintes questoes: 

- Adriana: Não s e conse gue encaminhar o que se dis cut e , ex: banco de dados, 

- Pedro: Es tamos fazendo o que é possível dentro das nossas dificuldades e a pouca partl 

cipação dos grupos de DHs . 

- Azuleicka: O movimento é uma articulação e a parti c ipação estã se dando, mas em níve l 

de pessoas e não de entidade, as quais pouco t em contribuído com s ua in f r a-e str utur a pa 

ra fortalecer o movimento. 

- Zica: Faz a propost a de s e arti cul a r a uni f i cação do s traba lhos com crianças e ado l es

centes para fortalecer e aperfe i çoar o trabalho. 

- Adriana: Propõe reunir as entidades no s entido de ve r o trabalho que es t a sendo f e ito 

por elas, sobre o qual s e p~ssa a planejar uma a ção . 

- Alex: as dificuldades pe rpassam todo o movimento, ent re t anto nao devemos nos imobili

zar e sim des envolver o trabalho com a s pessoas qu e vem aos encont ros . Di sse a ind a qu e 

• pagamos o preço de termos ficado um bom t empo des arti cul ados . 

oscar: Considera que o RJ tem muitas atividade s e o que falt a~ urna arti cul ação que 

expresse essas lutas. No Espírito Santo os pro gramas ajud aram na ar ti cul ação das entid a 

des, 

No Espirita Santo estao propondo a criaçao do Cons elho Est adual de Segurança Públi ca , 

nos moldes do Conselho de São Paulo. 

- Oscar: Informou que ele e Osmar estão sendo processados e até ameaçad o~ devido a luta 

contra a impunidade. 

Na próxima reunião do Conselho Nacional que será em outubro de 1995, um dos pontos da 

pauta serâ avaliação do MNDH em todas as esferas. Para subsidiar essa avaliação o Con

selho solicita que as entidades e pessoas que jâ fizeram parte do Movimento também façam 

a avaliação por escrito e encaminhem para Secretaria Regional, município da Serra, no 

Espírito Santo, 

Enaminhamentos: 

1. Estruturar a discussão na reuniao do Conselho 

2. Ver o que se tem e fortalecer os programas, a partir de um planejamento, 

No final marcou-se a próxima reuniao do conselho estadual para dia 06/07/95, is 14h, 

no IBISS, Ladeira Santa Tereza, n9 18 - Arcos da Lapa - RJ. 



Sem ~ais, encerrou-se o encontro. 

Duque de Caxias, 10 de junho de 1995. 

·-----------------------------------------------------------------------------------------------------

C O n V 1 t e 

Aproveitando a oportunidade convidamos os companheiros para prox1ma reunião do 

Conselho Estadual, a realizar-se no dia 06/07/95, local: Ladeira Santa Teresa, n9 18 

Arcos da Lapa, às 14 horas. 

Não deixe de comparecer. 

Lutar pelos Direitos Humanos nao e apenas uma luta pela vida dos outros, -mas e 

• antes de tudo a realização da nossa própri a vida. 

-

P/CONSELHO ESTADUAL 

AZULEICKA SAMPAIO RODRIGUES 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

R~:·umo da Reunião do Con.,elho .i'.:staduai - RJ 
Centro Dom Luciano - 3 / 0.5 

Pn::;entí;8: Zica é Ah:x (Bento Rubião); G::nernza e Améiia (CPT); Direi~ (DoOI Luciano); 1\-:drn 

(r.;oH Jo~fo Câmlido ); Célia (CCAP)- Azuleicka (CDH N. Iguaçu); Tl;lo (!.\JlJP) e Fábio (Bauco de 
Da<los) 

i . Iufonn~s dm; entida.des 

- ('PT - encoulrn com parhinn;utat·es sobre questão agrária do RJ 

- AJUP - levantamento dos s1;:rviços jurídicm, populares existentes no Brasil 
- N. fgnaçu - iniciado curso de direito so<.:ial 

- Bento•· debate sobre reforma corwtit11c1mial:, preocupação com acompanhamento pelo MNDH 

- Central l\.fov. Popular s - reuniifo em Maio., ,:-: coleta de ammmhn-m.s contra Refornm. 

Constitucional 

- Ba..11co de D,H\o.: - l\:1.1mó~1- ela eq111p~, eh trnh::ilht, do Pi·ojdo: nec~i,;:id~_de d~ ~m,pliar :-f 

dii,cu~·s,ío deste Proj~to; negocüiçào de co11vPnio com UERJ 

1 . .E.ncontrn P_. !?Í onal 

- inform-_. e diHcllH8áo dt Ht'tL' remdb1.do8 •.' (!elih•.~n,çih•fi. R~lalóno Ht,.r{ l."':JIVi, do a8 entídadt>H t·m l 

mês. Avaliada fü~~~a!iv· ment ~ a miHência de texto prepm-' torio .• a pouca pmticipação do l·U 

3 . • esdobrnme 1tos uc ~~~la<lo 
- rt>a!iz,:.çã.o d~ um enco ilro para discmmão t mática e d. qu !'lW ·s intema.-i <lo l'vl.NDH. Na 
di8cussão prevalectn a i ki~ de abordar a qu sHlo da criauça., 1:::ipecifícm1 uh:- <los in~trmne11tos 
,l nr, m"""'' ,1.,. ,J;,.,,; •. ,e, cl" , .. .,,-,'ito,- ""'ºt1· "º S p.--ocurnrá convidar movimentor_: popular,. t: Jnlr~l '-" _., 1.11. v1.1.1v,·'!.tv '\:f v '\.h .1 vJ.1. ,., v ,.,.o.& tt,,v.1 ,.,,vi.v. " • ► 

pm1ícipar, já que o obj tive i 8ocializ::ir estas informaçõ s> para insln m..,ntm· 08 movimcnh,t: 
'\ r,;· n••e...,""U'10 '"'o•· ~)'-qUel"' COf"'l. " r.'~O u ~ e.•. p1 -1..rcu r. u p 11 l ....., ia.. 11 "'il a. . 

Nada mais havendo enc"'rrou-se a r~união, marcando próximo Encontro para o dia 
1 "/ô)6 e. ª'' 1 ,., l·s em ("' n.rz· " S LV\ ,.7 •"LI l•.._, 1 \.....-aJ\.c,J;~ 

Relato elaborado por ALEX (Bento Rubião) 
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C. N2 125/95 

Brasília, O 1 de junho de 1995 . 

URGENTE 

Às entidades do Fórum DCA, Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, CDDH, 
CDCA, MNDH e demais entidades que tem como prioridade a Criança e o Adolescente . 

O projeto a favor do rebaixamento da maioridade penal está novamente em di scussão. 
Conforme relatamos no Informativo INESC No. 57/junho/95, a PEC foi reapresentada 
pelo deputado Telmo Kirst/PPR-RS em março desse ano e encontrava-se na Comissão 
de Constituição e Justiça/CCJ, aguardando parecer do Relator, deputado José Luis 
Clerot/PMDB-PB. 

Ontem, dia 31 às 19.50 recebemos a informação do assessor da Comissão de Direitos 
Humanos, Victor Carvalho Pinto de que o parecer foi emitido pela admi ssibilid ade do 
projeto e se encontra agora na ordem do dia. Isso significa que a qualquer momento será 
votado no plenário da CCJ que tem, regimentalmente 5 sessões para deliberar. Uma vez 
ali aprovado, será então criada uma Comissão Especial -CE onde será feit a a di scussão de 
mérito num período de 8 semanas aproximadamente. Aprova-se como está ou apresenta
se subst itutivo. Aprovado na CE o projeto vai para o plenário da Câmara ond e será 
submetida a dois turnos de di scussão e votação, com int ervalo el e cinco sessões 
precisando de 308 votos favoráveis em ambos os turnos. Caso seja aprovado segue 
então para o Senado revisar passando pelo mesmo processo. 

Temos pela frente árdua tarefa . O ideal seria conseguirmos que a CCJ rejeit asse. Mesmo 
assim o projeto poderia então ser levado a plenário caso conte com o apoiamento de 
Líderes que representem um terço dos deputados. 

ATENÇÃO: 
No artigo 201 do Regimento da Câmara, que regulamenta as propostas de Emendas à 
Constituição que poderão ali serem apreciadas, no seu inciso li está expresso 
claramente: "desde que não se esteja na vigência de estado de defesa ou ele estado de 
sítio e não proponha a abolição da Federação, do voto direto, secreto, universal e 
periódico, da separação dos Poderes e dos direitos e garantias individm1is. 

Assim sendo, estamos enviando texto elaborado por um GT Jurídi co do Fórum OCA 
como subsídio aos debates que devem ser imediatamente desencadeados. Muitas 
entidades já possuem a Revi sta do Fórum no . 2/93 que foi elaborada para o período da 
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Revisão Constitucional e que deve ser retomada como ponto de pauta, de estudos e 
debates nos Fóruns, nas Câmara de Vereadores, nas Assembléias Legi slativas e suas 
respectivas Comi ssões de Direitos Humanos. Naquelas que ainda não tem essa Comissão 
deve-se procurar parlamentares sencíveis à questão e provocar o debate. A idéia é fazer 
com que chegue à Câmara Federal cent enas de Moções contrárias ao projeto. Façam 
cópias desse material e di stribuam nos fóruns locais e na su9 rede de contatos. 

Além das Moções que deverão ser enviadas pelos espaços institucionais citados, 
Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, Conselhos de Assistência, Fóruns, etc, 
também as pessoas envolvidas com a defesa dos direitos humanos e do ECA, deverão 
enviar cartas, telegrama s, fax, como manifestações individuais. Precisamos mobilizar os 
setores da just iça da infància e da juventude, as promotorias públicas, enfim, todos 
aqueles qu e lut aram para a aprovação dos artigos 227 e 228 na Constituição de 88 e 
depois para a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Estamos enviando também a relação de parlamentares que apoiaram a apresentação do 
projeto, por estado e partido, para que os mesmos possam ser interpelados nos seus 
estados de origem, por quem os elegeu. Essa é uma forma conreta de fi scalizarmos os 
nossos representantes no Congresso Nacional e repensarmos nosso voto nas próximas 
eleições. Existe no Congresso um argumento de que essas assinaturas não queerem di zer 
apoio . Apt>nas todos assinam propostas de todos para garantir o debate e a democracia. 

Creio de é hora de qu est ionarmos essa argumentação. Democracia não pode significar 
democrati smo . Propostas contrárias aos princípios garantidos na Constituição, que são 
resultantes de int enso processo de di scussão com a sociedade; propostas qu e são 
contrárias à ga rantias de direitos individuais conforme reafirma o próprio Regimento não 
poderiam sequer serem colocadas em di scussão. 

Parlamentares considerados progressistas e represent antes da legítima vontade do povo 
precisam repensar essa atitude e parar de assinar sem sequer saber o mérito da proposta . 
Dessa forma garante-se que aqueles que insistem em formular leis retrógradas e 
conservadoras; leis que claramente vem em prejuízo da maioria sempre massacra da pelos 
preceitos excludentes, se vierem a incluí-las na ordem do dia , não terá sido com o seu 
apoio. Este deve estar comprometido com os princípios éti cos de igualdade de direitos e 
justiça social. 

A cartas e Mocões deverão ser enviadas para: 

Câmara dos Deputados 
Deputado NILMÁRIO MIRANDA 
Presid ente da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
Praça dos Três Poderes - Congresso Nacional 
70160 - 970 - Brasília/DF 

Favor entrar em contato para manter-nos informados sobre as ini ciativas que estão sendo 
tomadas de modo a garant ir um diálogo consistente dessa assessoria com os 
parlamentares envolvid os com a defesa das crianças e dos adolescentes. Estaremos 
enviando informações sistemáti cas permanent emente. Existe uma PEC 171/93 do 
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comentada no Informativo a que nos referimos no início dessa carta. Enviaremos na 
próxima semana a relação de parlamentares que o apoiaram para que sejam alvo das 
mesmas discussões. Para aqueles que possuem Alternex, por favor acompanhem o 
debate e interajam conosco nessa grande articulação. Nosso E . mail: inesc ax .apc .org. 

As crianças e os adolescentes desse país anseiam por uma vida digna. Sabemos que não 
será jamais através da mudança de legislação e sim através de políticas públicas viáveis 
que poderemos alcançar tal estado e o ECA exige vontade política para sua concreta 
efetividade. 

Por ora aproveito para enviar um grande abraço e desejar sucesso a todos. 

J 
Assessoria para Qu õ : da Criança e do Adolescente 
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POR QUE É INTOCÁVEL O ART.228? 1 

(Artigo da Revista Fórum DCA, No. 2/93) 

A discussão em torno do rebaixamento da maioridade penal está posta no cenário nacional. As 
forças conservadoras da sociedade e a imprensa sensacionalista batem-se insistentemente por 
tal alteração, apresentando-a como a solução para o problema da violência urbana. A tese 
vem ganhando apoio em amplos segmentos da sociedade, em decorrência sobretudo do 
sentimento de insegurança da população ante à ineficácia dos poderes públicos no combate 
satisfatório à criminalidade. 

As distorções sobre tal questão são gigantescas e precisam ser corrigidas se quisermos ter 
sucesso em nossa luta pela manutenção da maioridade penal aos 18 anos. A primeira grande 
distorção consiste em pensar que os atos infracionais praticados por adolescentes representam,.~.
parcela significativa dos crimes ocorridos no país. Segundo levantamento realizados em vários. ; 
estados do Brasil, os crimes praticados por maiores de 18 anos representam cerca de 90% do . , 
total. Assim, os adolescentes estariam praticando apenas 10% das infrações. Obviamente, . 
pois o problema de segurança pública e sua solução não se resume, nem pode ser centrado, ..,, 
em torno das particularidades de fração tão pequena deles, ou seja, aquelas praticadas por 
adolescentes. 

O Segundo grande ponto que precisamos ter em mente é que essas forças conservadoras 
insistem em confundir inimputabilidade penal dos menores de 18 anos com "impunidade", ou 
total irresponsabilidade. É mentirosa a visão de que os adolescentes autores de infrações 
penais não respondem pelo ato que praticam. Respondem, sim, e o fazem segundo as 
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente/Lei 8.069/90 - ECA, sendo submetidos a 
julgamento, dentro do devido processo legal. 

No Estatuto, para o jovem autor de infração penal estão previstas medidas chamadas sócio
educativas, que vão desde a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços 
à comunidade, liberdade assistida, até a internação, que é a medida de privação de liberdade. , 
A medida de internação, considerando apenas o aspecto da privação de liberdade , é idêntica . 
às penas criminais. 

A grande distinção entre as penas criminais e a internação prevista no ECA é que a pena é, 
perante a lei, basicamente um "castigo" que se aplica ao adulto que cometeu crime. Ao 
contrário, a internação prevista no ECA, tem um caráter sócio-educativo ou seja, visa 
prioritariamente à reinserção, do ponto de vista do trabalho, da educação e da cultura, do 
jovem autor de infração penal na sociedade . E o ECA buscou esse posicionamento ético ante 
a constatação de que o adolescente, como pessoa que ainda vive o processo de 
amadurecimento físico, psicológico e emocional, merece, além de uma simples censura e 
castigo da sociedade, a oportunidade de, através das medidas pedagógicas mudar seu 
comportamento . 

1 
- Este artigo foi produzi pelo grupo jurídico organizado pelo Fórum DCA para subsidiar as discussões 

no período dc1 Revi s/lo Constitucional. Participaram dele wírios juristas de renomada credibilidade como: 
Dr. Paulo Afonso Garrido/Promotor de Justiça do Ministério Público de Silo Paulo; Dr. Vanderlino 
Nogueira/Promotor de Justiça e professor de Direito Internacional/Ministério Público da Bahia e 
Universidade Federal da Bahia; Dr. Olympio de Sú S. Maior Neto/Promotor de Justiça/Procuradoria da 
Justiça/Paranú; Dr. Fernando Amaral e Silva/Desembargador do Estado de Sta . Catarina; Dr. Jo;io 
Saraiva/Jui1. da Infância e da Juventude/RS c1lém dos representantes dc1s entidades que integravam o 
Secretariado do Fórum OCA : Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua ; Pastoral do Menor; 
Rede Nacional dos Centros de Defesa das Criança e do Adolescente/Centro de Defesa do ABC Pauli sta ; 
Rede Nacional de Núcleos de Estudos e Pesquisas/INESC 
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As experiências decorrentes dos quase três anos do ECA(hoje 5 anos) indicam o êxito e a 
eficácia das medidas sócio-educativas como o enfrentamento do adolescente envolvido em 
ações delituosas, quando adequadamente aplicadas. A Constituição Federal , ao prever a 
possibilidade de privação de liberdade ao adolescente infrator - rompendo com a hipocrisia do 
sistema anterior - extirpou o equívoco daqueles que não distinguem inimputabilidade de 
impunidade. A inmputabilidade apenas afasta o menor de 18 anos do Procedimento Criminal e 
seu sancionamento pela Lei Penal, porém o jovem não se faz irresponsável. 

Na esteira da Constituição Federal o ECA impõe a responsabilização do infrator, sujeitando-o à 
privação de liberdade . o período de internamento, no módulo máximo de três anos, considera 
a condição de pessoa · em desenvolvimento do adolescente e o próprio período de 
metamorfose que caracteriza esta fase, faz-se apto - se adequadamente executado - a 
reinserção do jovem à sociedade. Num paralelo com o sistema aplicável ao adulto - que 
cumpre pena no falido sistema penitenciário, hoje resumido a um castigo - o período de três 
anos de internamento é equivalente a uma pena de 9 anos de reclusão (que é uma pena séria , 
cominada a crimes de muita gravidade). 

Por exemplo: se um adulto praticou um roubo a mão armada, a pena que vai receber, como 
regra, deverá se situar ao redor de 5 anos e 4 meses de reclusão, observados os critérios do 
Código Penal. desta pena, vai cumprir preso apenas um terço dela, ou seja mais ou menos 2 
anos, dada a sistemática da Lei de Execuções Penais. Estes dois anos são em presídio ou em 
cela , delegacias, sem o mínimo de condições para adequado acompanhamento pedagóg ico, 
terapêutico e psicoterápico, na companhia de outros piores adultos, com um histórico de vida 
de criminalidade. 

Já pelo ECA, se um adolescente praticar o mesmo fato, sujeita-se a uma internação , em 
medida sócio-educativa, cumprida entre iguais, de até três anos. A questão não é de reduzir a 
idade de responsabilidade penal, mas de cumprimento, em todo o país, das medidas que o 
ECAQ prevê. Na maioria das regiões do Brasil esta prioridade do Estado Brasileiro não vem 
sendo cumprida pelos Poderes Constituídos, levando a população à perplexidade. Onde 
existem experiências adequadas em execução, como no Rio Grande do Sul , o índice de 
reincidência entre adolescente e a própria criminalidade neste segmento vem se reduzindo. 

Neste contexto, é uma falácia dizer que a capacidade eleitoral facultativa decorrente do voto 
aos 16 anos não compreende a idêntica responsabilização do jovem pela lei. As medidas 
sócio-educativas do ECA, seja nas hipóteses de crime eleitoral ou outros, não raras vezes 
revertem-se de caráter de maior rigor do que o próprio sistema que atinge o adulto, fazendo-se 
aptas a uma adequada resposta . 
No caso de acidente de trânsito, outro exemplo oportuno - sem adentrar no mérito da 
postulação das elites que querem a concessão da Carteira de Habilitação aos 16 anos - há de 
se ter em mente que no sistema do ECA, a responsabilização do adolescente que causa urn 
acidente grave o sujeita às medidas sócio-educativas que correspondem até mesmo a sua 
colocação em semi-liberdade, ao passo que o adulto que pratica o mesmo fato se sujeita, na 
grande maioria dos casos, a uma simples multa ou a "sursis"(suspensão condicional da pena) , 
sem maiores interferências em sua liberdade. 

Outro grande equívoco nesta questão da redução da idade é entender que ela se resume à 
discussão de se o jovem sabe ou não que o que ele faz é errado, quando pratica uma infração 
penal. Pensando-se assim, poderíamos chegar ao absurdo de dizer que uma criança se sete 
anos deve receber uma pena criminal - em um presídio - porque ela sabe que matar alguém é 
errado ou porque sabe que furtar o lápis do amiguinho na escola também é. 

O problema não se resume ao aspecto do discernimento. O enfoque correto do tema é buscar 
o que é mais adequado e eficaz à reinserção do adolescente infrator na comunidade , 
considerando a sua condição de pessoa humana em desenvolvimento, dentro da realidade 
político-econômica da Nação, da própria falência do sistema penitenciário. A fixação da idade 
em 18 anos vem se revelando em adequada solução de política criminal. O que falta é a 
efetiva implementação das medidas sócio-educativas previstas no Estatuto . 

') 
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1Nll\1PUTABILIDADE PENAL - URGENTE 
RELA ÃO DE PARLAMENTARES QUE ASSINARAl\1 APOIO À PEC 37/95 

ESTADO PARTIDO 
BL PTB 

PPR 
PP 

PMDB 
PP 

BL.PFL 
BL.PTB 

PPR 
BL. PSB 

PMDB 
BL.P B 
PMDB 
BL.PFL 

PT 
PDT 
PTB 

PMDB 
PSDB 

BL.PFL 
PP 

PDT 
BL.PSB 

PT 
BL.PTB 

PPR 
PMDB 

PL 
BL.PFL 

PDT 
PSDB 

PP 
P DB 

BL.PTB 
PMDB 

BL.PFL 

BL.PL 
PT 
PP 
PP 

PMDB 
PPR 
PDT 

J>MDB 
PP 

PPR 
PMDB 

PTB 
PDT 

NOME 
TE D RI FERRA 
CARLOS AIRTON, RONIVON SANTIAGO, CELIA MENDES 
JOAO MAIA , _ 
FRANCISCO DIOGENES, CHICAO BRIGIDO ZILA BEZERRA 
V ALDEN R UEDE 
MURILO PINHE_IRO, SERGIO BARCELLOS 
ANTONIO FEIJAO 
ERALQO TRINDADE 
GERVASIO OLIVEIRA 
A TILA LI , , L D 
ARTHUR VIRGILIO NETO 
EULER RIBEIRO 
PAUDERNEY A VELTNO 

BET LEU , UBALDIN JUNI R 
SIMARA ELLERY, FERNANDO GOMES, NESTOR DUARTE 
JAIRO CARNEIRO, JONIVAL LUCAS, JAlRO AZI, CLAUDIO CAJADO 
JAQUES WAGNER, ALCIDES MODESTO 
SEVERIANO AL YES, CORIOLANO SALES 
FELIX MENDON A 
ANIBAL ME , M EL TEIXEIRA, 
FIRMO DE CASTRO, ROMMEL FEIJO, VICENTE ARRUDA, UBIRATAN 
AGUIAR 
ROBERTO PESSOA 
EDSON UElROZ 
AU U T ARVALH 
BENEDITO DOMINGOS, WIGBERTO TARTUCE 
OSORIO ADRIANO 
LUIZ DURA , LUIZ BUAIZ 
ADELSON SALVADOR 
JOÃO COSER 
PEDRINH . ABRA 
MARIA VALADÃO 
RUBENS COSAC 
PEDRO CANEDO 

ARNEY FILH , EU EU M 
MAGNO BACELAR 
SEBASTIÃO MADEIRA 
COSTA FERREIRA 
DANIL DE A TR , EUA MURAD, MANI PEREIRA 
ROBERTO BRANT, PAULO HESLANDER 
ANTONIO DO VALLE, SARAIVA FELIPE, GENESIO BERNARDINO, 
ZAIRE REZENDE, FERNANDO DfNIZ 
MAURO LOPES, JAIME MARTINS, HUGO RODRJGUES DA CUNHA, JAIR 
SIQUElRA 
MAURlCIO CAMPOS 
SANDRA STARLING, CHICO FERRAMENTA 
RAULBELEM 
FL VI DERZI 
WILSON CIGNACHI 
R ERI ILVA 
ANTONIO JOAQUIM 
TETE BEZERRA 
AUGUSTINHO FREITAS 
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PAUJ~O TITAN, ANTONIO BRASIL 
HILARIO COIMBRA 
GIOVANNI UEIROZ 
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BL.PFL ANTONJO GERALDO, SEVERINO CAVALCANTE 
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PIAUI PP BSA 
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PSDB JAIR, BOLSONARO , 
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PTB ROBERTO JEFFERSON 

R. G. NORTE PMDB LAIRE ROSADO, 
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PSDB CIPRlANO CORREA 
RUNDONIA PSDB ILDEMAR KUSSLER 

PP SILVERNANI SANTOS 
PMDB CONFUNCIO MOURA 

RORAIMA PPR LUCIANO CASTRO 
PSC EL TON ROHNEL T 
PTB ALCEST]: ALMEIDA, LUIS BARBOSA 
PFL SALOMAO CRUZ 

R. G. DO SUL PPR JULIO RE QENECKER, SJMAO SESSIM, AUGU STO NARDES, ADYLSON 
MOTA, JOAO RIBEIRO 

PMDB GERMANO RJGOTO, PAULO RlTZEL IVO MAJNAR.Dl 
PT JOSE FORTUNATI 

PDT ENIOBACCI 
PTB HUGO LAGRANHA 

S. CATARINA PDT SERAFJM VENZON 
SERGIPE PPR JOSE TELES 

PFL C_ARLOS MAGNO 
PMN JERONIMO REIS 

SAU PAULO PPR BETO MANSUR DELFIM NETO CUNHA BU ENO, ADH EMAR DE 
BARROS FILHO, 'RICARDO I.Z,AR ' 

BL.PTB DUILIO PJSANNESCHI , JOSE COJMBRA 
PSB A '{RES DA CUNHA, USHIT ARO KAMIA 

PSDB SJLVIO TORRES, JOSE DE ABREU 
PMDB ALBERTO GOLDMAN HELIO ROSAS 
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TULANTINS PMDB FREIRE JUNJO 

PP ROSVALDO REIS 
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Comissóo de Direitos Humanos 

Ricardo arandão - Coordenador 
Lei/a Fagundes Borges Teruel 
Eloine Marques de Carvalho 
Joaton Loureiro do Silvo 
Célia Regina Coutinho de Limo 
Gilcleide Maria dos Santos Alves 
Alexandre Aguiar Bastos 
João Ney Ricco 
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Os 
"Sem Terra'' 

O Mato Grosso do Sul é um Estado co m predominância 
da eco nomia vo ltada pa ra o campo. A pecuá ria e a 
agricultu ra são suas atividades principais. O perfil da 
região em seus aspectos de população e prod ução é 
fortemente rural. Uma g ran de co nce ntração de te rras 
(prod utivas e improdutivas) nas mãos de um reduzido 
número de pro prietários. Dia nte desse q uadro , 
co nhece mos de uns a nos para cá o fe nô meno soc ia l dos 
traba lhado res ru ra is cha mados "SEM TE RRA" , 
organizados no Mov imento Sem Terra (MST) e que ve m 
procedendo ocupações de propriedades rurai s e cuja 
atuação reprimida pelo a pare lho estata l se constitui em 
perm a nente foco de tensão. 

Temos no Mato G rosso do Sul 1.680 família s de 
traba lhado res ru ra is num unive rso aproximado de 1 O m il 
pessoas, distr ibuídas em aca m pa mentos de lo na nas 
loca lidades de ltaqu iraí, Bata ipo rã , Tacuru, Nioaq ue, 
Guia Lo pes da Laguna, Co rumbá , Nova Alvorada, 
Amambai e Ribas do Rio Pardo. Já asse ntadas 5. 250 
famí lias num total est imado de mais ou menos 26 mi l 
pessoas. Tanto os aca mpa m entos como os asse ntamentos 
se resse ntem de infra- estrutura sanitár ia mínima, 
assistência m édica, odo nto lóg ica e educaciona l e suporte 
técn ico (ferramentas, sementes). Faltam a limentos e o 
índ ice de mo lést ias, principa lmente entre a popu lação 
infanti l, é e levado . O s "Sem Terra", tanto os acampados 
co_mo os assentados vêm engrossar o cont ingente de 600 
m il pobres e miseráveis que v ivem no M. S. em uma 
popu lação tota l de 1 mi lhão e oitocentos mi l almas. O s 
"Sem Terra", ademais de sua re iv indicação bás ica que é 
te rra e assistência, reclamam da vio lência com que o 
aparelho po licial do Estado procede o despejo nas 
ocupações e a rapidez com que a Justiça , normalmente 
morosa, atende às postu lações dos proprietários rura is. 



A reforma agrária no MS, diante dessa situação, é 
necessidade inadiável e se constitui em instrumento de 
correção das injustiças sociais . 

Trabalho 
Escravo 

O trabalho de famílias inteiras em condições 
degradantes, sub-humanas e similares às relações que 
vigiam nos tempos da escravidão, continua persistindo no 
Mato Grosso do Sul sem que se tomem providências 
realmente efetivas para a sua extinção. Segundo 
levantamentos, 2 .500 crianças trabalhariam nas baterias 
de fornos usados na produção de carvão para ajudar no 
orçamento doméstico. Temperatura ambiente altíssima à 
boca desses fornos, desnutrição, inexistência de 
condições sanitárias mínimas, contribuiriam com um • 
quadro de saúde alarmante entre aquelas famí lias. 

Além do trabalho sub-humano nas carvoarias, um 
contingente expressivo de crianças estaria ajudando os 
pais na colheita de sementes de braquiaria e algodão. 

Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Água Clara, uma 
região de maciço florestal de 400 mil hectares, explorada 
por grupos econômicos nacionais, situaria o polígono de 
trabalho escravo nas carvoarias do Mato Grosso do Sul. 

A criação do Forum Estadual de Erradicação do Trabalho 
Infantil e da Proteção ao Trabalho Adolescente, do qual a 
OAB faz parte, ao lado de entidades governamentais e 
não-governamentais, trabalha visando sensibilizar as 
autoridades e reverter essa situação. 

-

Terras e 
Suicídios Indígenas 

A ocupação gradativa de terras tradicion~lmente tidas 
como de nações indígenas com a expulsao dessas . 
comunidades para as periferias dos centrods urbanos~ a 

l,t· eqüente de emarcaçao ausência de uma po I ica cons . d d 
das áreas indígenas, o arrendamento das propne a es 
dos índios para os grandes criado~es de ~ado ou 

0 madeireiras, a degradação do meio a~bient~ com d 
desmatamento indiscriminado, 0 us~ nao racio~al e 
agrotóxicos em projetos agrí~olas~ sa'? algu,n~ d~s fatores 
que têm concorrido para a v1~la~ao s1stemat1ca os 
direitos das populações amerind1as no 
Mato Grosso do Sul. 

Nos últimos dez anos, cerca de du~~n!os índios gu~rani 
escolheram a morte, através do su1C1d10, como opçao; As 
reservas indígenas de Amambai, Dourad_os e Caar_~po _ 
lideram essa estatística trágica . O _alcoo lis~o'. a utd1zaçao 
d - 0 de obra índia em carvoarias, destilarias e outras e ma d _ 
modalidades de subemprego, a falta e terras, sao 
problemas que aguardam uma solução. 

Criminalidade 
Urbana 

O aumento da crimina lidade urbana tem seguido u;a 
curva ascendente nos últimos anos no Mato Grosso o 
Sul, com incidência nos crimes contra a pessoa 
(homicídios e lesões corporais) e crimes contra ~ 
propriedade (furtos, assaltos e roubos). A s1tuaçao 



geográfica do M.S. , que faz fronteira com dois países 
(Paraguai e Bolívia), facilita o escoamento de carros 
roubados nos grandes centros e transformou o Estado 
em rota prioritária para o transporte de drogas . 

O aparelho do Estado tem se mostrado impotente para 
fazer fa ce à violência da criminalidade. Condições 
materiais precárias, superpopulação carcerária, ausência 
de_ uma política efic'.ente de seg~rança pública, o I ! 
aviltamento dos solarias dos polrcrars, são alguns dos 
aspectos da falência do Estado em prover, com eficiência 
mínima, a segurança do cidadão. Diante desse quadro, 
compree nde-se quando a população aplaude a ação de 
grupos de justiçamento sumário e liquidação física de 
marginais. Segundo o l º Seminário de Segurança 
Pública da Região de Dourados, realizado em nove mbro 
último, a esca lada da vio lência e da crimina lidade tem 
sua raiz nc agravamento da cr ise socia l, como o 
aumento do dese mprego, da fome e da miséria . 

A Violência 
Policial 

Nesse contexto de quase descalabro na segurança, 
avu lta o número de denúncias sobre violência policial. A 
prática da tortura, na obtenção de confissão para 
instrução do procedimento criminal, contínua rotineira 
no M .S. Embora a Comissão de Direitos Humanos da 
OAB/ MS não tenha privilegiado estatisticamente queixas 
contra o aparelho policial as denúncias são rotineiras 
particularmente contra a Óelegacía de Roubos e Furto~ 
(DERF), no decorrer de 1995, pela prática de tortura. Na 
região da Grande Dourados aumentaram 

• 

[ 

expressivamente os casos de assassinat?_s e torturas 
envolvendo agentes da polícia civil e mrl1tar. 

A Polícia Federal no M .S., que nos anos anteriores era 
invariavelmente citada no relatórios da CDH/OAB pela 
ferocidade com que tratava seus detíd?s, _inclusive com 
denúncias de mortes em suas dependencras, no d~correr 
de 1995 teve um único caso de queixa que não vera a ser 
confirmado. Essa é uma indicação de que os tempos 
mudaram naquele departamento policial mantido pelo 
dinheiro do contribuinte . 

Desaparecimentos 
e Execu~ões Sumárias 

• Em junho de 1995 a OAB/MS juntamente com o CDDH 
Marçal de Souza promoveu a "Jornada Sobre _ 
Desaparecimento Forçado de Pessoas e Execuçoes 
Sumárias no M . S." 

O desaparecimento de pessoas é uma modalidade nova 
de violência que agride a cidadania . Dezenas de casos 
foram registrados em todo o Estado e não vêm 
recebendo uma atenção adequada por parte do poder 
público. 

As execuções sumárias ocorrem já há quase uma década 
no M . S. com centenas de vítimas, sem que os autores 
desses delitos sejam identificados e punidos. Embora as 
autoridades falem em "guerra de quadrilhas", é 
inescondível que convivemos há anos com grupos 
organizados de extermínio que operam à margem da lei, 



com a tolerância, ou quando não, com a inércia dos 
poderes públicos que se omitem em tomar medidas 
efetivas na elucidação desses crimes. 

Organiz_ações policiais paralelas como o GOF (Grupo de 
Operaçoes da Fronteira) têm sido acusadas com 
frequê~cia, c?mo responsáveis por desapar~cimentos e 
execuçoes. Ain~~ que ~ss?s acusa_çõ~s ~ão possam ser 
comprovad~s, e inad~1ss1vel que inst1tu1ções, que deva . 1 

pr~star servr_ço de carater J?úb_lico como a segurança, ~ 
s~1am_ mantidas pela contribuição e repasse direto de 
d1~he1ro de particulares, como se fossem milícias 
privadas. A Comissão de Direitos Humanos da OAB/ MS 
def?~de a e~i~çã~ imediata desses grupos "especiais" de 
pol1c1~ e o privrleg1amento em salários e estrutura 
material dos corpos regulares da polícia civil e militar. 

Execuçõe~ sumári~s e desapa~ecimento forçado de 
pessoas tem ocorrido nas regiões de Ponta Porá 
Amambai, Aral Moreira, lguatemi, Naviraí e Gr~nde 
Dourados, bem como denúncias da existência de 
cemitérios clandestinos e locais de desova 
de cadáveres. 

• A mídia nacional e internac ional tem se ocupado com 
frequência dos casos de execuções por grupos de 
~xtermínio no Mato Grosso do Su l. Jornalistas paraguaios 
fizeram um leva ntamento de sete locais utilizados como 
cemitérios para ocultamento dos cadáveres das vítimas .1 
desses crimes. Relataram, também, inúmeros casos de 
apresamento e liquidação de pessoas por 
comandos paramilitares brasileiros ao longo da 
fronteira Brasil-Paraguai, vitimando nacionais 
dos dois países. 

Entidades de direitos humanos, organizações que lutam 
pelo respeito à vida, à cidadania e aos direitos civís bem 
como parlamentares e profissionais dos meios de ' 
co~_unicaç_ão têm denunciado , nas duas nações, essas 
praticas criminosas. 

O Grup~ de Operações da Fronteira (GOF) que com 
freq~_ênc1a tem sido alvo de denúncias por parte de 
famrl1ares de vítimas presumidas dessa violência, na 
recente reforma administrativa no Estado de Mato 

Grosso do Sul foi e levado à categoria de Departamento 
de Operações de Fronteira, passando a contar com mais 
pessoal e recursos para suas atribuições. 

CDH/OAB 
e Outras Entidades 

•• 

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil no M.S. no decorrer de 1995 atuou 
de forma articulada com outras entidades da soc iedade 
civil na denúncia da violação dos direitos humanos e na 
indicação de rumos para a solução desses problemas . 

Entidades governamentais e não-governamenta is 
estiveram co nosco na discussão de temas como vio lência, 
cidadania, questão fundiáric, criança e adolescentes, 
entre outros. Implantamos, ao lado de mais 
organizações, o Forum Estadual pe la Reforma Agrária, o 
Forum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Trabalho Adolescente e a Jornada Sobre 
Desaparecimento Forçado de Pessoas e Execuções 
Sumárias no M.S. Foi particularmente rica, em 1995, a 
parceria com o Centro de Defesa dos Dire itos Humanos 
Marça l de Souza na condução de muitas ações. 

Entendemos que a sociedade como um todo deve ser 
e nvolvida na discussão desses problemas que afetam a 
todos nós e que do debate e das ações efetivas pelos direitos 
humanos su rgirá o Mato Grosso do Sul generoso, solidário, 
fraterno e respeitador da cidadania, que todos desejamos. 

Campo Grande, 27 de dezembro de 1995 

Ri cardo Brandão 
p/ Comissão de Direitos Humanos do OAB/MS 



RETROSPECTIVA 95 

COMISSÃO DE 

DIREITOS 
HUMANOS 
RETOMA 
DESTINACÃO 
HISTÓRÍCA 

~ ) 

A Comissão de Direitos Humanos da 
OAB/MS teve um ano de intensas atividades. 

Retomou a destinação histórica 
da nossa entidade, 

qual seja, a de porta-voz da cidadania e 
ator ativo dos movimentos sociais. 



RETROSPECTIVA 95 

COMISSÃO DE 

DIREITOS 
HUMANOS 
RETOMA 
DE STINA CÃO 

, I 

HISTORICA 

• -

• e 

MARÇO 

• Já nos dias 1 7 e 18 de 
março de 1995 no Palácio 
Popular da Cultura a CD H 
realiza o Encontro Nacio
nal das Comissões de Di
rei tos Humano s e Meio 
Ambiente da OAB. O 
evento marcado pela pre
sença de um público ex
pressivo inicia a implanta
ção do programa de traba
lho da-CDH/OAB/MS. 

Comitê 
Ditadura Nunca M ais 

• Ainda no mês de março 
a CDH/OAB/MS encabeça 

ABRIL 

• A Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/MS inte
gra-se às comemorações da 
"Semana da Polícia Militar", 
visando o estabelecimento 
de diálogo com as forças de 
segurança pública para solu
ção dos graves problemas de 
violência em nosso Estado. 
Palestra a um grande núme
ro de policiais no dia 19.4.95 
sobre o tema: "A Ação da Po
lícia Militar e os Direitos 
Humanos". 

cool e Carvoarias" e ao 
"Fórum Municipal dos Di
reitos da Criança e do Ado
lescente". 

• Também no mês de abril, 
atividade conjunta com a co
munidade indígena. Partici
pação no " l O Encontro dos 
Povos lrtdígenas do Mato 
Grosso do Sul" com a pales
tra: "Estatuto da Sociedade 
Indígena". 
• Atividades na Faculdade 
de Direito da UCDB com 
palestras sobre "Pena de 
Morte" e "Direitos Huma
nos" . Palestra sobre o "Gol
pe de 64 e os Anos Sessen
ta" a alunos do curso de pós
graduação em Letras naque
la Universidade. 
• Ação de solidariedade 
com os bancários do Banco 
do Estado de São Paulo 
(BANESPA) ameaçados de 
demissão . 

MAIO 

• Atividades integradas com 
o grupo "Ação pela Cidada
nia" para lançamento do 
"Grito da Terra". 
• Participação no seminário 
Estadual para Elaboração do 
Plano Integrado ao Uso 
Indevido de Drogas, realiza
do pelo CONEN-MS. 
• Encaminhamento de de
núncia feita pelo jornalista 
Adair Mendes do desapare
cimento e possível execução 
de seu irmão Adilson Men
des, em Dourados. 

JUNHO 
• Campanha pela Democra
tização da Terra em parce
ria com o grupo "Ação pela 
Cidadania". Atividade na 
UCDB e UFMS . Lança-

T " menta da "Carta da erra 
de Hebert de Souza 
(Betinho) . . 

o " Comitê Ditadura Nun
ca Mais", integrado por 
mais de trinta entidades da 
sociedade civil. Realiza 
um ato ecumênico e um ato 
cívico no recinto da Câ
mara Municipal de Cam
po Grande para manifes
tar seu repúdio aos anos 
da ditadura mi litar, em 
memória de suas vítimas 
e para reiterar o apoio à 
construção da democra
cia . Personalidades que 
resistiram aos "anos de 
chumbo", ex-presos polí
ticos e veteranos da opo
siçãó ao Golpe de 64 no 
Mato Grosso do Sul, fo
ram homenageados no dia 
31 de março. 
• No dia l º de abril, data 
da quartelada, um show 
com o compositor Sérgio 
Ricardo no Teatro Glauce 
Rocha da UFMS . 

• Indicação de representan
tes na "Comissão Permanen
te de Fiscalização e Proteção 
ao Trabalho do Adolescen
te" . Indicação de represen
tações à "Comissão Perma
nente de Fiscalização do 
Trabalho nas Usinas de Ál-

• "Jornada sobre Desapareci
mento Forçado de Pessoas e 
Execuções Sumárias no Mato 
Grosso do Sul", com ampla 
participação de autori~ades, 
ONGs familiares de vitnnas 
de violência. A jornada teve 
repercussão nacional. Promo
vida em parceria com o CDH 
Marçal de Souza. . . 
• Palestra sobre Direitos 
Humanos para o Grupo Tez, 
em Campo Grande. 

AGOSTO 

• Assinatura de convênio 
em Pedro Juan Caballero 
com o Colégio de Advoga
dos e Notários do Paraguai 
para assistência recíproca 
aos nacionais dos dois paí
ses que se encontrem pre
sos e não disponham de re
cursos para pagar advoga
dos. O ato foi presidido 
pelo Presidente da 
subseção da OAB/MS em 
Ponta Porã, Emílio 
Gamarra. 
• Reunião com o Instituto 
de Apoio Jurídico Popular 
(AJUP) e com o "Human 
Rights Watch", no Rio de 
Janeiro, para entrega de 
dossiês sobre a violência no 
Mato Grosso do Sul e dis
cussão de atividades con
juntas . 
• Participação no "Seminá
rio de Políticas Públicas nos 
Estados Capitalistas Con
temporâneos e no Brasil" 
realizado pela Regional Cen
tro Oeste de Direitos Huma
nos em Goiânia, Goiás. 
• Atividades sobre a Pena de 
Morte e Racismo ( entrevis
tas na TV). 

SETEMBRO 

•Veiculação no dia 
12.9.95, em cadeia nacio
nal, do programa SBT-Re
pórter sobre os desapare
cimentos forçados de pes
soas e execuções sumárias 
no MS. O programa seguiu
se à jornada realizada pela 
CDH/OAB/MS e CDH 
Marçal de Souza em junho 
de 95 e teve trechos 
retransmitidos pela TV no 
exterior. A denúncia de 
violência no Estado mobi
lizou a Comissão de Direi
tos Humanos da Câmara 
dos Deputados e forçou a 
vinda ao MS do ministro da 
Justiça Nelson Jobim. En
tidades nacionais e interna
cionais manifestaram seu 
repúdio à existência de gru
pos de extermínio em nos
so Estado. 

OUTUBRO 

• Participação no Forum 
Nacional de Erradicação do 
Trabalho Infantil realizado 
em Campo Grande. 

• Participação com o CDH 
Marçal de Souza e Associa
ção Kaguateca na discussão 
sobre o crescente número de 
suicídios de indígenas no 
MS. 
• Participação no Seminário 
de Segurança Pública em 
Dourados e região, com pa
lestra sobre o tema "A Fun
ção da Polícia". 
• Participação na implanta
ção do Forum Estadual de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao Tra
balho Adolescente . A 
OAB/MS passa a integrar, 
ao lado de mais três en
tidades governamentais e 
não governamentais, a 
coordenação executiva do 
Forum. 
• Real\zação, juntamente 
com o CDH Marçal de Sou
za e Grupo Tez, do XV En
contro Regional de Direitos 
Humanos do Centro-Oeste, 
promovido em Campo 
Grande com o Movimento 
Nacional dos Direitos Hu-
manos. 

• Apoio ao Projeto de Pro
grama de Garantia de Ren
da Familiar Mínima apresen
tado na Câmara Municipal 
de Campo Grande. 

DEZEMBRO 

• Atividades nos meios de 
comunicação sobre o "Dia da 
Declaração Universal dos Di
reitos do Homem" (l O de de
zembro). NOVEMBRO 

-~· 

• Atividade conjunta com 
o IBIS (Instituto Brasilei
ro de Inovações em Saúde 
Social) para campanha so
bre desaparecidos políti
cos a ser deflagrada em 
1996. 

• Participação no Ato pela 
Reforma Agrária e Justiça 
no Campo e criação do 
Forum Estadual pela Refor
ma Agrária 

• Lançamento pelo presiden
te Carmelino de Arruda 
Rezende do concurso nacio
nal para Cartaz Permanente 
da OAB/MS sobre Direitos 
Humanos. 



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL 

CEP 79004-020 - Rua José Santiago, 121 - Campo Grande-MS 
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A ANCED, originalmente conhecida como Rede 
Nacional de Centros de Defesa, tornou-se Associação a 
partir de 1994. Tem como finalidade, averbada em seu 
estatuto, "a garantia da articulação nacional entre os 
Centros de defesa com intervenção jurídico, pollüco e 
social pela defesa dos direitos de criança e do adolescente, 
na forma do art. 87, lnc. V da Lei 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do adolescente) a que ela se filiem". 

O trabalho infantc,-juvenil é de contigência 
sócio-econômica e possui raízes profundas na cultura, por 
isso seu foco é difuso e de árduo embate. Por isso a ANCED 
compreende que a melh<>r maneira de enfrentar o problema 
será contando com a participação de todos os profissionais 
envolvidos com a problemática da infância e da juventude 
para, por meios deles, alcançar a sociedade, única capaz 
de erradicar este mal. 

A ANCED já vem trabalhando com esta estratégia 
através de manuais direcionados a capacitadores. Nele está 
a base da metodologia adotada neste encontro. 

METODOLOGIA 

TEMAS 

Mercado Informal de Trabalho. 

O Processo de Aprendizagem. 

Relação de "Trabalho" em Órgãos Públicos. 

Relação de Trabalho em Empresas Privadas. 

Constituição e Legislação. 

A ANCED compõe o Conselho Nacional de Direitos 
da Criança e do Adolescente - CONANDA, contribuindo 
nas deliberações e controle das ~ções de políticas públicas 
para que atendam aos direitos fundamentais das crianças 
e adolescentes. A ANCED participa também ã nível 
nacional da Secretaria Executiva do FÓRUM-OCA - Fórum 
Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Nacionalmente , a ANCED é composta por 27 
Centros de Defesa que foram segmentados regionalmente 
para a realização dos primeiros encontros de capacitação. 

Este encontro consis1e em apoiar a auto-multiplicação 
da qual, aplicando a orier,tação recebida, discussão do 
problema dentro da realidade específica , conjunção de 
forças, formação de propostas e soluções para cada área, 
o agente participante repassará o conceito, formando novos 
agentes através de si. 

ATENÇÃO! A conffrmação de participação deverá ser 
feita o mais breve possível, pois a lncrlção será gratuita e 
há limite de vagas. Para maiores Informações ffgue para 
lnstUulções organizadoras, relacionadas no verso. 

ANCED-RIO é a reunião de cinco Centros de Defesa 
que atuam no Grande Rio. Suas funções constam da 
agilização de discussão e trabalho efetivo em casos 
exemplares. O uso deste sistema mostrou-se necessário 
e eficaz devido ao grande contingente de situações sócio
jurídicas apresentados aos Centros isoladamente. 

OBJETIVOS 

É capacitar agentes multiplicadores de ações para 
o combate ao trabalho infantil e garantia dos direitos dos 
jovens trabalhadores. Tendo em vista esta compreenão 
intenciona-se que a temática se desenvolva dentro da 
atividade de cada participante. Este convite é destinado a 
pessoas inseridas em meio hábil para lidar com o processo 
de multiplicação, tais como, entidades de defesa , 
entidades de abrigo, escolas formais, entidades 
profissionalizantes e sindicatos. 

Os temas deverão ser discutidos dentro do enfoque 
de interesse de cada instituiçilo participante, assim entidades 
de abrigo, por exemplo, refletirão os temas dentro de suas 
realidades de atuação, diferenciadamente de como o será 
feito por outras entidades c4os trabalhos possuam linhas 
diversas . 

PROGRAMAÇÃO 

09:00 às 09:30 -Abertura com a o1presentação da proposta de 
trabalho. 
09:30 às 11 :00 - Grupos de trabalho por temas. 
11 :00 às 12:30 - Plenária com discussão orientada pelo Dr. Celso 
Soares. 
12:30 às 14:30 - Intervalo para o almoço. 
14:30 às 15:30 - Grupo de trabalho por especificidade 
15:30 às 16:30 - Produção de propostas de multiplicação 
16:30 às 17:30 - Encerramento. 

RECORTE ESTA PARTE 
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Organização: 

ANCED - Associação Nacional de 
Centros de Defesa 

Apoio: 

Projeto ANCED/ OIT/ UNICEF 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 
DE JANEIRO 

r---------------1 , 
1 o ,

1 

1 \.O 
1 o ';' 1 
1 -~ ~ 1 

1 
~ ,-~r-- 1 

1 

o · (") 1 
(1.) q- o CX) 

1 

-O -NO 1 

1 

\.O • 1 
r-- ,- •• (") 

1 

,- N O- C0 1 
(1.) 111 

1 1., ,_ '-' 1 
1 -:;: .;! ;; ' 

1 

o cór-:>~ 1 

1 '"' ,_ "' 1 

1 

-~ ·:;; 6 .'.e 1 

1 ~ "'!>~ 1 

1 

Vl • C: 1 
e: :> (1.) ::, 

1 - «'-'º 1 

1 : 
L---------------J 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

Centros de Defesa da ANCED-RIO 

• Fundação Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos BENTO RUBIÃO: 
Av. Beira Mar,216/401-Centro-20021-060 

RJ - Telefax: 533-0837 

* Centro de Defesa DOM LUCIANO do São 

Martinho: 
Rua Evaristo da Veiga, 149-B - Centro -

20031-040 - RJ - Tel.: 242-2708 

* ABRAPIA: 
Rua Fonseca Teles, 121- 2º and. - São 

Cristóvão - 20940-200 - RJ -Tel.: 589-5656 

* PROJUR - Prqeto de Orientação Jurídica 

e Promoção de Direitos do CEAP: 
Rua da Lapa, 200/805 - Centro - 20021-

180 - RJ - Tel. : 232-6249 Fax: 224-7887 

* Centro de Defesa, Garantia e Promoção 
de Direitos Humanos - PROJETO LEGAL do 

IBISS: 
Ladeira de Santa rereza, 18 - Santa Tereza 

20241-140- RJ - Tel : 242-2921Fax: 232-1504 



ENCON TRO ES TADU AL RE GIONAL LES TE I MNDH ESPI RITD SANTO 

A abertura do ~nc□ntro Estadua l ocorreu com uma 
dinâmica de apresentaçao, i n for mes dos centros e a v isos gerais. 

Alex Ferreira Magal haes do CDDH Bento Rubia□ d o Ri □ 

de Jane i ro fez um brev e comentár i o sobre a história do MNDH~ 
seguindo um e ix o cr□nolóqico de tal hi stória. Finalizou falando 
sobre a e strutura organizati v a do MNDH, que se r esume em 8 ( oito) 
regionai s, qu a is s ejam: 

Norte I e Norte II 
- Nord es te; 

Centro-Oeste ; 
Leste I e Leste II 

- Sul I e Sul II. 

Segundo, ainda Alex, a e s trutu r a política do MNDH 
campoe-s e de instâncias consultivas e deliberativas, tais como: 

tt o conselho Nacional for mado por dois conse lheiros nacion a i s 
representantes de cada 
conselho formada por 

region a l . Há uma coordenaçao de s s e 
quatro con s elheiros, e um secreta ria 

executiva com sede em Br asília . 
. No último Encontro Nacional, e m janeiro d e 1 9 94, foram cr iados 
quatro prog r amas: G~nero 1 Racismo e Discriminaçao; Política s 
Públicas; Justiça e Segu r a nça e Programa d e Organi z açao. Cada 
programa tem um secretário nacional responsável. 

Apôs as informaçoes sobre a e strutura orgni z ati va e 
política do MNDH, o Consel heiro Oscar Gatica fe z um amp l o i nforme 
sobr e a Campanha Contra a I ,n punidade e distribuiu par a cad a 
entidad e presente o relatório entregue ao Ministro Nel s on Job i m, 
em sua visita pelo Espírito Santo (rel a tó r io em an ex o). 

Além desses informes, houve t a mbém um 
as atividades do F ó rum Campo e Cidade. 

r e lato sobre 

Todas as atividades do primeiro momento 1 juntas , 
apresenta r a m uma aná l ise de conjuntura do Estado e s erv iram como 
subsidio, para as discussoes e m grupo, cuja temá tica gir~ v a e ,n 
torno do papel das entidades do s D. H. 

Em síntese 
seguintes proposiçoes: 

os trabalhos em grupo aprese nta ram as 

- fortalecer articulaçao entre as entidades do Estado; 
- consolidar as programas, indicando representantes para cada um. 
Tal atividade deverá operacionalizer-se no Encontro Regional Leste 
I, no d ia seguinte; 

Intensificar a Campanha Cont r a a Impunidade; 
- forta lecer o Fórum Campo/Cidade para acirrar 
do s D.H. e pe lo fim da i mpunid ade. 

1 -~ 
. I entidades 

No e nco ntro t ~Vemos 
filiadas do ES ao 

a presença de 
MNDH, além 

a l uta na defesa 

r epresentantes de 
da presença dos 
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AlE• >: 
cl o CESE~ 

Estadual Cláudio Vereza . 

i"l.;,1q a .l hc·:lE!s E-! 

Ca1· .. lo ,;; ZanE•tt i 
D!:,iC:c:ir .. 
(é? fTlé:\.1. :5 

[) i::l t_ :.t. C: i:'l ,, C) 

u D1=:1puti::\c:lo 

08S. As atividades encerraram- se às 
consistiu d as tr a d iciona is empanad as 
Eu<Jl!,,)n:i.a E)at.ic:c~. 

2 1: 00 h , com u m Jantar que 
e p izzas p r eparadas por Ma ria 

Ser r a , EB, 1 7 de mai o de 19 95. 

ll 1,Qp)~ 
JUA~MR,• GATICA 

Conselheiro Nacion al 
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. . ~ 

PROPOST1-\ DE CONVENIO lVfrIDII-UER . .J 

1. Finalidades 

* e~:tabelecer uma relação de parceria entre a universidade e o movimento 

social, que propicie a este os mecanismos necessários para o desenvolvimento de 
projetos mais arrojados e .iJ10vadores, e àquela uma maior abertura e scnsib.iliz3ç[10 

para as questôes enfrentadas na prática social, bem como a possibilidade de 

constnür um conJ1ecunento sistemático valendo-se da experit:nci.a dos 3tore:, 
socuus; 

* especificamente e como experiência piloto, propõc--sc a mútua colaboração 

para realjzação do Projeto "Ba.i1co de Dados sobre Vi.o/ência c:.riJ1tinali:u11l11 ,r, 
projeto este ele caráter nacional, ünplantado em nosso estado em Abril ele 1994. 

2 .. Justificativa 

A complexidade da atual conjuntura global está a exigir elos movimentos de 

base, que buscam lentar transformá-la na direção da democracia efetiva e d.:J 

dignificação da pessoa humana, tuna ação cada vez mais q ualifi.cada. Vive mos um 

período de desenvolvimento marcado pela revolução tecnológica e informacional. 

onde o donúnio do conJ1ecunento técnico-científico conslitui-se em ferramenta 
indispensável a qualquer intervenção no seio da soci.edade . 

A Universidade é exatamente uma das 1.nstituições oficiais detentora:::; de~le 

produto havido como indispensável, sendo, neste sentido, bastante :3Ü1t.omúüca a 

atual proposta. Além disso, desenvolve uma fnnç:ão emJ11enteme11te pública, 

sobretudo quando mantida pelo próprio Poder Público como a LTERJ, 

direcionando-se conseqüentemente à fmalidades últinrns como aquelas expressas na 

Constituição Federal, que expressam o cerne da principíologia publicista: 

.... . . ,. : · ·: ,1. 
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"Consiituem objetivosfimdamentais da República Federativa do Brasil: 

construir uma sociedade livre justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a margüzalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; promover o hem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrirni11açao." (Att. 3Q, itens I a 

IV) 

Partindo destes pressupostos, temos que há uma identificação entre a 

Universidade e movimentos sociais como aqueles engajados na questão da t 

promoção d.os di:rcitos hum.8nos, em fm1ção de seu carúter e finalidmles maiores. 

De outro lado, cremos que se para os movimentos é unporlantc o aporte que a 

Universidade pode lhes proporcionar. para esta é vital socializar e tornar ace$$tvel 

ao cidadão comum aquilo que tem produzido/elaborado/constrnído. 

A presente proposta justifica-se também pela conjuntma específica do estado 

do Rio de Janeiro, o qual le111 se tornado o cenário mais evi<lente da emcrgencia das 

questões da violência, criminalidade e segurança pública como funcl amcntr1i s e 

inescapáveis de nossa pauta política - lanlo local como nacional e i_nt ernacional. 

Abordar cientificamente esta problemática~ aliando~se isto a um~1 ação poHlica 

coerente e frmdamentada, gerando como produto o reordenament o das políti cas 

·e públicas neste setor no sentido elo efetivo respeito aos cl_ireitos f1mdamentais da 

pessoa hmnana, fun últüno de toda ação pública, é, pois, uma necessidade uJgenlc 

de nosso tempo . 

Por fün, a proposta tem também uma justificativa histórica! A UEH.J é 

contmnaz colaboradora oficiosa do :tv1NDH, já tendo apoiado expressivamente 

atividades, algumas de menor porte e outras niaiores como o r'Forwn Estadual 

contJ"a a Violência", além de contribuir, através de inúmeros professores de scl1s 
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quadros em eventos ele formação e articulação <las entidades de direitos lnunanos. 

Dentre estes docentes há alguns cuja trajetória pessoal se confunde com a do 

próprio rvlovimento de Direitos Hum.anos. 

3. Das Necessidades do lVINDH 

* espnço fisko, onde possa: 

( l )ser instalado o micro-computador de que dispõe o MNDH para 

annazenamento dos dados coletados; 

(2) ser executada a tarefa ele coleta e processaincntocle dados pela pessoa 

indicada para esta tarefa pelo .tv1NDH~ 

(3) ocorrerem pequenas reuniões ele trabalho rnlativas ao Danco de Dados; 

(4) ser instalado aparelho d.e telef~1,,-z para efeito de comunic,:1çfio em rede 

com as centrais de coleta existentes em outros estados brnsilejros. 

* assessoria, esta a ser prestada por docentes da U1úversidadc, a si.;rem 

consensualmente indicados, seguindo-se critérios de envolvi_men.Lo com. a 

problemútica tratada no Projeto Banco de Dados, e priorizando-se aquel.e:~ com 

experiências anteriores de colaboração com o lVINDH. 

* obtenção de recursos, de fundos estacluai.s ou ela própria U1üversiclac.le , a 

fim de fazer face as despesas operacionais inerentes no Projeto ~ como pessoal, 

material
1 

aquisição de jon1.ais1 correio1 interurbanos, etc. 

4. Da contra-partida?, Universidade 
A este respeito, o :tv1NDH coloca-se aberto a propostas da própria lJERJ, as 

quais podem ser detalhadas e cliscuticlas na próxüna reu.nião das partes. O mesmo 

se diga quanto a outros detall1es necessários co1no prazos, orçamento, etc. 
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DE DIREITOS HUMANns d n C 1 ,~,-)N'"'rLTTo- ,_ rA,-.,Tr,.·..,r ~ T 1 "n-..TTD' r ~ estimo ar ,...UIJn o (10 L .. 1 ; :,.l'., n 1-. · \A .11-..1-1.L uo 1v11-..1 n 

Dradlia (DF) - 8 a lú.04.95 

Pontos de Paut.a: 
1. lit.fo1 rneR Oerais 

2. R~uu iâo da Coon.lt!uai;ão do Cmwelho com CESE 
3. Bm1c0 de .Da,<lo::; 

4. Arn1ruu~nto doi-J Pro,il,rama.') 

5. E11coutrn e 'êu:i01ml i 96 

6. R~fonua Coul:ilitucional 

1 g_ Ponto 

- ida de Roqne {Sul ll) a fvfadrid para Congresso <la FllA-1 (Federaçao liltemacimrnl de Dir. 

Humanos), órgfto ligado a ONU e Comurudade Européia, sednulo em Paris . .l\,·lNDH formalizou 
sua filiaçao, sendo o l.Q organismo brasileiro a fazê-lo; 

• discussáo de parceria MNDH / Anistia lntemadonal; 

- possibilidade de fimmciamento por p~rt.e d~ Hg~ncia cauaden:e - Dc~~nvolvim~nto e P~1z -a 
pmtir ele 96: 

- participaçao na Caravana da Central do.' Movíml:)nto~ Popular >;; 

- Snl J pmiirip:mt do "Trih,mal 7nrnbi doH Pa.ltm ·~ ·li org pdo movm1t'111o negro f.kn~ ditn 
pre;,idir~. 

- fliscll~f-!~o rn-oJ~t. de lei in.~tituindo < 'onselho Naciomil eh Dir,·itoR l lmnm1os No Nor l~sh:- f> 

0sta.dos ja 1.-m . sft <'.m s~lh1Y 

- IBAM ::il.riu tdec01forência na re,1~ i LTERNET :-:ob,-.., l-L•\BIT1 :r 2, (]llL' ')C0rt\.~rá ''til hi1am mi , 
96; 

- C'omis:-;ifo de Dir [[umanos do (' ,ngresso Nacío al ,}t"-JÍ,C;l)I u Dc'pl 1a1lo:-1 (faL ira ~ Lmu·:1 
Cm1wiro para acomp:.ulharem Op rnção Rio. 

2i,. Ponto: 

- objetivo era aparar as arestas . pendências entr os dois lados, .. atingiu objetivo; 

• toda ~quipe da CESE pruiicipou, e p lo l\lINDH: Valéria, Fennino, Pedro Vilson, Rusc tino 
Izabel; 

- CESE que;:itiona a falta de visibilidade do l\lfNDH e de suas açõos, bem como os resultados 
destas: 

- projetos e rnlatório:s dos Regionais nã.o contextualizados na cmtjuntura específica de ca<la local, 
não demonstrando como se entendem os Dir. Hmnru10;:; naquelt ambíento; 
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qu'-~~túo levm1i:a<la. se1á que a iu~tfuKia m '.ioua.l u~fo poderia cobr~u' rnais I'e~ultados do~ 

regíonai.;? ~,;erá que não ei_;hunm; sendo excessivamenfo libere Ü;? 

- >rosF;eguirá proc~ ·so a.valiativo. No MNDII o responsável por isso ~erá Oscill· (Lesie lJ. 

3y Ponto. 

- fümco fünciona em 23 ei,ta<los (faltam somentt: 3P, MA, AP t: RO)~ 

- 110 J.;t:ral, dados coletadolj já pof.;r.,ibilitam análise 1.~ utilizai;;ao política pdo MNDH; 

- propo.:.ta. rd:1tóri,J mm· l d~scritivo do..J 1 ~::mitados de todos O:J e.:tado.-; 

- rdutório analítico ;:;eni c:11c,1111rnhadí) pelo Prngrillll8, cm11 apoio do1.; R.cq:io11aii-;;, 
- MLAL (ONG ilaiiamt) 1mmJm·á voiuutário~ p:,.u·a aoxilüu· 110 Bm1co .. ~ Campanha contra 

Impuni da.de. 

4Q. l-'onto: 
- uo geral todos os Pro.gramas stão em fase de mapeamento das expen ".netas dos Re~ionais, 

sendo necessárío um sforço desteH em nao deixar de m~mdar resposta as conf:inltru· que e, fa.o 

sendo envi.ad~; 

- Raçísmo/Discriminação - trab<tlha. na con~titu1\:áo de centro de combat~ ao r~cismo ~ 
di._·crirninaçâo 

- rela1ório <ln. UE.A imhrt) D.! !.l! n<.1 Bnit..il m\o km cnpí1lllo HObrt:' _ sk 
t,'tmt 

- Po!ítical:l Pübhc,1i-; - ~!poian'í. r!is(:t1sl:lóe. , <lo!-l r•~giorn.ÚH sobn.• t•~lllH,l c•.,mo Cultura, ( )rçmnento 

Púb ! i C(), CriMça. 

- · companhaní/subsidiara r _preRt1ntank de,, MNDH no CONANl)A; 

- Ju~hça/jegunmç, - pnori(bde p<1ra Campanha contra lrn >tmidndL' e· Bm1c1> d' 1 )a.doH (BD) 
- pLocupaçti.o com Operação Rio: inHtfincia nacioual pt'l~<.:ísa se po8icíonar 

oficialmente Hobr~ a..<;su 1to tão lo~o acumulemos ústa discm,siio 

- treina.•111;:nto re iona1izado do:j col !tadore.:· do BD 
- quest::10: como !vD-{DH trabalhar:'.> violência exü4:ent..., no s,.,io da soei chd·n 

'"1cle n'~" h;, ;n•,.,··""''1";,iº d1'1·et•> do E«~adc) co11•0 ·•·utor '> ·r .... i , ,1'ole~11c:a p·u·"""' '" •· V J · c:.u..- H<.t. J1 1.\. '- \' V I 'fª U . .r ►)L 1\..i CL ~ i c.U • · 1 í. \.•\.. \. O\.•l 

hoj~ mais constante que a policial 
• notícia da criação no Acre de Conselhos Populare~ de controle social do 

Judíciáriv e Mínü,tério Púbfü:o; 
- t✓rg:.-uüzaçào - discuss~to parceria com CERlS para atividades de formação 

ne ,..,~,, -,.<; .. 1'a ~ ~n1~ 1;7a~,,:(. -1 ~s ~11·lere"~"' •tr,c• e--•1'a1ad~" ~•Ã -1-:.l. -1e 11, /l'a1·" 1t<>-c-l-~ d~ .. • \, v'3:,jdl . <l. <l.l aa~· y<l! J U\/ . V ... . yu:; l i:J,j U l ( ç::, <Uv .lll l u lVl \1 \ <U '~ld. u:; 

regionais) . 
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5Q. Ponto: 
- proposta d: programa: lQ dia - iobby _iuuto avs 3 poderes, ida ao Congres!::o í;'Htn~ga do Prêmio 

Nacional 
19 <lia - oficinas tt:máticas 
39_ <lia - discrnm:Jo ia e8tmtura do 1\,:fNDH: os Programas, Regiom1ís 

Com,;,.dho Nacional 

4Q dia - <ldib·:raçó~s 

- tema: várias propos as em torno Je quei:stõti:s como ueoliberniismo. iolencia.. alternatiVHS que 

sm·gt.·m. JLrnpectiv~ do fll milênio 
- data e iocai: 29/02 a 3/0., CONfA<j (Brns1lia), em razão dar percu.:sao política que pode 1er 
- ofici11aci: 13 temas indicados~ abe1tos a sugestão dos re~ionais, serao defini elos em ( utubro 

• elaboraçao de textos preparatóríos: a car'50 dos Progrrunas e Regionais 

60 Ponto: 
discutido ,~ encmninhHdo aos reg1omus, Conselho Nacit ml nüo tomou po~íçao. , 'ecr(;Jt;,ria 

N<1cion~l m::11dará dados. Propo~ta int rv~n,:~'io mupülo qu ,, cflpoc1fico do M l)l--f qn~ ~· a 

qu .stão da víol€-ncia t' St-gurnnça pública 

Próxima l'_'::'tm1âo d,i Consdho: 20 a 22 / lO _/ 9~ 

! elak el orado per t\.LEX - r0presentunte lo RJ \.: h l. .gwnal l .~st; 1 
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REUNI.AO DO COLETIVO DE CRIANÇA/ADOLESCENTE 00 MNDH 
Sede do IBRADRS, Rio de Jnneiro7 29_04.95 

Objetivo: discutir a interveQção do MNDH no CONANDA, e a su~tenta
ção - financei ra e politica - de noeea representação nes
te organismo, gerando subs idias és deliberações do Conse 
lho N&cional. 

Participantes: 

1. ADELAIDE CAVALCANTI SANTANA 
SEPE - Sindicato dos Profissionais de Ens:i.no de Duque de Caxias -·· RJ 

Participante do curso de formação de Conselheiros da Criança 
promovido pelo MNDH/INESC 
Conselheira de Direitos em seu Municipio 

2. ENILDE VIEIRA DE FARIA 

Comieão Pastoral d Di re itos Humanos de B. Horizonte 
Conselheira Tute lar em seu Municiplo 

3. FRANCISCA SILVA (CHICA) 
Centro de Direi to s Humanos Ezequiel Ramün - SP 
Representante do MNDH no CONANDA 

4. IVETE DE F. CARVALHO FERREIRA 
Centro d e Defesa do Meno r - CDM - PA 
Conselheira Tutelar no Municipi.o de füdém 

5. JULIA CHAVES DEPTULSKI 
Movimento Nacional de Meninos(ae) de Rua - Conselho Nacional e 
Comissão Local de Colatina 
Conselheira de Direi tos em seu Munici p io 

6. FIRMINO FECCHIO F0 • 

CDH Santo Dias - SP 
Coordenação Nacional do Programa Juet.:!.ça e Segurança 

7. ALEX FERREIRA MAGALHAES 
CDDH - Bento Rub ião - RJ 

8. PEDRO ROBERTO DA SILVA PEREIRA 

Cent ro Defesa Criança "Dom Luciano Hendea"/São Martinho - RJ 
Conee lhe i. ro de Di r ~:l to1-. no Municipio d Rio d Jnnelro 

f I 1 ! ! J _. • 1 ,f 1 / 

1
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l. lnformeo do CONAN DA trazidos p o r Chica 

- Ele iç ão dos novos co n se lhe iros em 30 .11.94 - 30 entidades não

sov e r·n a me n t éii e par t i c · param 

-- Polí,nilcn f~m torno dli e nt r a.da no Conselho do Progr . ma Comunidade 

So lidãr i a e Ministério Extraordiãrio dos Esportes , enquan to repr e

sent&ntes gov ernamBntais: prevaleceu a proposta não-gov ernamen tal 

e e nt rada da Casa Civil . 

- Formação de três n ovas comissões: 

* Confer encia Naci onal (MNDH a i n tegra ) 

* Plano ~s trat6g ico de acão 

* Reg i mento interno 

- Comi sões Pe r manentes (pré-existentes ) 

* Fim:mi;;ae - gerenc . a me nto d o Fundo R$ 12 mi l hóes p a ra 1995 ) 

* Art i ulacão com Cun eelhos Estaduais e Municipais 

(tr 1balharâ r esultados da I Conferên c ia e re l hção com 

Nac iona l . de Saúde , Assistência Social, .t e ) 

'one lho 

*li<) e n a monto Ino , J t ucion 1 (abor·da q mm tóc n do. CJJ[A ; MtHJH n 
Jn 1:,g r ,) 

t Comun i c ç- ) 

* Pol licas Públicas (MNDH a integra) 

Sub-comi ssões - b á s i ca 

- , ssi a t ê ncia eocia l 

- pro t eção especial (composta por rep. do MNDH) 

' 1 
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-t- Grupo de Trabalho sobre "Pacto pela Infâ ncia" 

-· lnver1t b. rJo d o ext in to CEIA j-á ee prolonga por 6 meses, sem C(,n--

clueão . Hb dúvidas a ~eepe to d a passagem dos escritórios Re gio-

r u i s pa r a responsabil idad e doa Estados/ Conselho Estadual. 

- Repr•esentantes do Governo Federa l d e monstram desconheciment o do 

Eeta tuto 0 r i anc~ . 

- Ques t ionada a eleição do Vice-Prestdente do CONANDA, Eduardi 

Lul o fl ~ir. r oe Borbu c..H-1, r o r,reei _n Llrn t e da APAE, P JY.' rwr Deputa do Fo d 0-

r a l pe lo PSDB- MG. 

NANDA). 

Par t i c i.paç:ão d e Fr·an e:ieca ga r antida n a Assembléia do Fórum- DCA Na-

ciona l dia 07 de mai o de 1995 em Bras ilia (vai com passagem do CO-

·- Luiza Eluf, representante do Minis t ério da J wtica, eu cttou 

dtecussões d a implantação do serviço d e proteção a testemunha e da 

l i p z do sistema pena l . 

- r e latório do Governo , d rigido a ONU, sobr ap li açáo da onven-

ç ão Intern ac i o nal dos Direitos da Criança e do Adrlesc.ntc , eeré 

npPene n tudi a CON ANDA em maio. 

2. DI SCUciSAO E ENCAMINHAMENTOS 

A Pnrt J r d r e J ~to t r n zido por Chic a, q ue noo s ituou como se e n -

con tra° CONANDA hoj e , re t omamos a discuss ão iniciada no Conselho 

Nacional, onde consideramos a necesidade de definir uma estratégia 

de interve nclo e fetiva no CONANDA, que qaul ifique nossa participa-

c;:ão , eupe r ancto -ee a mera 
cupaç ão de espaço politico . 

l .
1
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Pur q u e f o rmas i s t o p o de ri a se proce s sar? Al guma s pi s t as f o ram 

indica d,H:: : 

1. fa vo r ece ndo a a r t i c u l ação da soc i e dade civ i l, a l i me n t a ndo a s 

e ntidade s c om info r maçõe s - e x : a r espeito do s e rviço de pro teçã o 

r:,. e t ee t e mun.h as e outras p r opostas nas quai s temo s trabalhado . 

2 . a p r o f undando os t emas o nde o HNDH e stã i n se rido no CONANDA ( re 

o r dename nto i nstituci ona l e polít ica d e p r o teçã o e spec ial - infra 

t ur e o , v .L u l <-m ' 1 a t i i i nc r i mln o. ç áo ), produ z l ndo e u ebeidios junto com 

F HUM DCA. 

;:i. pro mo v e n d o aemin 6. r i o s de ,x p er i e n e i as doe Con EH:) l h o e , n o ee n t ido 

de se obte r uma a v a l i a ç ã o ma i e a mpl a dos mesmos e d e fo r maçã o ge 

r a l, p o d e ndo a r t i c u lar ta l discuss ão com outras mo d a lidades d e 

Cons elho s ( n ão s ó d e c r i ança e adolescen t e ) . 

4 . sociliza n do casos de me didas j udi c iais, ou ou t ras ini c i a t iva s 

- onc r t FB , d e r eivindic aç ão de po l i t i cas ptlblicas c om base n, Es

t atuto d a Criança ( SP dará l a r gada neste proce sso, dist r l buind o 

caso apre sen tad o n a própr i a r e u ni ão) . 

5 . trabal ha nd o, p o r He gion l ou Esta do , caeoa e x mp l ar e de vlo 

l e ncia con t r a cr ian c s e a dol e s cen t es , a rticuland o - o s no â mb i t o da 

Cnmp r.rnhn ' n tr a n l mv un i d a d e. 

Bt:1 nc o de Dado s , a gues t o da c r iança e d o ado l esce nte . 

t .C r. ~ . , 11 1 ·' 1 , r I r 1 , ;, 
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Indicadas estas linha s, passou- se à disc ussão de que stões mais 

pragmáticas e operativas , começando-se p e la nosa relação com FORUM 

DCA . Foi vieta como r e comendé..vel e necess ária a presença nesta ar-

ticulação . mantendo- s e a unicidade da represen tação social, porém 

h6 uma e rt a pe rplex i d a d e diante do fato de repreeentnrmos e ntida-

des jã representadas via Rede de Centros de Defesa ou Mov. Meninos 

de Rua. Out r a questão presente nesta discussão é quem deve nos re-

presentar neste FORUH? O Se cretário Nacional, o representante no 

CONANDA, membro do Conselho Nacional, do Co l etivo de Criança? Uma 

ou maie pescas? Por fim , há a questão da a nuidade. fixada em R$ 

500,00. Todas eatae questões ficam submetidas a deliberacão do 

Conselho Nacional . 

Ficou paten te a necessidade de que o MNDH discuta. propostas para o 

CONA NDA tanto em âmbito Nacional como Re gional, o que nos e x ige 

v á rias ordena de providências, como: 

- levar algune pontos da pauta d~ d acu e õ a do CONANDA o Cone .-

lho N~cional, do gue Chica ee encarrega rá; 

··- eotirnu ar. o s regiona ia pa r a. e at e. iecuesão, re p aernando - lhes aa 

informações, e social i zando suas pro postas e avanç os obtidos ; 

- r ea li za r encontros pe riódic o s do c o l e t i vo, 

mão d ~ formas mais ágei s e b a ratas , como t ele - conferências e rede 

alternex. 

inclus ive l a nQando 

- buscar r e cursos a r a a ze r face as despesas que inevitav e l me ri te 

redundarão destas atividades. 

!::C:N IJ,, . .,lr ,.t l )' , !J; ,H.n ··11 · 1 rf V t,11;u1.,,,·,,,,,, ','/•rid,11 ', , LJ '/)/ !,,,,,. ',IJ , '.>' ',' , I,, lll/.f 1, [1,1lr)(;',',r., ,'''',-/[ ,/ 
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Enfim, trata-se, no fundo, de consolidar um verdade i r o projeto 

pol í tico e financeiro -· de i nterven ção na questão infanto- juveni l, 

tarefa a cargo d o Conselho Nacional em sua próxima r e união. 

De outro lado, oe Conselheiros Nacionais d e SP ficaram com incum-

béncia <le f aze r um contato formal do MNDH com entidade onde Chica 

trabalha, no sentido de informar da r e presentação por ela assumida 

e discutir o significado e importància disto, evitando-se proble-

mas f uturos entre as partes e nvolvidas . 

Por fi m, olicit~remoe d ~ Val ria di etribuic~o du docum8nto ~ -

I NE~C está e laborando a respeito de participação n a elaboração do 

1 o rçamento Pelos movimentos sociais. 

A r-eunião foi ava l iad a como posi tiva e estimul ante parn q u e o MNDH 

tenha PartlciPE1cão qualificada no CONA.NDA, sendo enfa.ti.zado por 

Chica o alivio pessoal que a mesma representou, por saber @e não 

nesta represe n tação, já ue é eeu deeejo eepelhar 

tivamente a vontade coletiva do MNDH, e n 
a eua própria. 

RELATORIO ELABORADO POR PEDRO, ALEX E ADELAIDE (RJ) 

l ·, lo<.o · /\ · 1 , J V, 11,11
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CONTATOS DOS PARTICIPANTES: 

ADELAIDE CAVALCANTI SANTANA 
Rua Senhor do Bonfim, L. 5 Qd. 19 - Bairro Senhor do Bonfim 
25.025-140 - Duque de Caxias - RJ 
SEPE - Rua Conde de Porto Alegre, 131 - Bairro 25 d e agosto 
25.070- 350 - Duque de Caxias - RJ - (021) 671-4870 

ENILDE VIEIRA DE FARIA 
Rua das Flores, 394 
30. 460 -210 - Nova Suiça - Belo Horizonte - MG 
Av. Amazonas, 5801 
30.510-000 - Gamelej_ra 
Tel: (031) 334-1518 

FRANCISCA SILVA 
Rua Eloi Cerqueira , 47 
03062-0 18 - Belenzinho - São Paulo - SP 
Tel: (011) 693-0277 Fax (011) 693-1484 

IVETE DE F. CARVALHO FERREIRA 
Trav. Apinases, 748 - Bairro Condor 
BELEH - PA 
CDM - Fone: (091) 224- 7967 

JULIA CHAVES DEPTULSKI 
Ruo. Co.r iac ica, 90 fü1 i r r.o Ma.ria IemEnia 
Colatina - E.S. 
Tel: (027) 722- 0752 

FIRMINO FECHO 
Av. Hisienópolie, 890 
01016-000 - São Paulo - SP 
Tel: (011) 826- 0133 

Ar..u:x FERREIRA HAGALHAES 
Av. Nio Branco, lbG Sl . 1331 
20040-006 - Rio de Janeiro - RJ 
Te l: (021) 262 - 3003 
F~x: (021) 533- 0837 

PEDRO ROBERTO DA SILVA PEREIRA 
hua 2 1 L.11 Q.12 Jardim Primavera 
25.225-000 - Duque de Caxias - RJ 
CDDCA - D. Luciano Mendea - S. Martinho 
Rua Evaristo da Vei ga, 149 - Lapa - RJ - (021) 242-2708 
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DIOCESE DE JI-PARANA - RO/MT 
AV. MAREC HAL RONDO};, N~ 400 · CENTRO· J1 -PARANÁ-RO 

CXPOSTAL 182 - FOl\'E (069) 421- 328! - FA.,'{: (069) 422-1200 • CEP: 78961·~90 

ARIPU ANA ~ A VERDADE DOS FATOS 
(Esclarecimentos sobre a real situação) 

Os fatos que passamo~ a relatar são uma seqüência de acontecimentos iniciados em julho 
de 1994. 

Referen1- se à Área l nd ígena A.rara do Rio Brnnç.o, no município de Aripuanã, Estado de 
Mato Grosso . e, cuja Portari a de Demarc.ação de nº 569 do Ministro da Justiça Maurício Correa, 
dat a de 25 de novembro de 1992. 

Em julho de 1994 foi constituída uma Comissão ele Munícipes com o objetivo de construir 
uma estrada que passaram a denominar "ESTRADA DA INTEGRAÇÃO'' , ou "CORREDOR DE 
EXPORTAÇÃO,,, ligando Aripu anã com Apuí, no Estado do Amazonas. 

Esta comissão foi formada pelo Vereador e atual Presidente ela Càrnara, 1\ltarniro Girardi; 
Alberto da Veiga Kaiper, fun cionário da Prefeitura, André Pereira de Araújo, lavrador do Projeto 
de Assentamento Felinto Mi.ill er. Juarez de Tal , Associação de Lavradores do Asser1tamento 
Lontra, prof Daniel e outros O conflito agravou-se quando eles , a Comissão, passou a tomar 
medidas para a construção da referida estrada, cortando a Terra Indígena, apesar de os índios 
terem aceito a redução da área, possibilitando a estrada fora da mesma. Esta estrada beneficiaria 
vários fazendeiros, principalmente Luis Almeida. 

O trabalho da Corni ssiio consistiu em, juntamente com o Prefeit o, AJceu Antonio 
Veronese, encaminhar informe~ pa.ra os Ministérios da Ju sti ça e do Exército, ao Presid ente da 
República e, tcunb éin , moti va r os proprietários vizinhos a área a colaborarem financeiram ente para 
a execução da obra . 

O conflito se acirrou em outubro de 1994, quando o fazendeiro e advogado Luís Almeida 
colocou um correntão no início da estrada e pistoleiros armados bloqueando a pí.'l ssagc:m dos 
índios e Agentes de Pastora l \! o dia 1 º de novembro unrn Comissão dn FUNAl • Fundaçíl o 
1': aciona\ do Índio - chefiada r ela Coordenadora do Depanamento Fundiário da Capital Federal , 
lza Rogedo Pacheco, tambem fo i impedida de ultrapassar o correntão. Esse fato ocasionou uma 
série de acusações contra os Agentes de Pastoral, registradas na Polícia Civil local e encaminhada~ 
ao Procurador da República, Roberto Cavalcante, em Cuiabá. Estas denúncias eram baseadas em 
arguml.'.:ulvs c.alu1,iosos e mcntirosot~, com total distorç.ào dos fatm e evidentes contradições . As 
pessoas da equipe local do CIMI - Conselho Indigenista Mi ssionário - e os dois padres da 
Paróquia São Francisco de. As:; is - Aripuanã-. também foram chamados a prestar depoimento~ na 
Delegacia. 

ACUSAÇÕES LEVANTADAS: 
Dentre as acusações mais pesadas apresentadas por eles, aparecem : 
• Os Agentes da Igreja estariam organizando uma guerrilha, inclusíve corn arm~rnentos 

pesados e e.xplosivos, liderando os índios para a queima de pontes; 
• Os ,.\gemes da lgrejí.l estariam ligados a potências estrangeiras, recebendo dinheiro 

estrangeiro, para comprar terras e formar áreas indígenas; 
• Os Agentes da Igre_j a são contra a estrada dentro da Área Indígena A..rarn, sendo, 

portanto, contra o progresso e o desenvolvimento do município 
Desde outubro de 1994. o Grupo, desrespeitando a Portaria Ministerial , vem tentando, por 

todos os meios, fazer a esmida . O trabalho foi interrompido pe.las chuva:, . Eles mantém uma 
guarita armada dentro da Ár ea Indígena, com rádio para comunicação com a cidade Através 
destes homens ali instalados, procuram adular os índios de diversas formas e ameaçar os Agentes 
do CIMI e os Padres, que nào puderam mais passar por ali para chegar às aldeias. 

LNÍCIO DA DEM.ARCAÇÃO: 
No dia 12 de janei ro de 1995, a firma que venceu a concorrência pública, chegou em 

A.ripuanã com a FUNAI, iniciando imediatamente a demarcação foica da área. Este fato precipitou 
os acontecimentos . 

No clin 3 1 de janeiro, o Dr. Luís Almeida e pessoas da Comissão de \1unícipes, já citada, 
através de ser,·iço de carro de som na rua, convocaram a populaçi.ío para esclarecimentos sohre 
estradas, por vário~ dias, 11 ,1s principai!- ruas da cidade, sublevando o povo com ataqu es à lgreja e 



espalhando o ódio entre os rnais simples, com o 1'slogan" chave : "Nc"io deixe Aripuanc1 virar 
reséTVcts indíRc:nas ". No entan to, a reunião realizada, resultou numa série de calúni as . As 
pri ncipais são : 

• Que niio tinham med o de derramamento de sangue; 
• Que o Padre Mário Guinzoni estava recebendo uma enxurrada de dinheiro para comprar 

terras próximas à cidade e transformá-las em Área Indígena; 
• Que o mesmo Padre. por ser italiano, está ilegalmente no país. 
Tentaram insuflar no povo de que o trabalho e a posição dos Agentes de Pastoral são 

co ntra o progresso e o desenvolvimento do Município e que não há índios Arara, mas tão 
somente, seringueiros. 

Havia (i obj etivo expli cit o de levar a opinião pública contra a DEMARCAÇAO DA ÁREA 
INDÍGENA 

Todo o ambiente que se fo rmou era uma clara ameaça de morte. 

PE. M.'\RIO GUINZONI Jll \' TO ÀS AUTORlDADES E A IMPRENSA 
Diante deste clima de pressões e ameaças e, a conselho de amigos e CPT - Comissão 

Pastoral da Terra - de Cuiabá, Pe. Mário viajou à Cuiabá - MT -, a fim de denunciar a situação. 
Mediante a Assessoria Jurídica da C:PT e com a presença do CIMT-MT, foi chamada a 

Imprensa falada e escrita e, em seguida, houve audiência com Antero Paes de Barros. chefe da 
Casa Civtl ( o Governador do Estado, Dante de Oliveira. estava viaj ando)., que prometeu, ele 
mesmo, ir a Asipuanã averiguar os fatos . 

Outro passo foi a ida para Brasília - DF -, e, contand o c:om a Assessoria ci o CTMI
Nacional , orientação e compa11hia de Gilney Viana, Deputado Federal pelo PT - Part ido cios 
Trabalhadores - de Mato Grosso, para os diversos contatos. 

Na Procuradoria Gera l da República foram ouvidos por Aurélio da Veiga Rios, 
encarregado da causa indígena e í:\ O qual foi entregue uma Nota de Esclarecimento. 

En\ seguida, foram ao Pre$idente da FUNAI , Dinarte Nohre de \1ad eiro e foi solicilada a 
prt!sença da Or;1 Iza Roged o Pacheco, do Departamento Fundiário1 qu e já estava a par dos fa to s. 

Por último, dirigiram-se ao Ministério da Justiçu e foram atendidos por Milton Seligman, 
secretário executivo do Mini stro Nelson Jobín . 

Todos estes órgãos fed erais foram unânimes em dois pontos básicos : Que a demarcaçfio 
iri a continuar e que seria dada segurança e garantia de vida a toda equipe pastoral, enviando ,\ 
Polícia Federal a Aripuanã 

Antes de Pe. Mário retornar a Cuiabá, o CIMl Nacional distribuiu uma Nota á Imprensa e 
ele, Pe. Mário, falou na Rádi o Nacional ela Amazônia, rechaçando as acusações anteríore~, e 
notícias distçHcidas veiculadas na mesma emissora, feitas por André Pereira de Araújo, de 
Arípuanã . 

EVOLUCÃ,O DOS ACONTECIMENTOS ElVl ARIPlJANA 
Dom Antonio Possamai, Bispo da Diocese de Ji ~Parnnà - RO/MT, Maria Cecília Filipini, 

assessora juridica do CIMI/RO, Volmir Bavaresco, coordenador do CTMI/RO e Sebastião Carlos 
Moreira, Coordenador do ClMl/MT, chegaram em 05 de fevereiro de l 1)95 , domingo, em 
Arlpuanã . 

Dias 05 e 06, D. Ant of'li o celebrou na comunidade., sendo que dia 06 a assessorn jmídic.a 
Maria Cecília respondeu a todas as perguntas e fez esclarecimentos ao povo 

Também no dia 06 houve uma reunião com o Prefeito Municipal e outra com o Presidente 
da Câmara de Vereadores Com estes foi possível um di~logo longo e respeitoso e, tanto o 
Prefeito, quanto o Presidente da Câmara, comprometerem-se a não mais permitir que o carro de 
s0111 saísse pelas ruas, semeando o medo e a confusão entre o povo 

Algo que chocou as aut oridades foi a posição firme do Bispo em afirmar que não são os 
índios e a deman.:ação de suas terras que atrapalham o progresso de Aripuanà e .. sim, a falta de 
Reforma Agrária justa e tit ulação das terras dos lavradores, falta de Saúde e Edu<.:açào, de uma 
malha viária que permita o escoamento dos produtos e a falta de regularizaçí'i.o dos trabalhadores 
nas empresa,:; madeireiras, a falta de segurança e impunidade total de diversos crimes, como por 
exemplo o assassinato do líder dos sem-terra Elias Dreher, acontecido no dia 03 /03 /94 e até agora 
nào explicado. 
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O Bispo também frisou ciue a Igreja e, em particular, os Agentes de Pastoral de AJipl1 anã, 
não são contra o progresso e a estrada projetada. A.final , quanto mais estradas houver para 
beneficiar o povo, tanto melhor . A Igreja e contra, sim, o progresso qu e beneficia apenas alguns 
privilegiados, prejudicando os pequenos, ferindo a vida. 

A Assessora Jurídica, Maria Cecília, tendo em mãos um documento que, suposta.rnente, 
fa vorecia os desejos da Corni ssào. demonstrou que a situação jurídica do território A.rara eslava 
int eiramente a favor dos índios e que, o Processo nº 2.046 - DF, no Superior Tribunal de Ju ~tiça, 
de Leonor Salics de Almei da, mulher de Dr. Luis Almeida, estava sendo totalmente equivocado . 

Diante de tudo isto, fica um questionamento : Por que a insistência em construir uma 
estrada dentro ela Área lndígena, contrariando a Constituição Brasileira, Portaria l\'linistenal e 
estudos antropológicos reali zad os pela Dra. Vera Lopes dos Santos, antropóloga, e Sheila Maria 
Guimarães, pe~quisadora ela FC'N AP Supomos que haja outros interesses como a recupernçào de 
12 rnil hectares pelo fazendeiro Dr. Luís Almeida, exploração de madeira, minérios, etc. 

ÚLTIMOS ACONTECIME~TOS 
Após a visita de D. Antonio Possamai, os acontecimentos em .A...ripuanã tomaram outro 

rumo, poi s í:l Comissão de Mu nícipes e seus aliados, continuaram as críticas à questão inc\ígemi e a 
equipe pa~toral díl Igreja em .1-\.l' ipuanã, mas amp\iararn o leque de acusações contra toda a 
caminhada da Diocese de Ji -Paranà. 

Estão acu~ando D. Anton io Possamai de haver comandado a desintrusão da Area Indígena 
Zoró , acontecida em 1992 e, co nseqüentemente, deixar este povo na miséria . Na realidade. t~ste 
Povo foi colocado no Projeto Igara pé Lontra pela FUNA.l e Governo elo Estado do !\fato Grosso 

Estào transferindo para o Bispo a responsabilidade do que eles c.hamam de ·'desmandos" 
da Equipe Pastoral em Aripuan à. 

Querem também transferir ao povo a responsabi lidade de eventuais crimes e assassinatos 
com a desculpa de que o mesmo estaria revoltado, quando, na realidade, são eles , a Comissão, que 
estão comandando e orientando um grupo de pessoas. 

A oposição à caminhada da Igreja de Ji-Paranà, chegou ao ponto de organizar u111 "aba i:'í.o
assinado", com muitas e pesad;:is calúnias contra os Agent.es ele Pastoral, a ser enviado a 
l\uncia.tura Apostó li ca. e para conhec imento do Papa João Pwlo 11 : 

• Requerendo que a Paróqu ia de Aripuanã deixe de pertencer à Diocese de Ji-Parnná - RO 
e fique subordinada à Diocese de Diamantino - MT: 

• Que sejam substituidos, com urgência, os padres e irmãs de A.ripuanã, por outros padres 
e irmãs, sob ori entação do mesmo bispado, definindo, inclusive, as características destas pessoas . 

A situação continua tensa. como, também, continuam as ameaças de morte. As qu atro 
pessoas mai s vi sci das, Pe. Mário Gu inzoni, par<.)CO de Aripuanà e Vigário Episcopal do Regional 
Mato Grosso, da Diocese de Ji -Paraná, Eudes Nepomuceno, Presidente do Sindicato dos 
·rrabalhadores Rurais de Aripuanã, Neuri Fernandes Souza e Irmã Lourdes Christ, ambos elo 
CTMI local , estão todos fora da cidRde., aguardando garantia ele vida . 

Ainda há pressões para que a DEMARCAÇAO ARARA não se co ncretize na área d~ 
mai or conflito, isto é, no trecho que está sendo disputado pelo Dr . Lui s Almeida , inc:\usi ve co m o 
envio de muitos homens armados, rec rutados de outras regiões para guarnecer a irea. 

Diante da gn1vidade dos fatos, pedimos encarecidamente a todas as entidades, paróqu ias, 
dio c,;eses, organizações e movimentos popltlares, pastorais e pessoas particulares que querem a 
justiça, a verdade e a ordem, que enviem cartas, fax, telefonemas aos órgãos oficiais abaixo 
rela ci onados, exigind o: 

' • Respeito e liberdade para que a Igreja desempenhe sua missão, e respeito aos direitos 
indígenas assegu rados pela Consii tu ição Brasileira; 

• A condenação do clima. ele subversão da ordem, pregada pelo grupo em A.ripuanà; 
• Segurança para que tod os os cidadãos possam viver em tranqüilidade; 
• Proteçào de vida para os que estão ameaçados de morti;. 

Ji-Paraná, 21 de fevereiro de 1995 

Coordenação Diocesana - Di ocese de Ji-Paraná - RO/MT 
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RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS OFICIAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARlPUANÃ 
.. t\LCEU ANTÔNIO VERONESE - PREFEITO 
PRAÇA SÃO FRANCISCO 
CAlXA POSTAL 48 
78 325 - 000 - ARIPUANÃ - \1T 
FONE: (065) 565 1177 
F A.X: (065) 56 5 1225 

CÀMARA l'vílJNICIPAL DE ARlPUANÃ 
PRAÇA SÃO FRANCISCO 
78 325 - 000 - ARlPUA.NÃ - :VfT 
FONE: (065) 56 5 l 1 56 
FAX : (065) 565 1225 

DELEGACIA JUDICIÁRIA E CIVIL 
78 325 - 000 - ARIPUANÃ• MT 

• GOVERNADOR DANTE DE OLIVEIRA 
PALÁCIO PAlAGUÁS - CPA 
78 050 - 970 - CUIABÁ - MT 
FONE: (065) 644 2229 

CASA CIVIL 
PALÁCIO PATAGU ÁS 
CENTRO POLÍTICO ADl'vIINISTR.ATIVO 
78 050 - 970 - CUIABÁ - MT 
FONE: (065) 313 2711/ 2811/ 2911 
FAX: (065) 644 2205 

PROCURADORJA GERAL DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 
AY. ISAAC PÓVOAS, 1331 
ED. MILÃO, 3ª ANDAR 
78 045 - 640 - CUIABÁ ~ MT 
FONE: (065) 321 74 J O 
FAX: (065) 322 1138 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA 
78 050 - 970 - CUIABÁ - MT 
FONE: (065) 3 13 23 3 3 
FAX : (065) 644 2344 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
ARlSTIDES JUNQUEIRA 
SGAS Q.640 - LOTE 23 L2 SUL 
70 200 - BRASÍU A • DF 
FONE: (061) 315 5115 

NELSON JOBlN 
MfNJSTÉRIO DA JUSTIÇA 
ESPLANADA DOS MINlSTÉR.lOS - EDIFÍCIO SEDE 3° ANDAR 

' ' 70 064 - 100 - BR.,1\SIUA - DF 
FONE: (061) 224 0448 FAX: (061) 321 5172 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 
OF. SEC. NAC. Nº 028/95 

AOS 
CONSELilErROS NACIONAIS , 
SECRETÁRIOS NACIONAJS E 
SECRETÁRlOSREGIONAIS DO 
1\IIOV. NAC. DIREITOS HUMANOS 

Prezados Companheiros (as), 

Saudações! 

Brasilia, 21 de fevereiro de 1 99 5 

Vimos pelo prn.·en.te silici tar a todos (as) que divulguem a realização da CARAVANA 
BRASÍLIA DE :VfOVIlvlENT( )\ POPULARES que se realizará aqui em Brasília nos dias 
:~ l e 22 de marr,.o onde !ler;'\\) f.:ntrcgues diversos documentos referentes a HABITAÇAO, 
EDUCAÇAO, SAÚDE, POLÍTICA DE GERAÇÃO DE RENDA , TRANSPORTE, 
CRIANÇA E .\DOLESCENTE, PARTICIPAÇÃO POPULAR E VIOLÊNCIA R 
DIREITOS HUMANOS. A organização da mesma, com relação a participação dos 
i.nteressados (transporte) estú sendo foita nas representaçõef, da Central de Movimentos 
Populares nos Estados onde se pode obter maiores infonnações. 

Solicitamos ainda, que a denúncia - ARIPUANÃ - A VERDADE DOS FATOS ~ que segue 
em anexo, tamoom seja divulgada e que sejam cncm·ninhados pedidos URGENTbS d0 
providências junto ao órgãos competentes. 

lkmete1nos informe recebido da CONTAG onde relata que est11 implanl:mdo um sistema de 
inforn1a\~t)es sobi1

.: conflitos ,ign1 i.os e projetos de assent::uneuto ale o período de dezmibrn 
de 1994. Tal iu iciativa necessita, num primeiro momento, do apoio e das infonn.aç{k:s 
existentes em c:ida entidade, m.ovimento ou associaçüo a respeito deste tema. Faz-se 
necessfu:io repasimr aos coordenadores estaduais e aos pesquisadores as inforrnaçõe::; que 
dispusennos e forem necessárias para o êxiio deste programa. 

Sem mais para o momento e contando com a atenção habitual de todos (as), 

Cordialmente, 

vhiiiiA G~O IIB iiiiro E~ 
S'ECRET ÁIUA NACIONAL 

ses -Ed. O scar NiE'meyer - Quadra 0 2 - Bloco "O'" - 1 Oº andar - Sala 100 l - Fone: 001 005561 (061 j 2.25-3337 
Fax: DDI OO S561 (061)22 5-71 S7 - CGC: 32902132/0001-03 -CEP :70 .316-900- Brasfl1a-DF - Brasil 
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Coorc en don .,. "'lirne,rn.; ci de -:i,erv1ço 

i'l81 . 13 1':1'3S :, : --lff' l·I F'IJ.i. 

~11lvtHiôr '>fl de l evereiro de l 095 

MO JMb f\./ O 
rx l> · 1 e 1 

Al lUN '\.L 1>1.:, l>lllblTOS HUMANOS - LESTE l 
1 '. ~r 

VF f.! l p 

k et r' rwitt: 4 o - AR.1 J< l!Lt\( AO r>A:-5 .f<;N'I IOAD.t;S DO MNDH•LE/1 - PE,f/9~ ------
Ptt-: 

N<: dia 2 de Janen\ fi;t,~Jl\O':l uma d1 ws o global !)Olm~ os >r )Jel pflrtlcipantei; do 
PEP/95 A reunião estava prtvi'3ta pa d aç,)ntectr em dezembro p 1s rn11toc, p1ojetos 
nc<;es itavAm de 11;; '-'' '.)" J& no fü1al de jane r e fevereiro, e nem s ·mpre é poss1vcl apoiar a.· 
solicmu;ões tal comú ap11:~~nt,1da~ tanto pur i~suficiencia d~ intm md,;Ões quanto por 
necessidade) de dí<;cutir a co 11 > • ·ão da C'ESE no ..;ontex:to •eral dn 101cto o entanto 
a ma1ona absoluta da" prnpo•·ta~ l-hegarani tt CF ~F d~po1 { do prazo 1mm : fStctbdt!citlo v 
qut dthcultou dema1-: o noc;s,) trnbéllho visto que l • pedodv cuirK1de com füia d\! ,mo, teria 
coletiva<; etc 

l<.esul, rno 1.,, ,,,. .. ..r 1ir.11n i•M 1 11J.tt e. nv-,~a i~umào de anahse dos pl<.•J<:lo:-., 1 agcmcs dt 
proJeto I rc ·entes no en<.:ontr,J do PFP reahlado em manyon4 ·o m1111 expe11ênun muito 
intere%an,t que prc c:nd<·mo~ co11tin11a1 :1 dt"stmvr.,lver , t!lllpr e que po. 1 el O q1w ;(' ~eguc 
enquanto contentam, ao . cu p1 ojeto é, p~ltb fruto des..,a d1scus ·ão 

A d1,. u o s .,,_ r o , )JI ,1: d u em bloco e, t olnd1unc11te 1>01 JHoJt·Co dt rndn 
Rtgional. No g ral c·on\ide-rnmits: a dificuldade tm estnbeltu•r un a t·thtÇJ o c·fNivn dl" 
parceria; a falta dt- c·onte tuftl'7,ftçâo dos projeto ; a npu•~rnta\Ao da~ difltuldadt·~ 
qunse scmprt t feita dt m nt"ir~ genériu , os projeto f' rcluh,rio-. r-m gt.•ral nj o cratt'ln 
um quu tíoname-ntv dH " ~tirn, St" n-strln~indo a uma li h• de ttHv1dade s m rat•nhu ma 
anélist de- que 1 ~ Movunt"nto (tm uns vária· m t ncia\); htmbfm, e 
consr.qileMtmf"ntt não aparec rn a · vitórias c9nscguida ua lut 

Especifi nt fua ,tu nu I i;gmnal Le~u.~ l, onstdt"rnmo$ que o p roje10 está 
ttlativamr-ntt bem ap, 6enhulo, tra,: infor mações q uanto ao fünc.-ioau,me-nto do 
ugional. 88 mudançl\~ O<'orridtt~ . as prrspecfü.as para 1995. Quanto a sua ãnscrçí\o 
no cont~ sentimos <Jnr podtri et anel 01· aclarada (por· eA, qual a pos1ção/atuaçào 
do M DH quanto a violêndat 110 Rio de Janeiro, os r·umos da ,ampanha contra a 
Im punidade:, eh:). (~ost rfamo~, também, que expll uem melhor o Coletivo J uridico 
com<, st:1·~ for·mado, como dev~ funcionar ... ) r o ~ ndo (dt onde virão O$ rf'cursos, 

como p retendem administra-los~. 

1

. A nos .. ult nll qo áv ' ob e ) orç meo o. O projt'lo foi apre entado a alguma 
outra e-ntidadt? qu11I? tem ai nn, respo,ta? De qualquer fo t·ma, nossa possibilidade 
t aJ)oio fimmctiro se restringt ro:dmadamente ~T$ 8.300, 00 (oito mil e trezentos 

l 11)41 

"'' B,,t,j1, 
01-Cl7n 

Toiafr.,wJ, (071) 33ü "457 
Fax: (Otl) ::i·,f.i•0r3 
1::-mall· c"&O@l:lx ts f,<., ,v1 
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REL~TORIO DO ENCONTRO REGIONAL LESTE I 
l1DVI MENTO NACIONAL DE LIREITDB HUMANOS 

Data : 01 e 0 2 / 04/95 
Local: Ce n tro de Defesa dos Direitos Humanos da Ser r a - ES 
pa ,,.. ti e: i p i-:iln tE?.,, ~ 
CDDH f;ê:10 (::i,,:d::nr•ie1 dc:1 Fi::1lh.;:1 (i:.=: t'3 ) -·- 1·1IN MMR (ES) ..... CE~r, tn:i CÍE': CoopF:l' .. i:'1(~;:i::ICl 
de Ativ i dades Pc:ipulares (RJ) - Movimento Ecc:ilógic:c:i Universitário 
(ES) - Associaçac:i de Mini produtores (ES) Movimento Cont ra a 
Viol~ncia do Parque Residen cia l Lranj eiras (ES) - CPT (RJ) - Açao 
pela Cidadania Colati n a (ES) CDDH Serra (ES) CESE 
(Coo rden adoria Ecumªnica de Serv iço (BA) CECUN (Centro de Estudo 
d a Cultur a Negra) (ES) - CDDH Baixo Guan du (ES) - MNMMR Ser r a (ES) 
- Associaçao Padre Gabriel Ma i re (Vitó r ia-ES) - MNMMR Colatina 
( ES) ···- CF,':n t 1··0 d E': DF':: ·f F:1:, ,:1 cl i::I e 1· .. .i .. ;:i.n t;:i-,1 F:!: d o (..',d D 1 r:., i:;; c::en tF:!: 11 J F,,•i:'1r, (:11 v E:,,,,; ci a 
Cunh ê.:1 11 ( 1,/.i.tó1· .. i,,,\ (ES) -··· P,po io ~J u1· .. icli.co F'opuli::11' .. (F<,}) -··• CDDH '' Br:::nto 
Rubiao 1' (RJ) - MST Sao Mateus Grupo de So l idariedade ao Pov o 
Krenak (Re s plendor - MG) - Fórum Campo - C::idacle (Vitória-ES) 
Grupo de Mulheres da Serra (ES). 

As 09:00 horas do dia 01 ele Abril come çaram os trabalhos com a 
coo 1· .. c:i i0~n E\ c;.,é\O q E? ,, .. ,,:\ l d o•,, c:on ~;;;r2 l ht'2 i ,, .. º~" de, RE:q :i. or-, i:,\ l l....f,':~•.; tEi I cl o MI\IDH ~ 

Alex Ferreira Magalhaes (RJ) e Juan Osc::ar Gatica (ES). 

D PRIMEIRO MOMENTO constitui-se d e uma análise da conjun tura d a 
LUTA PELOS DIREI TOS HUMANOS NO BRASIL HOJE E O MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS. A exposiçào e debate estev e a cargo do 
C□ n':,;E• lhc,,i:i.. 1· .. ci Nac::i.on;;,\l cio 1111\IDH~ Ma 1· .. c:F,:lo F,· .. ;;1nc::. 
Foi· .. a m c:1 bo r··cl E1clo~,; 
l ····· 1'.:iunH?.n to da~:; 
:·:? F(. E 1 'f C) ,, .. fft (:":( 

monopólic:i<f.;); 

três pontos básicos: 
oc:orr@nc:ias d e violência; 
Constitucional (Prev i cl @ncia, D:i.1° .. E: :1.to,;;; 

3 Crise do Ca pitalismo I n ti::,i1· .. n ió\ e: i on ;,,1 1 
Mé >: i c:n í (3 1 o bi:,\ 1 i 2. a c;: ;;,10 F c:01 .. , ti ni :i. e i,,\ ) • 

Algumas reflexnes s6bre estes pontos: 
l Falta ele politic:a n a área de Justiça e Sequran ça : 
"U MNDl···I alg um ,::1s vE•ZF.i•~;; ~::;1,, pr .. t?oc::upa c::o m i::i v :1.0.1. é·r,c:i,:,1 t :.í.1,;; :i.c: i:,\. 
" O MN DH nao têm sufi c iente c l areza da i mportâ nci a na articul açao 
com 9 contexto geral. 
• O eixo do MNDH é um pouco restritivn . 

2 Reaçoes à Refo rm i::I Con stitucional: 
Mo vi me ntos Populares: fa ltou rearticular os núcleos da sociedade 

civ.i. l . 
.. CI\IBB: Cê:1 mpc,1nhi:'1 c:li::1 Fr·a tf.'2l"·n:i.c:l c::1de/9;:1: '' E:::-:cluic:los''. 
• Corporaçoes: Reagem d esde o ponto de vista do funcionário 
públ ic:n .. 
• MND H como articulador na□ viabi lizou nenhuma açao concreta. 
Deve tirar um posicionamento claro sobre as reformas .. 



. CLIT: está preocupada com as datas b as e das 
setores da CUT manif estam-se radical mente 
CcinE:, t. :i. t.ucionE1l. 

c i::I t f.':1 CJ o 1,.. i i:'1 !,:; ., 

con t.r-· i:,\ ;:,, 

P1 .l. i_:_:_i u. n s:, 
i::::F!i'o1-· m,:1 

- Cri se do Capitalismo Internacional: 
Questao México tem repercussa□ no Brasil 
Con f.',F!C} u ·?,~·n e: i ,c.1 !=.;: Oesestabilizaçao gove rnamen tal. 

Conq1-··F!<:.:.;s,o., 
P 1-·· :i n C: :Í. pi O!S 

mo v :i. m(en to<s . 
.D:i. ·-f i c:: u l t ,::11'· i::\ mc:;h :i .. li -:::'. a(_;,:a o 

, U 1'"· ;;:1n ci E-J 

Mé >::i.cc,. 
quE, Ci capitalismo internacional l E:VDLI' ·-foi 

i::=-o i .;,1 hf',! r· te:-, Ci p E'! 1-·· q u n t ê.:1 1-·· ;:~ rn 

aprofundaram algumas idéias. 

C:) 

Este primeiro momento teve a int.erven çao do secretário de Justiça 
e Cidadania do Estado do E. S ., Perly Cipriano. Colo cou entre 
ou t r as co isas , que existe o perigo dos Movi mentos de Direitos 
Humanos ficarem isolados (há uma clara intençao neste sentido ) . 
Num S EGUNDO MOMENTO os conselheiros Alex e Oscar informaram sobre 
os quatro programas de açao do MNDH nos doi s Estados RJ e ES. 
Com re la çao ao P r ogramas no ES, Oscar man ifestou que: 
. O programa de □rganizaçao no Estado do ES, na□ é considerado 
pr og r a ma dado que existe um conselho estadual e portanto n a□ é 
n e cessária sua exist~ncia . 
. O programa de P□ liticas Públicas d esen v olve suas ati vi d a d es de 
forma conjunta com o Fórum Campo -Cidad e. As prin cipais atividades 

Par ticipaçao na s lutas no campo e m forma 
C IM I !' 13.ind :i .. ___ka tos-, 1::;:u1-··c.:1i s, E! n ,,1 e iclac:i(i'~ ii,.,_ 

o Movi mento de Moradia, Criança e 
Hindi c:,,1 to1:,; . 

conjunta c:om o MST, CPT, 
atividade prioritária com 

Adolescente, Neqr□s e 

• O programa de Justiça e Segurança Públ i ca bas ica me n te fez o 
esforço maior destinado à Ca mpanha Contra a Impunid a de, além de 
responsabilizar-se pelo progra ma Bane:□ de Dados. Este a no, 199 5 , 
algumas ati v idades foram feitas junto à órga□s públicos . 

Com relaça□ aos Programas no RJ, Alex informou que~ 
D Programa de Organizacao é concebido como tendo a s ta r efas d e 

animaça□, comunicacao e administracao financeira, tendo na pr~t.ic:a 
coordenado as açoes d o Conselho Estadual, convocando-o mensalmente 
e elaborado os re l ató r ios dos encontros. 

• D F' ir·oq 1'"º i:\ffii:\ d f:?. Po 1 i t .i.. C:i::\ <;:; F'ú b 1 i C:i':\ <:;; cl :i. f'; t r· :i. bu ?::..U um q Ui::? ~:'> ti on i\ r· :i .. Ci 

respondido por 12 entidades, porém ainda nao se t rabalhou as 
informacoes deste questionário. Além disso, realizou em dezembro 
um Seminário sabre Reforma Urban a e Agrária, que gerou prpostas de 
desdobramentos, ainda nao retomadas. Na última reunia□ se abordou 
a experifnc:ia de Nova Iguaçu na questao da saúde. 

o F' r·· o q 1-·· ,',1 m iii 
responsab ilizou-se 
UpE'lr·ac_;ao F{io" 

Ju~:::,t:i .. ç_;:a F:! 

pr2J.o Bé·:1nco 
:.::; E':! q \ .. l 1'"º i:i\ n e;: i::\ 

c:IF! Daclo~; 
F'úb l :i .. Ci':I 1, ba. ''.', j __ camE::n te,! 1, 

é:\ c:ornp;:,1n hii.~ff!F:!n to c:li::1 



. O Prog r a ma Gênero, Racismo e Discri m inaça□ está articuland o com 
algumas entidades na questao racial; na□ conseguiu sucesso nos 
contactos com entidades que trabalha a questao de gêneros. 
Apresentou-se a r epresentante do CCAP, entidade recem indicada 
para coo rd ena r o p r og rama , juntamen te com CEAP, que relatou sua 
experiªncia nesta questao. 

O TERCEIRO MOMENTO foi o ap ro funda mento sobre 
MN DH, n os segun tes pontos: 

Con c:::E:-p c_;:.::,1D. 
Car-a t.E21'- . 
Ubj eti v eis . 

Formas de se articular. 

dei 

Metodologia: Foram formados 3 grupos de discussao e aprofund ados 3 
pl'-oq1'-.,:11n ,:i\!,; ~ 
1 - Justiça e Segu r ança Púb li ca . 
2 - Politicas Publicas . 
3 Gêne r o, Racismo e Dis crim i n açao. 
As conclusáes fora m a presentadas na plenária, discutidas, 
c omplemen tadas e apro fundadas, sendo a síntese a sequinte: 
GRUPO 1: Prog rama de Justiça e Segurança Pública. 
Coo r denador: Osmar. 
Participantes: Amélia, 
Ma,,--:i.<::1 Dl i nd a. 

Características: Violênc ia presente 
Tortura, hum i lhaçao, p ressao, e t c ... 
Linhas d e trabalho: 

lJ l' .. L\ po~,;. 

• Assistfncia jurídica à populaça□: advogados sen sibi l izados com 
os di reitos humanos que atendam à casos d e violênc ia no campo, 
contra mulheres, crian ças, etc . . . 

Formaçao de quadros juridicos para assistir casos de v ialtr,ci ~ 
contra c:::rianças, presos, trabalhadores rurai s ( per seguiç□es, 
ameaças d e pol iciais e f azendeiros). 
• Posicionamento diante dos a rb ítrios do poder Judiciário. 

Discutir que s t ao criança e s i stema penintenciário. 
Reorgan i z açao das Polícias: Proposta d e Policia intera ti v a 

(po li cia-comunidade). 
• Formaçao da s ociedade na linha d e Di reitos Hum a nos. 
• Discussao do tema por coletivos d e entidades inte r essadas, nos 
doi!:; E,:\:;;tc,1c:los-, . 
. 3 eixos de aça□: 

i',1) F·o,,-mêH_::ao. 
b) F' r-·opu !:, .i çao. 
C::) ()c_;:ê:\ O: 

1) Publicaçao el e um boleti m informativo de segurança publi ca . 
2) Plan e j a me nto de e n con tros para discutir projetos (recursos 

fi nan ceiros e humanos) que viabilizem a s politicas de jus tiça e 
segurança publicas. 

3) Banco de Dados dev e subsidiar discurso do MNDH a r··!i.,!~; pf:!! i to c:I a 
vio l ·ê nci,,1. 



CF/UPU p I' .. O fJ 1, .. e:\ ffl i::\ dE' politicas publicas ( cr i ança 
adolescente,saúde,educaçao, 
comunicaçao e cultura ) . 
Coordenador: lzaias. 

tra □alh□, mov imento urbano e rural 

Participantes: Júlia, Roberto, Mariangela, Dulcineia e Ana. 

Concepça□: De mo crática, 
a demanda social, que 
tenha em conta a 
igualitariamen te. 

transparente, reivindicatoria, que 
sê,\ibi:,1 r··E•:i.vincl:i.c:õ:1 1•-- 1 1 0 Uuf,,•1

' E': 11 ,,~ond E: 
Ei t1::,!tivi::\Çi::10 eia p;:,1, I' .. i::\ 

!··tetas;: Cri an c; a E,: c:~d o l FJS c:t=:n t.10: , sõ:1ud €,!, 

habitaçao,cul tura . 
eclucaçao, reforma 

ME>toclol □ çJ ic~: 

que 
todo,.;; :1 

• Conhecer as políticas públicas viqentes com 
(conhecimen to limitado). 

mais aprofundamento 

Discutir políticas públicas no s 
financeiros para poder vi abili zar os 

S,PU\::, ,::\1c,pF!C::tCi<'.; 
pn:) j <:':!to<;,, . 

t0':.,cn :.i. cor:=, 

t 01, .. t.:::1 l E·! c i rr,F,•n to. Dc:11·--

fir meza nas reinvindicaçoes. 
Participar nas conselhos existentes. 
Propor a cri a çao dos conselhos que ai nd a na□ funciona m . 

• Incentivar as i nciativas culturais que contribuam para discutir 
as políticas públicas . 
. AprDfundar o tema das comunicaçoes para poder ajudar melhor n a 
di scussao das políticas públicas. 
• i::'E!n \:;i=.1 r·· o u s:,o d Dr,; mF: :i. 01;;; cl E! c::01T1un :i. cõ:1 <_:;:ao E!:,; ta ti::'1 .1. c:Drno 1 1 pc:id E·! 1, .. 
p1.'.l h 1 i co u ti 1 :i. z ,t1v<;?. l t,:'i1 ff1 b é m pE~ 1 i::'•. pc:i p1...1l,;;11_;:i::\O Ei pi::\ 1, .. i::\ E!: l ;:;1 11 

• 

GRUPO 3: P rogra ma de Gfnero, Racismo e di sc r iminaçao. 
Coordenaçao: Elisther. 
Participantes: Fáti ma, Marly, Elisther, Lil, Luis Carlos, 
T<~O" 

t3i::1U 1 , 

• Aprofundar melhor o programa pelo MNDH: Insegurança do grupo d a 
apravaçao do pro jeto pelo MN DH. 

En tender a pluralidade do programa. 
Debater melhor a continuidade d a programa . 
Resgata r a auto est ima comei eixo da progra ma. 
Sugerir como tema elo próxi ma encontro n acional de Direi tos 

Hum,7:ino!:;; 1 1 Gr:nf,11'-- □, D i. se 1,-- i m:i.n a Ç,;é,1D E,i 1:.~a e:: i 1'., mo 11 
• 

• Pr·amovE~1, .. 1::=,F,)min;.\r·irn,.; n acion i::1:i.is df,~ ,,:1proi'unc:l.;:1mf::!nto do tE~nii::1. 

• Huqt:01·--:i.r· 0 p 1r·c'.i>::i. mo !c\eff1:i.nár--:i.C:) T"l i:1C:i.O l"1 i:-:1.I. •:.;ot:i1·--1:::• C) t. 1::>m,;:1 E'f f) C:o.l. c:\tin i::\ 
( EE;) • 

• Promove r a d:i. scussaa no MNDH o projeto d e resga t e da cidadan ia 
dos descendentes de af ricanas esc r avizados • 
• (.',po:i . .:::11'-- o pr·ojEjto 11 FiF:!par·o c:I;;~ D:í.v.i.c:I,,~ c:IE., ~'.iOO c:\no~;; clEi F1é~c: r--E'1V:i.d;;:10 11

, 

que re colherá assinaturas para ap r esentar ao Congresso . 
• Participar a ti vamente das ati vi dades comemorativas dos 11 3 00 a nos 
c:l;a mo 1'·"l:E~ c:IE'? Zumb i". 

Algumas sugestoes da plenária: 
Definir com maturidade um semi n ário sobre politic::as públicas: 

e n ti d ades poder iam aprofundar o temé,1 antes 



!C.if,,•m:i .. né(l'"·ic:i .. 
.. t ,va .l. :i.Eir

t~ r··, cun t 1··· os , 
õ:\ p1,-•áti C:,::i, 

E~ \✓ j_ t <·::\ n ci C) 

elaho1r·,::11'"· um 
p ;;~ "';!::,a ,,- d f,~ 

sistema tiza r essa prática. 

,, .. E•CI i ~,; t r· o pc:1 r·· i-".:1 
E!n con t ,,.. c; f:""!m 

e:\ p r·· E'1 s E: n t i:,1 ,,.. 

E~ n c:cin t1···0 
n oi:;; 
c:;i:~ rn 

Preparar uma discussa□ 

i n cen tiva r, esclarecer melhor 
'' c:I E~s:.;;:,1 r·· m c:\ci ê,1 11 c:i o t.E'' rn c:1 p ê,1 r·· i:'1 
o tema que está surgindo nas 

j::i □ c:iF:r· 

h,':\ 1:;;t:::,••:;; .. 

Pr o move r a d is cussao a nte r io r a um seminari □ porque: 
-- P1p iê:ir··ece:m ''n0 \/0:6 ,:,,toir•E~\3 !SDciai,;;, '' no l"·lh!DH" 

A estrutura e m p rcigr a ma ain d a nao é costume e 
conselheiros tem dificuldades sobre o e nte ndimen to desses 
.;;1 to ,, .. E!: i:; 11 :i. n t (:;: g r· ,i,\ c:I D f:~ n o f.',. p 1·- o q r· ;,;1 m ,,;1 s; • 

Procurar a in t e rf ace entre programas .. 
. Resgatar a auto esti ma e m tod cis os p rogramas . 

I ! 1""'1C) \ /CJs;:, 

. Estabe l ece r prioridades em cad a e n c ontro para cobrar atuaçoes no 
pr·ó >ti mo . 

F"o mE:n t2:1 r· ê,1 integraçao e ntre os 
<'!:.'n t.1--·F:: s;i • 

participantes das entidades, 
d i:."'- ~,; E·' n t i d iê'l d f,? <.~, 

.. Discutir finanças a ntes cie aprov ar ativi c:l ad e s . 

As atividades finali za ram às 20:30 horas .. 

Aproximadamente às 09:00 
f.~br·il. 

F'P,L.JT Pi: 

l Fin E1nça;,.; 

hs começaram os tr a balhos 

Cri açao de Entidade ma ntenedora. 
3 Planejamento el e ativiclacles. 
4. Informes Gerai s . 
::, i"loço t:~s;:, . 
t:; .. (.) va .l.i õ,1ÇE10. 

cio d ic~ 02 CJE'' 

1 , Fin a nças: A con se lheira estadual do Region a l Les te I, Maria 
Jú lia Deptulski ap r esentou a situaçao elas fi n a n ças e a s atividades 
realizadas durante 1994 . 
.. Organizaça□ de: 
Encontro estadual de 
Encontro regional de 
Reunioes do conselho 
Reunioes d o conselho 

Direitos Humanos: 02 no E3 e 02 no PJ. 
Di reitos Huma nos: 01 no RJ. 

Participaçao em: 
Públicas - Peruibe 

E•Si "t.i::1c\ U ,,:1 J. : 
,,- F! <.~1 i o n i,:\ l : 

P ,, .. :i. m f,~ :i. 1··· o 

04 no ES e 04 n o R; 
Ol na ES. 

fi;f::!m :i. n á r :i. o f""l i:i1C l.O l""\i::\ .1. 

( f.:l F' ) " 
Po .l. :.í.t:.i. c::i:i1\s 

Encontro nacional de pol íti cas públicas - Ouro Preto - MG. 
Encontro nacion al do programa g~nero, r ac ismo e di s cr i rnina çao e 
Cultura - Peruibe (SP) 
Seminário de reforma agraria - reforma urbana - RJ .. 
Jornada Ecum~nica - Mendes - RJ. 
Primeiro anive r sário da comissao c:ie D. H. de Al e gre - ES. 
Oitavo Encontro Nacional de D. H. - Salvador - BA . 
. Participaçao e organizaça□ de: 
Primeira Seman a Social (estadual e regional) .. 
Grito da Terra Brasil - Vitória - ES.· 



Festa da Reforma Agraria - Sao Mateus ES . 
homa 1···:i.a c:io c.,; l',.l é'.i1···ti1··· r,:s ····· Ec:io Mê'itE:U!,; --· ES • 
. Acompanhamento à diversas lutas~ 
Fórum Campo - Ci dade - Vitória - ES. 
MEiT ···- E~:;,. 
CI M I ·· - EE, . 
Moradia (Ara cru z e Vitória) - ES. 
Se r vidores públ icos ( Co l a t i na ) - ~S. 
1.,ru pcl l<1'"·E~nê,1 k ·-·· r::ec.,; p l E•n c:!01··· ····· 1•.-1G. 
MNMMR Colati n a - ES. 
CECUN - ES (o MNDH apóia a filiaçao do Centro no p rograma gênero, 
racismo e discri minaçao). 
Al é m dos recursos recebidos da CESE vieram r e cursos de alg umas 
entidades do RJ para o semin ári o de reforma agrária reforma 
ur bana RJ e o a poio recebidos de S indicatos do ES para a Campanha 
Contra a Impun i d ade . 
Info rmaçao ~ US 8 .300 sera□ repassados pela CESE para o regional 
I....E~!S tf5: l . 
U bdlant;:o pa1···,::1 
( Hum mi l n,,:i:Ü s-,) 

40 pPc.,;c.;;o,,·,1~,, c:IF: 

( ho s pPdi::1CJem <',': 

No ano de 94 a CLS~ repassou 

cada encon tro seria de RS 1.000,00 
alimen t a çao , excluída a passag e m). 
uma mé dia de RS 7 .000,00 (sete mil 

r eais), usad os e m gastos com sec re ta ria ( co rreio, comu nicaçao , 
reunioes e encontros estaduais e reg i onai s ) e acompanhamentos e 
articul açao e ntre entidades filiadas. Deve-se procurar fu ndo s e m 
uu t. ,, .. ê,1 !::; ·-fonte~; p ci1 r·· i',i q i::11'" ,::~n ti ,,.. ê:1 !,=; é,1 t :i. v .1. d ê,\c:I E,c.,, p l a r, E•:• j a d ê,11::; pf,::, .1. o 
regional. A CESE mand a o dinhe iro por parce l as , o qu e deve se r 
levado em conta para o planejamento. 

2 - Criaçao de Entidade de apo i o ao Regional 
Finalidade: Facilitar ca p taçao e administraçao d e recu r sos. 
Fundamentaçao: A cada dois a n os escolhe-se uma e ntid a de para 
secretaria do Re gional, a tual mente □ CDDH da Serra, liberan d o e 
administrando recurs os. 
Torna-se dificultoso, pois sobre ca rr e q a a sec r eta ria da entid a de. 
Pensou-se numa entidade de apoio ao reg ional , fi s caliz a da pelos 
con !::;1::::, l h€;: :i.1,·· os; , com f::1 \:, ta tu to p r··óp 1··· i o . Ci,:\d i,'i r-·f,,,q :i. on 1:,1 .1. f!::- i,,\U tbn o n, o 
ad mi n istrativame nte e pode a locar recursos i nd e pe nd e n te da 
Nacional. Es te nao pode da r mai o r a poia aos reqi □nais a CES E 
p .;·,, 1,; "';ou ,,,\ e o n t. i n q f:'1 n e :i. ,:,,1. ,,.. ,, .. F,1 e: u 1··· 1::, ci !::, • (.) i:;; t"0 n t :i. cl ,'{ d E·' 1,; i ' :i. .1. i ii~ d ii,\ 1,; a o M l\l D I·· 1 
devem assum i r o r e gional. 
Depois de a l guns esclarec i mentos foi apresentada a propos ta de 
estatuto d a Entid a d e sendo cliscuticla e m 4 qrup□s. 
r'.:)pr-·€,:r:,;f:::n t.,::,clo~=; o c.,; t r-· c:\l:li.':1 l ho!c', f.',:m p J. E'n .-t\ ,, .. i ii:1, -f o,,.. ii,i m "" U(Jf,:)1'·· .i. cl i::io;; 1::1 l 9u n1 ,i:11:;; 
e mendas e mod .i.fic:açoes de redaçao. O Estat u to foi v otado e 
aprovado por unamidacle dos clele9ados presentes (cópi~ em a n exo). 
Com ~"0!'.-\tF: é'lto -fD.i .. c:1riada i::\ Ent:i.c:laclE,: ''C:e::2n t r··o cir:.~ npoio ao F~r~q1.o n ,,1l 
i....E)":; ti::,: I c:I o l'"iNDl···I" " 
Foi eleita a Diretoria Executiva composta por: 
Um c:oorclenador~ Juan Dscar Gatica. 
Um Secretário: Alex Ferre i ra Magalhaes. 
Um Tesourei ro: Maria Julia Rosa Delptulski , e os demais membras 
cio Consel ho Admin ist rativo (Conselheiros Regionais). 
O mand ato desta Dire tori a é por dois anos. 



Após este ponto, oficializou-se a Criaçao do Conselho Regional 
f ormad o por 4 representantes de cada estado. 

3 - Planejamento 1995. 
Foi apresentado e aprovado o seguinte planejamento: 

Encontros regionais 02 
Encontros estaduais 03 RJ e 02 ES. 
Conselho regional 01 ou 02. 
Conselhos estaduais - A critéi □ dos Estados . 

. Banco de Dados. 
Seminários Nacionai s ( a estabelecer). 
Campanhas: Contra a Impunid ade . 

. Recursos: LJS 8 .300. 
Nao tem nenhuma pessoa liberada por nenhuma ONG para 
elaboraçao de projetos e banco de dados. 

secretaria, 

Proposta: Que se elabore e repasse uma lista de entidades 
captaçao de re cursos e que se forme um grupo res ponsável 
elaborar os projetos de ca ptaçao com participaça□ de RJ e LS. 
pessoas). 
Intercambiar info rmaçoes de 
estados . 

3.1 - Propostas Especificas: 
. Encontro n acion al 96. 

entidades financiadoras para os 

Tema: G~nero, Racismo e Disc rim1n açao . 
Aprofundamento dos 4 programas. 
Local: Brasília - DF 
Data : Janeiro/96 (05 d ias) . 
. Regionais: 
Eleiçao de uma prioridade por programa: 

para 
para 

(04 

dois 

. Gênero e Racismo: Ano de denúncia juridica P politica da 
Oiscriminaça□ Racial, integraçao Campanha 300 anos de Zumbi. 

Justiça e Seguran ça: Banco de Dados e Ca mpanha Contr a a 
Impunidade . 

. Políticas Públicas: Prioridade: 
Os Conselhos Populares enquanto espaço de participacao . 
. Perspectiva de evoluir para Bane□ de d ados sob r e conselhos. 

Trabalhar com experiências das entidades qu e trabalt1a m nos 
Conselhos (saúde, criança, reforma urbana, Direitos Hu1nanos , 
etc ... ) 

Institucional: Discussao sobre reforma constitucional. 
Articular com parlamentares . 
Encaminhamentos: Discutir e planejar as atividades nos estados e 
no Conselho Regional. 

Colocaçoes do Representante da CESE, José Carlos Zanetti: 
Preocupaçao da CESE a respei to do MNDH . 

. Avaliar identidade, prioridades do MNDH na visa□ dos problemas 
do pais . 
. Elemento pos iti v o é □ envolvimento dos grupos no Regional Leste 
I • 
. Prev ençao de u m certo isolamento, caso se aci rr e o enfrentament□ 



com o Governo do Estado. 
Investimento na discussao dos conselhos e as prioridades. 

~.i ··- hoç;:□ Ei~;; :: 

Foram lidas 5 moçoes aprovadas por unanimidade. ( em anexo) 

6 ····· Avc~lia1;ao: 
Pouco espaço reservado para a avaliaçao. 
Pouca representaçao do RJ po n ao ter feito parte no 

c:lis,cus.;s c71n . 
. Boa qualidad e das di s cussoes. 

Boa representati v idade do ES (6 municípios) 
. Ausencia de dinamica que torne o encontro mais criativo . 
. Muito esforço para organizar e articular o encontro . 
. Muito esforço cios representantes do interior. 

Bem organiz ada a infra-estrutura (muito acolhedora). 

F'r·opoi;;:, tc,1°0.;: 

. As Entidades podera□ manda r avaliaçao por escri to . 

. ES : Separar o encontro estadual e regional . 

. Melhorar os encontros a p a rtir do relatório de avaliaçao. 

O encontro finalizou-se hc:i,,··i:'li'., corn uma 
onde foi servida a 
i\la<•.;ci.rnl;;:-nto. 

1
' MoquF:C::i:,1 Capi )•: i:,1bi:,1 11 p1•--pp,,·~,·--c,1c:l,,;1 

Serra, ES, 17 de maio de 1995. 

JUA' ,~ 
Con ""r,i 1 hr: :i. ·o N,::1 e i on "'' .L 

c:on ·f ,, .. i:,1 tE! ,·--n i z a ç;:i:,,o 
por Ro s a Miranda 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Oficio Sec.Nac. nr 006/95. 

' 
Brasilia, 10 de janeiro de 1995. 

A 
COORDENADORIA ECl.JM:tNICA DE SERVIÇO 
A TT. ENILSON R SOUZA e ELIANA ROLEMBERG 
DD. SECRETÁRIO EXECUTIVO e COORD. PROGRAMAS E PROJETOS 

Caros amigos (as), 

Como é do conhecimento de todos (as) , o Conselho Nacional do MNDH esteve 
reunido no periodo de 09 a 11.12.94, em Brasilia/DF. Nesta reunião, conforme 
entendimentos travados na reunião de Goiãnia/GO, em 13.10.94, discutiu-se o processo 
avalíativo proposto e avaliou-se os resultados obtidos com o oficio enviado, por esta 
coordenação, ao conjunto do Movimento (Conselheiros Nacionais e Secretarias Regionais). 
Para tanto, algwnas considerações feitas no decorrer da respectiva reunião, ao nosso ver , 
devem ser registradas: 

1 - os (as) Conselheiros (as) Nacionais consideraram que com o envio de nossa 
última correspondência à CESE, datada de 06.09. 94, a posição favorável, do conjunto do 
Movimento, ao processo avaliativo, ja havia sido explicitada; 

2 - cornúderaram que não seria necessario, portanto, que cada Regional formaliza -se 
sua posição, haja visto, que o Conselho Nacional ja o havia feito~ 

3 - consideraram que a proposta/projeto de avaliação deverá ser mais explicitada e 
definda, para real compreensão de dirigentes e militantes do MNDH. 

4 - consideram que a proposta de contratação de dois técnicos/avaliadores deve ser 
precedida de uma melhor definição de perfis, papeis e da atuação deles. E também, da 
possibilidade e capacidade de tempo e conhecimento do Movimento e dos objetivos da 
avaliação. 

5 • por fim, consideraram que o processo avaliativo ( que julgam estar em curso ) do 
MNDH devera ser tratado com todos os membros de sua Coordenação Nacional, atualmente 
composta por Pedro Wilson, Fennino Fecclúo, Isabel Peres e Ruscelino Araujo. 

. ,,. . . )' . -~ 
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·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Frente ao exposto, gostariamos de propor a equipe da CESE uma reunião, onde 
participariam todos os membros da Coordenação do Conselho Nacional, em local e data a 
serem definidos por vocês, para que possamos superar as dificuldades até o momento 
encontradas e defuúrmos o processo avaliativo. 

Por ~ gostariamos, ainda, de esclarecer que a demora no envio deste foi motivada 
pelo acúmulo de tarefas que todos os membros da Coordenação do Conselho Nacional, 
enfrentaram, sobretudo, neste último período. Neste sentido, renovamos nossos 
compromissos com a CESE e com todos aqueles que ao longo dos 13 anos de existência do 
MNDH, efetivamente, apostaram e continuam acreditando na luta pelos direitos humanos no 
Brasil. 

Esperamos que a construção comum existente entre o MNDH em suas diferentes 
instâncias e a CESE continue finne e prolongada. 

Cordialmente, 

/ 
/ 

/ 

O WILSON GUIMARÃ 
RDENADOR NACION 

, ,' 

. . • ....... 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Oficio Sec. Nac. nr 008/95. 

Á 
PEDRO WILSON GUIMARÃES 

Brasília, 10 de janeiro de 1994. 

COORDENADOR NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL 

Caro Pedro Wilson, 

Conforme conversa realizada em Goiinia, na última sexta-feira, estou 
oficializando meu pedido de alteração da disponibilidade integral para o Movimento, 
para disponibilidade parcial em decorrência do convite feito, já aceito, pelo Consultor 
Jurídico do Governo do Distrito Federal, Dr. Roberto Aguiar, para compor sua equipe. 

Julgo, no entanto, necessário esclarecer os motivos que justificam, ao meu ver, 
tal aceite: 

* considero que os 9 anos de trabalho desenvolvidos através, e, no Regioru1I 
Centro-Oeste e, sobretudo, a confiança e empenho de alguns companheiros (as), 
respaldaram minha indicação e aceitação do conjunto do MNDH para as funções de 
Secretária Executiva Nacional, fevereiro de 1992 a janeiro de 1994, e atualmente 
Secretária Nacional - Programa de Organização; 

* a experiência acúmulada em todo este período, que hoje, possibilita lançar 
outros voôs, em busca do crescimento profissioru1l a partir de minha área de formação; 

* o processo avaliativo da contribuição profissional e de militante ao 
Movimento, realizado, sobretudo, de forma individual, aponta a necessidade de 
concluir o mandato assumido em Salvador e, por outro lado, reforça o anseio de 
buscar novos caminhamos para a consecução-de meu projeto político, que sempre foi e 
será a partir de trabalhos vinculados a luta pelos direitos humanos; 

* a co~ p_atibJlidade existent~ entre o novo trabalho proposto e minhas atuais 
atribuições junto ao MNDH, que ao meu ver, não acarretarão maiores dificuldades 
para a continuidade das atividades realizadas; 

* a possibilidade de participar de uma proposta que, se por um lado está em 
gestação, por outro, sendo concretamente colocada em prática a partir da criação da 
Secretaria de Cidadania e Justiça e da Ouvidoria, além da reformulação do papel da 
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DE DIREITOS HUMANOS 

Consultória Jurídica que passarão a formar um tripé que dará sustentação as 
propostas de Governo, sobretudo, na área social e direitos humanos. 

Frente a estas perspectivas é que resolvi aceitar o desafio de trabalhar na 
Consultória Jurídica do GDF, como também, apresentar ao Conselho Nacional, 
através de você, a proposta de continuar como Secretária Nacional • Programa de 
Organização, com a readequação de horários. 

Espero que o Conselho entenda os motivos que me levaram a tomar tal decisão, 
como também, perceba a necessidade de buscar meios para qualificar a intervenção de 
seus militantes. 

Mais uma vez, agradeço pela força, incentivo, confiança e toda a compreensão 
que sempre recebi em todos estes anos e, em especial, neste último período. 

Cordialmente, 

~ . ~ . h-~ '- '-~ 
VALERIA 'GETUL!O DE BRITO E SILVA 

SECRETÁRIA NACIONAL 

. ' ~ . , ... ' . .;.~· .. · : ,·:•., ... 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Oficio Sec. Nac. nr. 009/95 

AOS (AS) 
CONSELHEmos (AS) e SECRETÁRIOS NACIONAIS 

Prezados (as) Companheiros (as), 

Brasília, 11 de janeiro de 1995. 

Conforme as definições da 4ª rewrião do Conselho Nacional, dezembro/94, Brasilia, 
encaminhamos a CESE a solicitação de uma reunião entre os membros da Coordenação 
deste Conselho e sua equipe para tratarmos do processo avaliativo do MNDH. Informamos 
que a equipe da CESE encontra-se em férias coletivas e após o retorno, que ocorrerll no 
próximo dia 16.01, deveremos receber alguma confirmação. 

Informamos que tivemos conversa telefonica com o companheiro Salvino do 
Programa de Relações de Gênero, Racismo e Discriminação, conforme decisão da última 
reunião do Conselho do MNDH, dezembro/94, em Brasilia. 

Infonna-se que o companheiro Salvino que esta passando por dificuldades familiares 
e de trabalho tem procurado supera-las. Buscando trabalho no Rio de Janeiro ( assessoria a 
entidades e trabalhos para populações de favelas) e/ou no Norte (M.an.aus). Demonstramos 
nossa solidariedade e solicitamos que entrasse em contato com a companheira Isabel Peres e 
os outros componentes do Programa. Foi lhe comunicado, tambóm, a próxima reunião do 
Conselho Nacional, de 07 a 09.04, em Brasilia/DF. 

Por outro lado, gostari.amos de informar que o Movimento foi convidado a participar 
do XX.XII Congresso da Federação Internacional de Direitos Humanos, em Madri, no 
periodo de 13 a 15 do corrente mês. Esclarecemos que em decon'ência da falta de recursos 
financeiros para o custeio de passagens e hospedagem havíamos comunicado a Federação 
que o Movimento não poderia participar, no entanto, nesta última segunda-feira, recebemos 
o infonne de que, após avaliação, a Federação resolveu assumir as despesas de O l 
representante do l\1NDH. Tendo em vista, o pouco tempo que dispunha.mos para agilizar 
uma consulta mais ampla contactamos alguns Conselheiros e defininos pela ida de Roque 
G-mziottín. Esclarecemos, ainda, que no decorrer do referido Congresso, sera definido o 
pedido de filiação do MNDH, conforme resolução do 8" Encontro Nacional. 

;· ., •f ', . • , 
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Na oportunidde, tambem informamos que a Secretaria Nacional V aléria Getulio, 
recebem e aceitou o convite feito pelo novo Governo do Distrito Federal, através da 
Consultória Juridica do mesmo, para compor sua equipe. Neste sentido, gostariamos de tecer 
algumas considerações sobre o assunto: 

• as propostas de atuação do Governo do Distrito Federal em muito atendem os 
anseios do MNDH, principalmente, com a constituição da Secretaria de Cidadania e Justiça 
e, Ouvido.ria, além da reformulação do papel da própria Consultória Juridica, que passarão a 
formar um tripé que dará sustentação ao atendimento às demandas sociais e politicas 
oriundas de nossa area; 

* a composição das equipes que atuarão a partir destes órgãos e, é claro a 
participação de V aléria em uma delas, que em muito contribuira; 

* 9 anseio expresso por V aléria de atuar, de forma diferenciada da habitual, em uma 
proposta de tal porte; 

• a proposta apresentada por V aléria de continuar no Movimento até o final de seu 
mandato, trabalhando meio periodo (periodo da manhã), o que não traria grandes 
díficuldades para a manutenção <las ações desenvolvidas pelo Movimento em Brasília. ( carta 
em.anexo) 

Por fim, solicitamos a todos (as) que se manifestem acorca dos pontos anteriormen~e 
~-~critos, e desde ja agradecemos pela compreensão, apoio e dedicação. 

Atenciosamente, 
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Jornalista no Corredor da Morte 

O jornalista e militante negro norte-americano, Wesley Cook, 40 
anos de Idade, profissionalmente conhecido pelo nome de Mumia Abu
Jamal, tem os seus dias contados na Prisão Estadual Huntingdon, Estado da 
Pensilvânia. Acusado de ter assassinado um policial branco, na 
madrugada de 9 de dezembro de 1981 , no centro da cidade de Filadélfia, 
ele ac abou sentenciado com uma pena c apital, o que sig nific a mo rrer na 
cadeirq elétrica. 

Desde que foi acusado e condenado pela morte do policia l 
Da nny Faulkner, por um júri constituído de bra ncos segregacionis-tas, Abu
Jama l tenta prova r que está sendo vítima do racismo norte-a merica no . 
Por isso deu entrada no· pedido de apelação junto à Suprema Corte d e 
Justiça, numa última tentativa de provar sua inocência. Mas segundo 
informou o 'Spartacist League' o pedido ainda não foi aceito. Dessa forma, 
o que prevalec e é sua sentenç a de morte, podendo ser executado a 
qualquer momento, antes mesmo de ser julgado novamente. 

Campanha Internacional 

Em vários países, as instituições de d_~eitos humanos e as da 
sociedade c ivil que são contra a pena de morte continuam o rga nizando 
protestos e colhendo assinaturas como parte da campanha internacional 
para salvar o jornalista Abu-Jornal da c adeira elétrica. Personalidades 
como Octavio Fernández, Luciano Galícia, Félix !barra Martinez; o ator 
Edward Asner e o congressista da Califórnia, Ronald Dellums e outras, 
fazem parte dessa campanha coordenada pelo Partisan Defense 
Committee dos Estados Unidos. Jornais da Alemanha, Austrália, Bélgica, 
França, Inglaterra e Méxic o têm divulgado com frequência o caso de Ab u
Jamal. Apesar da pressão internacional, a justiça norte-americana 
continua negando o pedido de apelação para um novo julgamento . 

A Associação dos Jornalistas Negros da Filadélfia argumentou 
que a condenação de Mumia Abu-Jornal é de natureza política devido a 
sua histórica militância no Partido Pantera Negra e por sua a tuação como 
radialista era considerado como 'a voz dos sem vozes•. Foi sempre um 
ativista imbatível arriscando a própria vida por denunciar as injustiças 
sociais sofridas pela minoria oprimida de negros e operários em geral. 
Protestou contra a temível organização racista, na Filadélfia , conhecida 
como "Ku Klux Klan·. 

Abu-Jornal foi presidente da Associação dos Jornalistas Negros, 
em 1980, onde até hoje é admirado pela sua coragem e inteligência. Entre 
os 2.842 homens e mulheres esperando a morte na cadeira elétric a dos 
Estados Unidos, é um comunicador que mesmo na condição de 
condenado vem lutando contra as perseguições feitas no sentido de 
Impedi-lo a continuar vivendo. Vítima da própria justiça de seu país. 

I 
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Somente um novo julgamento poderá salvar o jornalista Mumia 
Abu-Jornal da cadeira elétrica e até mesmo absolvê-lo, uma vez que 
sejam ouvidas as suas testemunhas que o viram aproximar-se do local onde 
estava sendo espancado o seu irmão Willian Cook por um policial. A 
versão verdadeira do momento em que sucedeu o tiroteio, deixando o 
jornalista gravemente ferido com uma bala no peito ao lado do corpo de 
Danny Faulkner tem que ser elucidada. Além de ser assegurado ao 
detento o direito de constituir um advogado de defesa de sua própria 
confiança. 

Um dado preocupante na conjuntura poITtica atual diz respeito 
a posse do governador Tom Ridge no próximo dia 17 deste mês, 
substituindo o Robert Casey, que teve como plataforma de campanha ser 
rígido com o crime e promover a pena de morte. 

Segundo avaliação do Partisan Defense Committee dentro 
da poITtica americana "ser rígido com o crime" é um código racista para e exterminar as pessoas negras. 

• 

Quem desejar participar da campanha internacional "Salve a 
vida do jornalista Mumià Abu-Jamal · - Pelo Fim,,.,da Pena Morte Racista! 
poderá enviar cartas/telegram<:JS, 

Ao 
GOVERNOR TOM RIDGE 
Main Capitol Building, Room 225 
Harrisburg, PA 17120 
EE.UU 

Cópias das mesmas cartas/telegramas devem ser enviadas 
para: 

Fórum da Campanha "Salve a vida do jornalista Mumia Abu
Jamal - Pelo Fim da Pena de Morte Racista! 
SCS - Qd. 02 - BI. C - Ed. Goiás, Sala 415 
Brasília-DF 
CEP 70.300-500. 

. I 
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SUGESTÃO DE TEXTO 

SALVE A VIDA DE MUMIA ABU-JAMAL 
Pelo Fim da Pena de Morte Racista! 

A justiça deve mostrar a verdade sobre o caso do jornalista 
Mumla Abu-Jornal (Wesley Cook). Após recebermos informações alusivas a 
sua causa, verificamos que todos os direitos civis e humanos do acusado 
não foram respeitados, o que facilitou a sua condenação à pena de 
morte. Considerando tais circunstâncias, nós viemos a Vossa Excelência 
reinvidicar que o Tribunal reabra o processo e cancele a execução de 
Abu-Jornal. 

SAVE MUMIA ABU-JAMAL 
Abolish the Racist Death Penalty 

Justice must show the truth about the case of journalist Mumia 
Abu-Jornal (Wesley Cook). Atte'r· had received informations concerned with 
his cause we realized that all civil and human rights of the accused were 
not respected during the triai what made easy his condemnation with 
death penalty. Considerlng such clrcumstances we come to Your 
Excellency to claim that the Court reopen the process and cancel the 
execution of Abu-Jornal. 

Em Brasília - Informações e materiais poderão ser obtidos no 
Fórum da Campanha "Salve a vida do jornalista Mumia Abu-Jornal - Pelo 
Fim da Pena de Morte Racista! - End.: ses -Qd. 02 BI. e Ed. Goiás Sala 415 
- CEP. 70.300-500 - Tel: (061) 399-4918 (contato) 

Coordenação do Fórum 
Brasília, 1 O /01 /95 
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CAMPANHA "SALVE A VIDA DO JORNALISTA MUMIA ABU-JAMAL -

PELO FIM DA PENA DE MORTE RACISTA! 

NÓS, ABAIXO-ASSINADOS DO BRASIL, QUE LUTAMOS PELO FIM DA PENA DE MORTE, SOLICITAMOS A V.EXa. GOVERNADOR TOM RIDGE 
QUE REABRA O PROCESSO E CANCELE A EXECUÇÃO DO JORNALISTA, SINDICALISTA E ATIVISTA NEGRO MUMIA ABU-JAMAL (WESLEY 
COOK), PRESO HÁ 13 ANOS, EM PENSILVÂNIA (EEUU) E CONDENADO À PENA CAPITAL EM CADEIRA ELÉTRICA. 

NOME 

FÓRUM DA CAMPANHA EM BRASÍLIA: 
'SALVE A VIDA DO JORNALISTA MUMIA ABU-JAMAL -

PELO FIM DA PENA DE MORTE RACISTA! 

ENTIDADE/PROFISSÃO UF 

,. 

ASSINATURA 
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~ q u a1quer moment o. Eles ~st ao -:;onaen 3n~□ :~ ~~c c en~ e ~ mo rte? 

Humia Abu - -J;rnal . 8eriarnent ~ ~~ ~ ~jo ~ ~3. 1 ~ ~a ~ei~o . fo i 
-:: nc c:.i n:.:- :;.cio 8entado ':' rn 1.1 rna -ç;,o -::a d e san ~u '::: ::a -:C-8 '1Ul_'., 3. ·_: a ~3a . ~'Ja ~ om :::. 
~OCUt:!t. :--10 ~ent rr-J ri .=:i ~i.l:=.dé~.::.3. .. · •) CO ~::-' C) ~-':' ·J i.: -::.:: .!. : é\:1:1 \ ' ~,=-.u lJ-:ne~, 
:: om mú i::;::,i. □~ feri:-;;en:cs ; o a1a. e st 3 '-' :l. ·:? ~': e :? 01·-::::- : - : □ :: :::.3se i o p ro:,:::_:no 
à eie. ::: ra ~--:,uco :113.1 3 d as --1 rJ. a mann . .:;, -,,., ~.:::. __ ; '" ~'3 .:.e = e ~o~-:: d e .l. 9 81. -~ 
-:; rue l ~o rnada d e ~1 t o s e ba ixos do ~ ~rn~~ i 3 t~ - 3ci ~J~iuso r pa r a ~ 

c orredor ~i3. mo rt e - rie ~o rnem 0 a not ic i3. ~ no t::. e i :.. - =::.-ç enas começcu. 

Os fatos acersa do tiroteio continuam 0 oscuros. O que to 
dos c onco r dam - 0 que náo ~ mui to - ~ isto: Jamal. pern o itando como 
taxista. e st a v a taze ndo extra e m um c lube Próximo ~ vizinhança. _ _ .As . 
3: 5 Oh 1:.i-:1 :nanhà, -::nouanto :. ·_1scava passage ir-os-.··. ele ,_. i u s eu ir.máa. , ·. • 
Willi a m Coo k. sendo espanc .:!.cio por u m poli.::L:d l a.Par'ê.'ntE:-mente t r.at. a-: 
va- se rlo Policial F:3..ulkn e r, . ,Ja.mal saiu de seu t áxi '= a oroximou- Ae 
do homem. O tiroteio s ucede u -se. Jamal foi oreso ~ e ete meses de
pois. acusado de assassinato e m n rimei ro ~r au. s entenci a do a mort e e 
consequentemente enviado à Prisào EAtadu al Huntingdon. e 

O caso de Jamal ~ r ovocou uma . corrente infinita de sent i 
mento:=1 e contro'.rér2 ia... U tiroteio shocou· .. a- •F·il adé l f ia. a tordoou"? o.s ·· 
colegas de ,J amal e e niureceu a polícia. Seu .iu-lgamen to foi rápido·-e· 
caótico. marcado por explosões emocionais e . :algum.as vezeA con frontqs - ~
desconcertantes. Ele continua afirmando inocencia até ho .ie. 

Agora. com 40 anos. Humia Abu-:-,Jamal (nome de batismo: We_s:-:-.. 
ley Cook.). eêtá' no corredor da morte há. o n~e :ano:=i. As e xplica-çpee -::-: " 
sobre o ca.so estào longe de Aerem aceitas. Ex:perts criminal is tas 4?e- ·•·· ·• -
so pesados como Leonard Weins:lasR - agora advoP.ado d e Jamal - . .-~êem -~. 
eatudado sobre o caso. Em todo o mundo. cresce 3. massa de 3.tivistas 
e criminalistas trabalhando incessantemente para o bter um novo ~ul
gamento. Pessoas importantes como o Senador 1:arol MoE:eley-Br.9.un e .o 
ator Ed Asner t~em ~scrito cartas de apoio. Até mesmo a Associação 
Nacional dos Policiais NegroA e:=itâ dando suporte. 

! 
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ALTOS EMPECILHOS 

Jamal e o mai~ extraordinário inquilino do c orredor da 
morte: inteligente. ~rticulador e bonito. e le tem uma grande presen
ca carismática feita oara o A a nos 00 . Ele não somente tem suportado 
viver o i nferno da orisào, ma9 e le o suporta o btendo e xPeriéncia pa
ra sua causa. Em 1986. quando as autoridades da prisào tentaram for
~á-lo a cortar seus cabelos trancados. Jamal recusou com base em 
principias religiosoR/espirituais. Ano paAAado. em uma car ta para a 
THE SOURCE (Revista) ele descreveu como s ofre retaliacào: 

"De 1986 a 1992 (DE?.,. eu nào pude telefonar para minha 
esposa ou filhoA. eu nào pude comprar um livro la menoA que fossem 
livros sobre leis. Alcorào ou a Bíblia). assistir televisào. ouvir 
rádio. comprar estooueA de alimentos. nem receber o sa lário de as
aist~ncia aoR presoR ... Por vários meAeR. atribuiram-me o grau 
"Ha.x", mantido em algemas e controlado em todos os meus movimentos · 
todas as vezes que deixava a cela. destituido virtualmente de tudo, 
exceto os direitos legais ... Imaginem uma caneta-tinteiro virada pa
ra baixo para o interior de seu cartucho. cercada por um tubo claro 
e flexivel de plástico emborrachado. Imaginem escrevendo sumâtios. 
propostas. e ou declaracões com tal ferramenta ... lma~inem escreven
do cartas de amor. cartas de ódio ... Imaginem escrevendo. 

Imaginem também. que nesta época do próximo a no Mumia·Abu
Jamal deve estar morto. Apesar da Pensil,rània nào t~r e xecutado nin
guém deAde 1962. o Estado recentemente deu a Ben.i amin Terry , que tem 
estado no corredor da morte por nove anoR, a data da execucào pra 16 
de agosto. Jamal pode ser o próximo 
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HOHEH MARCADO 

Em outros tempo~ o respei tado e ousado ~o rna liRta da Fila
d~lfia. Jamal. era uma eAtrela c rescente na rádio n~blica. A Revista 
~iladêlfia c lasRi f icou- o como uma daR ''8 1 peeAoas para a ss istir em 
81". Durante o mesmo ano ele foi o presidente da Assoe i .::1.c;:ào local 
dos Jornalistas Negros. " Nós apoiamo:=i nosso pre:=iidente " , d is:=ie o 
grupo em uma declara(;:ào no d ia seP,Uinte ao ti rot eio . "E l e nào é so
mente o líder da nossa organi=acào. mas um .iornalista ta lentoso, 
comprometido com sua profissão e com nossa comunidade". 

Bill Siemerina. o aual en~ajou-se tornando-se a f or~a ma
joritária na Rãdio P6blcia Nacional. (e le ajudou a escrever os esta
tutos da RPN. está agora desenvolvendo o novo sistema da Rádio Pú
blica Nacional na Africa do Sul e na Hunari a l. foi o diretor do pro
grama da e sta(;:ào de rádio na Filadé l fia WHYY (ago r a WHUY1, onde Ja
mal trabalhou. "Gunado isto a conteceu" ele d iAse. "todo s f icaram 
·atordoados. c hocado . .:i . Jamal era um ,jovem extraordinar iamente bri
lhante e talentoso ... ele era uma potencia e forca individual, com 
uma das melhores vozes. ele tinha habilidade e inteli g~ncia para ter 
continuidade e ter se tornado a áncora da Rádio P6blica Nacional. 
Foi . uma era quando ~ornaljstas não-brancos e:=itavam s ome nte c omeçando 
a penetrar em novos espa~os. Jamal, como um d~les. teve uma vantagem 

-

e perspectiva. "Dê uma leitura casual em qualquer um dos quatro pe
riódicoR da cidade" ele escreveu certa vez. ··conte os artigoa que 
expõem os interesses "ne~ros" ... elea aerào escritoR do ... ponto de 
vista branco. Branco em todos os sentidos . para nós "autoridades". 
"governo". . . A mídia é a porta-voz de informações . medos. espera.nca$. . .:,-
e aapira~àes do povo branco". . 

John Barth. o atual produtor do~iHarketplace. Rádio PúQliçQ, 
Americano e antigo reporter da WHYY. lembra a qualidade do trabalho 
do jovem Jamal: "A estacào tinha feito premiacào na cobertura da vi
sita do Papa à Filadélfia. O segmento de Jamal envolvia ir ao pátio 
de uma piscina no norte da Filadélfia ao mesmo tempo em aue o Papa 
estivesse no éentro da cidade. Foi realme.nte uma· matéria rica Et~ri:,e ,.1; 

ravilhosa sobre como 1/4· de -milhas do centro da cidade. a vida .:..J:i~Q -., 
mudou nem um pouco - aut:entico Jamal". 

O trabalho de Jamal no rádio deu-lhe um perfil conceituado 
na Filadélfia. mas seu respeito na comunidade neflra do Norte da Fi
ladélfia data dofl anos 60. Guando adolescente ele serviu como Minis
tro-Tenente de informacoes para o Partido da Cidade, os Panteras Ne
gras. Quando o partido comecou a deRmoronar-se. ele partiu para a 
Universidade Goddard· em Vermont e retornou à Filadélfia come~ando a 
carreira de radiodifusão. 
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Jamal reportou uma extensa s~rie de edicões e eventos du
rante aqueles e.nos. Al~ns de seus melhores traoalhos abordava os 
ataques po liciais às regiões oreedominantemente de o rgani::acões re
volucionãrias nearaA da Filadélfia. MOVE (cu~a a história de con
frontos ~om as coações da lei cu lminaram e m 1985 com a polícia bom
bardeando a sede da or(;'.ani::ac ã o e a incineracào de muitos memb r os e 
seus familiar es l. .Jamal a companhou o cerco policial de 1987 e a. 
eventual des truição da sede da MOVE . Ü A ~ulgamentos subse~uentes dos 
membro s da MOVE lum tira fo i morto quando a sede ioi a tacada ) e após 
suas condenac;:ões. enfrenta ram ruínas e pancadarias na própria pri
são. 

A históri a de Pante ra Ne~ra de Jamal e sua reportagem so
bre a MOVE Podem ou nao te-lo tornado um homem marc a do. e ncarcerado 
na mira da Policia da Filadélfia. ~orém anós o assassinato de Danny 
Foulkner. seu oaEsado oolitico. sua visão politica e sua a ssocia~ão 
com a MOVE teve tudo a ver com o curso de seu j ul gamento e. todavia . 

. com a situac;:ão que ele se encontra hoje. 

DIGA AO JUIZ 

Jamal sofreu um ferimento à bala quase fatal na noite do 
tiroteio. Ele gastou a s primeiras semanas recuperando-se . Estipulou
se a fianc;:a de $250.000, ievocada e m Re~uida. ~nauanto iAso, os pro
cedimentoA legais que confirmavam sua condenacáo prosseguiam. 

Por tudo seu julgamento fot ·caótico e f rustante. Inicial
mente. permitiu-se que Jamal atua-se como seu próprio advogado. Mas 
durante ·a selecão dos jurados Jamal foi afastado do tribunal. sob a 
alegac;:ão de deAreApeitar os procedimentos e foi deAtituído do direi 
to de representar-se. O Tribunal apontou-lhe um a dvo gado. Anthony 
Jackson. Jamal op6s-se à repreAentacão de Jackson, requerendo sem 
sucesso que o líder da MOVE. John Africa; fosAe Aeu advogado. 

O Tribunal também concedeu à defesa meros $150 para inves
tigacões preliminareA~ DespeAas em caRos puníveis com a pena de mor
te podem chegar a seis dígitos. de acordo com o advogado Robert Bry 
an, de ::ião Francisco. um perito em queAtÕeA .iudiciais. Os $150 que 
Jamal teve que dispor - r,ara testes de balística, inveAtigadores 
particulares. avaliacões psicoló~icas. conRe1hoR de peritos ou tes
temunhos de qualquer espécie - foi uma brincadeira de mau gosto. 
A 1 ém do que. Jamal estava atrás das t{radeR. o que dificultou extre
mamente a ·prática de ·sua defeAa. 

Jackson não havia oeco nenhum caAo punível com pena de 
morte antes e Jamal nem resr,ei tavl:1. nen:i confiava- nele. E na Filadél
fia crescia a repressiva soberania do comissãrio de policia Major 
Frank Rizzo. pedindo a presenca na defesa de John Africa. foi infla
matória - seria o eQuiva1ente a trazer YasRir Arafat a um Tribunal 
israelense. 

1 
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Não demorou mu i to para o de Aenrola r dos fatos. A p romoto
ria usou 11 alega~6es pe remptórias para r emover jurados negros po
tencia i s. e c om Jackso n na lidP.ranca. o júri foi fo rmado . apesar d a 
Filadêlfia se r compos t a de 40% de negros. no juri havia 10 brancoA e 
somente 2 membroA negr os. um dos quai s seu melhor amigo. um ex-poli 
cial havia Rido baleado e portanto ficou incapacitado para~ profi A
são. e outro que oueAt ionado disRe "Eu não poder ia ser .iusto para 
amboe os lados"; e uma ,i urad-::1. altern:1tiva c u.ia marido era um poli -
eia! da Filad~lfia. 

A promotoria deliberou o caAo em Rete diaA. Depo is de en
trevistar 125 testemunhas potenciais. eles a presentara m somente qua
tro. O teRtemunho mais comprometedor veio de uma proAtituta que 
afirma ter sido testemunha ocular do tiroteio. Seu testemunho no 
Tribunal c ontradisse elementos importanteR de uma declara~âo dada 
por ela a um policial previamente ao jul~amento. Ela tinha 60 pri
s6e~ por prostituicã o, assim como a cóes ~udiciais pe nde n tes c ontra 
ela. Outra. prostituta testemunhou no Tribunal que a ambas. à e l a e à 
primeira. foi ofe recida i munidadP. à prisôes posteriores, se elas 
testemunhassem contra Jamal. 

Embara~ada por falta de tempo e f undo~. a defesa ficou in
capacitada de locali::ar testemunhaA chaveA. De acordo com os a rqui-
vos do proceAso. o advogado de Jamal. Anthonv Jackson. disse a o 
.iuiz. em audienc ia <1ue havia uma testemunha que diz ter v i sto outro 
homem. não Jamal. sair correndo do local do crime. Jackson, que n ão 
tinha o enderece da testemunha, n ã o pode traze-la a o Tribunal. "Eu 
fui levado a essa situacão" , lê-se na declaracão de Jackson datada 

-

de 30 de .iunho. "Eu não tenho recursos e n a.o posRo pai;;;\ar um investi
gador. Eu Lenho que correr .9.trás por conta ,.própria. Este é o . meu . e 
problema". neésa altura. Jamal e ,Jackson ambos solicitaram ( sem su
cesso) o afastamento de Jackson do caso. 

Os obstáculos encontrados por Jamal e seu advogado condu
ziram a __ uma defesa que. à principio confiou na índole da:=i testemu._ 
nhas - r>essoaa que comprometeram a -c-eputacao de Jamal e seu prestí
sio -profissional. 

Sonia Sanche::i:. poeta, escritora e educadora, testemunha .. de 
defeRa, que t1avia - como o promotor Joseph Mcsill, posteriormente 
reasaJtou - dado declarar;ões a um livro chamado "ASSA1'A SPEAKS" <As
P.~ta Fala). O livro foi eRcrito por ARRata Shakur (Joanne Chesi
mard), um revolucionário acusado de matar um oficial de polícia de 
Nova Jersev. Hcgill usou a ocasião para especu~ar perante o jüri que 
8anches era amiga de "COP KILLE:R!:i" ( Hat.adores de Tiras 1. 

A mesma linha de ataques ressurgiu durante o segmento fi
nal do ~ulgamento. quando Jamal. a~ós condenado. exerceu seu direito 
de falar para o juri.Ele procede direcionando uma severa critica ao 
desenrolar de todo o julgamento. O juiz Albert ~aba, irritado. disse 
que Jamal havia - tornado-se uma vítima - Jam~l eetava no roll de t.e.s-
temunhas - - estava aberto para avalicão revée. -e·· - • 
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Em trente ao .1ur1.. o promotor Mcgill pe r RUnt ou 3. J amal 
poroue ele deArespeitou OA procedimentoA d o Tribunal e po rcue ele 
l evantou a voz para outro ~uiz durante a A audi~nc 1a s preliminares a o 
j ul gamento. ~le. o promot o r. e n~áo reprodu=iu uma e ntrev1Rt a dada 
por J amal. quando o mesmo t inha 12 anos d e i dade. e n~ ão me mbro d o 
PARTI DO l? ANTERA::i N~G R.AS. a o !?hiladelphia. lnquirer. ,J amal :o i queA
t i on a d o s e havia .'3.i i .rma.do qu e " rj PODER l?ü í ,ITI CO CRESCE L•ú 1~At-lü L1E UM 
REVOLVER " ( Aloç:!an 3.do ta.do pelo s Panter9.s ~le gra s l e ''.'..'000 ESS E PODER 
DIRECI CJ NA - ::;E PARA 'J PO \JO" . 

Em uma e ntrev i sta e m vídeo ço r ChriA bra tt on e f>.n rne Gold
eon na sala de visitas da Pr i são Estadual Huntingdon. J arnal recorda 
aqueles momentoA: "A palavra Pantera Negra tem s ignificado ~ diferen
tes para peAsoas diferentes dependendo de suas perspectiva s, depen
dendo de sua históri a . dependendo de sua o rient a ç a o polític3. . O pro
motor sabia disso e~tremamente bem. Isto íoi usado oara t r a 3 e r a pA
na de morte. Ru senti quando atin~iu o jüri. foi c omo uma carga elé 
trica. Pow!" 

Foi uma a tuac;:ào subversivamente brilhante d e advocacia. ~lo 
µnico testemunho de Jamal.. ele foi P intado como um militante negro 
~ue ePperou toda a sua vida Para matar um oficia l de pol i2 ia. Não 
foi considerado o fato de ele ter somente lô anos na época da entre 
vista. gue nao poAAuia antecedenteA c riminais. ~ue posAui a nível s u 
perior e que tinha uma carreira riroiii=:sional respeítada . 

Com isso o .júri Aecuia a deliberar :=fe Jamal deve ri a ou n ã o 
receber a pena de morte. EleR deliberaram depois de 03 sema nas de 
reclusão: Era uma sexta-feira. 3 de .iulho e o lcinao final .de semana 
estava . apenas comecando. Não houve surpresa quando o júri · retornou 
horas depois e condenou Jamal por assassinato em primeioro ·grau. No 
aibado. 1 de julho. o júri sentenciou Jamal à morte. 

Oa elementos que comprometeram politicamente o julgamento 
de Jamal foram únicos no seu caAo. Muito dos .iulgamentos c oncentram
se nas burocracias criminais que a popula~ão negra e pobre experi
ment~ de fato: a composicão racial do júri; a defesa interceptada 
por falta de tempo e dinheiro; a promotoria baseando-se em testemu
nhes duvidosos; os réus lidando com advoaados inexperientes e talvez 
não confiáveis (Jackson foi posteriormente afastado do caso, por 
questões não relacionadas com o jul~amento de Jamal); e um juiz cu 
joa motivos são questionáveis. O .iuíz Albert Sabe, quem por anos, 
foi um oficial de coacão da lei. Aentenciou à pena de morte 31 pes
soas m!:l.iR do que gualouer .iuiz em todo n l>l6 ia. Sendo somente 02 
(duaa, dessas pessoas branca~-

. 
. ; 
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GLORIA: 

JoReph Hcgill. agora e m práticas particulareR. t em um mo
desto escrit.ório no centro da Filadé l fia . J.1uas placa:=; esta.o pendura
das como troféus de Aoftball. na parede acima de AUa mesa. Uma da 
Ordem doA Policiai A (com a ~ual Hc~ill tem uma rela~áo d ireta); e a 
outra é aAAinada peloA a miaos e famili ares de üannv Faulkner. Ambas 
parabenizando-o pela vitória no .i ul~amento de Jamal. 

Inicialmente não d isposto a f alar. Mc~ill se s olta ao nar
rar sua verAão do o corrido na noite do t i roteio. De a cordo com Mc
aill. Jamal viu seu irmao e m u ma alte r cacao com o policial Faulkner. 
Apanhado pelo momento. ,Jamal e stacionou seu c .9..rro e correu pela rua 
P.m dirP,~áo a amboA. Guando se aproximou dos dois, ele tJamalJ sacou e 
sua arma e atirou. 

Levantando-se de sua meAa. Hcgill e ncena o tiroteio no 
meio de seu eAcri tório. exatame·nte como fe3 há doze anos a trás. Ele 
imita .J a..mal . brsco eAtendido, a tira ndo e m Faulkner. Entáo ele mostra 
Faulkner. contorcendo-se e m func ão do disparo , baleando Jamal. 

"Naquele momento". Hcaill salienta, re:terindo-se ao momen
to após o prime..i.:-o diAParo c ontra Faulkner. "ele (Faulknerl poderia 
ter sobrevivido. Ele caiu de coataA e Jamal atirou entre seus 
olhos". 

A versão de Hccii ll dos fatoA ~ não é soment_e a versão ofi•- · 
cial e a usada para enviar Jamal à pena de morte - mas a única 
vereão. Até ho.ie, nem Jamal . nem seu irmão. tiveram uma explicação 
detalhada do ocorrido em 09 de dezembro de 1981 . 

: Até aonde podem ver oa muitos aliado.s de Jamal. seu .iul:g_a-:-~.A · 
mento foi uma fraude. Pam Africa. membro da MOVE- e coordenador&··-· da: • · 
Campanha Internacional dos Amiaos, Aliados e l<'amiliareA de Hum-ia 
Abu-Jamal. dá sua verAáo: "Eles queriam--, O.i sile ncio de Mumia", ::1.1ie l.a :-:. ..1. 

lembra. "Eles vier.9,m com o velho c l á.ssico: Vocé promete comportar:-_se _ 
de acordo com a lei?" E Humia disse. "E:u farei o que for certo ·''.· - - · 
Quando le-se sobre i:=1to nos .iornais, parece que Humia estava silen
ciando. E nunca se eAclareceu como. 

John Barth cobrlu o .iulaamento de Humia para a WHYY. ".'.I'o_çi_o 
o .iul~amento", ele diz, "é alQ:o que nào se ea<1uece facilmente. Foi 
muito truetrante. E:le não dispõe de defeRa e ficamos impotentes 
diante de Mc~ill com seus sloaanR . Aobre a MOVE. O julgamento tornou
se uma parte de uma encenac;:ao política. Você prosse~e dizendo: "Va
mos lá. Jamal. Junte-os. Você eRtá condenado à pena de morte" ~ 



,,. 
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Se nadti, ~~ d ifi c u ldade s d~ a tu~l s i t u a ~ão de 
dei:-:.9. r :!.I!l i ncapaci t :1.d o rie discutir s eu c :1.so com ,'3. imore nsa 
opiniao pública e m ~eral. Ele recebe poucas visitas e ntre 
t amiliare!"l e edvo~adoA. Todos Ofl dem.:1.is d evem ralar c om ele 
l a do d o vidro d a Bal a d e v isita doR Presi d i á ri o s. 

J a.ma l. o 
e c om a 

2.mi~os. 
do outro 

Ele falou recentemente atra,_rés de um ré.ài o - t :::-ansmissor. 
com Noe l le Hanraha n. que s upervisiona a r~çião c osteira p r óxima à 
pri sâo. "Eu na.o a cred.i to o ue com a preedo min à.n c 1. a t r a n c a na .iúri. 
teri a ie ito a lç:!Uma d it e ren~a. se e u e meu 1.!"mao ti v e ~:=1 e mos t estemu
nhado". :1.firmou .J amal. " Eu acho que ... o caso está àeci d i d o c om a 
se l e c.io d o .i úri. ~lo c aso de P..odnev Kin~. c onÍundem- se n o s sas cabe
caa, q u a ndo ouve-se "a b:=1olvido " . Quando v e,io o .iulgame nt o d e Hodney 
King ae semelhan~as eáo notáveis. 

V07. DA PENA DE HORTF. 

"Eu continuo um ,jornalista revolucionário" , a firma Jamal 
no video Bratton/Goldstone. e rQuendo os PunhoB fechadoR e a lgemados, 
através do vidro. " Eu escr-evo para qualquer- um e e u e At o u questio 
nando a minha conde n a i;: a o, ciuesti o nando a sentenca, b r igan do pe la mi -

. nha vida e br:-igando oara criar unvi revolu~áo na Arnér-ica". 

Jamal está à diflPOAic;ao do r:,úblico em ~er-al. através do 
projetor de rádio da prisão. Hanrahan o contactou e m várias ocasiões 
noe últimos dois anos. aravando reportar.ens e coment á rios que ele 
chama: "Do corredor da Mor-te. talando Humia Abu-Jam.9.l". estendendo a 
tôdo o nordeste da f;aiifórnia. através da eRtaçao 0e r-ádio KPFA .· e 
para GO eetacões inter-nacionais. 

Se ae afirmacões e comentários de Jamal sempr-e incomodara
ªªª• euaR reporta~enR do corredor da morte aparentemente a dicionam à 
dinamite social. que mesmo alguns companheiros do Rádio Público .Na-
cional (NPR> acham difícel de aceitar. - · 

Neeta primavera. Ellen We is~, produtora . executiva do prp,- ~.:.: . .':.. .::. 
~rama. "Fatos Consider-ados" da NPR. diri~iu uma série de seis comen
f.ário:=i mensais de Jamal - gravados de Huntin~n com o acordo de ,..que, •· .. .. . 

seu caso estava tomando propor~oes ilimitadas - para serem apreeen
tadas em seu show. Hesesde prP.para~ão, anúnciosdaA séries toram no
f.'1.ciaR na sextà-feira 13 de maio. Prontament~ ... a Ordem dos Polic;i.~,:,. ·
da Filadélfia. ofendida. entrou em cadeia de rádio com um comerc~al 
impelindo oe ouvinteR a não apoiarem a NPR. tio domin~o. 15 de maio, 
o editor-chefe da NPR. cancelou o show. 



A abertura d a NPR. t e m conv e r c ido a o caRo d e Jama l. a brin
do c aminho a oA ~euA a liado s . l 'oré m. c om· a data d a e xe c u c a o à e Be n ,j a 
min Te r r y. J a ma l. pode ná o d i Apor d e muito t e mpo . To das a s s u a s a pe 
lac ôe s esao taram- se . J a ma l a i nda tem uma chance d a rea bert ura d e seu 
c aso , pree nc he ndo o qu e c hamam de PCR~ \ Re~uer i mento d e Rel a x a ment o 
da f' re - conde na c;:ão ) . c om o EAtado. ( Todavia. na his t ór i a d a Pensi l và
nia. nenhum condenadn à pena de morte. recebeu o direito a esse re
querimento J . Se o Es t ado o po r -se a e s te r e l a.s.::ame n t o - i s t o é . redi 
mir Jarnal da oena de morte e conceder - lhe um novo ,julgament o - ,Jamal 
ainda tem uma ültima c hance de e ntra r com uma petição a u m novo ,jul
game nto nae Cort es Federais. 

Jane Henderson. uma a tivist a de Harv land. c ontra a pena de 
morte. com a campanha "J uetic;;a Iaual par a OA hstados Unidos". tem 
direcionado eAfor~os importantes para o caAo de Jama l . e m virtude da 
ur,..encia da sl.tuacã o "Mumia pode s er executado a <..1ual~ue r momento" 
el: afirma veementemente. "Com o apoio cref'!cente à . pena de morte. 9 
seria i ngénuo acreditar que n ã o acontecerá. Se eles estão prontos a 
executar um articulador sem rodeios. como Mumia . e specialme nte com 
todap, a e oueet.oes c rimi nais levantadas no .1ulgamento, é Primitivo. 
Certamente e sse fato. abrirá caminho para outraA e xecuc ó e s . 

O advogado de J amal. Weinglaee. disse recent emente "Todas 
· a.e apela~õeA de l1umia esaotare.m-se. O fato é ~ue , s erá uma barra 
·conseguir um novo :iulc;amento. 1.:/Uan(JO vemos o cenário naciona l temos 
dois caeoe: Garv Granham no Texas. (quase e xecut a do e m 1993 , ape s a r 
daR eviodencias esmaaadoraA de Aua inocéncial e o caso de Humia Abu
Jamal. Se estes dois homens forem executados. teremos um espetáculo 
com~ em 1936. quando 01 peesoas eram executadas semana lmente. 

QUEM SOU PARA QUESTIONAR? 

Há recentemente 2.842 homens e mulheres esperando e xecução 
nas prlsÕeR americanaA. e de~tes, homens afro-amer icanos - menos de 
6% da popula~ão do país · formam 40% dos presos. O caso de Jamal é e 
como muitos: ele compartilha da mP-Rma baAA, é ne~ro e foi detonado 
pela justica branca. Em uma carta para a Revista The Source. ,Jamal 
disse: " Eu Aou· eia or,iniáo de que todo presidiário negro. é u m preeo 
político. prisioneiro do siAtema político, construído e mantido so
bre a desvalori::acão politicados negros " . 

MA'l'ERIA EXTRAIDA DA REVISTA "TH~: SOUHCI-:" . 
OUTUHRO DE 189'1 
POR J. H. TOMPKINS 
TRADUZIDO POR: ELIRNE HOCHA 
DEZKHBRO DE 1891 
HRASILIA - DF. '.' 

"- ~ -·--•! . .-.---~--- - -- ·- ··- --- · 
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CRIA O "CENTRO DE 
R.D:RlÚ;NCIA DE DIFJJ:ITOS 
HUMANOS " - "C.R.D.H." 

CONVÍtNIO DE COOPERAÇÃO :MÚTUA, visando a CRIAÇÃO e o PLENO 
FUNCIONAMENTO do C:El'ii'RO DR RKFRR"fl:NCIA DE DIREITOS I-IIJ1'1IANOS 
(CU.DH), 'llle entre &i ce.Lbrn, ! ()D Órgn'.ol.l e Ent.LL1<le3 nbai:xo d :!J('.Iitc 'l , 09 qnais, per 3ia:t1s 
rnJ)rt.-Rtmltu.tcs 1úgn;;.1ári s, nju,;tnL. e co.nvenciomnn o quo rm 1;ne;oni.rn ex1 re~1so n~s 
cl~.11:-.i11ht~ e c0n...li\;ÕGJ stbt ,;!llt:2::J, <tt,i,~ ::.é c,lAJg,t\.1 ,\ cuüJ.prh' co.;·iip!.l~vdm.c.-ite ::i C;Sl!t,!ri1·:, de 
c,1~Ja rnn: 

CLAU8 lLl H.H!dElH.A-. DL nr .i ~TO -

Cr,n:;fhti OBJRTO do pr€:,;Hrr,le CONWNIO , a CRJ .. \ÇÁO t, o PLENO 
l1'UNClONAJ.á"l:~t,ffO do '1CDIH1"1• ,,.ujM utividude:!l , ge~1tílo e d t1r1.d11 ümç{'ics int,.::n.llig, 
a,l 1ú.n.i lra.t1virn e d,;, .J i.rTito) r,\;ri;;o rr JuLmontl,d,.s p\ r mn REG,lVIENTO, 11 Ber <..Lborndo, 
volr.do, 11provado e puli!.ic,,d\.) pd '>!:'I e·i:.J lviembros, pura que surta os efeitos kg1, is. 

CL.:\.lJHUL:\ S.ti,GU!'DA - DA COfdJ 'OfüÇl O DO ºClll li"·-·. 

O «CRDH" 1:.c1A gerido p..">r um Consd h.o de Represent.an:tcs dos órgífos e Entidades 
co.nvcnent:t,s, m:-.u.Jo, O l (Uin) Ti.i.1Jl1I e 01 (urn) Supfonte por Órgifo ou Entidade, não 
im1)lk:u".i ·1'~l~, "'" '-'·" f "~-.re.r1~n:·1":'·l><o " r,c, r .. ~,-t1·.,,1·p11 " 'i'i,,c, ·l·'01n ~J·,,:1·1·l'l" " q'1"1--,1.o~ ·ut, ··l·~ . • J , l,,<J.:.otl c1. .:1t.. l s.1~.tl e lt.> i'l<h. .\., u 'fUt:a t 'tJ la. 11 V 1 .L \'. lj, a l 1. tl t.jl.iLl u u, 
nenhuma rem\mornçlo. 



2 

CLAÚSULA TERCEIRA - DA DIRE,TORIA EXECUTIVA -

Paro o encaminhamento e o bom andamento das atividades do "CRDH", seré. con.stituida 
uma DIRETORIA EXEC.1JfIV A, composta de Ol(um) Coordenador, (um) Secretário e 
Ol(um) Tesoureiro, com atribuições fundamentadas no REGIM:F..:NTO, não implicando, 
igualmente à Clusula Segunda, a qualquer titulo, nenhuma remuueração. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIIlUIÇÕES -

Ao "CRDH" competirá as seguintes atribuições: 

A) A nnrus.lo e a co ''SCil~NT'I'.l ... A.ÇÃ.O do:1 prcc:.:itofi e dõH \'iÜüfêS tHüicü~, tll,, rnis e 
p,,l: !ic-),'.I qu1) onvolvt·i 1, d:,.-d ,.i c.u Üh..liftil1Hn~ntc1 A Q ~ 1R,-;T;\O DOS l>fH.EITOS 
lllfl\í-H~"GS , qu.::r 0 ;1 81.in. tiL•.)l,::. , , ,; t iipitianér,t~ t;dl ~.iti·•ia, qut:r na :rn.tt p.,_t.fü~a d i.rda, 

1oclmna 'i.k11 e- .uei. ·-1w dv vioL . /-::1 ,,; 

D) 11~.c.ell'l)i fp~,.,ixa'f, de,;·1'JH,.:' .. W t, r o1,!ivõos, vm iY.tis e escrilai,, du (1Ualq1;or cidad~(o ou 
entUude, 11e ·i 1.1:..o ()_Ue flt1ôn.;,. ,14, ()_1 .e d;t:iUn respdtn à violaç.lio (lm 1m i.e.t,çi1 dr:) d)s ditt:if.L,5 , 
d: 1 0;;~J m, 11 cn.:. ;.n e 1.hü·· fo.,s -. d\,viLlü t~üu min!ut.11,;.~üo. 

C) Proce,{Jt,r i;Üi{li,'.Jh1ci«H, odúiVl,,UJ.3 com iI.,leiossados, 1wlicitar e aeo11,p1.mhnr a ir::, !.. urnç.l(,) 
de i qntritos e prc":t:!! os, 1"X;d11:1r c.:011:Lúbs e ententl.Í.i&.nl.os com nutoridt"ti:k ·:s p( b!ic.'.l~ 
c,,1.1t.rl ituid,rn, b~m como, dM q it.-iJ~,rn e di::núnc11\:; nprns~11tndas, ou qm,\ chegn.rem ao se:u 
conli.ê(:lll\{;iÜü, eo1n0 l1.m1hibrn, fod,,.:~ ,u pi nvidfa1cias ctihivcis ao fid ct 1n1pr.imento du9 
cil~d i\WJ a que s~ prn_r;í'k;; 

D) Elal,ornr tr.d:xtl!1c,:1 e1,-c1):osJ ;)íülfü.rvt'r · par lici.par d , :,em.i1u,.fr,.ri, congre1. ffüR) i,ultml.rn.a, 
'(X;S<'iub1ri: e out-.-a~ alhri.d;ld,;s qne estinrnlitm o esi ludo, a divulgaçAo e o re:ipeito às queslí.'k'. j 
vin..::ulada1:1 nos direiü .1 > b m,m~is; 

E) Cooper r e prnmovor o Íüü.1 d~i1.1l io com 01. trns orgaHizar;oes 0t1tndua.ic11 u:1n om .1!J e 
ink n:. cfonai i.1l J.)t:npt\l iuetidit, c:c-r .. , 11. ,kS :s. do dhdto.; Lurn11r,cs; 

F) Cdru-, e mimtGi' at t lizHdo, mn 0;;11tm de Docl. menta :ão (CEDOC), o 1de ~tj11m 
si11tenmlizndos dudobl sobre ckm '.u e :aH o qu1.,i:i~ns quu tomar conltcciuu . ..nto ou quo U1'.):1 ft,iem 
apre!llent <fos, co.tr,o üm:,J,c.:n, dt~ k i(bs 11s provid~.nci11s ton.'lltdaiY, olém de o 1tre.s 
mru.Jifos lt-iç.õ êlB maifi froqi){füh:s de, \'i\,:l,'.1.Ç,lfo dos direitos lm.rnIU1\,:,; 

G) Criar Convênimt com Errtidu.des públicas e privadas, nacionais e/ou intcrnncim.mis. 



? 

3 

CLÁUSULA QUINTA - DA INFRA-ESTRUTURA E DOS RECURSOS -

Cabem à. SEJUC e à OAJJ saro tir a inftn-estrutum básica necessária no funcionamento e 
às atividades do "CRDlf', cabendo, subsidimimnente, às Entidades Convenentes 
contribuírem com os recursoo hun1Illl0~ e/ou materiais compat1veis com as suas respectivM 
estruturas; 

CLÁUSULA SEXTA -
✓ 

Os Membros do uCRDlf\ no âmbito de sua repre:sentatividade, quer 1,.0 Comelho, quer à 
fre:ute dos Órsãos e EnticiadeB que representnm, empcnl ar-se-ão junto ao Exerntivo, ao 
Legfa!ativo e ao Judiciw.triú, pA ~.-i.~çãú ~ i.1,attthi:;ão do "Conselho de Ül1...ft: :.,f! Jca Di.:·t.itüfJ d11 
PcsBoo Hui .uia,,, · 

( 'I I J'- '1Jl' il "'j' 'í'I{ .. 1 ·r , ( . f " ' .• u· r·· ,u· , . .... .. . ,r'\. ,:::,; -~~ ~ . \- .a./~ ... ... , ~ t . ' U, .. ,J .\.,,~) \ .. 11 '. J~ -

&;jn por B; )ititiH;tt,,, ou por indi,_.a..;:i\'.ü de Zt1:;umn •)1, tidn.fo convrnrnto, m:.sd p0n1dwJ n 
ii ,dlb .. 'o lk t}lt:llqn~:l'. t':1;1d1dt. Ili , f'· \'~.: ,d ak Cü::--rvl~bilO, (b.,de C!,l h~ n p.t\ •Ví1Cl1! p lif '/./3 (d,)Ü 
krçiJs) dt;-&m1 • t-h,~nbro::~. cm. í.i !~) ;!1;') '.10\'Q :icr rcgrl.m11.:-rihido C\..!11 antu:edr'i1ciu !:tL,;n: :.t dw 
6l.) (' ·•. ' •" ! ' º , ' 1 ' e· • ,:,.:, ·,Jt , 11.u .i) U; Eiu, 

CLÁUSULA OffA 'VA - D1 VtG ~:NClA -

O pn:;_;i::.r lt CON\.r:ft.NH) vlii.:rü lj(_,r prt1w i.Ikid i;:1·.nti.1,; du l odcnd ), a l1li..:.dqut.t' te1upú, ·por 
cxt.lW:iVa ddü.>e,;lt_;ão d,.., ·i;3 dv. fi~: ~ ~v-fca Lm;J, .lüf &fl,ad.J. 

01l ca.rns orr.iits.:;a qt.c &u girGH !1i:J c,C1..l{'\11;l'b d ato Cü~ '\ .- ftNl O, s.01ifo :mli ci .;.rmdo1; d 1.;i 

COhlHrft ttcorv.iu pdtlí, p.a rt<i.":!11 . 

vrr·, ', 11 ·r ,\ ~ 1·: -, J . '\. H. _;s, DE DE 1995 . . 

SRCRKI'A.r IA DR E,:i'f 1;.L) .DA JUSTIÇA E DA CíDltit.\NJA.. 
SEC1~!i/fi-\IUO DE ltSTAHO 

Di!~FRNSORL\ PÚE LICA DO ESTADO DO ESPllUTO SA~í'O 
DEl•'•ENSOitA PÚliLICA GER~L 
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~fINIST.ÉRIO PÚBLICO 
PROCUH.ADC R Gli:RAL 

ASSKMitLÉJA LEG1SLATTV A r,o E. lt SANTO 
FRE,:,IDfNCIA. 

✓ 

onnm\I DOS ADVOGADOS DO DR' .SIL 
SI~CCiü!'.fAf, no F.SPh1ffO SANTO 

·, )'{_( C i~ . ·, fi' J•J1'ºli' 1 =, L•- h . L_," 

UNn·tJ~} ,InAnt 'rro~(RAL no rsrütn o a!J:tro 
h_gff{_ti( 

tIJ<J'I/LFt. : ... ~.d.DE Dit Vi.LA. VELHA 
1:l"i~K1'CHt GiUlAL 

lHO\"iMENTO NA:.C f.NAL l)(,E nnun í'OS IaHrU.NOS 
f .H' .. ESfDkHTE 

n. ,.,,, , ,(\!'[', ~1 CA'º·(''Ji'}]· r'n-:.lf "'· .1. t \.,,~ .l . ,, Jl't .fl _ . , _,, _1, .,, .. . V \._l-,..li..!-1. 

P1,:a11t.Ei!iiF.NTAN.ffi 
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lçiraja Católica Apoe\ólica Romana 
lgr0ja Episcopal-Ang licana do Bra~ il 
lgrc, ja EvanQ ~liCJ ó.a Confi&s!io L,Mrana no Bra:.11 
Igreja Mctod ,:; l;'I 
111reJa Prasb iteri an;. Independente do Brasil 
lgr9ja Pre:ibitorian il. Unida do Br .. sil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

P. 0 1 

Sa lvador, 30 de novembro de 1994 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
SECRETARIA NACIONAL 
a/e Valéria Getúlio de Brito e Silva 

Prezada Valeria, 

Recebemos ontem, no final da tarde, seu fax renovando o 
convite feito pela Coordenação do MNDH para participaç~o da 
CESE na próxima reWliAo do Conselho Nacional, de 08 a 
11/12/94. 

Estamos com dificuldades para confirmar nossa presença, wo.a 
vez que haviamos acertado em nossa reuniao de Goiânia, dia 13 
de outubr o, e você confirma por carta de 21 dess e me smo me s , 
que a CESE receberia pareceres e sugestões sobre o processo 
avaliativo proposto ao Movimento. Em sua carta, e~tava 
previsto que até no máximo dia 28 .10 os regionais deveriam 
enviar suas reações e a CESE receberia em seguida. 

Até o momento, e já passou wn mes da data previ s ta, não 
recebemos nenhum posicionamento do MNDH sobre a que s tão. 

Entendemos, também, que a partir dessa posiçao, seria 
programada a reunião de dezembro, de forma a destinar parte 
do tempo para a discussão especifica do processo avaliativo. 

De ,nossa parte, prepa:r:-ei informe de nossa reunião para a 
equipe(cópia anexa), fizemos discussões internas, propusemos 
vários nomes para indicação como avaliador externo e chegamos 
à uma proposição. 

Todavia, tivemos re~ções isoladas de regionais, sera. qualquer 
oficiali~aç ã.o ~-.. 

Nossa equipe, juntamente com Enilson, considerou novamente a 
questão, hoje pela manhã e concluiu estar existindo, por 
parte do MNDH, aparentes resistências ao processo avaliativo 
com acompanhamento de avaliadores externos. 

Rua da Graça, 164 
Salvador • Bah ia 
CEP 40080-410 

Caixa Postal 041 
Salvador• Bahia 
CEP 40001 -970 
Br .. 

Telefone: (071) 336·5'157 
l'ax: (071) 3J6-0733 
E•maJI: ce6e@ax.apc. org 
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Como a maioria das entidades que recebem financiamento 
externo, a CESE enfrenta uma forte recessão orçamentária em 
torno de 30% (incluindo a perda cambial), o que nos obriga a 
enxugar o próximo orçamento. Nesse sentido, haviamos 
programado avaliações dos projetos apoiados há vários ano.s, 
no l?EP- Programa Especial de Projetos-, buscando fundamentar 
nossa posição de continuidade do Programa como tal. 

- .. ... 

\\

Lamen,t.amos essas circ~stáncias e nos sentimos em situação 
dificil quanto à definição de rumos para nossas relações com 
o MNDH a partir de 1996. 

Seguimos fortemente comprometidos com a luta pelo respeito 
aos direitos humanos e dcreditamos que o momento atual exige 
açôes incisivas contra as a.rbit.rariedades e principalmente 
contra uma tendência que se fortalece no sentido de resp~ldar 
o arbitrio, o exterminio, o desrespeito aos direitos mais 
fundamentais do cidadão. 

Esperando que possamos brevemente acertar nossos pas sos, 
enviamos nossas saudações fraternas, 

Enilson 

-~~~ Eliana Rolemberg~-u 
Coordenadora de Programas e Projetoo 



'94 07:55 CESE 

Igreja Católica Apo1,1\ólica Romana 
lgraja. Episcopal-Anglicana do Bra~il 
lgn,ja Evangélica de Confissào Lt.iterana no Brasil 
Igreja Metodista 
Igreja Prasbileriana lndependenli do Brasil 
Igreja Pre5biteriana Unida do Br;.sil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 
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Salvador, 30 de novembro de 1994 

MOVI1'-.IENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
SECRETARIA NACIONAL 
a/e Valéria Getúlio de Brito e Silva 

- Prezada Valeria, 

-

Recebemos ontem, no final da 
convite feito pela Coordenação 
CESE na próxima reunião do 
11/12/94. 

tarde, seu fa~ renovando o 
do MNDH para participação da 

Conselho Nacional, de 08 a 

Estamos com dificuldades para confirmar nossa presença, wu.a 
vez que haviamos acertado em nossa reuni&o de Goiânia, dia 13 
de outubro, e você confirma por carta de 21 desse mesmo roes, 
que a CESE receberia pareceres e sugestões sobre o processo 
avaliativo proposto ao Movimento. Em sua carta, estava 
previsto que até no máximo dia 28 .10 os regionais deveriam 
enviar suas reações e a CESE receberia em seguida. 

Até o momento, e já passou um roes da data prevista, não 
recebemos nenhum posicionamento do MNDH sobre a questão. 

Entendemos, também, que a partir dessa posiçao, seria 
programada a reunião de dezembro, de forma a destinar parte 
do tempo para a discussão especifica do processo avaliativo. 

De ,nossa parte, preparei informe de nossa reunião para a 
equipe(cópia anexa), fizemos discussões internas, propusemos 
vários nomes para indicação como avaliador externo e chegamos 
à uma proposição. 

Todavia, tivemos reações isoladas de regionais, sera. qualquer 
of iciali zaç.ão ·•···· 

Nossa equipe, juntamente coro Enilson, considerou novamente a 
questão, hoje pela manhã e concluiu estar existindo, por 
parte do MNDH, a~arentes resistências ao processo avaliativo 
com acompanhamento de avaliadores externos. 

Rua da Graça, 164 
Salvador • Bahia 
CEP 40080-4i0 

Caixa Postal 041 
Salvador • Bahia 
CEP 40001-970 

Telefone: (071) 336·5457 
l'ax: (071) 336-0733 
e-mail; ceêeOax.apc.org 
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Como a maioria das entidades que recebem financiamento 
externo, a CESE enfrenta uma forte recessão orçamentária em 
torno de 30% (incluindo a perda cambial), o que nos obriga a 
enxugar o próximo orçamento. Nesse sentido, haviamos 
programado ava+iações dos projetos apoiados há vários anos, 
no PEP- Programa Especial de Projetos-, buscando fundamentar 
nossa posição de continuidade do Programa como tal • . ., . , , 

\l
Lamen:tamos essas circunstâncias e nos sentimos em situação 
dificil quanto à defini ão de rumos ara nossas relações com 
o MNDH a partir de 1996. 

Seguimos fortemente comprometidos com a luta pelo respeito 
'10S dirçi tos humanos e acreditamos que o momento atual exige 
ações incisivas contra as iirbit.rariedade.s e principalmente 
contra uma tendência qçe se fortalece no sentido de respaldar 
o arbitrio, o excerminio, o desrespeito aos direitos mais 
fundamentais do cidadão. 

Esperando que possamos brevemente acertar nossos passos, 
enviamos nossas saudações fraternas, 

e ~~ ~ 
Eliana Rolemberg-Q 
Coordenadora de Programas e Projetos 
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lgro ja Cat61ica Apos\óhca Rom11na 
lgraja Epi~copal-Angllcana do 6rn:iil 
lgr<,ja Evang~lic.1 de Gonfis.sào l.1,1l8rari.:1 no Bra:;11 
Igreja Motod1:;ta 
l,;ireja Prasb ite riana lndependento1 do Bras il 
lgr0ja Pr0:sbitoriana Unida do Brasil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

P.01 

S~lvador, 30 de novembro de 1994 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
SECRETARIA NACIONAL 
a/e Valéria Getúlio de Brito e Silva 

Prezada Valéria, 

Recebemos ontem, no final da 
convite feito pela Coordenaç!o 
CESE na próxima rewii~o do 
11/12/94 • . 

tarde, seu fax renovando o 
do MNDH para participaçAo da 

Conselho Nacional, de 08 a 

Estamos com dificuldades para confirmar nossa presença, uma 
vez que haviamos acertado em nossa reunião de Goiânia, dia 13 
de outubro, e você confirma por carta de 21 desse me smo rnes, 
que a CESE receberia pareceres e sugestões sobre o processo 
avaliativo proposto ao Movimento. Em sua carta, e3tava 
previsto que até no máximo dia 28 .10 os regionais deveriam 
enviar suas reações e a CESE receberia em seguida. 

Até o momento, e já passou wn mes da data previ s ta, não 
recebemos nenhum posicionamento do MNDH sobre a questão. 

Entendemos, também, que a partir dessa posição, seria 
programada a reunião de dezembro, de forma a de s tinar parte 
do tempo para a discussão especifica do processo avaliativo. 

De .nossa parte, preparei informe de nossa reunião para a 
equipe(cópia anexa), fizemos discussões internas, propusemos 
vários nomes para indicação como avaliador externo e chegamos 
à uma proposição. 

Todavia, tivemos reações isoladas de regionais, sera. qualquer 
oficialização~ ·-

Nossa equipe, juntamente com Enilson, considerou novamente a 
questão, hoje pela manhã e concluiu estar existindo, por 
parte do MNDH, aparentes resistências ao processo avaliativo 
com acompanhamento de avaliadores externos. 

Rue da Graça, 164 
SalvildO( • Bahia 
CEP 40080-4rn 

Caixa Postal 041 
Salvador • Bahia 
CEP 40001-970 

Telefone: (071) 336·5'-57 
l'ax: (071) 336-0733 
E•mall: ceGe@ax.apc.org 
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Como a maioria das entidades que recebem financiamento 
e xt e rno, a CESE: enfrenta uma forte recessão orçamentária em 
torno de 30% (incluindo a perda cambial), o que nos obriga a 
enxugar o próximo orçamento. Nesse sentido, havia.mos 
programado avaliações dos projetos apoiados há vários anos, 
no PEP- Programa Especial de Projetos-, buscando fundamentar 
nossa posição de continuidade do Programa como tal • . ., . , . 

'\\Larnen:tamos essas circ~stáncias e nos sentimos em situação 
dificil quanto à definição de rumos para nossas relações com 
o_MNDH a partir de 1996 . 

Seguimos fort:.emente comprometidos com a luta pelo respeito 
aos dir~itos hum~nos e acreditamos que o momento atual exige 
ações incisivas contra a.s arbit.ra..riedade.s e principalmente 
contra urna tendência que se fort~lece no sentido de resp~ldar 
o a.rbitrio, o exterminio, o desrespeito aos direitos mais 
fundamentais do cidadao. 

Esperando que possamos brevemente acertar nossos passos , 
enviamos nossas saudações fraternas, 

./ .~ / 
Enilso~ ~:~ za 
secret7·Ex~ tivo 

~~ ~ 
- Eliana Rolemberg-u 

Coordenadora de Programa.a e Projetos 
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MNDH 
MOVIMENTO NACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS - RN 
E COMITÊ EM DEFESA DA VIDA 

A 

PREMIO ESTADUAl DE DIREITOS HUMANOS 

Dia 04 de Novembro de 1994. 
Local: CAPITANIA DAS ARTES 

Av. Junqueira Aires, Centro - Natal-RN 

Promoção Movimento Nacional de D1re1tos 
Humanos-RN e Comitê em Defesa da Vida 

Secretaria Executiva Centro de Direitos 
Humanos e Memória Popular 

Tele/Fax (084) 221 -5932 
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CENTRO OE DEFESA DOS DEREITOS HUMANOS 
BENTO RUBIPIO 

DE ALEX (LESTE 1) 
PARA: VALÉRIA (SEDE NACIONAL) 

Füo de janeiro,27 de Ol;ttubro de 1994 
Cara Valéria. 
Em resposta a sua última correspondência 

(Oficio.Sec.Exe.nr.485.94.de 14.10.1994)~tenho a fazer as 
sequintes consideraçoes~ em nome do Regional: 

1) Preliminarmente, manifesto meu 
espanto pela forma corno foi realizada a reuni~o solicitada pela 
CESE, em 13.10. O Consel ho Nacional decidiu, em Julho, que esta 
di s cuss~o com a CESE é tarefa na Coordenaç~o do Conselho,e qual é 
composta de 4 rnenbros. Assim, dita reuni~o n~o poderia realizar 
se sem a presença dos 4, convocando-se suplente no impedimento 
de algum. Mais do que ninguém e dever ao Conselheiros Nacionais 
velar pelo respeito as instáncias do MNDH. Peço que este fato 
seja devidamente analizado no CN de Dezembro. 

2 ) Sobre o conteúdo da 
correspondência, o Leste 1 considera a consulta da CESE sobre o 
processo avaliativo respondido pela carta que Pedro Wilson 
mandou para Enilson, posto que resultado das discuss~es do CN 
s obre o assunto, na qual se posi c ionaram os representantes de 
todo s os Reg ionais, de maneira consensual. 

parte, a proposta de 
pos icionar diante dela, 
MNDH. 

Apenas agora ficou pontuada, ao menos em 
avaliaç~o, assim podemos começar a nas 
dizendo se corresponde às neces s idades do 

3) - Assim~ entendo, primeiramente, que o 
julgamento d e que o MNDH n~o responde aos apelos da CESE por 
avaliaç~o e apressado,e até contradiz a d is posiç~o manifestada n a 
Gltima reuni~o do CN e na carta e nviada par a Enilson, pela qual 
nos colocamos abertos para tanto. Cabe também lembr ar que nos 
dois últimos CNs este assunto foi debatido - Oscar, por exemplo, 
sempre insiste que discutamos a relaç~o com a CESE - e que a 
avaliaç~o e um processo constante nos 
Regionais. De outro lado, nào entendo por que numa reuni~o em 
que se quer encaminhar um processo do avaliaçlo, se persiste no 
julgamento de que o MNDH nlo se mostra disposto à isto. Se n•o 
estamos dispostos, ent~o o que fazemos ali ? O mesmo 
se diga quanto as dificuldades de relacionamento: se persistem, 
e por que nos momentos de diàlogo nlo está havendo o espaço 
necessária para serem enfrentadas. 
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4) N~o concordo com o esquema de 
avaliaçào pr·oposto no inicio do item "A" da correspondência
consistente na contrataç~o de 2 técnicos para elaborar 
diagnóstico sendo 1 da CESE e 1 de MNDH. Que especie de avaliaç~o 
é esta? Se se quer uma avaliaç~o participativa~ esta n~o se 
dará por meio de 1 pessoa do MNDH, mas sim através do CN, no 
á rnbito nacional~ e das instáncias regionais~ no seu ambito 
respectivo. Se se trata de avaliaçlo externa só a CESE cabe 
fazê - la~ e ninguém questiona este seu direito. 

Entende assim porque 
forma estaremos preservando o privilégio que 
coletividade/colegialidade em toda a trajetória 
corno~ respeitando as instáncias e a dinêmica 
r·egicmal. 

somente desta 
conferimos a 
do MNDH~ bem 
nacional de 

Portanto~ n~o concordo com avaliaç~es 
individualizadas, e se se quer especialistas estes falam em nome 
da CESE e n~o do MNDH. 

Por via de consequência e coerência com 
a decisào do último CN, entendo que a coordenaç~o n~o deve 
indicar qualquer técnico para participar de tal avaliaç~o, pelo 
menos até o próximo CN. 

5) - Quanto a proposta de visitas aos 
Regiona~s e de aproveitamento dos Encontros respectivos no 
processa d e avaliaç~c~ está correta e nada temas a apor. Neste 
sentido, informo que o Leste I realizará seu Encontro Regional~ 
provavelmente, de 23 a 25 de março de 1995~ na Serra (ES). Nada a 
opor também ao item A.1. 

6) - Quanto as quest~es levantadas no 
item B hà de se discuti-las melhor 1 pois denotam a presença de 
parametros de avaliaç~o limit ados, que acabam atribuindo ao MNDH 
dificuldades próprias dos processos sociais e r e laç~e s politicas~ 
pelas quais n~o se pode responsabilizá-lo. Assim, proponho que o 
CN de dezembro discutam estes pontos que integrar~□ o 
diagnóstico. 

7) - Per fim~ há um ponto obscuro na 
correspondancia~ antes do item A, que s~o os pontos levantado$ 
sobre o processo avaliativo. Dà forma como està apresentado n~o 
se consegue entender o que significam ( quem levanta estes pontos 
e em que contexto ), devendo ser melhor esclarecido 
posteriormente. 

Esperando que 
consideradas~ e no aguardo das definiçôes 
ponto, dispeço-me com um cordial abraço. 

Atenciosamente~ 

as sugest~es sejam 
que houverem sobre este 

ALEX FERREIRA MAGALHAES 
P/ REGIONAL LESTE I 

'i 
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CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS BENTO RUBI~□ 
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Pio de Janeiro, 27 de Outubro de 1994 
l~ i':l 1,•· i::\ ' / :::\ 1 I:':: I'- 1. ::·•. ,, 

,:::: 1 n y·· r:: \,', p CJ \::,ti::\ i::1 ,:,; u ,::\ •.) 1 t :i. rn D. e: u (. i, .. ;,0,: \',, p c:i n ci {::! n e:: :.t E, : U f i ··· 

ciu 0ec::.~~e. nr. 485/94, de 14.10.1994) tenho a fazer as seguin 
t. Ei \'', e: c:.,n \,, 1. cl F,: 1··· ;:,,. •;;.:D €~<.:, ,, r,:m n n n1E·• c:l D i:;. E: U i u f··, i::\ l ;: 

l) Preliminarmente , manifesto meu espant□ pela 
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1nembros . ~ssim, elita reuni ~ □ n~ □ puderia realizi':<.r-se sem a presen-
í;. ::t ci [) :::~ ·1·!· , e: [J(': \l C:) e:(::,. r .. , c:I C) ..... ~::~ E:• :::;.i_J_ r) .1. E:tr"1 t (,:::·! \"'1 C:J :.i.. f í'r ri!:'::·! d .·.i .. ff1(-:-:-:•r"1 T. C) ci f.:":":i :::1. J ~~:_l 1...\ rn " 1•,j ,:::1. i ~:::- ci C) 

qt.tF: n :i.. n q u.c:rr, ,, ,,:• d f::.:OVF:1'·· c:1 1::i<::; Con <::;f::: 1 he :i. 1,·· o,:::. hli:,\ e: i on ,:,,. i '::, \/f:.': li::\ 1,.. pc, 1 o r·c:!:;; pe i ···· 
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l:i..si':<.cl □ no LN de Dezembru • 

. ,,:: i ::::; e:, h 1,·· 1:::.· ci e C:J n t t,,: l) r::I o d i::1. e: o ir· 1,·· E' "'' 1::i C:J r I c1 c 1 ·n e: i ,::1. ,, u L. f:': !::, ·· 
te 1 cunsidera a c::unsulta ela CESE suhre u proc::e3su avaliativu res
pondida peli':<. c::i':<.rta que Pedr□ Wilsun manduu para Enilsun, postu que 
resultadu c:las □ isc::ussbes c:lu CN subre o assuntu, na qual se pusi-
c: i e, n ',:t r·· ,:::t rn o,,, 1·· e, p 1,·· r,: ,::; E:· n +:. ,::\ n te: r,,; c:I F: t. C:i cl u '::, Ci '::, F-: e (J i e, n i::•. :i .. ,,:; ,, cl e: 1 n i:,t n E: J. r· i::1 e:: u r-, ····· 
,::,.Pr·1\,';1...1a . .i.. 

r.::, i::.1 en "''· s:; ;,,, q n 1,.. i:,\ ·F i e: e:: Lt p on t L'. :::1. d;::,. ,, ,;;1. o me,·, u <::; ':',:rn pi:,\(. 

te: , a. p r·· u pu ~;; t "''· d e: i':\V ::;1. J :i.. '"'· •;:i:~: n, ::,1 !::;,::; :.1.1n pnc: c:n,c:,,::; e: un,c: r;;: "' r · i',1 r·, C:i<=:; pc:J:':; :i. e:: J. u ·· 
r, a.1,·· e:! :L Etn t . E: e:! e: 1 i:'1 1, c:I i ~::. F:r·, nu "" 1::::: e: u ir· 1, ·· e:,,:, p ur1 i.::\ e: ,::,,. •,:,; r, ':':: e: e:,,,,,,,; :t c:I i::\ c:I E· ,,,., c:1 C! 1''\hl l:Jl···I ., 
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reuni~o c:lu CN e ni':<. carta env:i.i':<.c:la para Enilsor1, pe.La ~ual nc:is c::olo-
C::i',1rric:,,::; a. bc> ir· tc:Ji::; pi:\ 1r• i:,\ tDn te, " 1.::,,,,,. l::iE: t.i':•.m b<'!:.'ffl 1 F:IT1 b , ... i::t ,,.. q L\F: r, c:i•::; c:I e:, i '.::Í (1. l t 1. (l1U'::: 
Chi<::; 1,":'::,.tc: i:,1.<::;1::,u.ntc::, ·/'ui c:iF.-1::ii:,\tic:lu Ui::;c::::1.1··· 

1
, r,u1,·· F:>:E: 1111::,lu ,, 1::,E:111p1,.c.- :i. r·, ":;1.i::,t1::;:: 

quF::.: d i \::; c::u tE,,mui:,; :::\ ir·e J ;;,, i;;:.;,ic::, c::orn <'1 ci:::i::;i:::: E.- q uc: ,,,, :::\· ✓ <.:<. l :.r. i:,1 ç ::':(C:! F• u 111 J • .i ,,·e, 
c::c~<:::.i::;u c::ur·, \,;; t.,::\n tEi r·, e:,<=:; F·'.t·':'.J i ur·, ,,,, :L :::; ,, L•c: c:iu. t.1,··u l ;;;1.c\ o,, r, i,~::::.r E:r, 1.:.i::::,r, c:I C:i pc:, 1,.. quE: 
r·:U.fiii::\ l,..F:Ur1 i ,jCi F:::ir1 q UE: \,',E: qu.c; 1,·· C:r·, C::i::1111 i r ·1 h :::1 r· 1...'.lfl pl,..U CC•\::;i::,ci Ci C: i::\ ·/ :é:t J. :Li':\.;: i':1C) 1, 
!::; 1:'': P F::• 1,·· ,::; i :::; t F:: no j 1...1. J CJ i!\ rr, E: n tu d e, q 1...1 e: u 1·11 hl U l···I r··, t; u i::; e.- 11, u !::; t 1,·· ,::\ d i !::, p C:J <::; L !::) i:,\ 

:i .. !::;tn " '.::;e:: Íli:\C:i 1:c::<::,t i::t fTIO !::i di<::; rJD'::,to<:::• ,, 1nc: 1:',i 11 0 

\::; E: e:! i CJ i::t q Ll i::\ n to i::\ \;;; c:I i ·i' i e: U. 1 cl i::t c:i C: \;:, e:! C: ir· F: l ,:,:\ e: :L c::<n i::l n, c.-n t C) :: '.ó:,E•:· p í;,(·' 1,·· i:,; i !::'• t F:: fft !' E: 

porque nus mome n tos de dià loqo n~u está hi':<.venc:1 □ o espi':<.ç □ nec::essa
r:i.u pi':<.ra serem enfrenti':<.das . 

e: e•,,::. q u e:, n D. 

contrata~~ □ de 2 técnicos parD elaborar diaqnóstic:o, senc:lo 1 da 
e; i:::-:::; E. C:: J ci O 1·1! hl () H " U U r::: C:! ::::. p E: C: :.i.. E' ci F: ,:,,. \ / i::\ J. :.(. i':I. r;;: ::C:( '.:::, 1,i: f::: ,,:;ti::\ ··;:, '.::; E·• '.::; C: q UE':,,.. U ffl i::'. 

i':<.Vi':<.lia~io pi':<.rtic::1pativi':<., estando se dará por meio c:ie 1 pessoa i.::\u 
\·'IJ\\Ul···I,, ffli::1.i::; ·'::,:i .. ff1 D. t1···.:::1. \ /{':'::, c:iD Chi,, r·,o ·,:'.irnbJ..t □ r·, ,::,\ c:: iunD.1 ,, P cli::1!,:i i n ,:::.tL<n<:i .::~.~; 

reqioni':<.is, no seu 2mbito respec tivo .. Se se tri':<.ta de ayi':<.liaçàu ex
terna só a CE5E cabe faz~-la, e n inquém questiona este seu direi
tu,, 

F: r-·1 t (-::-:1 :-· · : c:i c:J ~-:·t ~::~ s:~ i n1 i:::i C:J ~,·· q t..l t:-:·! :::- c:J rn t:::! r·1 t [;! cl <-:-::: ::::. -t:. a. ·f C) r · rn c:·1_ ~~:! ::::. t. ~::i. ··· 
remos preservando u privilégio que conferimos a culetiv1dade1c::u l e
cJ :i.. .,::1. l :i.. c:l ,:::1.c:i f :': c:rn toei i:,\ i::i. t 1,·· i::1.J e: tó ,,.. :i .. i:'\ e:! e:, !"•11\lf)l···I '.' 1::ic:1n c::o rn u 1···r::,:'::, pc: :.t t ,:,,.n e:! e::, '"'·"" 
instdnc:::i..i':<.s e a dinàmic:a ni':<.c:iunal e regi □ ni':<.l .. 



--

:i.nc:I i i :! .. ··•· 

d L'. ~:;,. 1 i ~:-:. :·::!. ci =·:;,. ~::~ ~' e-:· ~ :. e.:-:~ :::~ e.:-: c:1 1 . ..1. e-:•.' y·· t-:•:-:, ·:::~ 1:::i f-:-:• ( : :L :·:·:1• J :i. ~::~ ·I::. ::·:1. :::; [·! ~::; t:. E·.' :::·, ·f ,::·:•. 1 ,:·::1.: n r::·! r n r·, ~-.: .. i n i:'::=.. d ::·:1• C~ F::: :::; F: 

E' r- ·1 Ei •.:i \::lu l·!l !Li!···I. 

cis~o □ u 0ltim□ CN, entendo que a 
q i.J :::r. :1. q U. 1.-:':: r·· ·•::. (":: e n :.\. ( : u p :::1. I'" '::I p i':I j'". +:. :.i. e:: :.\. p -:::1. j'". e:! E'.' T . :::\ .l. :;:! .. ,,., -:::1. :!. :.i.. i':\ 1;: ;::,: e::, ;1 p ''-" .i. C:) i i"l e, n u ;::, ... ,!. .. : .. 

-:::'. L.':::.' 

O j::il'". D;! :J.. rí1 □ (.,!·.I" 

r;: e C:J :i .. C:i n :::\ :.i .. '.,::. 

a.· . .,, -:::1.···-

liaç~u, es tà correta e nada temos a □ por. Nesta 
q 1...\ E: Ci 1.... (·"' ~,,; t E': :J.. 1··· E': i:'r. 1 :i. ::e:. :::1. 1··· :':'. :,,; E'.' U. E : i-··1 e Ci r I t 1··· C:) r:. f:i C.:.1 :.t. C:) n i::1 . .!. !' p r·· u ·· / ,;,1. \ 1 e :i. ff1E-!n t 1,:.-; !I c:i >:-:,: 

:? ·.::, :·::,. .:~~ 1
:_::, e! E-~1 ! 1\ .a. t' .. r;·. C:) d t:::-:· .J.. ·'.) C/ 

1
::.=i '.! r .. 1 E:'\ '.'.::; r:::.-:, 1··· \' .. :·:·:t ( e: '3 ,1 ., !··-.! E:'1. d :::i. E:"t upc::,1··· :::•.CJ 

:i. t.C:ffl (1" j_ ,. 

61 Qu an t o as q u estdes levantadas no tem hà 
q U. ti (''( E-? d :i.. !::\ e:: 1...1. +:. :i ...... l i::\ 1::, 11: F.' .1. i·· 1 o 1r· , r:1 o :i. 1::i d F: n Li T. i"I. rn :::'. p l'". E•:•,,:; I:':.' n i:;: :::\ ,:::j /.'::! p i::I r·· ;} i :"1 f':.' t. y· o'::, 
cl F: i,,,. ·.,1 ,,:i. l 1. -:::'. e;. :,,1. o .1. .i .. n, :i.. t ;;:,_e! O '.,'; •1 q u.f.',: ""- e:: ,::1 h i::lli"1 ::'\ t 1··· :.i .. i::iu. :i. r- ·1 c:i o i':1.Ci i" lhl U l···i cl i ·-j' i e: • ... l :i. c:I D.c:I (''.•: '::, 

próprias dus processus suc::iais e reiaç□es pu litic::as, peias quai s 
r, i,,. ,::i ,,,; "'-' q o e! ''-'·-' l'"T,: ,,,; p o n '.::\ i::•. l::i :• .. .1. :i .. z i.t ·- J. n • (,: 1;,; , ,:; :i .. rn !I p r· c:.1 p o n h u q u. E: Ci e::. hl c:I 1:::: !) E·• z e: 1n ··· 

l::iro discuta estes puntus que i n teg rara u □ c:1:i.agnóstic □,. 

"/ J F- u r·· ·f :i .. rn •1 h i,,. , ... \!"li p u n t u u 1::) !',, e:: ux· 1.::i n ,:,:1. C:: U 1•·· 1•·· E·,,:; p Ci n ··· · 
cl ~·1::r·1 e:: i :::1. !1 :::1. n T. E•,,,; c:i u :i. t F: 1 :·1 H ~I q L1. F.' \::\ i:J: '.'..i 1.::i '.::, 1::J CI n t [) !::\ .i. ''-':' ·/ i::\ n +:. ;;;\ c:I u 1::\ ':':, u l::i 1··· C.' C:1 1::1 ,, .. C:1 ..... 

cesso a ✓ a:!.iativ □,, Da fo r ma cum esté apresen ta c:1 □ r 1 ~ □ se consegue 
1::::n -1::.E•n c:l F:1·- u q 1...1.1:::: \,,, :i .. c_:Jr1 i -f i C::i':<.1"11 ( qu(':::rn J t:•:•··/ i,,1n -1::.i::r. E-:'::i t.F:!,,; pu r·1 t.c1'.::: E: C':n1 q 1 .. .'.C·: c:: 1.::i n ···· 
t F::: / t Ci ) ;1 c:í ':::.' ·,; I:::.' r ·1 c:I Li :::; F.' ,,.. 1 i"I e-:, .1. 1···1 Ci !'". E:~,,; e: .!. i::\ ,, .. E-; e:: i c:I u i::: □ !'::- t ,,:.:, ,, .. i u 1··· Ili \::: r ·1 t i,::.:, " 

E:,,,; p 1.'::·: i'". i::I. r: c:1 u q u. e, i::1• ,,: ; <:,; u . c.:1 C: ""·te::;,:•:•:·!,:, :;,; E'.' ... i i::\ 111 e: u r-·1 1::\ :i. d F.' 1··· i::\ e:! a!::: ,, 
e, r··1 e; .;;,1 q u .. ,;;,. i, .. c:I o c:i ;;;1. ~,, \::1 F: ·f :i.. n :L e;: U ''::: !,; c:1 u E'- h u u. '/ e: 1··· e I n '.''i c::1 h 1··· E·• 0:.• '.',; t:. e:, f::i o n t:. u ,, d e, e; 1.:i e, ··· 

~o-me cum c□ rc:lia.l. abra~ □-

'··•1;• ;1ft, r·11::·,i:~ ·1tF• 1

'· 1···\·:: ., .. ~:::~l:·
1

1:::· ·1· · 1·:·:
1

(~ !.11 '• r.: · \ 1-"~: 
í···I ........ l . , , .. .. , , , ...... 1 . ···I l··l , . ./ l· ··I .... 1l···i\ .... , .. . 

p i ncu 1 u1•.1r,1. ... 1. ... 1::::::; 1 e .L 
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MOVIMENIO NACIONAl OI DIRIIIOS HtJ,IQ~II 

AOS (AS) 
CONSELHEIROS ( AS) NACI ONA I S E 
SECRET ARIAS REGIONAIS E NACIONA IS 

!.~.! l' .. C) ~::: (·:::.' ·::::. :: .. ,. .. . 

l\1a:._:,:, '.vt ~-~:: ·'l:,ui'.: ~-- :t .. _·_1 i.1.:·1 ,•.:✓::, io . ..1. .,p:.. ,~ □·,::,. p ;□:·:.• ,s•·_'-:· ;_t_: __ J o:i .. c_,:,i n ,,,,. :i .. •:::. d e::, 
._, = , da. ,.,u.,::..l 

O MNDH como~ de 
... ! .. . , 
1...1 \·:.-: 

CE:':::;E .. a.ri . D l Ci 

(:J __ : __ \ ... i:-:-::_, i· .. ,~:;. u :::; 

d :::•. 

pr-ocesso ava liativo , 
i'" r.-~ 1...1. r ·1 :i.. t·( c :i :i. r .. 1 :i .. e i c::i 1_,.1. (J 1.::l {;..::_, 1 :- i::,. i: 1:.-::.• ::::. i.J b 1 .... ,::-:.· ,::: .. 

sua posicào à CESE. 

Po r outro lado , 
MNDH igu0 l consulta 

i::t r··:F· •:·;1::· 

,,,,e, Li 1'· F,,: rJ 
ta.n1hérn 

pr-ocesso 

=~ decorr0ncia de to do est e 
p 1·· e: e:,_:.:.,,'::, ·,:::. e, :• n u 1'..\ l t :.i.. !T1 o d i i::•. J.. ::::: ,, i .. U 1, C' m CJ D :i .. t i n :i .. a. / r.:-::i U .. I' .. Eia. l :i .. :: u u. ····· ·,::; <,? 1:~ r--
"'~ e :.i.. t. a. •~: '\ i:::, . d -:::1. e[: :::'. [~. :':•. r: ,, .. :;;,, .,., é,,:; d ,,,. p I'. '::~ ·,::; E: 1--·1 ,~: :::•. d F..:'! ;:::: l :.i.. i::•. r--1 i:!. p n l <:::: 'n 1:.:, <::.': I' 'º CJ 

e~ ('J C) l''' 1j '·:-:-.i !""! -:':':1, e! ('.:) J"" ::":•. c.1 i::.-:-:1 1~:i (" C) j 1:::~· t. ('j ~::~ ·1 1 . ..\ ! n E:\ ,, .. f:~1 \_)_ r-·1 :i. ::0: C) ~-:::.1 1'"1 \/ C) 1 "·/ f~:· r ·1 ij CJ (:) '.::; e:. r~ . .1 ,_J !•"" d E:· l"I ,:::i. d 1.::.11' .. f:?:.· :::; 

naci □n 0 is Isabel Per·es ~ Ped r o Wilson e Valér:.i..a qu ando tr a tuu -30 

'f t:,r·; 1 ••. ,.:.-.•·::::-

ci u. i:-:-:-.· \::. 1::. ·.: .. c.:1 r i :::i I n r-:•.-' 1 i \::. c:i ·::~-

·I 
..L 

·,./ :::\ 1 :l. :.) ·\·· ·j __ \_ 

:::ii:;'! - -
momen~□ enc□ n t~adas ng relac i onamento ; 

4 r,::- .-L f"1 -::':!. r .. , e: i -:·=-~- cri r~· r-·1 te) r.-:, cl i \ ,.- f..~ r ':::: .. i. ·f .i e:: :·::1• ~ '::':l CJ 

"! ....... .... . ! .. -- •. ! . . . 
. !. •:::.' '/ ::J ! l 1_ ~~- +... t 1... . 
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MOVlfillNIO NACIONAi. DI OIR!IIOS HUMA~II 

_, .... ···· ·-· ··-···· .! •• ·-r ':::.' ·::;; L.I L.! ':;:> 1_ .;:1, 

av a l i a tivo :: 
processo 

cc)n .. j , . ..1.r .. 1·1.:. 1
~.) d(J 1 .. ·l cJ ··./.-.i..1T1~7~'nt.i:::i ..i 1 . ..1. f .. 1·1:. •:_ .. :\ i .... :t:::. ·:::::i~:. :, r-1},:c:i :::: .. i. (_:ir .. , _;_ ·f ic: ~·:~. -~:\\JE·:·r·, .::·~.:::i .::~. 

t :i.. r··, é':'. n ( :: !::, .i .. t'" -·::;. ii'! -:::•. ;::;. ,. "'; u h r-· ;::.:-:· t : . ..1. d u ,, _;;. ,::, 1 :i .. d ::':\ I'" i \'::'! d i:':\ d r:::., E' p ;:,,. 1·· •::: ,, .. ::- , .. .. i ,:;;. :: 

W (:.:, e;, 1"1 t. E• n d .i rn ('!:.• , .. . 1 t ,::::, cl '":, c:1 u. r-:'·:· E\ e u J. 1::. u. i'" i::\ 
de 2va1iaç~o e um prucesso ~~rmanente de edu ca ç~ u c oleti v a; 

!'.:) E-:-.• •~.: 1 
... ! !. :i. ::":"t e·· :i. Ll -::·:'i. d E·:· ::::. 

,,::, ;-: -1:.. •'é;/'' !"'1 ,:':) ':i :; 

* fal t a de clare za das .:::·1. ,;: ,~J i:? ::::. d e·: 
'f ~-=·:·•. t:. t.) :::; ,:: ! __ l_ ::.:~• 1. :.:i :::: /:) I' .. 1r · (-:-:-:· rn cl .i 1,..1, 'I::. i, .. 1, !'"' ! .. '1 ~·:':'1. rn i!::! r .. 1 ·1::. {-:-:-: ,.:::,,n n e:,~::.•:::. :':':I. 

1·-r::• ·::::-i::i,:::i~::; t'. -::.. 1·1i __ :_i:.:~· l::.·-:-:-:•,r,c:):::~ d :::·•.•.:l c1 •"?,. 

* o MNDH tem u ma estóri a de l u tas e 
:i .. l"'I ':: '::·) i'" . ··· •.::; :': U 'S Progra mas Nac ionais apruvados l"iC:) 

.)' i::I .:::1. \..1. to num . .i.. e". ,j e::,,,:; !:·:: ".-:: c:,1 i C) n i:< . .i .. i;;; ;::; u .::,. :;:; 
, :1 ,·:::.• i"' , ,:-:· ~,,. p o I" 1 r::I ,,::.:, 1--· i':1. ~,=; 1::I ,,.-:-:- 1 n ,,,,. r-1 c.l ,,:1. "" .i.. n 1::. \·? 1' .. n , ,,.. 1::: .. 

)l( i::.. p I'" •:J C:: E:• :::; i,:; e::, ;:,,_ / ::;\ J j_ i::\. t :i. V e, ·> (':' l"i J:: r:::· i" 1 ,j . .i.. c:I 0 

cc,m :·::, .i i i'i pc, i•"' -1-:. :':i. t' ! t :-::,: p -: ':i. , ... i:':'I. U ,.::: r:.i 1-·, _ _j 1.J n t .C)" l\!Ci (::'.' J"I t i':\\"'i t o ,, C/ U.C.'!::i t: :Í.. i~,11"1 Ó:\ .. , .. ~;; ,.:::.' <:.i U,c). J. 
t:. E! ,Tt ·:;; .i .. •.::! e:; ::,,. e Dr .. ; t. 1•"· .i.. 1::., u. J. ~: '.j, u ;:J -~., i''i u \/ i IT: ,,.:-:, n tu no ·,:) 1T1 b i +:. o d u ·;;,. Fi'. , .. , .... q i o r 1 ,:':< . . i .. ,::; r.:::-:, 

; u . .::;1. :·::- ,:.:-:-.• r": t .i. d , .. ,,. r.:.1 e:· ·;;;;. ·f :.i.. 1 :i.. ::~. ,:::! ... , .. ,. ':i , .... 

A 
levantado nos é proposto pela CESE: 

Frente a o e nterio rmente 

* wma (0 1) semana em car::la 
.:::C:•!f°" Í· 

/ :\ ,::":·1. ]. q 1 .. .i. 1""l -~;; C~ (-:~·.' r-·i t . !'"' D :.:. / C:: Cj i n -~ :~; -~;;. rj f:::! ·;::, ): 

::;-:: u. !T"IE:"1. ( i::) .l ) '::::.(•:~-:·rn .:":·:u··: ~:":"t. 1···1 t~. ::::.i:-::-:·c:! t·:'.· r· .J.::·:1. e: :.i.. c:ir ·1 ,~':"! . .1. ;; 

i Cl2b□ r~~)o de relatóri o~ ; 

* f:::, r--111 ·i n t:::, 
.••• ···1 ... . .... :- - •••• l::.•:~,c:: n :i .. C:::\ 

SCS · Ed. Osca r ~Jierneyer - Quadra 02 · Bloco "D" · 109 andar· Sa la 1001 - Fone: (061) 225-3337 • Fax: (06 1) 225-7157 
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MOVl!IINIO NACIONAi OI OIRUIOS Hlit,1'111 

A.1 Os representantes do MNDH 
lev a ntar a m a seguinte proposta, complementando a da CESE: 

* aproveitar os Encontros Reqi □n0is 

j /:,. c, .,õ1. r· ,,,1. :! .. -::_:; e, l\. -,::\ ·-f :i.. i n d ,,_,~ d ,,:,_ 1,-- e: 'J 1--·: t :i. n u. i d -=::•. ,:-.:! E! -e,\ u processo 

av a l i c\+.:.ivo 

B 
lev a ntados neste diagnóstico: 

C: 1.Jffl □ 

Direitos Humanos 

entidades fi l iadas~ 

e:\ c1 d :i. -:::1. c_:_1 n ó ·,''- 1::. i e:: u 1, 
('i \ 1 (:::, ·· , .... 

e! i '::::- e: 1 • ..1. ·::::. ·::::, :~:1: cJ 

i-.\ ::'. ,: : ..i .. C)\'i :::•. l 

As ques tíjes / pcm tos para serem 

;\,; C! u. D. l !::',: "'' t ,;;1_ ·,,,, e• n d o n 1:::, i::;. "" i:':\ i::: Ci n -1::. 1· -- :.i.. l::'1 1 ..1. :L 1;: '.,"t. e:, 

- aua l tem sida nossa r esp□st~? 
C C1ff: C) .,_::: n •. / •.::i l \/ ,:,,:, n e\ e:, 

; ... , :::;. t {:":!. 1T1 C.t ::::. 1::.1 :::1.\'"i:':'1 

i:•::., •·~} i:::i .:-:1. 1,: e) ("1 c:i ::::. c'·1 i.~:! i i.J ::::. e:\ r::-?. e:: c.1 r nu. n :i. e: -::J 1~: :): e, ·:::~ c1 e:: :i. {::1. l '') 
quais sào os maio r es de :.i.. c:i::::. 

q~al e a n ossa iden t id 2d e 

.:.i u nt,::::, 

:.:.. r-1 ·f 1 u.c:n e: i ,::1. d e, C) l,J 

1 \ .1 

t !...l -::· ·. _; __ /f'l :':) 

Em conf □ rm:i.d3de com 
e; e; :.i .. ::'(( n :i. :::, .. / Ci C1 li , 

,· ·.. . .. . ,,• ... ·.:·_ . .:· .· . ,•, 

SCS - Ed. OscJr !'Jierneyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 10º andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-71 57 
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MOVIMINIO NACIONAL DI Dl!UIIDS HUMA~fl 

c~or d~n ~ c~ □ do Conse lho N3 ci o na l f ar à 
,:::: ,. :::1 if ! i:::· e, ir· i\ ::":\ :·'.? C: i i...l. :.i.. ::::, 1.=::~ t (:, i.::: i'°"! :.i.. C:: :~). d t::·:· ~::·t \/ -.::•. l i .:::'i. i;: ~\ C) ~ 

C:I U. I:.':.' 1::. -:::i du '.':i 

cont ri bu i~bes 
( a s ) 2 r esp e c ti v as Regionais 
e posi~be s aobre os i tens A~ A 1 e 
de o utu bro de 1994 , com□ t a mbém a 

e e., ff, )::) r· i.:.:-.' r:~ ; .. t :::~ / :( ! .. ::, 

. 1: .. 1 '\. -:·:;,, /-: ) C) ( \'.·;,_ r+: ?:•;_ i.'.:) 

d r,:-:,· t n d e, '°:i 

. ) . ., r-----:> 
-, ) ~· _j~ 1 \ . <-- u...,~ 

ISABEL PERES 
COORDENADORA NACIONAL 

Cer t o s d e po d er 
3SJ, e c i e n tes d a 

em p rol do Mo v i ment o, 

B ,, fl! / :!. :: :.t ff1C) :1 

e nn -f :i. i'". if!i::<. ,;;.:-:':Ju d -::1. 

e: e::, r·1 t: .. :·:·1. 1· ·· (:: c:i I n 
.'i.. i f 1 !:'.:! C.) i"'" ·l_':_ ~;1_ r·, e: j_ .:::\ 
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P:-.-l t:t é:4:,1 ~J . g:; Lt . 19 '.]t- t.c · U . ; \ 1c: 1~_ . · . . · : ,. , , 

fone : (062) 225.2881 fax: (06 2) 2)2.1738 

CoiÔnia , 00 oe set1?mhrn rlP. 1994. 

Prezado Enilson, 

Virro ;_; pur· n~ io desta correap0ndÔ1icia fe.c0 ccntatos E\.!1t8r1 orr:s, conve~ 1 

sEJ,;ocs com você, El.i.é.U1a, C1eyde e J:0.tirria e no::,c:C\ {ütimi!. re1-1n:\.ào do ConsPlho do 

MlC1:-I em (',oie.nia expor o que$<? SP2)JA: 

1- Expu;nü:=:; e: e-xpr-eS$arros que eer0. 3cmprc muito irrportarit !? a pres 0nç?. rlR CESE em 

n;:;ssas reuniões. 

2- Dei:,ois d-:: v;~-ie,s conve r::-~.;:Ões , dcbt1tcc no l·'II IDH pcxlemos aftnr,ar que : 

2 ,1- Dr:sc:JC:-üD.:; 1 que1"ó1w::is conhece1~ e dentro do p of:'.s i vel contd buir e a<:;sirri p~rtir.i' 

par do proce!':>""º d 8 conhecln;en.to ma ior e de a-1aliaçâ-:, do movinv2-:-ito . D.~sde o enr.on- 1 

tro de Salvado r que 1:ctrunoE. com fin:1B di sposição ele particip8r, 

b) Denb'\) d() espid to de colw)oraçe.~ colocw.,:i~ )')0S FY)8 d9d08 ' r;~,12-,t~.rios, p12 s q11ig~ 1 

k.JtÓrio."l Cl dicpociçâo da eqdpe ooc,rdet1adors de 8.VF.1 1.i R.-;20 . 

e) Inf orn10.!w;;3 cinda. que: ocntl'OC , r-egionais e n"-? srno o cor1 selho cx ,:·,t t rn .1a r ão r 0 :::1.liz8.n 

do F.l.tividadc 3 avnlintivuc interna e externamente con , rn tl t'é'..S entidad e:~s P N'<'.Ycil'as; 

( ONGe: , igrejes, sindicatos, assodaçÕéE! º moviml?ntos ) . 

à) Que rerrx;,s ó.3!:d.m conhecer ro mctodologjci.c , roteiros,cri t~r i os d i rig i do~ pa r a a 

r-e :1li zaç.êio do pr'Ocesso de avaliaç~o . F.'.3tCl.ffioi; conocient ement.e a di~Jo ~iç,·.~l"..1 pa r a e ~ 1 

tn atividade tão impo1't€lntc p&rEl. non::,n ce1tni1;ha.do. peloe djr<:ii t0;:; hurr1c.'U1os , pela viria 

contra toda a forma de " violencia, 

~ 'l'cmc,3 a firme convicção e cspcronço. do que a.tr3.vé~ d,:::igtg processo Rv~lia1.ivo 0 1 

rrovimcnto POf,~3. entrar rn9..ü, e~ mais no pl@n~jwnento <?.Btr::ii·.~g:lr,o. 

' ~ 
4- Nu MNDH est0.rros atraves d~ coordcnu,;no e das secY\:t~..rias i?lbr:>r1·0.s c1. e11,gs,_ier l)t:'~ 1 

L f::' L ! ·ctl.iô. lhu I que ; • • • • • J sigr:ificaré. crc3cimc:nto qualH9.tivo e qu ~ntHatiw_) rJ1:1 

SCS - l:d . O sor r, ;;, 1• 11!yc:r' , OuJdra C? - 81.:,cc . D ' - 10' ;, ri j.~ r $.'.1 ' .'.) 1 00 l · fone DC: C'O SSb 1 (Ol, ' I 2 ;;> S-333 7 
F,-,x DUI OOS :.61 JOb 1) 2 2S -7 1 S 7 · CGC 3t'ii:2 132/C CCJ 1 -C3 - CEr: 7 íJ :\ 1 h-9 ~0 · !:? ·.,,:'1 c1 D~ · 8•.:1~1 i 
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·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

~ de no3sa3 açoc:3 pelo cido.d:)nta, polo. libe«b.de, pela vid..~ dit_?'ia de ser vivid:;i.. 

Atenciosamente, 

C<)(lr'Q, (1() ConMlho do MNDH 

Ilm12 Sr 

Enilson Hocha Souza 

DD. ~ecr1;>tário Executivo d8 C-:F.S'F. 

Rua da Graça. 16~ 

Salvador -BA 
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Igreja Católica Apostó lica Romana 
Igreja Episcopal-Ang licana do Bras il 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasi l 
Igreja Metodista 
Igreja Presbiteri ana Independente do Brasil 
Igreja Presbiteri ana Unida do Brasil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - NACIONAL 
ses, Q.2, BLOCO D, SALA 1001, , ED. OSCAR NIEMEYER 
BRASILINDF 
70316-900 

Aos companheiros do MNDH: 

Salvador, 29 de Junho de 1994 

A CESE privilegia uma concepção de AVALIAÇÃO enquanto processo continuado, parti cipativo, 
elaborado em conjunto pelos seus interessados com vistas à melhoria da qualidade da atuação 
desenvolvida pelo grupo social enfocado, conforme os objetivos traçados, metas, prazos, e 
demais ítens de seu plano de ação. 

Acompanhamos o processo por que tem passado o MNDH, desde sua criação até os dias de hoje, 
no que tange aos momentos em que empreendeu AVALIAÇÃO - seja nos Centros de DH, nos 
Regionais, ou mesmo no âmbito nacional - e vimos seu resultado no perfil dos 1 O anos de luta, na 
caracterização do militante de DH, nas diferentes condições de existência das Entidades e Centros 
de OH, na multiplicidade das bandeiras de luta, na evolução do significado e da concepção da luta 
pelos DH, na heterogeneidade que marca sua trajetória . 

Em janeiro deste ano, demos sequência ao diálogo sobre a relação de parceria que tem 
caracterizado o contato entre CESE e o MNDH nestes 12 anos (relatório já enviado) e queremos 
continuar este diálogo inclusive num processo de avaliação. Para tanto, pensamos numa 
sondagem, em ue es eramos ir além na escuta de vocês. 

1. Gostaríamos de saber, como repercute - neste momento - a idéia de avaliação nos Regionais 
e no Nacional? 

2. Há alguma co_rrespondência entre nossa proposta de avaliação e as necessidades do grupo? 

3. Qual o nível de participação que você almeja e/ou está disposto a oferecer? 

A uardamos suas res ostas ara oder dar mais um passo. Gostaríamos de recebê-las i3té o final 
~e agosto. Mencionem também qu~articipou da e a oração das respostas. 

Enquanto isto, enviamos-lhes o relatório do Seminário sobre Avaliação que a CESE realizou no 
mês de maio passado. E o relatório do Encontro do PEP chegou até vocês? 

Lembramos que vocês devem mencionar o número do projeto - nº 3893 - em todas as 
correspondências. 

Rua da Graça, 164 
Salvador · Bahia 
CE P ..!0080-41 O 
3r :Si l 

Atenciosamente, 
) /J f ½1t 1.< l)r. 1;,, ·f/_,-1_~,~ 

Cleyde Oliveira 
Assessora de Projetos 

Caixa Postal 041 
Sé!lvador · Bahia 
CEP -!0001 -970 
3•-:; s 1 

Telefone: (071 ) 336-5457 
Fax: (071) 336-0733 
E-rré!i l: cese@a x.apc. org 
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Goiânia/GO 
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Reunião com representantes do MNDH no IBRACE (Goiânia) 
13.10.94 

Participantes: 

Pedro, Valéria, Isabel* - MNDH 
Eliana - CESE 

PAUTA 

1. Parceria difícil 
2. Processo avaliativo 
3. Formas de enfrentamento 
4. Diversificação fontes de financiamento 

Discussão 

1. QUANTO A PARCERIA 

MNDH 

A natureza da relação CESE - MNDH não é uniforme. A Secretaria Nacional 
procura responder. Os Regionais são autônomos e com tensões de um para o 
outro. Alguns mantêm compromissos, outros não. Há muita mudança de 
Conselheiros em alguns Regionais. lssõ dificulta. Alguns Regionais têm relação 
que a Secretaria Nacional não conhece. 

De 4 anos para cá aprofundou-se a discussão com a CESE na busca de parceria, 
não só para financiamento. • 

l Foi pensado um projeto único mas, isso foi afastado pela própria dinâmica do 
Movimento. 

Seria necessário explicitar mais os papéis - a questão da administração dos 
recursos - os critérios ... 

Muitas demandas vão à CESE, sem que o NACIONAL tenha controle. 

A avaliação poderia ser um momento oportuno para essa reflexão. 

Há dificuldade, até mesmo de compreensão e acompanhamento, pelas mudanças 
constantes de responsáveis. 

Existem necessidades de modificações na programação dos recursos? 

O Conselho tem procurado transparência e democratização das relações, 
inclusive no que se refere a recursos. 

* Isabel, do Centro Oscar Romero/SP, Conselheira do MNDH para a questão de gênero. 
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CESE 

A CESE apresenta seus critérios, a falta de procura pelo movimento para partilhar 
suas questões. 

' Enfatiza que a parceria nunca foi estabelecida de fato. Parceria entendida como 
política/solidária e não "acerto de contas". 

2 - QUANTO AO PROCESSO AVALIATIVO 

MNDH 

A Avaliação é bem-vinda, embora haja uma febre geral no Brasil nesse sentido. 

É importante não só para a CESE, mas para o Movimento rever suas propostas, 
capacidade de responder aos desafios. Será que os recursos não são utilizados 
mais para a manutenção do Movimento e menos para suas atividades prioritárias? 

Será necessário repensar a estrutura, tendências a aumentá-la, face aos desafios 
que o próprio Movimento prioriza. 

O Movim_ento não está perdendo a sensibilidade para as questões fundamentais? 
Porque não se posicionou quanto a eleição do TUMA, por exemplo? 
Quais os resultados do trabalho que desenvolvemos? E os movimentos 
éspecíficos? Onde está a eficiência e a eficácia? Não se pode ter medo disso . 
O que se tem feito como avaliação não é sistemático e porisso não comprõmete. 

, · .Existe grande resistência. 

Seria importante rever também os programas. 

Apesar da resistência, existe certa sensibilização interna para a avaliação. De 
Salvador para cá, quando a CESE e o Movimento fizeram um balanço conjunto, 
após o Encontro Nacional, houve um salto qualitativo. 

Existe o desejo de Avaliação no Conselho e o Movimento por si não tem 
condições de realizá-la. 

Cerca de metade das pessoas do Movimento está em outros organismos. 

O Conselho está sensibilizado, falta envolver mais os Regionais. 

Já existe: 

• Um diagnóstico parcial 

• Um mapeamento em curso 

• Resgate histórico em andamento (dificuldade: registro dos encontros foi 
deficitário!) 
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Seria diagnóstico e estímulo ao processo permanente de Avaliação do 
Movimento. Poderia ser assessorado por duas pessoas, uma indicada pela CESE 
e a outra pelo Movimento. 

- O Conselho se reúne de 08 a 11 /12, em Brasília 

• Até lá trabalharia o perfil das pessoas a serem indicadas pelo MNDH 

• Com o Conselho poderão elaborar referências do Movimento ( coincidindo ou 
acrescentando-se aos da CESE). 

- Os Encontros Regionais e Nacionais poderiam ser transformados - parcialmente 
(2 dias cada, nos 4 previstos), em encontros avaliativos. São momentos 
privilegiados porque reúnem a maioria do Regional. 

- Os contatos em cada Regional são difusos, caros e complicados. A discussão 
coletiva poderia ser mais interessante. 

A partir dos Encontros, os assessores podem complementar o trabalho com 
outros contatos que julgaram necessários. 

Datas já previstas pelos Regionais (apenas como referência para um 
posicionàmento posterior sobre a possibilidade ou não de servirem ao processo 
avaliativo): 

Sul 1 + 1 ª quinzena de dezembro 

Sul li + Novembro ou dezembro 

Leste I +? 

Leste 11 + 19/20 de novembro 

Norte 1 + Dezembro (inter-regional) 
Regional + Junho/95? 

Norte li+ 95 

CESE 

A CESE aponta sua visão de Avaliação, referenciada no relatório da oficina, 
realizada em maio/94 (enviado a todos os Regionais e Secretaria Nacional do 
MNDH). 

Referências para a equipe da CESE 

Considerando que o MNDH já dispõe de material avaliativo e está sensibilizado 
para um processo contínuo de balanço interno e reorientações necessárias, a 

J 
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CESE de disporia a assessorar esse processo hoje, favorecendo a realização de 
um diagnóstico. 

' Seria importante levar em conta a heterogeneidade do Movimento, a grande 
rotatividade nas bases do mesmo, a característica inicial do Movimento, como 
Solidariedade (época do "SIN"), o surgimento de outros movimentos específicos, 
a criação da ABONG, os desafios atuais sobre a identidade do MNDH (assessoria 

1 ou movimento?) 

A equipe CESE sugere alguns pontos referenciais para o diagnóstico: 

• Qual a presença do MNDH nas principais lutas travadas atualmente no Brasil? 

• Qual a participação do MNDH nas denúncias contra os abusos mais extremos 
praticados no Brasil? 

• Que tipo de comportamento tem sido assumido quanto à mobilização da 
sociedade civil, para reagir ? 

1 • Quais os maiores desafios enfrentados na área de OH e o que o MNDH fez em 
relação aos mesmos ? 

• Em que a presença da Secretaria do Movimento, em Brasília, tem favorecido 
sua participação nas questões centrais enfrentadas pelos movimentos no 
cenário nacional ? 

Encaminhamentos 

1. MNDH envia carta-circular, com os resultados desta reunião, a todos os 
Regionais e Conselheiros (14.11.94) 

2. Dentro de um mês, o MNDH responde à CESE sobre as reações à proposta. 

3. Indicação de nomes para assessoramento ao processo (CESE e MNDH). 
Construção de referências comuns. 
( dezembro de 1994) 

4. Definição de calendário. 

Observação: 

O relatório do processo avaliativo deverá estar preparado antes do próximo 
Encont~ ~aciona!_gue se_rá um momento de avaliação geral. 

Eliana Rolemberg 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIOtlAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

São Paulo, 24 de agosto de l994 

À 
CESE 

Ref.: Projeto J847 

Comunicamos o recebimento de 
29/06/94, bem como do ~el~tório do 
realizado no ~ltimo mês da m~io, 

Aproveitamos a oportunidada para agradecer-lhes o 
mat.eri~l enviouo, cujo conteúUo Rerviu p~ra allmentar um proceoso rnujto rico d~ retlexões desse Regional. 

sua corr.esponuéMci~ de 
Semlndrlo cio avaliação 

Nesses llltimos anos, o nosso coletivo vem rea li 2 ando, 
sistomaticamente, atividades de avaliação, com o objetivo ~• 
melhorar nossa atuaç4o, corrigir a~ deHciências detectad<1s e, 
eobret~cto, buscar uma sintonia fina com &s proposta• e met■• do Movimento Nar.ional de Dlraitos Humanos, 

Por isso, acrecti tamos qu11 Rerá. do gran;l~ VH lia ;,,..,.u ,.,,,. 
1 todos , es • a ex.1> l'i "i ta Çlj e, clv q11 ~s tõec de i,a t ur • aa ccnce i Lua l , 
"'~ Oo,1ologica ., oli t 1 co-ini.ti tuulonais ue normalmente interferem 
nos momentos avaliativos, A simples leitura do m"?etlal permitiu
nos recordar quo muicas das quest6es ora listadas já foram 
vivenciadas Por nós em processos avaliativos anteriores, 

·'• .. . F.111 ra 1 oç,õo 4s trfls qucGtôes formuladas, gostar ó ijlilOG do nomant<1r ~ sQguinte: ' 

l • 'l'i vemos alg~ma di f iot1ld"<l~ para en1-endor ex• loc,er;t• li o CJU• voc;.s ••t~o p,:etondonctCLU.i.zor, 

9 



·N·O·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
OE DIREITOS HUMA~OS 

Assim, 
"coH10 r e perc1,,1 te 
Nucional". 

J , 

por exemplo, na primeira questão, quando in~üg~m 
n iu~ia de nv~l~~çõo nos Reg i onais o no 

No Nacional, entendemos que as reuniões do connelho têm 
sido rno111e11tos forte <.l<a uvulluçüo dos tr~balhos ue impluntuc.;.:io dus 
decisões aprovauas no encontro Nacional, 

~ Os encontros Nacionais, por sua vez, t êm-se 
caracterizado como o momento maior de avaliação de t odo o 
Movi mento Nac i onal, er.1 que se recolhem e se sor.10.rn todlts as 
avaliações regionais r;i ara se planejar os futuros passos. tio 
·:i1 ti mo encon t ro em Salvador, por exemplo, isso ! icou · r1n~tnn,;e 
claro: os rosultudo~ dessé processo ovaliativo implicar am nn 
revisão das p~ioridades, de todo o sistema de gestão interna e em 
mud~nças sigrllficativa s ao nível da estrutura do ~ovi~anto 
Nacional e da explicitaç ão dos papéis, 

O Sul I viveu intensômGnto um procasso de uvol i ~ç~~ na 
preparação r~r~ o 6 ª encontro. À riqueza desse procosso, qi..;e 
contou co~ a participação da todas a$ entidades filiudas, 
permitiu que o Regional chegasse ao Sncontro Nacional co r.i u:na 
proposta escrita (ali~s, a ~nica que foi assim apresentada), beM 
discutida, bem fundi:\1 :-1 ent~da e que, af in~l, foi opro v ad~ 
intogralmente pelo plenário. 

À direção colegiada desse Regional (forma d irotiva 
também fruto de avaliações anteriores) permit~ vários mo men t os de 
avaliação durante o ano. Isso faz, também, com que os en cont r os 
regionais destinem parcelas do tempo para a formação, avali açã o e 
plane jarnento, dentro, mais ou menos, d~s caracter is t i.cos 
àpontadas por vocês, 

2 ... fica dificil, para nós, saber coli1o isso aco:-itece 
nos outros regionais. Nem se seria ossivel um método lia ; i vo 
comum a todos os Re iõnais, consi<lan:lrnJo as especificid a des e 
dif.culctades d~ cada une mesmo a forrnQ como se organizam, Vocõs 
rnea111os :r:assal t(lram a complexidades dos proc;essos de ava J. iuçúo e 
os desufios que apresentam. 

3 ... De nossa parte, estamos dispostos a contribuir, no 
que for necessário, para que a avaliação, de fato, se torne, cada 
vez mais, um processo participi:itivo de construção colot..i. v,~ e 
oportunidade provaitosR de revisão e mudanças. 

------
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P-1rticipararn dessa avulinç.:"'w: fer-mino fechio , > .. :1t.it?l 
Pecos , Pe, Chico HoorJon , Celso Fontuno, francisco da Sslvu, ; .uç i l u e M,:u- L.ino. 

gos Mari.Jno 
Executivo 

/.IOV,11,;wro NACHlN/\1, DE DIRtI'!'OS liUMANus - REGIONAL SUL l 
Rua Venceslau Bras, 78 - 21 • sala i07 - CEP 0101lb,íl □ ú 

Tcl. cas.~~7l - í~x. tiv4,8~04 
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26 ' 94 18: El7 CESE 

Igreja Católica Apost611ca. Romana 
Igreja Eph,;copal-Angllcana do BrMil 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
Igreja Metodista 
Igreja Prasblteriana lndependenta do Brasil 
Igreja Prel:biteriana Unida do Brasil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

P.01 

Sa.lvadoJ:', 26 de jul.ho de 19~4 

de: Enilson Rocha Souza - Secretário Sxec:utivo da CESE 
para: Pedro Wilson, Presid@nte do MNDR 

Fax (061) 225 7157 

Meu caro Pedro Wilson, 

Depois do nosso telefonema, semana passada, tentei em vão conseguir lugar nos 
vôos para Goiânia visando a presença de Eliana na primeira parte da reunião do 
conselho do MNDH para apresentar nossa posição quanto a três assuntos 
importantes da nossa relação de cooperação. 

Hoje ainda não conseguimos 
colocar no papel aquilo que 
pela necessidade da total 
recente memorando a ele (de 

lugar no vôo de ida e prevendo pe1.o pior 
conversei longamente com Derroi em são Luis/MA 
transparência, permito-me transcrever parte 

01/07/94): 

decidi 
e, até 
de um 

"Creio que será positivo entregar aos companheiros/as do Movimento nossa 
posição, mais uma vez, sobre os limites da CESE no que se refere aos r ecUr$ O!I 
alocados para o Nacional e Regionais. Desses limites não poderemos mover - nos 
mesmo que para solicitações pontuais como foi o último caso de Natal onde 
tivemos que fazer a "ginástica". Não que remos que vocês briguem conosco mas n6s 
brigaremos até que tudo fique bem claro nas nossas relações de colaboração e 
compromissos. 

Sobre a possibilidade de uma nova visita às agências podemos ganhar um pouco de 
tempo mas desde logo aclarar que o conjunto decis6rio deverá assumir uma posição 
oficial e definir critérios bem claros sobre como será, com quem, e a quem 
visitar no exterior". 

Além desses dois pontos um mais foi objeto da minha conversa com Dermi.. Refere
se ao processo da avaliação. A CESE entende que esse processo s6 tem sentido se 
ele expressar claramente um desejo de vocês. Esse desejo deve expressar- se por 
sua vez pelo nivel de colaboração de todos • como algo necessário ao 
fortalecimento do trabalho de parceria com a CBSE. 

Anexo, a carta de Cleyde de 29/06/94 que não foi enviada antes 
celat6rio do Seminário sobre .Avaliação não ficou pronto. Pedimos 
repassar cópia a todos os participantes d.a reunião em Luziania/GO. 

porque o 
por favor 

Eu e Eliana estaremos na CESE de plantão para qualquer contato conosco dia 29, 
sexta-feira. Podem chamar à cobrar, se necessário. 

Rua da Graça, 164 
Salvador - Bahia 
CEP 40080-41 O 

Caixa Postal 041 
Salvador • Bahia 
CEP 40001•970 
Bra$il 

T elelone: (071) 336-5457 
Fax: (071) 336-0733 
E-mail: cese@ax.apc.org 
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ESTATUTO DA SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS HUM ANOS 

Capitulo I 
DA SOCIEDADE 

ART. 1@ - A SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS é um entidade 
c ivil, sem fins lucrativos, co m se d e no SCS qu a dra 02, bloco D, 
Edificio Oscar Niemeyer, 10@ and~r, s ala 1001, na cidade de 
Brasilia, Distrito Federal. 

ART. 2@ - A Sociedade tem por pbj eti vo: / _ __,,,,,- · 

~ ------
I Est i mul a r a organizaçào do povo, pa r a que se 

conscientize de sua s ituaç~o de o pressào, descubra formas para 
conquistar e fazer va ler seu s direitos e para se d e fender das 
violências e a rbitr a riedades, promovendo, em todos os niveis, u ma 
educaç~o social e politica para os dire itos humanos. Este refor ço 
deve possibilitar que o homem se torne, cada vez mai s sujeito da 
transformaç~o das atuais estruturas . 

II - Lutar, com firmeza, para garantir a plena vigênc ia dos 
direitos humanos, em qualquer circunstancia, exigindo a puni ç~o 
dos responsáveis pelas violaçbes desses direitos e a justa 
reparaç~o para as suas vitimas. 

III Incentivar e garantir a autonomia dos movimentos 
populares, ultrapassando os interesses institucionais, 
partidàrios e religiosos , considerando a pluralidade de o pinibes 
e reafirmando a op ç~o fund a mental que é o nosso compromisso com 
os o p r· i mi d D~, . 

I V Te r c l a ro o s eu pape l, s u as limit a çbes 
poten c ialid ades , sua identidade, r e pudi a ndo qualque r f o rm a 
instrumentalizaçào e se caracterizando co mo uma e n tidad e 
governamental. 

t0 

df2 

n~o 

V - Combater tod as as forma s d e di s criminaçào por confi ss~o 
religiosai di vers idade étnicD-cultural, opiniào politica , se xo, 
cor, id a d e , def i ci~n cia fi sica e/ou mental , c o n diçà o e c o nômi ca , 
soci a l e ideo l ó gic a . 

VI - Prestar a poio Juridico-adm i ni s trativo e finan ce iro 
Mov imento Nacional de Direitos Hum a n os - MNDH. 

a o 

ART. 3@ A Soc:iedc:1de se constitui por tempo indeterminado. é---· 

Al:;:T. A Socit.:.?d21de terà como foro a Comarca de Bras ili a - DF -~--· 

l_, r, 
1 



ART. 5@ - Sào admitidos como sócios os integr a ntes d o Conselho 
Na c ional do MNDH~ no efetivo e xer c icio de seu mand a to e seu s 
respectivos su plentes. 

indicaç~o Paràgr a fo 1@ - Os sócios serào admitidos medi an te 
dos Regionais do MNDH. 

/ 
Part,grafo 2@ - Os suplen~s assumirào em caso de auséncia e • 

impedimento dos titulares. 

/ 

{.':\RT. 6@ - Sert, elimin a do o sócio que faltar com o dever inerente l / 
a o cargo qu e ocupa~ dei xar de c umprir o d e termin a do neste 
Estatuto ou medi a nte substituiçào p e lo Regional que representa. 

ART. 7@ Os sócios nào respondem nem mesmo subsidiariamente 
pelas obrigaç~es sociais. 

ART. 8@ 

a) 

b) 

e ) 

ART. 

Capitulo III 
DA SOCIEDADE 

S~o 6rg~os da Sociedadet 
"---· 

Assembléia Geral. 

Coordenadoria. 

- Se:::•c:: r-E't.::i. r· i,,1. \ ...... -. 

9@ A Assembléia Geral Ordinàri a 
semestralmente para: 

dev e r e unir 

I 
Secretaria. 

Estabelecer e s up e rvi s i o nar a s l i nhas d e a tuaç~o da 

II Fiscalizar as contas d a Sociedade e a p rec i a r s e u 
bal a nço ê'.~ nu a l. 

III Decidir sobre qualquer assunto de 
Sociedade com o minimo de 50% do s s6cios . 

P a rágraf o Unico: As deci s be s s erào tomadas por 
dos presentes. 

2 

in ter<::,:sse d a 

simples 

/ 

A· 



KEG!STRO CIVIL DAS P. JUHlDICA~ 

f lCOU ARQUlVAQJ CÓPIA EM MICROfllMf 

SOB O N." , ç: 9 e:'. >' ' l -.) V o 
1 6@ - A dur a ç~o do mandato do s Coordenador e s e Se cr e tàrios 

será de d o i s anos, pod e nd o se r r e eleitos. 

ART. 

Ca pitulo I V 
DO F'A'TRIMONIO 

17@ - A Sociedade será mantida por doações e renda de be n s 
que a dquir-ir-. 

ART. 18@ - Em caso de dissoluç~o~ o patrimônio da Sociedcide serà 
destinado a uma entidade com o mesmo fim~ dec i dido em Assembléia 
c om a presen ça de 2/3 dos sócios. 

\J ~ ~ ''<-e... ~ · L., L-- \. - • 

VAL ~RIA GErULIO DE BRITO S IL~~ 
OAB/GO .10.1.84 -
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7 de maio de 1994 

Aos Conselheiros Nacionais 
Secretários Nacionais 
Secretários Executivos Regionais 

Relat~rio da segunda reuni~o/1994 do Conselho Nacional e Secretariado Nacional 
realizada em Bras~lia (DF), de 8 a 10 de abril de 1994, na CONTAG 

· O CN/~N voltaram a se reunir em Brasilia, na casa de encontros da CONTAG, 
• de 8 a 10 de abril passado. A seguir, a pauta da reuni ão e as decisões adota

das: 

-

1. Informes 

Foram apresentados informes sobre a particfpaç~o do MNDH no movimento 11 64/ 
Golpe Nunca Mais''; o manifesto "Cidadania por uma Nova Pol,tica"; reunião do 
Movimento e outras ONGs com Nelson Jobim, sobre revis;o constitucional; presen
ça em ato p~blico no PR em rnem6ria do companheiro Teixeirinha (sem terra); pla
taforma da Novib; confer~ncia nacional de segurança alimentar em Brasflia (ju
lho); boletim do Cddh/Juiz de Fora; livro sobre viol~ncia do CDH Bento Rubi;o, 
do Rio; expuls~o de crianças em creche da Vila Alpina, em S~o Paulo; movimento 
de sa~de em Caxias (MA); reuniâo do novo embaixador americano com bra silianis
tas em Washington; informe sobre a assembl~ia da AGEN; criaç~o de novo CDH no 
PI; articulac~o MNDH/MEB/Cãritas (cartilha eleitoral); criacio de novo CDH em 
Ipatinga (MG); rearticulaçio do MNDH no PR; aç6es de parceria com sem terra e 
outras entidades no ES; vfdeo sobre viol~ncia contra a mulher em Rio Branco; 
v,deo sobre trabalho escravo em c;ceres (MT); CPI da propina no RS; projeto no 
RN de privatização dos presídios. 

2.Análise de coAjuntura 

A anãlise conjuntural enfatizou o aumento das tens5es sociais na AL e Ãfri
ca; o momento eleitoral; o caso do jogo do bicho no Rio; quest5es econ~micas e 
os efeitos sociais do modelo neoliberal (aumento escandaloso da exclus~o social). 

3.Reuni6es espe~~ficas por programas 

Como ji havia sido decidido em Salvador (na primeira reuni;o do ano), o cole
tivo passou, depois, a trabalhar por Programas. Cada coletivo espectfico passou a 
examinar sua programaçâo e propostas, para uma posterior socializaç~o. Eis u1na 
sfntese das observaç6es de cada Programa: 

s ; E 1WCMRI- Wi! FWMl&WfMHB MSMMiii&Mit 1 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIO, AL 
DE DIREITOS HUMANOS 

2. 

3.1.Gênero, Racismo e Discriminação 

A conselheira nacional Isabel Peres é a_ coordenadora e o companheiro Salvino 
~ o secretãrio nacional do Programa. Enfatizou os primeiros. passos do trabalho, 
com a definicâo da dinimica de atuaç~o, identificaç~o de entidades afins~ irea, 
tendo definido aç6es a curto e a m~dio prazos. 

3.2.Justiça e Segurança Pública 

Coordenação de Fermino Fecchio e secretaria nacional do padre Francisco Rear
don. Destaca algo comum a todos os programas: a adequacio da organizacão regional 
ã nova estrutura do Movimento. Apresenta suas fasei de trabalho: do diagn6stico 
ãs etapas formativa, informativa e de intervenç~o polltica espec~iica. Leva11ta o 
terna do banco de dados para debate posterior, corno ponto de pauta nesta reunião. 

3.3.0rganizacão 

Apr·esenta sua primeira versão do perfil do programa. Destaca a importância 
da sistematiza~io e da rac~onalizacio das aç~es col etivas. Coordena o era.Pedro 
Hilson.Guimarães. Se.C:.r.~t~_r._:!_a Nacional, a cra.Valéria Brito. 

3.4.Pol,ticas Públicas 

Começa suas atividades com o se1ninirio nacional de Perulbe (pol{tica s públi
cas e direitos humanos) e com diagnóstico, juntamente com Gênero, Racismo e Di s
criminação. 

4.Plenária de avaliação inicial dos Programas 

Depois da reuniâo por programas, o coletivo voltou a se reunir para unia pri
meira avaliaç~o e feed-back. Alguns -pontos destacados: cuidar de concretizar os 
princ{pios da isonomia e da autonomia entre os programas, conforme decisio da as 
sembliia nacional; ter o eixo do Movimento como refer~ncia pennanente para todas 
as atividades; trabalhar bem os conceitos corno, por exemplo, gênero, racismo, dis
criminação e outros; redefinir o orçamento global diante da nova organizaçjo do 
trabalho; cuidar da interface entre os programas; definir muito bem as competênci
as e atribuições de cada programa e das instâncias diretivas (relembrar). 

5.Competências e atribuições 
5.1.Conselho Nacional 

In~t~ncia m;xima de deliberacâo politica, ab6~ a assembl~ia nacional; 
, Os conselheiros repartem-se pelas quatro programas; 
. Os 4 coordenadores dos programas formam a coordenaç~o nacional do MNDH 
. A coordenaç;o nacional do CN tem sua divisio especlfica de tarefas e funç6es 
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M·N·D·H 
MOVI MENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 3 · 

(seus integrantes: Pedro Wilson Guimarães, coordenador; Fermino Fecchio; Ruscelino 
Barbosa e Isabel Peres). 

5.2.Secretariado Nacional 
T Participa das reuni6es do CN e ~a Coqrdenàçâo do CN (quando convocado para 

essa coordenação); 

• Tem atribuição executiva e pode receber tarefas . especiais e delegaç~o . 
. Presencia as votaç6es do CN, mas seus integrantes não tim dijeito a voto . 
. Não existe como instãnci~ do Movimento. 

Sua denominaç;o (como tamb~m a dos conselheiros)~ a de Secret~rios Nacionais . 
5.3.Programas e suas compet~ncias 
Este tema ocupou boa parte da reunião de Bras,lia, corno, aliás, estava previs

to entre os objetivos desse segundo encontro do CN/SN ~p6s o BQ ENDH. rara facili
tar a reflex~o, o coletivo formulou para si mesmo tr~s perguntas: 1.0 que~ comum 
a todos os programas?; 2.0 q~e ~ pr6prio de cada programa?; 3.0 que exorbita no u
niverso de atribuiç3es de cada programa, com relaç;o ao conjunto dos programas e 
aos demais, assim como com relação ao CN e à sua coordenacão? 

As premissas da discuss;o foram colocadas claramente; a realidade abrangente 
é o MNDH e seu eixo de atuação, referenciado nas decisões dos encontros nacionais 
e pa carta de princfpios. Ou seja, i inconcebfvel pens ar nos programas con10 reali 
dades desligadas do Movi~ento como um todo; o modus actuandi do Movimento~ a ges
t~o col~giada e coletiva; a representaç;o pol,tica do Movimento compete ao Con se
lho Nacional, como um todo e à sua coordenação, em particular; a gestão das rela
ções institucionais do Movimento, em n~vel nacional e internacional, cabe~ coor
denaçio do Conselho e ser~ repartida pelos Programas, conforme a sua especificida
.de. 

A partir dessas premissas, foi feito um enxugamento da proposta inicial de 
cada programa (sobretudo dos objetivos e atribuições), de modo a compatibilizar 
cada proposta com as premissas citadas no par;grafo acima. Em anexo, ver a slnte-

,,,. --- .. . - . 
s~ que foi colocada no papel, dur~nte a reunião. Tudo isto ficou de ser colocado 
em um roteiro-padrão do conjunto dos programas, sem ferir os encaminhamentos de 
cada um e seguindo o modelo do Pr~gr_a~ta,~de Organização. Em julho, na reunião de 
Goiânia, já deverá ser apresentado um quadro final contemplando tud·o isto. NÕ - . -· 
final ~o ano, a reunião geral CN/SN deve incluir momento privilegiado para a ela-
boraç~o do planejamento estrat~gico do Movimento. 

E Mã--WktMRGA-iz&-W ·++&Em 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HU ~ANOS 

4. 

5.4.Repercussão da nova dinâmica no orçamento global 
Neste sentido, foram adotados estes encaminhamentos: 

O projeto global do Movimento deve ser readequado de imediato para atender 
à nova dinâmica; 

. O projeto 95 (CESE e outros) deve considerar o trabalho por progran1as; 
Cada programa ficou de elaborar a sua proposta orcament~ria para exame co

leJ ivo em Goi~nia (7/94); 

. Cada programa deve pensar também em projetos especificas (captação de re-
• cursos de outras fontes, como doação ou parceria). 

5.5.Reivindicaç~o dos secret~rios executivos regionais 

A respeito da rei vindicação dos secretãri os. regionais (encaminhada à CESE 

durante o encontro PEP/94 em Salvador), o Conselho decidiu remet~-la aos pr6prios 
-Regionais para deliberação nessa instância. 

6.Banco de Dados 

Este tema ocupou uma tarde e urna noite na reuniâo de Brasilia. Inicialmente, 
foi feito um histórico do BD no MNDH. Em seguida, destacou-se, como premi ssa, qu e 

· a gest~o do BD, a partir do BQ ENDH, ~ do Programa de Justiça e Segurança Públi ca. 
Depois, foram adotados encaminhamentos: 

6.1.0 Programa âe Organização compromete~se a enviar ao Programa de Justiça 
e Segurança PGblica, a curto prazo, os documentos b~sicos do BD. Justiça e Seguran
ça se encarregar~ de repassar esse material para os conselheiros e secretirios na
cionais e regionais. 

6.2.Uma reunião técnica se:rá re~·lizada em Goiânia, em junho próximo, com a 

participação dos coordeaadores e secret~rios nacionais de Organização e Justiça e 
Segurança Pública, além de assessores convidados de entidades co-irmãs (foram 
ciiados o IBASE, NEV/USP, CPT, GAJOP), com o objetivo de tomar conhecimento preli
minar da totalização de dados do BD entre janeiro e abril; discutir o funcionamen
to da unidade central do Banco e preparar subsidias para a reunião do CN/SN em 
Boiinia, em julho. 

\\ 
6.3.Ficam suspensas todas as atividades de capacitaç;o previstas para o BD 

para este ano,em função ~a nova dinâmica de trabalho, a ser planejada e definida; 
6.4.Cessam tamb~m as tarefas da comissão que vinha gerenciando o projeto do 

BD, já que o BD está ligado ao PJSP. 
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5. 

7.Avaliação do MNDH pela CESE 

O primeiro passo foi o encontro com a CESE em Salvador, no final do BQ ENDH. 
O segundo foi durante o encontro PEP/94, tamb"ém em Salvudor (na reunião do CN, 
Oscar, Dermi e Val~ria relataram o encon t ro PEP) . A sequ~nc{a da avaliação deverá 
ser definida de comum acordo com a CESE, através do diálogo entre a Coordenadoria 
Ecum~nica de Serviço e a coordenação do Conselho Nacional. 
8.RelatÓrio do -BQ ENDH 

A partir da avaliação do CN/SN, os Secretários Nacionais de Pol1ticas Públi 
case Organização fi caram de dar o formato final do. relatório, para posteri or p~ 

• bl ic.acão. ~ 
8.Filmagem do 8Q ENDH 

,r. 
,1 
1 

e 

A Secretária de Organização ficou de formalizar con~ato com o Centro de Di 
reitos Humanos e Memória Popular de Natal para esc l arece r o andamento da produ
ção e distribuição da filmagem do 8Q ENDH. 
9.Pauta da pró ~ima reunião do CN/ SN 

Para a próxima reun;ão do CN/SN, em toiãnia, de 29 a 31 de julho de 1994, 
foi estabelecida a seguinte pauta: 

!.Relacionamento MNDH/CESE: processo de avali acão e pro jeto/9 5; 

2.Situação do kegional Norte/2; 
3.0rçamento/94-95, a partir da propost a orçamentári a dos Prog ramas ; 
4.Situacão e perspectivas do Banco de Dado s ; 

· 5.Campanha contra ta impunidade: projeto piloto/ES; 
6.Elaboração final do documento a ser ent reg ue aos ca ndidatos rn aj ori târ i os 

e proporcionais, com base nas propostas dos Programa s ; 
7.Análise da conjuntura social, econômica e politi ca ; 
8.Andamento da agenda nacional do Movimento, no geral e no especlfico de 

cada programa; 
10.Pro la~or~. dos Secretãrios Nacionais 

Na reuniâo que realizarâ em junho próximo, antes da reunião plenária do CN/ 
SN, a coordenaç~o do CN deveri definir o pro labore para os Secretârios Nacionais 

semi-liberados. 

11.Agenda nacional do MNDH/1994 

Abril 

28/4 a lQ de maio - SEminário nacional de pol1ticas públicas e direitos humanos 
em Peru1be (SP). Programa de Pol1ticas Públicas. 

_ _ _ .__., .. . " .. . •. • •-· ..., . ...... ......,.,., ,. _. ,. ••~•: : :, 1: :•<~•:...; '; :~•~:"C #.; ,.., <:,,::.f·:,."•::: 
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6. 

Maio 
Reuni;o do Programa de Justiça e Segurança PGblica. Data e local a d~finir. 

30/5 - Prazo final para recebimento dos questionários dos Programas de Pol1ticas 
P~blicas e G~nero/iacismo e Discriminação, em fase de distribuiçio (diag-

nóstico). 
Junho 
Primeira semana de junho: tabulaç~o de dados do questionário/diagn5~tico (PPP e ~GRD) 
Primeira quinzena de junho: prazo final de encaminhamento, pelos Programas, ã coorde
naçãb do Conselho Nacional, das propostas orçamentárias espec{ficas e das propostas 

• para o documento a ser entregue aos candidatos majoritários e proporcionais. 
Terceira semana de junho: Reunião da Coordenação do Conselho Nacional, em Goiânia. 
Em um dos .dias, participarão da reunião os secretários de Organização e Justiça e 
Segurança PGblica, além de assessores de entidades convidadas, sobre o Banco de Da-

.dos. Data e local dessas reuniões a estabelecer (coordenação do CN) . 
. . ·U a 26 de junho: Seminário Nacional sobre Politica Cultuta1, de Comunicação e Di

reitos Humanos, em Natal/RN, sobre o tema ''Comunicação, Cultura, Direitos Humanos 
e Re·s,Jâte da Auto-Estima". PPP. Seguirá correspondênci a espedfica em breve, are s
peito, com programa e outros detalhes. 
Curso sobre gestão administrativa - 24 a 26, em Brasil ia. Local a ser definido. PO. 
Julho 

Curso de formaç~o para formadores~ ~5 a 28, em Goi~nia. 
Reuni;o do CN/SN - 29 a 31, em Goi~nia. 

Novembro - S~minãrio Nacional sobre G~nero, Racismo, Discriminaç~o e Direitos Huma
nos, em Peruibe, SP . . PGRD: 
Dezembro - 4 a 6, em Brasilia: reunião do CN/SN. 

6, em Brasilia: entrega do Prêmio Nacional de Direitos Hurnanos/1994. 

12.0utros informes complementares 

Na reuni~o de Brasilia, foram adotadas outras definic6es para pontos jã assi
nalados neste relatório: 

1.0s seminãrios nacionais estão abertos, como premissa, à participação dos 
conselheiros, secretãrios nacionais e regionais, assim como à participação dos 
regionais e entidades filiadas interessadas, com base nas possibilidades financei

ras e nos respectivos orçamentos. 
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2.Os quatro Programas, através de seus coordenadores e secretários nacionais, 

deverão ser convidados igualmente para todas as atividades do MNDH, comparecendo 

de acordo com suas possibilidades. 
3.Em funçio do seminirio de formação de formadores, cada Regional e cada Pro-

grama Nacional deverão indicar suas deficiências, pr~oridades e propostas na área 
de fo ~mação, em correspondência para o Programa de Organização, com vistas à pre

paração do ,,.,rom:ama e da pauta desse evento. 

Este relat6rio foi produzido ~elo Secretário Nacional 'de Pol~ticas P~blicas e 

compl~~~nta~2 .e distribuldo p~la Secretária Nacional de Organização. 

Brasilia, 9 de maio de 1994 

ia. 4MMAiidi~ Z.§dCUR'WE:tttliP#tElN!!Mi a, FBEMMEi1Eii iA&fWIMWf 1 @W 
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RELAÇ~Q....DE MATERIAL PERTECENTE AO MNDH - MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 
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( Llrll) t.-,;,cl n.dn tipo 10.1. ,, rn ,.:.u ·ca BEI... TF.'ílt·~ ,. com ck:!"t:.a.lh•::1:: :, ,J? l ,·1 , 

v r::! 1-- m l':! 1. h o tC:! v ,,:, r· de 
(u r11 ) rn n n :·i . --t·.o ,.. rn n n oc r-- o mô.t.i c o , rn ,.,_u-·c,J. t-1n ç,:1 1-- n. Pl. L 1:::~ 
(um _) (!:'"· 'l.>::.bi 1 i z. ,?J.clO I" :::>. 1.. (:! t r; ô r I i ('.() ck:i •'tf:an :::;.?(n ' l'íl ;:3t r· cn 

e:,·3j·-,,::tc ·t d n r·.!1;:. ] 000 VA _ 
l (_ 1 llfl :) 

J. (um ) 
c r :.l x ) r--:,,_::1. r··u.Jy ,J.n r.v:u-- .-,·:. i mpr·n:::,,:c:s.or·a. 
cn.hn d 0! ·fo r·ç.::1. 

.. l 
... J 

(_ urn ) -f·i o cj,::>. c o m, ,n ·i.caç ô:o dr':! pl,~1c t:.:. Moc!1'?rn 
( 1. ,rn a.) o::::>:.:i .. >u1 com o::,:, :?Jeg t 1i ntn :«,. rn o.+.c r·i .. ,J.J :,; :· 

doC Ulll C!l"i to:':.'• ., ( :;;<,I J" "t,J.:::~ ·' 1::rtc:., 

. .. ' 

c:lr·, 

R1:,rt.ir·,3_do c!o Tn:::,.t::i .. tt.rto r-ipoio · ,J'u r--5.cti·i::o . r •o p u .L a r· r--, .r1 .. 1r• 
...... ___ / ____ / ---- :~:.oi:::, r1"?~:,pon ~:.1-ab:il ::i cla d i:>. d o 'Alex Ferreira Magalhães 

ele J.. 99 4 

Alex Ferreir? Magalhães 

Av ,. Beira--Mar. 216 ,;w .. 401 * 20.0~'.l-060 Rio de Janei.l'o. R.J •- Eirasil :.: tel _ CO? l l?6í;·•··.í-10r:, 

fax ( 55-21)262-31536 
utilidade Pública Estadual dect'. 18-883 de Z7 julho 1993 
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F Ili r· e u n j tí o n o cl :i ,:, j ? cl e m a r· ç n cl ,:.:, j <) <? 4 , n a 'é'. e cl e d n 
tPCN, c0nv0cada P81a C00rd8na~â0 Estadual do MNDH, c8m 0 

objetivo ele re a r·tj cul a r este reg:iona], no que concerne ao 
d ('.,· '.'; r.:,· n v n 1 v ·i. Ili r-:·: n t r) d o ,,; t r· :,,1. h "'· 1 h o <=; d ;:,\ '5 e n t "i. d :.-,i_ d .-.:,· <,; q 1..1. ,.i n ,::: n m p ;:; ,-.,, m , 
d :i. i,; e u t :i t 1 .... i,=. e P cl e:•:· "J :i b P r· n u ···· ·,==. e <:=. oh r· e o 1,'. !:'-e çJ :i n t e i::. p ci n t: n !". : 

1. . l n f o , .. rn (·:·: ':l '.::J <? r· a "i. <;; <:;. <) h r· e o n V n <:: n n t r· o 1'1 ::,\ <:: ·i. o n :,J 1 d r.,• D i. r· í? "i. t: o<=,. 
Hum a nos , deliberaçXn P novn f un cjona me ntn; 

2. Busca d a organ"i.~a~âo Rstadual. 
F i ==. t , .. u t u r· ;;·, i;- '.ií e; d o C o n i==. e 1 h n d o i:;: :i n ô e .J "' n e :i r· n e :i n d :i e ,,, i;· \•:{ n d e 

e n n <:, ,-.,, 1 h ,.,: ·L 1 .. o,,; . I rn p 1 ;:,\ n t ~,t 1;: ?i o d n ·:,; 4 p 1 .. o q r· ::,\ ma•:~ t ,.:,' m ;J t ·i. ;:: ;:i ,;; . 

3. Ca rta de adesâo ao MNDH, atrav0s do Reg:inn al Le ste J . 

4 . Prn pnsta dR crta~âo d8 um fundo d 8 apotn ao RRgtonal 
a per s pectiva ele jnclepencl0ncia relat:iva. 

Cn nvr:ic atdr ta para sRmtnárto rle lan~a me n t8 d n 
'' n e r· e e: h C) !i, H l.t ITI ,:\ n e,<;; 1 [I e Ili Cl e r· ,:\ e j a y n (:-' ='· ,:\ r· r· C) 1 1 Cl (•:--· n 
1 ... ,.,\ t ·i. n :.-,,." . 

1 . 'i. '-./)". () 
A m é r· :i e ,,, 

n e <;;. e n v r, 1 v :i m e n t: n cl e, H ,·,, n e e, cl <•:•· ri ,·,, d n i:, r, n F !''· t ,·,"i cl e, cl o F~ :i o c:I e 
J ::,\ nr.-::·i. r·o. 

'.'.'.i . I n for· me<:, 

F :;:. t: ,,, v "' m p rei,., e n t: e i=, n e F t ,,, r e t.l n :i ;,, e, , r e p 1 .. e i,, e n t "' n t e i=, d o 
e n n <:; e 1 h n F <:; t: a d 1.( ::,\ 1 d f? n "i. r· '·i i t () <=; H l.l IYt ;·,, n o <;; rl ('.) F <=; p ·í. 1 .. "i. t (:) !:; \':\ n t: () I d a 
C o m :i. !,'. ='· (:{ o d e I"I :i r· e :i t ci i;:. H t.t m ,·,, n n !''. d e\ Cl (.1 fl / F~ ,. 1 , cl n C D I"I H d e 1'1 o v ,:\ 
I 9 t.t a 1;: l..l , d ::,\ p :,:l. <=; t () r· ,·,, 1 d '·:.' F ,":\. V 1·'.·'. 1 :,:\ <=; J d () A . J I .J p , d ::,\ e F' T d () r~ . J , d 1:) 

S:i nd:i. ca to do s Se r vi d o re s Fe cl e r a:is CSJNTRASFF F ), cio CI"I DH ~ln io 
e ü n d ·i. d () ( D l..l q l.l E' d ,-.::• e,:\ >< ·i. a <,; ) , d () r:· r· () 9 r· ;·,, m ::,\ n ·i. r· (·''. "i. t ;:) <;; H 1). m i:\ n () <=; f•::· m 
Ca de i a (d o I SFR ) ,cl o Ce n tro el e nesen vo l v :im e n tn ela r·c1 ucaçin p 
eu 1 t l..t 1 .. ;:,,. p e:) p u 1 ,:l. r , d () T F' e I·~ , d r:) r:: e(.~ p , d () l ü I !:; !:; , d i) e [ (1 p , d r:l i":) , .. 1..1. p C) 

p e:,• 1a V:i. dd,·,,, do ,. ln r·n i,1 Maj:i oi--:ia Fa l c·,n t e e cnnH F:(?n to l~t. tb:i'.Xo, 
t o l:: a 1 ·i. ·;t: a n d n t '/ r•:: n t ·i. d ::-,1. d r.:,· ·=,; . 

F m r· e 1 ,·,\ ç ~X o a o p r· j m e j 1 .. Cl p o n t e, d e p a u t a , f o :i h ,,\ ::'• t "' n t e-:-· 

en f :,,, t ·i. ·;r,:,,, .-:1 a a p r· "i. n r: ·i. p a 1 d.-.? 1 "i. 1:) ,.,: 1-a ,;: :.-:( o d o i:::n r:: .- ·>n t , .. .-:) 1--l ,·,, c ·i. on a 1 : A 
r· <,•: o r· ::.:.1 a n i ;;r. e\ ç: ã o d n M 1'1 ri H e m n :J'. v e "J n a e j ci n a 1 . P n r· e :::. t .,\ , d e :i x ,,\ m cl e 
exis t i r as pr og r a mas vio 10n c"i. a , fo r ma~i n 8 c o mu n ica~âr:i <os 
d o :i. i,; t.Í 1 t :i. mo i=:. p a :::. i::. "' m ;;\ e n n =='· t :i t u :i. r· a ·;;=. •;;:. e !i'- i;;. o r :i a :::. ) , •;; e n ri o e r :i ,·,, d n ::'. 
nut r·o,~ 4: 
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Cl ·i'":-.:J,'\n :i ,'"\(i"i\ci 
···· . . 1 u ,,; t i r_;: ::,\ ,.,, i:; ,.,. ,J u r· ::,i_ n ,_;: :·,t F· , J. h 1 i r:: :J. 

- Po líti cas P~hl:icas 
- Raci s mo, G$nPra P discrimtna~5n . 

Cl colet :ivo ref]et:iu a inda , sohrP a falta de 
V t <:; :i. b t 1 ·í. d :::\ d ;,:,: d r:J MI'-! l:I H I q u r-:~ p ,,:-: \" IYI ,,:,' () u \':\ <:; d ·i. <,; , ·: , .. l <:; ·=,; ;:; r-:,· ·=,; d (-:: •:,; ;.,, n V () 1 'v' :i. d a ,:;;. 
n o B 'y' n e e, n t r· n 1,i ,:\ e :i o n ,,, 1 , e n n i::. :i cl e , .. ,,, n d n t a ] f a t c1 u m t' rn p c:-- e :i. 'J h e, i\1 
d ·i. n ,·:,. m ·i. ·.:r. ::,\ r.:: \•:{ n d n m n v ·í. m ,.:,' n t: ') , r:: n m o t.t m t o d o . C: n m o n p o •::; t: u i" a d ,-:,· 
e n f \" E' n t "' me n t n a e="· t e p r· ci h 1 e m a , f c1 :i e o n <::. e n -;::. ci , p o r p ,,, r· t e d n "' 
P ,·,\ l" t ·í. r:: ·i. p <Õ\ n t e "; d :,,\ 1 .. r-:-: u n 'i. '.::{ o , a 1-~ , ,; t r u t u l" ::,t r;: ~;{ n d n C n n ·==; ,.,: l h r; i::: <=; t: :,,t d u ::,1. l , 
respeita ndo a cr:ia~ici deis programa s te rnJticos clecididns no 8Y 
ncnnt rn ,prPtPndPndo or'i.Pntar , r:IPssa f orma, o mn v i mPnto nn 
r:· S t: ,:1 d C) cl Cl Fç ,J 

1-~ o q u e d :i ;;r l" e ,,,. p e :i t- n ,,\ n ;,:> 'y' p o n t: ci d e p a u t ,,\ , f e, r· ,,\ m 
aprovados r:l tvPrsos tndtcati vos a sPrP m h nmnlogar:los na pr 0xi ma 
Ai::. i::. e IrI h 1 é :i a F ,;; t a d u a 1 

F m p 1 .. :i me :i , .. ci 1 u 9 "' , .. , o C c:1 n :"• e 1 h n F r=. t a d u a 1 / i:~ .J 
C: D l'l -:,; t ·i. t: l.l ·1'. d () p O)" d () ·i. <;; r:: 1:) I') l" d .-,:.: l'l :::1. d () \" ,,:,:· <=; ( /) 1.\ \" e<:; p O J'l ·:,; ;,Í, 'v' Í•:-:· ·i. <=; ) p () r· 

P r· o 9 l" "' m "' t e:.: m A t :i e: o , e p e 1 o !:; "' l v :i n ci ( A ,.1 l. l F' ) p o :i ,,, e 1 e 
e,:; e o l h 'i. d o , n n n V n ,: n n t 1 .. r:, , p "1· , .. a n !3 .::-. r:: ·r ,.,, t ::,\ , .. ·i. ;·,\ d l'.i l· l ;·,1. i:: ·i. n n a 1 
MNDH . Totalizand o, 9 pessoas co mp ci r io este c o ns eelh o. 

i:.=.pr A 
i::ad::':l. 

f Cl :i. 
d o 

F' a 1 .. a ,:> p 1 .. o (:J r· ::':l. ma d 1-:-: n r· g ::,1. n 'i. ·.=r. ai.;: ;-;, 1) r n 1 .. ::,,. m ·i. n d 'i. r:: ;-,1. d r:i 'i. <=; o 
representa nte n o Co nsel ho Naci on al e ci J BJ SS: para o programa 
d8 Justt~a 8 Ssguran~a P0hlt~a o CDD H ds F' ~trdp,Jlt s s o DHC 
do JSFR; co mpcir io o prog r a ma de F'nl :it:icas F'Jh1:i cas o CDDH de 
Nnv a lgua~u P o Grupn PPla Vidd a; 8 d o pra9 ra ma d e racis mo, 
C-) (, n e 1 .. ci e d :i :=, e r· :i m i n ,,1 e;- fí o , p "' r· t :i e :i p a l" tí o ci Cri n H cl (:> n u c1 u e d e 
e,':\)( ·i. a<,; i•:,' () r:: i::: t-, F' . 

t , p , .. cí >< j m ;;1 ,~ ,,,. !,'. e m b 1 é :i "\ F i,; t a cl u ;;\ 1 f :i e ci u m ,··\ , .. e ,,, d "' p a , .. ,·,, 
7 / (!, !::i , d a,;; (? ~,\ <=; 1. '."i h ,,; . n n C l:I H d r-:-: 1 'l v a l 9 u :,,, 1_;: u , '·? •,; t ,·,, n d 1:, t ::·,\ m b ,,:'., m 
p r e v :i. i,:. t c1 e o mo p o n t o cl e p "' u t ,,\ cl "' me i=, m .-,, , um ,·,, p l" o f u n d "' me n t n n a 
t.:r-:~mAt·i.r::a d o <=; 4 Pl"r:l9l",,\ m;-,1_,,;, apr:int :,,1.do n ::,t , .. ,-:~ un'i. '.!{r:i ".:n ino ,.,.m,-,\ 
n ecess id a d e imed:iata . 

As e nt idades ind:i cadas para o Con s e lho ter~ci a 
r u n 1_;: ~;{ () d í-2 r:: () l) l" d p n a l" () <:; t: l" ,':\ h i:\ 1 h o <:; d l) ,,; <:; p l..l ,5 \" <-::' ,:;; p (-:: e: t ·i. V í'.) •:;; 

P l" o 9 \" ,,1 m ,,\ :::. t e:,' m ,,, t :i. e o E , n o ,,,. e n t :i c1 ci cl e ,,, l" t :i e u 1 .:, \" e n t :i cl "' ri e !". q u e 
reflitam sobre n s temas prnpostr:is , cnnjun tame nt e, n o sentid() 
d e e n e a m :i n h a ;.. d :i. 1:=. e u i:=. !', i'í e i:=. e nu t l" a i::. :i n :i e .. :i ,':\ t: :i v ,,, F , e n e e\ m :i n h ,·., .... 1 ,·,, :;, 
a n :í. ve 1 n ar:: 'i. on :,,1 1 , a ,;;c; um ·i. n d o , d .-."··=,; •:; ::,1. f O \" m::,\, ()<,; r:: r:> n •::; r-:-:· 1 h <•:: :í. 1 .. iJ ·=:; , a 
função de oi g a ni 7aç~o do MNDH. 

Sobre o ponto 3, aF entjdades co1or·ararn a 
'i. 1n P o l" t i:1. n .-:: ·i. :,,i. d .-.,:· <:; e r ::,\ ·,r. r-:~ ,.. u m :::i. e a r· t :,,1. d .-.:-: a d r-:,· ·=:; \J o 'i. n r:I 'i. v 'i. d u a 1 ·i. ·.": ,':l. d a , 
Por entidade, e nân Li ma ca rta Jn:ic a. A ma:ior:ia da s entjdades 
ainda n â o filiada , det x nu para far ma 1t~ar sua ades5o n a 
,:'.i !::. :,=. e::· m h 1 é :i "' d o d :i. '" 7 / e, !:'.i , "' p cí :;; d :i ,::. e u t :i r· j n t e\" n ,,\ m e n t e e\ q u e "'· t ;-:{ n . 

F' o n l:: o 
inic i al pe]a plenJrja, 
d e 1 :i. b 1-:-: 1 .. a ç: \-:{ o , f ·i. i:: a n d r:i 1~ n mo 
futur as reu nj~es. 

que po1 .. ém 
p o n l:: í'.) -::,. :,,1. 

o b .j .-.:.: t o d r-:-:· d ·i. •:,; r:: u ·=;; •::; /i o 
n fí Cl t :i j" o Ll q u a ] q l.l e l" 

sPrem aprafundad()s Pm 
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H ou \/ (? v "\ r· :i n '='· :i n f n r- m e ~=. ( p ei n t e, ~=; ) , e n m cl e i,=. t .,, q u e p "' , .. t\ : 

!:;em 'i. n <":Í , .. ·i. n hla 1:: t ona 1 d r:i F' 1 .. 09 1 .. ::,\.m,·=t d;.:.:· F' o l ·í. t ·i. ;: ;-,1. <=; 
F' t.Í b ] :i e ,:1 i::. d o M 1'1 ri H , em f, fí n r:· a u 1 n , d e P <;> / t, A ,,, 1 ·y· / O '."i : r~ :i o l e m 
d ·i. 1 .. ;.::' t t: r) a t 1 .. e p r- ;.,:· -::; ,.:; n t: a n t: <-::- , ·i. n d ·i. ,: ::,1. d o,; f o r- ::,, m r:: D H d <·:: 1-,1 ;::, v a T <.:J u. <é\. r_;: u 
ou F'ela V:i.clcla, que cnnf:ir- mar-io :ida atJ 80/08. 

···· r:: n i:: o n t 1 .. o i::: ·=,; t a d u. a 1 M 1'1 OH d n i::: s:; p í. 1 .. :i. t o r; :::1. n t: o ···· 'i. ·'V' a 
J 0 / ç_~ 4 ···· F !::. t ,·,, d C\ cl o i:;: :i. o d e ,.1.,, n C:·' j 1 .. n cl e \/ e 1 .. cÍ m ,,, n d a ·f' j ci h !''· e 1 .. \/ ,:, cl n 1.. . 

··- r::r::t1F' ,.,'<:;tá 
?00~~··, clecl:icad,:1 

i::: ,:;t adu.a 1 . 

l a n ~ a n d0 ~a mpanh a 
às men :i nas de Rua. 

r::r::1') F' 

·i. n t: ·i. t u 1 :=,,d:=,, 

Cn n i .. d ,-~ n :,,,,._;: (\o 
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PROGRAMA DE POLITICAS PÚBLICAS 
Cl/1994 

Aos Conselheiros Nacionais, 
Secretários Nacionais e 
Secretários Executivos Regionais, 

São Paulo, 3 de março de 1994 

O Programa de Polfticas P~blicas do nosso Movimento realizarã, de 29 de abril 
a lQ de maio proximo, na Colônia Veneza, munidpio de Perulbe, litoral sul do, Es
tado de São Paulo, um Seminário Nacional sobre Pol{ticas Públicas e Direitos Huma

nos, de acordo com resolução do coletivo do Programa, adotada em sua primeira re~ 
nião, em Salvador, em 30 de janeiro Último. 

Neste sentido, vimos convidar os Regionais do MNDH para que indiquem oficial
mente seus dois representantes nesse evento, com base nestes critérios: 1 represe~ 
tante da direção regional e 1 companheiro ou companheira escolhido(a) com base na 
experiência acumulada numa das seguintes áreas}atividades do Progran1a de Politicas 
Públicas: reforma agrária, reforma urbana, educação, saúde, trabalho (emprego, re
lações trabalhistas etc.), criança e adolescente, polltica de comunicação e .P.2..li
tica cultural. 

O seminário - que funcionará como uma oficina - terá doi s objetivos fundamen
tais: lQ - Estabelecer uma plataforma inicial, básica, como MNDH, nas polfticas pú

blicas acima mencionadas; 2Q - Definir pontos essenciais, nessas áreas , para a a

genda que o Movimento apresentará aos candidatos à Presict~ncia da República, gover
nos estaduais, Assembléias Legislativas, Câmara dos Deputados e Se nado. 

• tonsiderando que a situação financeira do MNDH, a n{vel na cion al, apresenta di 
ficuldades, cada Regional é solicitado a cobrir as de spesas de passage ns e aloja1ne~ 

to de seus delegados. O Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Al en 

car Lima - CEPE -, filiado ao MNDH através do Regional Sul-1 -, por intermédio de 

seu presidente, frei Giorgio Callegari, OP,assumir~ as despesas da ali1nentação. 

O CEPE cobrará apenas as despesas de alojamento, no valor equivalente a US$ 
20, para o per1odo que vai da quinta-feira, 28 de abril (qu ando os delegados deve-
-

rao chegar a Peru{be, para que os trabalhos comecem na manhã de 29.4) até o domin-

go à noite. O valor acima é por pessoa e deverá ser quitado com o CEPE, em Peruibe. 
• Para chegar à Colônia Veneza, é necessário tomar o Metrô até à Estação Jabaqua

ra (estação terminal da linha Norte/Sul) e a{, tomar o Ônibus para Peruihe. A fre

quência média é de meia em meia hora. A viagem dura aproximadamente 2 horas. Ao 
·.::;· .·· ... • · ...... · .::<;:"" ::,:\::::·-_::•· .- . .. .. ·•. ·•·• ··· ·· ··•··•·••·•·"· .. . ••,•-· .-..... -. . . -. . . . -· ..... . 

SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 1 O'.? andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900 - Brasília-DF 
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chegar perto de Peru{be, descer a 500 metros do trevo (indicado no mapa anexo). 
A placa indicando 500 metros fica em frente à Avenida Dois, na qual, no número 
181, fica a Colônia, no Bairro dos Prados. O telefone da Colônia é (0132) 
79-1717 . 

. O final de abril, in1cio de maio, já deve estar começando a ficar frio 
no litoral paulista. Convém, portanto, trazer alguma roupa mais quente. 

PROGRAMA DO SEMINÁRIO 

28.4, quinta-feira: Chegada dos participantes à Colônia Veneza. Alojamento. 

29.4, sexta-feira: tema básico do dia - PLATAFORMA BÁSICA DO MNDH/POLÍTICAS PÚBLICAS 

7h3,0 - Café . 

8 h - Abertura. Apresentação dos participantes. 

8h30 - Organização de grupos de trabalho por politicas especificas (os participan
tes passam a integrar os GTs de acordo com suas experiencia s acumuladas e 
contribuições polltico-técnicas. Serão oito grupos: reforma agrária, refor
ma urbana, educação, saúde, trabalho, criança e adole scente, pol,tica de 
comunicação e pol,tica cultural). 

8h30 às 10h30 - Primeira fase do trabalho grupal. 
10h30 - Cafezinho. 

11 h - Segunda fase do trabalho grupal. 
12 h - .Almoço. 

14 h - Grupos mistos, em que serão apresentados os res ultado s da parte da manh â 
· - para uma segunda rodada de debates. 

15 h - Cafezinho. 

15h30 - Primeira plenária para apresentaçao e deliberação sobre as propostas deba 
tidas durante o dia. 

18 h - Jantar 

20 h - Painel 1, em plenário, com a participação de um assessor das politicas de 
reforma agrária, reforma urbana, trabalho e saúde. 

30.4, sábado: AGENDA A SER APRESENTADA AOS CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES GERAIS 

7h30 - Café. 

8 h Análise conjuntural sobre o texto e o contexto das eleições gerais deste ano 
(painel com assessores) . 

.... -.......... ............... ·.·-· · '' '' 

SCS • Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900 • Brasília-OF 
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Wil l~l\fn ~lflfMI ~I IIIMfilll' Hlt\!l~r• 

9 h - Debate em plenário. 

10 h - Cafezinho. 
10h30 - Grupos de trabalho por pol,ticas espec,ficas para a formulação da Agenda 

do MNDH para os candidatos. 
12 h - Almoço. 
14 h - Grupos mistos, em que serão apresentadas as propostas dos grupos de pol1ticas 

espec,ficas, para uma segunda rodada de debates. 

15 h - Cafezinho. 
15h30 - Segunda plenária para apresentação e deliberação sobre as propostas de 

Agenda. 
18 h - Jantar 
20 h - Painel 2, em plen~rio, com a participação de um as ses sor por cada uma das 

• pollticas especificas de educação, criança e adolescente, polltica de comu
nicaçao e politica cultural. 

-

lQ de maio, domingo: ELEMENTOS PARA UM TRABALHO PLANEJADO DO MNDH NA ÃR EA DE 
POLlTICAS PÚBLICAS 

7h30 - Café. 

' 8 h ~ Grupos de trabalho por pol,ticas espec,ficas para pen sa r u1n trabalho planejado 
do MNDH no bi~nio 1994/1996 em suas ~reas respectivas. Es tabelecimento de metas 
e debate sobre mecanismos de trabalho baseados na ges t ão colegiada. 

10h30 - Cafezinho. 

11 h - Grupos mistos. Mesma metodologia dos dias anteriores (s egunda rodada de 

debates). 
12 h - Almoço. 

14 h - Plenária. 

15 h - Cafezinho. 

15h30 - Plenária final. Conclusões. Aprovação do docu111ento fin al e avaliação do 
seminário. 

18 h - Jantar. Retorno a são Paulo. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

As companheiras e companheiros delegados que quiserem aproveitar a viagem a 

São Paulo para outros contatos, estão convidados a faz~-lo, comunicando-se com 

'sê's: EcL Ô~ca~ Niemeye~ - Quadra 02 - Bloco "D;;~ 10; ~nda; - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax : (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900 - Brasília-DF 
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4. 

a Secretaria Nacional do Programa, na sede da AGEN. Se também, ao chegarem a São 

Paulo no dia 28, quiserem aproveitar o dia na capital, antes de viajarem a Peruf

be, podem basear-se na AGEN (Av.Ipiranga, 1267, BQ andar, centro. Descer no metrô 

República e seguir, pela Av.Ipiranga, em direção à estação da Luz. É o Último pré

dio da avenida, esquina com Rua Andradas). O outro ponto de apoio é a sede do Re
gional Sul-1 (Rua Wenceslau Brás, 78, 2Q andar, Centro, tel.011.36.1947). 

Até 30 de março, estamos pedindo as confirmações dos nomes dos delegados. , 
. A assessoria está sendo buscada junto às entidades e articulaçeos que trabalham 
com essas politicas especificas. 

Ê isto, por enquanto. Estamos à disposição para esclarecimentos e, desde 
-agora, aguardamos voces. 

Um abraço 

RUSCELINO SILVA NETO -_Coordenador/ConJr~heir~Nacional 
DERMI AZEVEDO - Secretario Nacional ( ~ 

·i2; ::~~: 0~car 'Ni~mey~r ~ Q~adr~ 02 -~l~c; "Ü"·- 1Ó9 andar - saia 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70,316-900 - BrasOia-DF 
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1. • OFICIO .. BRASh..lA 
REGISTRO CIVIL DAS 19. JURlrncA~, 

flCOU /1.HQUJVJ\DO GÓF.'IA F.M MICROfll.llfi 
S('!: {" /,.'. Í 5 9 5 tJ 

ESTATUTO DA SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS 

C;::1.p:L t ul o I 
D(; sue I E D() [)E 

ART . 1@ - A SUCI EDADE DE APU I □ AOS DIREITOS HUM ANOS é um e ntid a d e 
c i v il , sem f i n s lucrativos, c□m sed e no SCS qua dr a 0 2 , bloco D, 
Edifi c io Osca r Niemeye r, 10@ a nd a r , sa l a 1001, n a ci d a d e d e 
Bras ili a , Di st r ito Fe d e r a l. 

ART. 2@ - A Soci e d a d e tem por obj e ti v o~ 

• I E:<::; ti mul ,,,\ r· i:,t o r .. q <":;1.ni ~?.ê1c.;ão ci o povo 1, p ,,,\ r .. a. quEi ~,r,i 
c on sc i e nt ize d e s u a situ aç~a d e □ p ressão, d escubra fo rmas pa r a 
conqu is t ar e f azer va l e r seu s d i r ei t a s e pa r a se defend e r d as 
v i □ l @ nci as e arbi t ra r ied a d es, pro movend o , e m t o das os n iveis , um a 
e du caç~o s o cia l e po litica pa r a as direi tos huma nas . Es t e r ef or ço 
d eve poss ib i li tar que a home m se t orn e , cad a vez mais s u je ita d a 
tr a n s form açã o d as atu a i s es truturas . 

II - Luta r, com firme za , pa r a gara ntir a pl e n a vigê n c i a do s 
d i r ei tos huma nos , em qua lque r c ir c unstjn c i a, exi g i nd o a pun iç~□ 

dos responsáveis pe l as v iolaç~ es d esses d ireitos e a j u s t a 
r e pa r a ç ~o pa r a as s u as vi t i mas . 

III In cen tivar e q arantir a a u ton o mia d a s mo v imento s 
popul a r es , ul t r a passand o os i nte r esses i n s titucion a is, 
pa rt i d à rio s e r e l i g i o s o s, consi d e r a ndo a plura l i d a d e d e o p i ni ~e s 
~ rea firm a nd o a □ p ç~□ fund a me nta l que é □ nos so c□mpr□m issa co m 
o•;; o p l'" i m i d D s,, • 

e I V TE·' 1~ e:: l e:\ l'" o o ~,; f:" u p i:':1 p E" l 1, 'é,; 1...\ i:,\ \::i l i m :i. t ,::\ 1;;: t'.:l e 1;; E:• 

po t e n c i a lid a des , s u a id e ntid a de, r e pud iand o qua lquer f Drma de 
in s trume nta li zaçào e s e ca r ac t e r izando com□ uma e nt i d a d e n ~□ 

qov (::·!l'" l"\ ê~.m1:~n t a l . 

V - Comb a t e r tod as as formas d e di scr imin ação po r con f i ss~o 
rel i giosa , di ve r s id a d e étnico-cultural, op i ni ~□ p□ li ti ca , sexo, 
c or, id a d e , deficiênci a f1 s ica e/ou mental c ondi ç ~o econômica , 
s ocia l e ide□ lôgica . 

VI - Pres t a r a poio Juridi c□-admini s tra ti v□ e fin a nceiro a□ 

Movi mento Na cion a l d e Di r e i tos Huma no s - MNDH. 

A Socied a d e s e con s t i tui po r t e mpo i nd e t e rm i n a do . 

ART. 4@ - A So c ied a d e terá com o f o r o a Coma r ca d e Bras ili a - DF . 

l 



1,~ Of\CIIJ ~ BAAStllti\ 
f\EGISTRO CIVIL OAS P. JlM~trnsAS 

Cap.i.tulo I IdGOU AHQUIVADO CÓPIA. EM MI~ 

Dos ~mcrus sono N:· 1 ~5 9 5 8 

ART. 5@ - Sà□ a dmitidos como s6cios os integrantes d □ Conselho 
Nacional do MNDH 1 no efetivo exercicio de seu ma ndato e s eus 
re s pecti v os suplentes . 

P a ràgr a f □ 1@ - Os s6cios s erào admitidos mediante indicaç~o 
do s Region a is do MNDH. 

Paràgrato 2@ - Os suplente s assumir~ □ em caso de aus0ncia e 
impe dimento dos titulares. 

• (.~F(f. 6(i:1 ••·• f:>r::: r /,,. f:d im :i.r·,c,\do o ~;;ócio qut-:~ ·f"'d l êH" c:: □ m e; c:lr~vr:,:.>r- int'n,intr:,,: 
ao c a rgo qu e ocupa ~ dei xar d e cumprir o determin a do neste 
Estatuto ou medi a nte substituiç~o pelo Regional que representa. 

• 

ART. 7@ - Os sócios nào res pondem nem me s mo subsidi a riame nte 
pelas obrig a çDes s ociais. 

C,::1. p:Ltulo III 
D(~ UDC I E: D(.',DE 

ART. 8@ - S~o ôrg~os da Sociedade: 

b) Coordenador.ia. 

e: ) !:> (0) C:: r-- E• t i::\ I'" i i:\ • 

ART. 9@ A Assembléia Geral Clrdinàr-ia dev e 
semestralmente para : 

I Estabelecer e supervisionar as linhas de a tua ç~o d a 
f3f.?cr·E1 ti:\t- iii,\ .. 

II Fiscalizar- as contas da Sociedade P apreciar seu 
ba 1 an ç;o ,,H1Uii:\.l • 

III Decidir sobre qualquer- assunto de interes se da 
Sociedade com o minimo de 50% dos s6cios. 

Parágr-ato Llnico: As decisôes serào tomadas por maioria simples 
d DS p ,~t=.:?!:;,(?.n tf?", . 

2 



t.· OflCIO A BRASILIA 
REGISTRO CIVIL DAS P. JURlrncAS 

FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICHOFILMf 

soa o N." i 5 9 5 ~ f, 
ART. 10@ - A Assembléia Geral Extraordinária se rê convocada por 
1/3 dos associados ou pe l o Coordenador sempre que necessár ia 
sobre qualquer assunto de interesse d a Sociedade P com 
exclusividade quando se tratar: 

I - Reforma dos Estatutos. 
II - Di sso lu ç~ □ da Sociedade, 

Parágrafo 1@ - As deci sDes serào tomadas por 2/3 dos sócios. 

P .:J. r ti.q r ;:,1 '1' u 
no m:Lnimo 
r·ro~ q i ~; t r· ;Jd ,::1 .• 

2@ - A Assembléia Geral Extraordinária 
com quinze di as de antecedência por 

~';(~ 1'" /:\ c::on vn c:i::ld cl 

c::o,~ rt,:!::; pun clt1 n c::i ,,1 

• (\RT. 1.1.@ -.. (.) t>f:,1c: rc:ti:,1 r .. :.i. -:::1 s:;r:1r· t, c:ompos; t,,,l por· q ua t 1~0 mr~mbr·o•::;. 

{~F~T. .l2<f~ Compete aos Secretários: 

I Preparar as Assembléias Gerais e demais reuniNe s d a 
!3oc:iedi::0.clE• . 

II - Administrar a Sociedade. 

,~fn . 1 ::: <f~ 
<:;E•r·v i i;.o~; f.:? 

CC>mp(:?tr:• 
~~ti Vi cJ i::l.d (:JS; 

i'~O!', E>t:?c::r<-::itá. r .. i.os 
determinadas pela 

d :i. "'; t r · i bu i 1-· 

A<::,i3('.:?m b l 1,~ i iél, . 

ent.1· .. c: O~:i 

('1RT. 
s;Eindo 
out.1, .. 0 

14@ - A Coordenadoria serà composta por quatro me mhrC> s
1 

um deles indicado pela Assembléia para Coordenador Geral
1 

para Vice-CoordenadC>r e os d e mais par a s upl e ntes. 

Parégri::l'f'a 1@ Compete ao Coordenador Geral e 
Coordenador, na ausência ou impedimento do primeiro i 
a Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos. 

,::10 V :i. CI::? ""' 

F'a1•"klqr·;;,, ·f o 
Coo l'" d t·,·n i:,\d o I'" 
p I'" i m (? i I' " OS, , 

2@ Us suplentes assumir~ □ as 
e Vice - Coordenador na ausência ou 

ART. 15@ - Compete ao Coordenador Geral: 

r · f,,, p r · ,,,·: •;;; e n t ,,,, I'" 

"'' t 1, .. i h u i e_:: ei r,' i,,; 

i mp 0:1 d :i. mc:-:n t.0 1;;; 

elo 
c.lO !::i 

a) - representaç~o ativa 1 passiva, judicial e extra-judicial 
da Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos; 

b ) - movimentar as contas banc::àri.as em nome da Sociedade; 

e ) receber doai;.~es e celebrar convênios com brgà □s 
financiadores, entidades c::ongêneres,instituiç~es públicas e 
privadas e m nome da Sociedade AD. Referendum da Assembléia Geral. 

Paràqrafo ünico - O Coordenador Geral pC>derà 
poderes aos Secretários. 

sub-estabelecer seus 
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1. • OFICIO • BRASILIA 

REGISTRO CIVIL DAS P. JUHIOiCAS 

FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME 
1 • 

SOB O N." 1 5 9 5 8 
ART. 16@ - A duraç~o do mandato dos Coord e n a dores e Secretbrios 
se rá de dois a nos , pod e ndo se r reeleitos. 

Ci,:\ p:ltulo IV 
DO PPiTI~ I 1'10N I U 

ART. 17@ - A S o c iedade será ma ntida por doaç6es e renda de ben s 
qut;) iól. dquir·· :i.r- . 

ART. 18@ - Em caso de d:i. ss□ luç~o, o patrimônio d a Sociedade se rà 
de s tin a do a uma en tid a de com o me smo fim, decidido e m As s embléia 
com a presen ça d e 2/3 d os sócios. 

' \J '9,_<. A -:~r::· - -~JI 1· ( .. -l 1·)•[~f-:11::·,
13
1~1-· (···l \;:: ·1t_l .. ~V(-' ,){.~LE::.fd ... UE:1 ... -· . .. . ... .. 1 .. .. , .. ) .. .... 1 

()(.\8 / (3U l O. :J.. f:1'-1-

4 
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+011-2287533 

1 

24.2.1994 

AGEN •.FAX 2 

~os Conselheiros Nacionais, 

Secretários Nacionais 
' Secretários Executivos Regionais, 

9:38 F'01 FEB 25 '94 113:03 

Encaminhamos em anexo o relatório da primeira reuni~o do Conselho Na cional 

e Secretariado Nacional do MNDH, após o BQ ENDH em Salvador. A reunião foi rea-

1izada dia _ 30 de janeiro de 1994. 
O rel~t~rin do 82 Encontro Nacional esti tamb~m sendo enviado hoje, via Se -

/dex, ainda como foi redigido e antes de 1r µctrct e1 91·õfica, considcr;:indo a urgQn .. 
cia de os destinatários acima o terem em m~os, diante da prem~ncia do t empo. 

Cumpre-se,assim, recomendação do Conselho no final da reunião de Sa lvador . 

Um abraço 

do 

SECRETARIADO NACIONAL 

~~J f~~~J.U.tl~~J;wiffltiõ~\if..tiSí.1~¾Y.~t;. .•f' ~·~,:,,,...:,,l,j ~ :*-~ ~~ · ~ i:~~w.~~:r~1:;:~1xt1-r :.-r _-g: .. v:t~~~ J,-?~~Jf~ -~fWt:Múrt~l#l.ltiWt W~~i~!.ti~~\tttJf.i.~tii!'~~~ ~~~(sr). 
SCS • Ed. Oscar Nlemeyor - Quadra 02 - Bloco "D" - 102 andar - Sala 1001 -. Fone: (061) 225-333 - ax: '22~,,15""'7,_ ___ _ 

CEP: 70.316-900 - Brasnia-DF 
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RELATÓRIO DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL E SECR ETARIADO NACIONAL 
UO MNDH APÓS O BQ ENCONTRO E ASSEMBLEIA DO MNOH EM SALVADOR (BA) 

Os pr6ximos passos do MNDH, ap6s as deliberações do BQ Encon tro e Assembl~ia 
Nacional, foi o tema central da primeira reunião do Conselho Nacional e Secretari! 
do Nacional, realizada no Centro rlP TrPi n;imp nto rlP 11rlPrPs (r.TI) da Arquirlior.P.se 
de Salvador (BA), na manhã do dia 30 de j ane iro de 1994. A seguir, a síntese das de
cisões e encaminhamento s adotados : 

l.Inicialmente, sob a coordenação do companheiro Pedro Wil son Guimarães , coorde
nador do CN, foram apresentados rápidos informes , um dos quais sobre o curso de pó s
graduação em direitos humanos que a Universidade Federa l da Paraíba planeja impl emen 
tar, em co l aboraçio com o MNDH e a Universidade de Rovereto, norte da Itilia. O CN/SN 
1nan ifestaram todo o intere sse pelo proj eto e a disposição de apoiar o seu dese nvolvi
mento. 

2. No segundo momento da reuniao, os conselheiros e sr.cretiÍrios do s flroy,-drnds de 
Or~~nii~çio 1 G~ncro/R?çi~mo e Qi~çrimin~çi Q> PolÍtiç~~ r~~liç~~ e Ju~tiç~ e Sc~Yr~nç~ 
Pública reuniram-se separadamente para uma primeira troca de idéias e pl anejamento 'i
nicial de suas atividades. 

3.Nu 111u111!:!r1Lu seyui11Le , us cuun.ler1adun1s e secn:Lct rlus tlu s Pr·uyr·a111ds Y'elcttdt"tllll su 
as deliberações ao conjunto do CN/SN: 

3.1.Programa de Organização 

Os próximos passos do Programa ·j ncl ue111 a adaptação uo process o de traba H1 0 aprova 

do no 8Q ENDH; a retornada da articulação nacional e internacio nal; da que st ão ad111ini s
tr11tiv11 ~ fin11nr.~ir11 (rr~<;t.11çn~c; dt> r.ont11c:., prnjPtnc:. 1"((. 1, r,11 1·1.1f. i11 ,:1) > i11rllf 'llkll,.VI;! ~ ;;~ 

agências financiadoras; elaboração do projeto de um tabl6ide simp les , na linha informa

tiva, com notlcias do Movimento; ajudar a traba lhar a unidade do Movimento , em todos os 
11Ív!:!i~ t! µruyr ·a111as; éxen:ilar· u Lral>ctll ru cult!yictdu. O Pro~rêl111a sugere a elaboração de 

----mifa-;:rgp·trn·r1-rro-1iioii"1"1iiP-r'IT!'i c':c'lm-v, <; r.t1 ~ A~ p ! f5l ~,i1ip<;' 1pr;i 1 <; rlP ~ tP ~l n0) i nr: 1 '.I i n(\1_1 1:ir1.1 r.1r.1s t i1. !, 

de todos os quatro Programas e a ser entregue aos ca ndidatos~ Pres id~ncia da República, 

Governos dos Estados, Congresso Nacional e Assembléias Legisl aLivcts, e111 ilto s pÚbl ·icos . 
Uma cartilha em linguagem simples e access1ve l, com o esse nc ial dessa ayenda, ta111-

bém deverã ser produzida,numa tiragem maior, para di stribui ção ~s ba ses , através da s 
entidades filiadas. 

O Programa pensa também na qualificação do s istema interno de informação do Movi
mento, incluindo meios tradicionais e novas tecnologias. 

Outra preocupação do Programa refere-s~ ã visibilidade do s consel heiros e secre
tãrios: em vez de se chamarem de conselheiros do Regional A ou B ou secretár ios do 

Programa X ou Y, devem priorizar a designação de Conselheiros Nacionai s e Sec retári0s 
Nacionais . Ê algo simbólico, que reforça a unidade nacional do Movimento. 

· 3.2.Justiça e Segurança Pública 

Dentro de uma visualização dos dois anos que nos separam do 9Q ENDH, o Programa 

planeja , para este ano, estas atividades : l.Um diagnóstico nacional que inclua (1.1 . ) 

uma visão sistêmica da justiça e segurança pública; (1 . 2. ) dados quantitativos e qua

litativos e (1.3.) a práxis dos centros e entidades fili adas nes se campo, assim como 
de entidades co-irmâs /Conanda. Cdr.r1. Cnrlh Ptr) . ? . A c:nri;ili7a~i0 19 çç~ di~gn6,tioo, 

ê : :1-:l..:J 11:J")H 
-- - ---------------------- -- ------- - ---- - - - ------------------ - ---- ------ --- - - -- --- - -------------- - ---- --
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incJuindo subsidias te6ricos, que possam fundamentar ou reforc ar projetos a se rem 
introduzidos ou em tramitação, ligados, por exemplo, ã criminaliza çã o da tortura , 

~ desmilitarizaç;o das policias militares e~ questão da Justiç a Militar. 3. Ava li a
ção das etapa s anteriores; 4. Fase prepositiva, com a defini ç~ o de ações pri ori t~ ri íls 
e 5. Execução do projeto. 

3.3.Pol,ticas PGbli cas 

f)epois de uma troca de endereços entre os integrantes , o coletivo do Programa 
optou, inicialmente, pela priorização das seguintes áreas, em seu leque de ativida
des e parcerias: !.Reforma Agr~ria; 2.Reforma Urbana; 3.Trabalho (relações trabalhi s

ta s ; emprego/desemprego/renda); 3.SaGde; 4.Educação; 5.Cri anç a e Adole sce nte ; 6.Polf

tica de Comunicacio e 7.Politica Cultural. 
Nesta perspectiva , na linha da articulação nacional e interna ci ona l, o Proqra111 a 

bu scará parce ria s e dP.senvolverá ações conjuntas, como MNOH, com orqa ni zJçÕes niio lJ O

vernamentais, pGblica s , movimentos sociais diversos e igreja s . 
Duas atividades foram inclu1da s na agenda do Programa para es t e ano: u111 semina

rio nacional de polfticas pGblicas e direito s humano s (de 29 de abril a l Q de mai o 
de 1994, na Colônia Veneza, em PeruÍbe, litoral sul de São Paul o) e um se111in rÍr io na
'ciunctl sobre politic11 cultural e direito s humanos, em Natal (RN) , d(, 23 él 26 dr-' j 11 -
nho oróximo. O seminário de Peruibe terii doi s obj etivo s bás i cos : def ini r u111 él pl dta
forma minima de atua ção do MNDII nas pollti cas públi cas ac ima citadas e 2. Ex pli c itélr 
'sua própria contribuiçio para a agenda do Movimento voltada para as el r i ç~es ge rai s 

·deste ano. Está prevista a participa~io de doi s del egado s por Reg i or1 al e seg ui ra o

portunamente uma correspondência com os detalhes operac ionai s . 

O seminÓrio de Natül tem, como objetivo principa l , debater uma poli't.-ic;1 r. 11lt.11-

ral para o RrAsil, hílseada nos valores dos direitos humano s . Terã a part icipaç;o de 
imilitantes comprometidos com a luta cultural, dentro do contexto mai s ampl o dores

:gate da cidadania. Correspondência especifi ca a se u re speito t amb ém se rá soc i uli zaclu 
em breve. 

O Programa definiu, depois, sua pr6pria agenda de reuni 6es : a pr6x irna em Bra s1-
' lia, 1urante a s~gunda reunião/94 do CN/SN; a seguinte em Perui'be (SP), durant~ o 
seminario de politicas públicas e direitos humanos; a outra em Nat al, no seminario de 
politica cultural e, depois, a seguinte, durante a reunião a ser marcada do CN/ SN. 

Da mesma forma que o ProlJrama rlP ,l11st.iça e Segurança Pública , o de Pollti cas Pú
bljcas implementará um diagn6stico, com a participação e colaboração do s Regionai s , 
para levantar o trabalho das entidades filiadas ao MNDH - e tamb~111 outras co-irmãs -
em suas áreas de abrangência. 

3.4.Gênero, Racismo e Discriminação 

Até 20 de fevereiro passado, segundo definição do col etivo deste Programa , fic a

ram de ser remetidas propostas para o plano de trabalho ao companheiro Sal vino, que 

está encarregado de sistematizá-las até à reunião do CN/SN em Bra s íli a . A opção do 

Programa é a de dar continuidade ao processo de discussão, produção de subsídios e 

elaboração de propostas, iniciado no 89 ENDH, especialmente nas Oficinas de Raci smo 

e GinPro. Os participantes destas oficinas serão convidados a participarem da primei

ra fase da construção do plano de trabalho do Progrnma, considerando, inclus i ve , o 
interesse que manifestaram nesse sentido. 
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Cada conselheiro integrante do Programa ficou tamb~m encarrega do de contatar 
pessoas de seu Regional ,com vistas a essas sugestõe s e projetos. 

O Programa destacou a importãncia do interc~mb io entre os quatro Programas, 
considerando os pontos Pm rnm1,m. Fni rPforçada a idQii do quo o tY'JbJlho do í11· 0 -

grama deverá ser implementado pelos CDHS e entidades filiad as , se ndo o papel dos 
conselheiros e do secretário nacional viabili zar e estimular esse interc~mb io. 

De in1cio, deverão ser priorizadas, em termos de mobiliz açã o, determinadas da
tas, come~ o caso de 8/3, Dia Internacional da Mulher e 20/11, Di a de Zumbi e da 
Consciência Negra. 

--'----

4.0 CN/SN definiram, em seguida, a pauta da reuniao de Brasllia, marcada pa
ra os dias 7 (chega da) a 10 de abril próximo, em loca l a ser definido pela Secre -
t~riv. Ni~ional dn Oro:1ni:-i ,1r,~n . f Mr" " r-r.11tl'.\· 

4t 4.Í.Análi se de conjunturél; 

4.2.8Q ENDH: avaliação e efetivação das decisões e encamin hamentos ; 
4.3.Informe sobre a avaliação da CESE sobre o MNDII; 
4.4.Planejamento estrat~gico do Movimento ; 
4.5.Projetos financeiros alternativos do Movimento como u111 todo e do s !)niqru 

mas em particular; 
4.6.Agenda nacional/1994; 

5.A seguir, foi definida uma dinãmica para as reunioes plenária s do CN/ SN: 
começ~rão com reuniões f.spr.r.ifir.ns rins Proaramas, continuando d9poi~ no co l et ivo 

-- ---· --- -- ·- . - -- . -•-· 

pleno. 

6.Por Último, o CN/SN 1neafil-mai-am a de.::isão dé , !'1 6. r·e u11i ~u J e Br·ct'.; Íl l ct , pro 

cederem ao detalhamento das deliberações do encontro de Sa lv ador , por exempl o no 

- que se refere ao orçamento global do Movimento, à autonon1iu e i so no11ri a f in ance iré.l 
dos Programas (cf. Relatório do 89 ENDH), o papel das ussesso ri as , para ev'iti1r i.1111 -

biguidades, entre outros itens. 

Salvador, 30 de janeiro de 1994 

CONSELHO NACIONAL 

StCKtlAKlAUU NAClUNAL 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HVM.UWS REGIONAL SUL I 
Rua Veno••l• u ar••• ?A - ••~•• ~a•~~07 - a~ 

t•L· oii. •oe.~~?~ 

São P~ulo, 28 de outubro de 1994 

A 
Coordenação Nacional 
Ref.: Processo avaliativo • CESE 

A respeito do assunto, gostaríamos de informar a 
Coordenação Nacional que este Regional, conforme oficio de 
24.08.94, . dirigido à Cese, comunicou o recebimento do 
relatório do Seminário de Avaliaçào, bem como respondeu às 
guestões formuladas (em anexo) a respeito do processo 
avaliativo, dentro do prazo estabelecido, 

Depois de várias considerações, manifestamos, na 
parte final, a disposição deste Regional de contribuir com a 
Cese no que fosse necessário e continuar o diálogo sobre o 
processo avaliativo, caso ela o desejasse. 

Recebemos o "~elatório da Oficina de avaliação" 

\l
como um subsidio elaborado pela Cese - interessante, denso, 
mas de dificil compreensão, que precisa ser "traduzido" para 
as bases - que poderiamos utilizar em avaliaçoes !uturae . 
Nesse sentido foi a nossa resposta, 

O teor do ofício de 29,06, da Assessora de 
Projetos - que fala em "sondagem" faz três perguntas para 
conhecer a nossa opinião e diz que "aguarda nossas 
reapostos" "P(U"Q podar dar m•ia um passo"- induzi u-nnA .,, 
acreditar que se tratava de um primeiro contato, que haveria 
outros passos logo a seguir. 

Desde então, nào recebemos 
manifestação da Cese sobre o assunto, 

mais nenhuma 

Féitc esse e~elarecirnento, ~oroditarnos que é 
urgente, antes de qualquer providencia. 

·1 , 1. Estabelecer uma forma de comunicação 
definitiva, oficial, de direção, entre o MNDH e a Cese. 
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i. Saber previamente como repercute a proposta de 
àVàl i aç ào elabc,rada pela cese. S~lvo engano, pouquissimas 
pessoas devem ter entendido o material elaborado, de difícil 
compreensão . 

3. Depois de amplamente discutida (por exemplo, 
nas atividades sugeridas por essa coordenação no item A.l) 
procurar saber dos Regionais se a proposta formulada pela 
Cese é viável, se atende as necessidades dos Regionais, etc . 

4, Sem re~olver eee~~ quc~tões r levantadas, 
aliás, pela própria Cese, no of1c1o de 29,Ub parece-nos 
precip i tada a contrataçào de 2 técnicos aventacta no item A, 

Por que? Pra que essa pressa 7 

~. Acreditamos que vale a pena investir mais 
nessas preliminares para assegurar, num futuro próximo, um 
proces s o aval i ativo mai s criativo, mais participativo. 

5e c:1~ l.:u.i~ct~ 1lõu \!J!ltiv,e,3:em hem olaz,~o, no 
a precipitação nessas contratações poderá 

ont3nto, 
sugerir 

processo ernpreguismo, intervencionismo, etc e prejudicar um 
que poderá ser muito rico, se bem encaminhado, 

_, ..... 

I 

... ,.-~ tenQ-70samentt J 
,rf 

., 

Bene9ito Domingos Mariano 
, P/Coordenaçào do 

Regional Sul I - MNDH 
(Formada por: Fermino, Isabel, Derrni, 

Mariano, Pe. chico e Francisca) 
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Dja: 10/09/93 (Noit~) 

Relatório do Seminlll'.io E8l,tt.ducü e do Encontro 

J<egional Lest1.: I - MNDH - ES/RJ 

Data, dias io, 11 e l? de eet~mbro de 1993 

Loct-l1t centro d0 Defasa dos Dlr.Humanos - CllDH 

Oarnpina - S~rra - ES, 

:ra:rtioipanteet Entldadea vinculadas ao MNDH 

rulef.ltr 12. f.lOhl'C a "\fi.olfincia. e o Pt1.pel da T'rJlÍo.l.fJ. 11 proferida por Salv-\

no du AJUlfnJ. (ef. texto ~nexo) 

• Avós a. pa.lcutra. houve um J.ebate acerca do ttlma cm quc~tão p'Y'()~oo8
110 ~~ 

la problemutização do animador Salvino. Algumas questoes foraro levant-9; 

1 ' 

:e 
1 

1 

da.a nesse deb~,te, quais sejilll'.L: 

os à.tos de -..riol~nod.a praticac:10s pelol::l gnA.1:,00 xnili tD,l'.IG'1 li) :rn=i"r"mni 1 i.t1:1,,r.çio 
noe coloca nu.rrm. si tuaçã.o-limi te. É nec1;;esário criar meca.ni smos ª: con-
trole que permita à sociedade civil organizada auto-regular a a.ça o do 
Estado, :principrilxnente, no aspecto do aparato mi.liatr. 

Um a.er1-1vante dessa si tuação-lim.i te reside na d(;.lscrença da popula ção no 
trabalho das organ:i.zações populares pelo eeu perco poder de i.nterven -
ção e de proposiçio de alternativas. t preciso reílgatar a crediTuil~da
de da população, exigindo do Esta.do o cumprimento do seu pape l e na.o 

1 

iiermi ti1• o deeenvo1v-iJ:U!;lnto de um poder paralelo (,privado). 

O nosso trabulho tem-ee manifestado sob forma de ºapaga r inoandioo" • 
~ necessário que o MNDH apresen.te propostas no sentido d0 desroi tif ica.r 
·.·~ :Próprio aparelho do Estado• a ciranda finanoeira. Noaaa atuação nã o 
deve restringir-se às épocas das chacinas, m~s sobretudo cheg~r às cau 
saa da vio1Sncia 1 ~a suas raíze~. 

A violência na ~érica Latína, na África,etc •.. provém da. nos sa depen
dência econômica e cultural. A bistória da nossa. formação social pode 
contribuir pare a compreensão dos noaeoe problemas e desa.f i us. Por ex: 
a mídia teru nold u.t':l.entau.u ~til 1'loae&o nçõa.c, lºªº çp,rn n. Rede 0.;l .. obo encnun 
pou ~ Campanha contra a Fome, houve uma mudança nos rwnos da campanha .. ;· 
na questão da mobilização de alguns setores da sociedade. A nossa cul
tura de esperar que os outros façam :por nÓs 9 nos coloca na condiçio de 
seres acomodados. · 

Sabemos que a viollncia ~ estrutural. O pr6prio Estado conetitui-0e 
s~b o fw-1damento da violência e a ~romove, a rnedida que o aparato poli 
cial protege a propriedade privada e esta sobrepõe-se ao direito à vi~ 
da. Oe._gt>v-er.noà fedcral,estadual e municipal, as forças armadas e a 
administração submetem-se a um poder real, o capital financeiro ( es1:Je- · 

ftliN;)',W¾'JJWf,ln:1~~>'1f:~'!N~N:rM{~.,j{#.~i~NtM~~{ftM:{,tJ{IU?,".m8.t:r~;;ir"JfliHIM~MW~t~lf.!Wlslf..lH.WJQij;QWUJH.?)$"Jff,t#J,'!1tt{J.,4SJ.Nt#JMfü¼Víff..C-fü¼! 
SCS • Ed, Oscar N,emey&r • Quadra 02 • Sloco "D"• 10Q andar• Sala 1001 ~ Fone: (LJ8i) 22~•3337 - rax: (061) 225-7167 · 

CEP: 70.31 S-900 • BrasOia-DF 
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, ' t A 

culaàor) o ca.r:,i tul ind.ustriul, o imobil1f:Í.:r:i a, ij t,r: • ... Em ul timJ:1 1 n8 ·~n. -
oia . o ~dar do deci~ão é do capital .. Há que· se considera?' quo a a~cif 
dad; ci;il ainda é frágil em sua organização t fato qu~ nos c~looél riü 
uundiçã.o u" _:Lmr,ntônci~ dianto da. oom11le.xidA.de ,das ma.nifestaçoce dn.0v~2, 
1ência em nosso ootidio.no. Parece q\rn se bu1::H.;1:a.l':lt:i~moo a.e " bl"'P.n~ir.i.e . 1~~ 
r.l4. U{ll tra·bulho a nível loca.l .( 0 municÍpj,o) poderiamo~ uuntribu1.~' - 111,,n·~ 

que a ;populaçüu que vive sob a ''cultura õ.o medo", .f>Ud~sso 88 i~JdgnF1r 
com a.e ai tuações de violência e se ~predispor 1: p~rticipar ~e wria d~s .-
cuseão .maia profunda deesas si tuaçoes de violenc1a e do clima co~i~tan
te de insegurança. conhecendo aé leia~ os mecanismos de ~ontrole ~a e
xistentef3 a fim de propor alternativas que promov~a l.ntervençao ma
ia efetiva na superação do clima de "terrorº, no qual estar.o.os sobrevi-

vendo. 

Dia 11/09/93 (manhã) 

1) Formação das e~uipea de trabalho: 
• Coordenaçio: óscar G&tica e Alex 
• Secretaria; Mª Olinda e Ribamar 
• Animação: Pedro e Roae 

2) Ap~eaentação da pauta e propostas de mudança. 
Houve uma mudança na . proposta inicial de avnnçar naa atividades de ' 
domingo, em função ao esvaziamento do gru.po, no final dos tr abalhos . 

3) Análise de conjuntura 
Essa atividade foi desenvolvida no grupão e seguiu a orientação de 
1ntervençio por inocriçio. 

~ Inic:i.almente o assessor Roque Grazziotin fez elgum.as provocac;oea que 
pudessem orientur a reflexão. Segundo ele, dois pontos deveriam ser • 
considerados na anfliae de conjuntura. O primeiro desafio desta BniJi 
ae é projetar, vencer o desafio do imedísti.smo e propor wn plune jamen 
to a longo t médio e curto t)razo, resgatando as ações concretas (meem-;~ 
que de âmbito local ou de fatos de projeção nacional), vislumbrando 1 

perspectivas de atacar as ra!zea da violência. O segundo refero-ae à 
questão conceitual. o conceito de Estado implica w11a duplicidade de ' 
posições. Há aqueles que pretendem um trabalho de intervenção via in
terior do Estado (ou seja sociedade política) e outros que pensam in
tervir via socied!ide civil. t neceesário compreender as estruturas ao 
ciais, das quais nos servimos Jiara~ganizar, a fim de que nossa re . : 
flexão abarque tanto o aspecto metodológico como o as1iecto teórico; ' 

'liW.t'1iii'ili~W~WUM1.t~r1::xwm;;JfNh~ftt.ilf.rtt11úWiJif~~,j~(~'f/f11(6fl&m.fliltltWIJHntU:,-,.ft,,WiJJí.1.1.M.WM~~i~í1Wt$MttJJJJ@fifllW .. xtii.&1'.M9!iN!f/l~. 
SCS • Ed. óscar Nlameyer • Quadra 02 - Bloco "D"· 109 andar• Sala 1001 •.Fone: (061) 225-3337 • Fax: (061) 225-7157 
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s imultnnea.mcnte. 

Em airitese, a A.náliae de conjuntv.ra exl:)rceBou as divP-r-0110 r epr{;lsenta . .. 

ções que ~s participantes fazem ~a realid1::1.de c1: Lu 1::1.l, munife atundo 1:1.8"1.v~-oiy-.J(.\ 
co.ntradiçooo elo pl'?:nsamento do prop.rio grupo, O IJenaamento\/ê-:ê ser assim · i 

resumido: e, Estado pa.s aa por um rearranjo em aua estrutura, as s ooi1:1.do 
a Ull,i_a crise 1:Jucie.l e econômica vo1umoou, agravada pela fragilidade doH 
partilos, bem uamo, p~l~ vnl!tion do priv~ti~Roio. E$sa crise coloca,' 
até, a possibilidade de uma intervenção militar, eaeo um pro jeto doa 
partidos progreaoiataa não consiga convencer a população da viabilida-
de desse projeto. 

Essa população expressa um descrédito·, uma. falta do motivação na cla 8 -
ae política, nas orga.nizs.ções populares. Oe grupos de extermi.ni o 11e ne
tram em todos os âmbitos da sociedade e ocupa:• .. espaços. A impunidade O§. 
timula e protege a açio des s es grupos. Falta-nos espaço na mídia , par a 
que possa.moe moBtrar e convencer a população da vi abilidade do nosso ' 
projeto, A Rede Globo for~a e direciona a op~p i ~o p&bl ica , restando-' 
noe, somente, os meioa de comunicaçio alternativos . A r evie ~o cons t itE 
cional trari ret~oceaso nas quost5es sociais. Es ~e e avanços , ainda , 1 

permanecem no escl"ito. A força do narcotrá.f!lco penetra er.a t odos os âm
bi toa da. sociedf.t.de e convence a população, pois mos tra-lhes r esul tadoe 
emprego, comida, proteção centra a :polÍcia,etc. 

Eaee quadro braeile;Lro nos coloca grandes de safios . Pre cisamos r eegn.. -
tare praticar valores tais como a solidariedade, no i nterior das orga 

•nizaç5aa populares e suetentados nesse valor exeroer a cr{t j.ca ~ nosai 
metodologia de trabalho teórico/prático. rre cisamoe aliar o l ógica dos 
movime;ntoa populares espontânema que . surgem reI,Jentinru.aente , à J Ógica. 1 

do movimento organizado e trabalhar com eesas lógicas como s e ent ive9 -
semoa transitando numa via do mão dupla. Precisamos ocupar es Jiaços na 
mÍc,l;i.a, como também, criar ou resgatar aqueles já existentes t ai s c omo : 
rádio popular entre outros pu~~!vei8. Preoigrunos r.nmpreender ~s contra 
diçõea expre~saa pelo sistema capitalista e, nelas, fundamentar nos eoT 
:Pla.nejA.m.ento. l'recisE1J.U.os estar atentos à reforma oonsti tucional e, s o
bretudo, precisamos ocupar os 8$pa.9os j~ ooneolidCT.dos em l e j tai fJ como 
oon@elhoA de criança e adolescente entre outros, 
Um outro grande d1;;safio é compreender a 1iende'ncia da Glôbali~1~çüo. Ho
je, um ideário do capital. Segundo Roque eeee ideário fund1:1-EJe na divi 
aão do poder ( tiemocrátizaião ), nova forma de organizar a 1,rodução. Pare e 
ria e terooiriza.ção ( unia o doa grandes parr.f a exploração). ti.\ o:rquea tr t.i-: 
9ão, a org~o.:tzação, a gr~d1a ma.astr~a d. .o ca:pi 1ía;l em,. ~J.'terminar a popu-
'ia9ão ;pobré •· · 

Ulil.1'2JliitMJkiMt1llN~Y,í/t'.f~i-i#l.f.:.li!.ft,1:;;J.,w::,,tt1.tftllM}r,WJ'f;!.'fJifm#fillrf!íffí}?ffMft:t#f~Hfiiltff.á\W$Jif.tlMJii$'$'lit'./#.t:l f.f.tlllt.l.!,,'1sf(lü1'1.t#t.it'#t.Wi 
SCS - Ed, Oscar Niemeyer • Quadra 02 • Bloco "D"• 101? andar• Sala 1001 -. Fone! (061) 225•3337 - Fax: (061) 225·7157 

CEP: 70,316-900 - BrasOla•DF 
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Há, ner.we s doia anos 1JlWt'1. ex_pe:riência pooitiva no 1ae11.tido de rnnr.0.A.r 
_presença nos conflitos acercl:i da violação dou D.H., ern conirte..nte o.li .. 
unçue com outras entidades, qutd.e ao jrun: 

· o oci1ifl i to rurE.1.l foi p!-!ni:rn.do 0m oonjun~v uuJJi o MGT, aindi.cotoa ru:r~i fii 
CPT, Federação dos Trabalhadort'.;s Il~ri;ia, uo igre jaa luterEtnn 0 ca:lr'>.I _! . 
ce .• Eese pem~ar em conjunto resultou num seminário "Reforma Agrária e 
Reforma Urbanl;i." 1 o Deoafio da !ntegração11 • NesL:; e seminário constitui
se um fórum que está encaminhando a Campanh,~ contra a 'Fome e a Campa
nha contra a Impunidade. 

Na área Urbana a articulação com o movimento de Moradia e ~lguns ein
dicatoa tem diecutj,do a que s tão da VioJ.ência. O TJJ.NDH tem sido referên_ 
eia para as outrae entidades, visto que foi solicitado a participar ' 
num seminário que discutia a. questão do Índio em Reeplendor-MG e , t~ , 
bem, no conflito com a. Aracruz Oeluloee e aca.mpf.lllcnto Urbano em Ara -
cru~, FÓrwn permanente das As.Mor. em Colatina entr e outras atividades 

Há algumas falhc;1s que merecem atonção, qttai s sejam : 
Falta de divulgaçio dos trabalhos para as entidades e para a imprensa; 
o grupo de D~ Hun1a.noa tem cres cJdo pouo o; a participação d o CDDH no con. 
selbo du Criança e Adolescente é mui to falha, FJ. questão . fim:tncej :rr:1. ' 
e onetiuti. obstáculo para a realização de algumas ati vidadcs , al guruae ' 
antida.üe:.- s 1ireciaam eer articuladas e até reorgAniza.das , o conseJ.ho (:1S

tadual funcionou . razoavelmente, a acwnulação da secretarj_ 1-1 e do cons e
lho ao mesmo tempo re~ulta difiouldadee,etc. 

Rio de Janeiro 

O Regio~al est~ enfraqueoido e no ~iode Janeiro n;o se constitui refe 
rência as outras entidades. A articulação está nwa estágio primário.-

Ela restringe-se H.O trabalho dos grupos individualmente. É necessário 
uma rearticulação, principalmente, da luta_ :pela moradia e D.Humanos. 

Lurdinha colocou o seu cargo de conselheira~ disposiç;o e, ainda,es
tá-se discutindo um .nome. A eaída do Fernando e do Ji'a.chini enfraqueceu 
o movimento. Bento Rubião, AJUP e :Petrópolis não assumiram a represen
taçio no conselho. 

M1.t1.#f!llifi:#W.).~l'.t{{í,~;·.·:mtl~';'~Ntü,':FttiJ2~tum·;;.~f.8iiit~1,d;i,rtiil.~J~t:~i,1~mti'fllí/'Jil'i,\tr.litii:1t U1JN!X~M;J!Uttifh.'Ji{'iiVl'1.WNf.\;füfff#Mf1:t-m, 
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lf,1•\t'ihl\lh •,~• llt\\t ~•1 J1II 11111 1111",\ ', .. • 

A cuill.unicação dei.X~ a. desejar 1;:nt1·e ae entidadef3 do rP-gi onF1l e~ meamo 

entra ne conselheiros. 
Hr.i., no ~n,tanto, o oresclm0nto da tn:1t·raté«iH de trabalhar onm T.eat1•0 do 
01,1r1.midó noe eindioa. tln, t prof e0sores e igrejas. Fo11.w.ou-ae wm-1 ofj_oína' 

de ·Leatro coroo forma de interferSncia na realidade. No~a Igu»çut n~e •4 

sar ao mA.rusrno, i1?Jm-0e coloofldo à disposição dos gruvoa que a proou:ro,. 
Pen~~ om integrar pe~~utie que faze~ parte de outroo tr~baJhnH ~ cntid~ 
de, o trabalho tem enfatizado a formação, u oc111h1:,c;imcnto de n()\J'OS gru.""'" 

_:poa e a luta contra a violência. A AJUP em seu programa geral tem. se 
articulado com advogados com a finalidade de promover assessoria jurí
dica. Há ação dirtgida -a for.mação de monitor na ?trea jurídica, uma fo.!:, 
mação eapecÍfiua para contribuir na falta de advogados, entre outras ' 
aç5es pertinentes a essa ~rea. Bento Rubiio tem aaaesaorado v~rias Aa. 
de Morad. e favelas do RJ com mulheres, menor infrator, tem articula -
ção com o movjmento de moradia. 

2) Trab~lho em grupo 

Queatpes para discussão: 

1- articulação com entidades de D.H. 

2- vrioridade de trabalho comum: temas e projetos ; 

3- conselheiro e secretaria do regional (crit~rios); 

4- eotrutura do regional 

- conhecimento de outros grupos e travar parceria no trab1::1Jho, rea1)e_i 
tando a autonÔmia dE:ssea grupos 

- trabalham com apoio do Mov.Pop. 
- ficha de cadastramento de todas entidades para contatos 
- priorizar programas conjuntos que visem a integração do :reaiona.l 

- repensar a metodologia no processo de formaçio 
- ·trabalhar com o tema füi Campanha contra i:.:i. impunj_dade e direi tos Hum. 

hoje; 
- :p~rmaneoer as áreas de comunicação, violência e formação como priorl_ 

tariaa; 

Quanto a estrutura do regional 

- manter comissão de apoio ao conselheiro; 

'ftllfhi'1#JJ':!i;;!:Utm:,;,:;~r'4Wi.:êiit1l.it~~,.fú'!l,"::,~fü~'iN~~llHJrt~~,:;rrµ,:::~1P!M',fltt~iit~.J!r~•%W?fJ~fltl.tâ:$/M.ffli!J;'HitWNM!r."Nti//.}J,J,1M1fJ'{:fiW:Wi1itfüV.~tr1x4 
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- liberar umn ;peaeoa puru n. 0aoreta:x-:í.a eLdmin:i.atrativa do '.r.Gg:i orrn .. l; 

- aaaasf3C>ri.a juridica para o regional 

Coment~rio: qualquer que oeju 
r~~tl d~ fun9;0 do conselh0iro 
terno ao movjmanto. 

, 
a. estrutura do rQgionaJ. e precioo ela 
de articulador Fol{tico interno o ox-

Orit6±i~a pnr~ Qocolha ao eonYelheiro: 

. indioaç;o por antid~do o n~o por pes8oa; 

- a entidu.de deve coto .. l' 11r<.;sente no momento dfa eacol::rq e - perfil: capacjdade de artiôular• animar e adminietra:r; 

Escolha: 
- Conselheiro do Rio de Janeiro - AJUP - Salvino J.S.Medeiros 
- suplente - Bento Rubiã.o - Alex ,:Fe:rreira Magalhães 

- O.:.,J,<;>cll'.c.;..:..•-:, a..:- E~1J.CC<al~~e, Oeiea.!l' Oaiti~ea (t:ool"oto.:tiio o,rooutfvo) 

Suplente - CDDH - Serra - Rosa MI Nascimento Miranda 

Dia 12/09/93 - Mf.lnhã 

Info:rroes d o MNDH 

1- J.lrograrn8.ção vrt)Vieó1,ia do en.oont:t'o nncionn.1. oro j1J.neiro do 1994 ..... 

Salvador: 11 D1I na pe:r.s:pectiva do século XXI 11 

rartioipação: 

- Gl delegado por entidade; 
' - pre-requisito: participar do encontro regional~ 

- custo das passagens por conta das entidades representadas. 

2- Estrutura organizacional do MNDH 

Sugestõea para o encontro nacional 

Proa uzir um v{ ele o Bobre o eneontro, pri.noi_pa.lmente, dos 1:itdné:i s. 
Esse vídeo poderia ser vendido . aos centros e serviria como mate
rial dj_d&tico para o trabalho de formaçio das entidades locais. 

Priorizar a metodologia de oficinag de tl"abalho e discus8a,o de ' 
experiancias concretas com assessoria, visto que as palestras 
tornam-se cansativos. 

- Incluir o tewa Desafios à luta pelos DH (1 purtir da questão da 
democracia, noe grupoo do diocus0Üo, 

::Jl1.nm1rutt::.'..::.:::::l,nr.nmiirrH:-.:.·.·i'.<'/tttr1wrrr~v-::•. ::,u.1.rmn,r.ni~;f:'.:;rr,m1n.n,tm:0•1·•~•:(tiffff.~ttm,:',"r1r.m,~tr,,rm~t•·'•''\ t~Jfü'wfl.~t~~:tuiN•.,~~,fr,f~.&t'i 
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- Encaminn.a.r uma ação jurícHca, quElBtionando a ;r,oviaão con(lti tucio

nal, peran t..e o Gu:pl"!i!U\O T1·i buna.l Fcde:rR.l - STF 

~ropoataR de Salvino: 
, Criar poso:i:bilictacte ae t'orlll~t;i!i'.v ~ ln!lv).-~6-,;.~c uu ~i,~:i:,oo :f'i1.1M1l ·i r.,.r:i,..,, 

dor~~ da adm1niatraç~o p&blica 
• Buscar e encam.inha:r• res1,oetas 1wru o p:rcblema du ú)'j_n,119a e !1-dolcQ 

cente 
• Incorpora9;0 da cultura po~ular 

MÍdiu., - pro,;eto cle.ro de Ht,uação do~ D.·H. om emieaora0 dus igreja.w 
o cr1o.r :varc"ria com j ornAl i 9ta.e. 

Romper com o achismo 
. Aprofundamento daG relAçÕos sociais . ,. . 
. Relativizar as profecias - pensBmento mee s1an1co 
• Aprofundar a questão do Eetado pois existe a crise de representa

tividade 
• Enfrentar a legitimuçüo de impunidade 
, Repensar a questão doe partidos nos movimentos sociaü; - pro1)osta 

do PT de incontivador do movimento e n~o de aparelhador dos movto 
• Capacidade dE conspiração. 

PLANEJAMENTO 
ESPIRITO SANTO 

1- Caravana da "Cidadâ.nia,. contta a Pomo, ?/liséiru e pela Ref orma Agrt~ .... 

ria - de 20 a 26/09 - reunirá em cada. local as rei vindiciu;Õeo das 
entidades ,Pü,tJUll:i.rea organizadas - MNDH, Comitê combate a Fome, Fó
rum de Heforma Agrária e Urlm.na: Um Desafio a Integraçã o. 

2- Campanhu contra a. Impunidade 
a) Seminário - Impunidade e a Violência - 21 e 22/10- Martin Lutero 
b) Encaminhamento da C:ampanr1a : Juri Populti.l' - 10/12/93 com ontrogo, 

do Prêmio Estadual de D,H. 
3 ... Can1panha contra. n Revisão Oc,nsti tucional 

4- Mutirio pela redemarcaçio das terras indigenas 

5- Seminário contra a expansão do plantio de eu.c0lipto no sul do Esta-
do. 

- r~ropostas 

- Reunião do Conselho- Reg.Leste ! - encaminhamento do banco de da.dos 
- Seminário e encontro ·estadual de D.H. 19 e 20/11/93 

~ .. 1111&tit(i:\:.~~~,l'mt.i:1:;:t~-~il,1.~~:i1:'~;~;:.utii'i.E~:~::,m~,:mr'.:~~-~~~~1:;~.~Imlit1m.,.q;~fü-:~m-~~~~J1:N~j.'íM'-ffl.tt.;',:~~~~r~~i~~mnm~ww;-;1~tú-Jft.W;:;:~, 
SCS • Ed, Oscar Niemeyer • Qu~dra 02 • Bloco "D". 1011 andar - Sala 1001 -. Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 · · , 

CEP: 70,316--900 • arasllla•DF 



,-=om •: ~DDH SERRA REG, LESTE 1 MNDH. PHONE No. 027 2282908 Dc t.25 1993 2 : 25PM P03 

• 

e 

., 

- Invootir na articu)ação interna 

Nomes PrÔmjo Nacional 

l,aator lTaime Wright 

re. Rio€1,rdo ReF.lende 

HIO DE JANEIRO 

l- Encontro e Sasn.inário Re($ional - 18 a 20 de março/94 em Duquo de 

Caxias/RJ 
... ,. , t ?- No mee de março ser~ definido o carater ao enoon roe locel paru 

02 a 04/12/94. 

DefiniçÕea: 

Em 1994, março, será realizado u.m seminário 6 ena ontro rogioni-~l, com 
a participação de dois ( 02) merub:ruld JJOr entió.adc, em Duquo de CaxiaA 
RJ, nos dias 18,19 e 20. 

Em 02,03 e 04 de dezembro de 1994 haverá uma out.ra atividade a ser ' 
definida no encontro de mHrço. 

ArtioulaQão interna para o encontro estaduBJ. de março: 

e organizar um fichário com as entli.dadeo artic~ladRs ou vtncuJ.Adas ao 

MNDH a fim de que a comunicação seja faci tlitada. e eficaz. 

- Reunião do Reeional Leste r, em Salvador, oujo Objetivo aeria de 
encaminhar o "Banco de Dados". 

Obs. Esse relat6rio est~ sujeito a crÍticae, modj~icaç3ee o acr,eci
moa, caso não oomtem.ple ou tenha deixado de reJJ!'ê$er1tar por escri.to 
algwna questão relev!lnto do seiuinái·i.o ou do encontro. 
Caso seja necessário alterações, envi~r por esc~ito. 

wi Olinda de O.Menezes 
Relator'~. 

30.09.93 

V!,Wtiiitt..fü.,Hl;\Vt.fü't.:ti!,~t~~~r:1.Jr.U~Nfftfü,.flrJ.m{};UK{mtrn."#'i':Cry.fl!Jt'if.WNltí~~m.'tJlt-<>?f.Í'i§P.";,':fffti#~mJ#f?M'#~'?fl.:fii'M,rff.G,/4ifltW:.ti.;.'.tM?-Jmim 
ses• Ed. Oacar Niemeyer- Quadra 02 - Bloco "D". 10'i' andar· Sala 1001,_Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

CEP; 70,316-900 • BrasOia-DF 



• 

BOI_ E T I M 
L E STE I 

I N F DRMA -r J. V O 
D O M N DH E S 

DO RE G IONAL 
E RJ 

I·:. !,',. t f':i 1::, n !. E: t:. .1. :r, ó 1..1 ,n :::1 .1. r .. , :.t. e: :.1. E1 t. J. \ ,.. ;,,1 d o 1...:c.cn ,,,,. fi:, .l h o . 1··i E:CJ .1. or .. , e~ .1. L. 1::1 ;::;.t e .1. t E' ill 

C:I E• l ;;-, e :i. .1. .i. t : ii:\ ,, .. 

□ rom□ c ao. v a1 □ r iz ac ~□ e 
entid ad es c: □ -1rma~ 

-i:':1. 

Ed i t or i a l 

CI U (·: ' l·-· a r··"', 
con s .1. 1j e:,, .... .:;1 c1 ,:::; 

f"l D !".- c:)D 1"1hi.U H 
um ,:·:,.n c::, 

CI U (:'- r 1:::-> ff1 e:, <;; 

.:::.E:') ,::'1 

op 1•·c1.1. cl o .. 
,, .. P ~,. <J ;,,, t. ":' r·· 

J.ut. i:,1 PF: .1. ,:°'. c::nn c1 u .1. s . t:. e~ 

l'f'li::t .1 c:,r .. mo r:..i. v,::1Ci':1D , 
ken ion a J . ma i s d o 

u 
c1u1,:-,:· 

C:: c:, n !c'-E, .1. ho 
n un c ,:·,:, .. 

1:::on t i::'1 c:: o rn u ,,1pc:,J.c::, CI <·':' ·•/ DC: i': ":: . • 

e o I n p ,,~. n E' !"1 .1. ,, .. ,,~ !::; E:· e: o m D ,,,,. ri n e.• .1. , .... o,,:,. cl <:',• 

C:i::'t l n .1r1t"1i:~C:I E,. , 

ffl é.':\ .1. O ,,.. d E· '"' i:'i ·)" .1 D <·'?· 

a0 c:o n sc1 en c 1 0 □ e 

r .. , o .,,, ~,,. e; t::, r E' 

resp□nsa b il .i. da d e 

P i::i ~:''i:c-E:l.l'"é.'i. r.J,.:,:,.l. ,:,, 

e: :1 \/ J. ~:::. " 

i::i 

f'l i::• 

L I 

c:: on !':: t r·u C:i::i ·::, 

t l!T1 Cl E-1 

n e;~:::!:::. e'.?!. 

q• ... I. !::! 

CI O !:', 

i:::, e::, J. .L ·i::. :.t. e e, !::,. • C:i .i 1··· Ei .'.I. t. U ;:;; 

1::;.o c:::i.i::'1 .1. ·=::; . .. f::! C: 0 n C) iTi 1. C: C, i::: 

c u l tu r 31 s em nossa comu n idad e . 
1::. !::: t ,::'1c:l c:,. E"tT: 

i:-· i::'o. .:Í. 1:;:. " cl E• c:I .1. e: é:1 e: i:'.í 1::i 

a pe n as u m p e d ac:: iriho do 
de c a da u m d e rio s 
rn.;; r,H l l... l 1IF L.. HU1··•: 1 ! ,. 

!,;u n l"ic; 

[) Ci l'" l..l/T'I 
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e,, ... n >: :i. mo 

l::>:ped1ente 

r·,u m E•f" D , pc::,:.l E 
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,,:=.u,:1 

~art1ciparam oesta ediç~o: Alex. Salv1no, •••.• • 

RIO DE JANEIRO. OUTUBRO DI::. 
1993. Uma nova história•. 

. .. ,. 



Informes: 

ã) Encontro Nacional: jane iro}94, em Salvador 

b) Cada entidade indicará um membro com o referendo do Regional 

c ) Organização cio MNDH : 19) Centros ele DHs 

29) Reg ionai s 

39) Conselho de Representantes: 

.Coordenação 

.Secretariado 

.Assembleia Geral 

d) A assembleia geral se realiza de 2 em 2 anos e a proposta e que seja de 3 em 3 anos 

e) O Conselho se reúne 2 vezes por ano 

f) O Secretariado e a Coo.rdenação do Conselho se reunem 4 vezes ao ano 

g) O Secretariado encaminhou vários projetos para o exterior 

h) Hã pr-oposta para que as entidades filiados contribuam com o Regional e o Nacional 

i) Constatam uma distância entre o Nacional e os grupos de base, Razões: financeiras,c~ 

• muni cação , e tc . 

j) O MNDH es tã organizando um banco de dados 

Encaminhamentós finais: 

a) Utilizar mais a metodologia atravês de oficinas de trabalho 
b) Utiliz ar vídeos como in s trumento s el e i nformação e formação 
c) Encaminhar jurídicament e instrumento contra a Reforma Constitucional 

d) Formação e Comunicação continuando sendo prioridades 

Agendas: 

a) Dia 25/9 /93 Reunião ela Comissão do RJ, na Catedral de Caxias, as 9h, 

• b) Reunião do Conselho Regional por ocasião do Encontro Nacional, em janeiro 

c) Encontro do Regional: 19) 18, 19 e 20/3/94 em Caxias 

29) 02, 03 e 04/12/94 em local a ser determinado em março. 

d) Como conselheiros foram e leitos os Centros de : 

Titulares: Carapina (E.S,) e AJUP (Rio) 

Supl entes : Serra (E.S.) e Bento Rubião (Rio) 

A Secretaria do Regional ficou com o Centro da Serra . 

Oscar comprometeu-se em agilizar a contrataçao de uma secretaria para o Re-

gional, 

Carapina, 12 de setembro de 1993, 



1 
Relatório do Encontro Regional Leste 1 do MNDH, realizado no dia 10,11 e 12 de setembro 

de 1993, no Espírito Santo. 

Cidades que par ti ciparam: Vitória, Serra, Carapina, Colatina, Rio de Janeiro, Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu. 

Dia 10/09/93: Seminário sobre Vio lênci a . Exposi tor: Sa lvino , da AJUP (Rio de Janeiro). 

Enfoques do terna: violência policial, grupos de extermfnio, reaç;es da população. 

~rf(J _ Vi u-se que o en fren tamento dessa situação es t á: na Reforma Agrãria,Educação, 

~1, Saude , Trabalho, Lazer, enfim, depende de uma mudança pro funda da ordem social, políti
fA ca, econômica e cultural. 

Dia 11/09/93: ~hã: - Análise de conjuntura. Expositor: Roque, do MNDH. A 

foi antecipada por urna discussão da pl enária, Quest;es colocadas: 

a) Imediatismo dos resultados da luta que leva ao desânimo e em 

exposição 

conse-
quência ao individualismo . • b) Muita denúncia e pouco anúncio. 

• 

c) Extermínio de pessoas e grupos constituindo um projeto político de 
Sistema (eliminação dos pobres). 

d) Reforma constitucional explicitando a hipo crisia das 
tas em favor do povo . 

pseudo-conqui~ 

e) Espontaneísmo de certos movimentos populares que pela falta de asses 

seria nao conseque ir alem de conquistas momentâneas. 

f) Criar meios de penetrar nos meios de comunicaçao , 

g) Fugir do mediatismo. 

h) Mais ação (anúncio) e meno s reação (denúncia) . 

i) Campanha contra a fome: dar o enfoque político, exemplo: tentar eli-

minar o atravessador; propor qu e empresários baixem os custos das cestas básicas . 

.í) Combater o 
11
achis mo"; buscar urna análise mai s profunda dos fatos . 

de. 
1) Aprofundar a discussão sobre a cris e do Estado e da representativida-

m) Repensar o papel dos Partidos políticos. 

n) Buscar projetos viáveis. 

o) Exercitar a cidadania, fiscalizar os governos através de Conselhos 
Populares. 

político, 
p) Incorporar a cultura popular e a partir dela trabalhar o social e o 

Tarde: Avaliação do Regional: 

- Espírito Santo: 

Fo i importante conhecer o trabalho de outros Regionais, A 

Hã 2 anos se definiu por uma maior presença no MNDH. 

questão da 



t erra tem mui t as divergências no Bras il. A comunicaçao entre os gru

pos esta muito deficiente\ O excesso de tarefa dificulta a recicla~ 
gem . Questão financeira ati nge todos os grupos. Falta assessoria em 

geral . 

- Rio de Janeiro: Esta programa um l evant ament o de todos os grupos 

para , posteriormente, traçar-se um trabalho mais orginico, Hã poucas 

pessoas para ·muito trabalho . Hã trabalho de asses soria jurídica, com 

mutirões rurais e urbanos , Conselhos Populares, oficina de 

cooperativas de produtos alimenticios . 

, .... .. ,1, , .. " " ' ' " ,11,, ,, , .. 1, .. , 1 

l eniti1/ C0nel usies : 

a) Levant amento dos grupos 

b) Corrvite a novo s grupos 

c) Respeito ã autonomia dos grupos 

d) Trabalho de formação 

e) Repensar a lutar pelos DHs hoje 

f) Aderir ã Campanha pela Cidadania 

g) Rever a metodologia 

· Irtf ra..--es-t r u tur a: 

a) Em nível estadual: Comissão de apio aos Conselheiros . 

b) Des cobrir forma para a liberação de um secretirio administrativo . 

c) A indicação para Conselheiro deve ser pela entidade e não indica a pessoa, 

d) O conselheiro deve ser capaz de articular , animar e admini st rar. 

Atividades programadas: 

Es pfr i to Santo: a) Camp anha cont ra a impunidade , a fome e a misiria 

teatro, 

b) Caravana pela Reforma Agrária : 20 a 26 / 9/93 . Vai correr o norte do 

~stado , levantando a situaç~o da terra e moradia . As reivindi caç~ s 

são en tregues is autoridades nos minirio contra a Violincia nos 

dias 21 e 22 /10/ 93. 

c) JGri Popular e entrega dos prêmios DHs em 10/12/93 

d) Campanha contra a revisão constituicional: caminhada em 

ãs 17h, 

Encerramento da Campanha: 29/9/93 

el Coleta de assinatura pela questao indigena: 18/9/93 

18/09/93, 

f) Seminári o contra a expansão do plantio de eucalipitos na região de 

Alegre nos dias 18 e 19/9 /9 3, 

g} Seminirio e Encontro Estadual em 19 e 20/11/93, 

Tema: Articulaçã'o interna e moradia 

h) Indi caç;es para o pr~mio DHs: Jaime Wrigth e Ricardo Resende, 

-
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Nova I guaçu, 02 de setembro de 1993 

Prezado Companheiros! 

Voc;s es tao re cebendo o rel a tõrio da Gltima reuniao da Comis

sao Estadual do RJ. Vocês poderão acompanhar os passo s que estamos dando para arti 

cular ~ organizar e f orta l ecer o nosso Es tadual. 

Queremos l embrar que nos di as 11 e 12 de se t embro, no Espírito 

Santo, a conteceri o Encontro do Regi onal Le s t e 1 . Fomos i n fo rmados que os Centros 

que tiv e r em difi culdad e p/ cobrir as pa s sagens dos part ic ipant es, o Regional irá 

reembolsar. Estamo s aguardando a s i ndicações neces sárias qu e a Secretaria do Regi~ 

nal, em VitÕria, mandará sobr e _ paut a , endereç o , e t c . 

As s im, na es perança de me lhor ar e fo r ta l ecer o trabalho 

defesa da Vida 11 despeço-me com um abraço em nome da Comi ssão Es tadual do RJ. 

pela 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Relatório da reuni ão da Comissão Estadual de Di re itos Humanos realizada no dia 

27/08/93, na Cãritas Diocesana de Nova Iguaçu. Participan t es: AJUP, BENTO RUBIÃO, 

NOVA IGUAÇU, PETROPOLIS E VOLTA REDONDA. 

A Pauta da reunião: 

19 - Encontro do Regional Leste 1, no s dias 11 e 12 de setembro de 1993 

29 - Desmembramento do Regional Leste 1. 

39 - A questão do Estadual do RJ 

19 - Inicialmente , d i scutiu-se uma propo s ta de metologia para a 19 parte: Análise 

de conjuntur a sobre a Violência e o Movimento Popul ar. Conclusão para 

parte: A) trabalho de grupo com o seguinte roteiro: 

* a questao partidária 

* a ética e a moral 

'I< interferência do s grupos de extermínio e do tÕxido no MP 

B) plenário 

C) fala do assessor 

Essa parte terá duração 

essa 

29 - Quant o ao desmembramento do RJ e ES. conc luímo s qu e nesse momentp devemos ter 

uma conversa cumu ten tativa de bu scar melho r arti c11l açã o e organização entre 

os Estadqs, bem como superar as difi cuJ.d ades de informaç ão . Al em disso, nego

ciar a questão da divis ão do s r ecur sos financeiro s , inc lusive conversando com 

a CESE. 

39 - A questão do Estadual do RJ 

Ques tões l evantadas: 

A) Foram lembradas as propostas tiradas em Encontro Reg ional ante-

rior e que constam no relatório. 

B) Os Centros estão sobrecarregado s de t arefas . 

C) Faltam de retorno das fichas qu e foram l evantadas pelo MNDHs 

D) lmport i ncia de um projeto de formação para as bases, favorecendo 

o conhecimento dos direitos sociais. 

E) Fortalecer o Estadual do RJ 

F) Consulta através de urna ficha para os grupos que trabalham com DHs 

no RJ 

G) Marcar uma reunião com a Comiss ão Estadual do RJ, logo apos o En

contro Regional. 

Sem mais, encerrou-s e a reuniao . 

Nova Iguaçu, 02 de setembro de 1993 
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Relatór iD da ramião da Conissão Reg iDnal do MNDHs, realizada no dia 2 9. 05. 93, das 

9h às 13h, na cár itas Di~sana de Nova iaguaçu. 

Participaram do EnCOr)trO: NcJva Iguaçu, sio João de Meriti, PetrÓFOlis, Volta Redon 

da, Esplrito Santo e Ajup do RJ , 

Pauta: 1. Leitura do relatório do últirro encontro estadual 

2 • Informes do Nac iona 1 

3 . Encontro Regional/ SE!ninário 

4. Conselreiros 

5. Projetos 

6. Reforma Constitucional 

1. Foi lido o relatório do Úl tirro encontro do Estadual, o aual foi aprovado na in

terra. 

2. Oscar passai os informes do Conselro Nacional do MNDHS , Disse que no ano de 

1992 h:Juve 2 encontros do Conselho e ~e Lurdinra não canpareceu. 

- Foram criadas canissões Regionais : do Prograrra de Violência , de Fonnação e de 

Carunicação. Se.rrlo que um representante de canissão participa das reunioes do 

Consel.ro Nacional. 

- Wonrou tam.tán que a CESE só repassa verl:a para a secretaria do Regional e mie 

a rnesna preve: 2 saninários estaduais , 2 ionais e um encontro Regional ror 

ano. 

- A divisão do Regional separarrlo Espírito Santo do Rio de Janeiro terá aue ser 

aprovado no Ena:>ntro Nac iónal. 

- Disse que NJOstinhc:-V~itrenuciou seu cargo no Secretariado do Nacional e está 

na direção do l--bvimento de Meninos e Meninas de Rua , r epresentando o f'.1NDHs. 

- Mariza e Rcque viajarão para Viena para a Assernbléia da ONU sobre Dire itos Hu

manos. 
- ApÓs os informes de Oscar, atriu-se a discussão. 1-buve diversos c_ruestionamrn

tos caro: 

• MNDHs está distantes das teses 

• Can autorização de quem Agosti.n.lx) representa o MNDHs no !'bvirnento Meninos e 

Meninas de Rua e quern o sul:stitui no Secretariado Nacional? Devaros refletir so 

bre nossa realidade e caro articular nosso tral:alro . 

. Os projetos que existaTI estão destinados a que objetivos do t1:Jvirnento? 

· Taros que a partir da lase construir uma visão diferente do que seja uma articu 
lação a nível estadual, rrunicipal e nacional. 

• Discutiu-se a questão dos conseUeiros do nosso Regional, Raquel e Denise, in

formaram que lilrdinha está colocando o cargo à disp:)sição do Regional devido a 

sua imp:)ssibilidade de continuar caro conselheira. 

':"" Oscar disse que a CESE não separa vertas para sul:::-:::ecretaria, p:)rém, u.rrdinra 
caro conselheira eria ter rrontado uma_ ~~a-estrutura para o tratalro no es-

tadual. p:)rán, faltou decisão p:)lltica. Infomou tarntán que as ssoas para o 

encontro Nacional terão de ser pagas_ ~los_ Centros ou pelo ional. 

- Fernardo inforrrou (!Ue o CDDH de Petrópolis junto can a UERJ, está preparando um 

seminário sobre Reforma Constitucional a realizar-se nos dias 17 e 18 de j uJ,ro 6TI 

Petr~lis. 
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- Seninário c.do Regional sol:re Violência será nos dias 10, 11 e 12 de setffi\l:ro no 

Espírito S:mto, taml:én se descutirá a situação do Regional. 

- Ficou decidido continuar a a:::rnissão estadual, ficando marcado a próxima para o 

dia 23.06.93 às 14 hora an Volta Redonda. A pauta será s::,l:re o Forum contra a 

Violência. 

San mais, encérroo-se a reunião. 

Nová. Iguaçu, 2 9 de maio de 19 93 
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MNDDH 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

C O N V T E 

A Comis s i o Estadual do MNDH em. reun1ao r ealizada no dia 02 de 

março de 1993, em Nova I guaçu, decidiu convidar os companheiros para um encontro 

estadual no dia 08 de maio _de 1993, das 8,30h às 13h , no Centro de Formacão de LÍ-

08 , Moq 

A proposta de pauta para essa manh ã : 

1, Avaliação do pleb's i to de 21 /04/93 

2 . 1nf o mes sobr os trab.alhos dos gr upos d o · r · s Humanos no 

RJ. 

2 . 1. Avanços difi culdades 

2. 2,- . _perspectivas 

3, O qu e é a defesa dos direitos humanos hoj e ? 

Esperamos que nossos grupos do Estado do Rio aceitem o 

para que possamos melhorar nossa ·articulação e com ela o enfrentamento de 

luta, 

Convide outros grupos interessados. 

Aguardamos vocês . Como o enconto será somente na parte da 

pedÍJ)lQ s que. cheguem no horário, 

Um abr aço , 

Fe.liz Pásco a ! · 

~~~. 

- 1.,: 

convite 

tanta 

manhà .. . .. .. . ~ 

, , 
. _... ~·. 
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ilfo1Ji1ne1 to 1\ rttcio,,1al de JJireit. ,s /lu11u11ios 
Regio11a Leste l - Espíri.to S'ft111tt, e Rio de Ja11eiro 

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 1996 

---------

----------- . ----------------- - -

Vocês estão recebendo esse convite para o Encontro do Regional 
Ltste l - do !vINDH, que será em No ra Iguaçu nc s dias 25, 26 e 27 <le 
outubro de 1996, em Nova Iguaçu. 

A pauta será re.metida posteriormente. 
Queremos, no entanto, que vocês reservem os dias do encontro, por 

favl r, confinnem a presença l.5 dias ante., do Encontro. 
Pedimos que tragam roupas de cama e banJ10. 
Vai depender do nosso empenho o êxito d.es:~e Encontro, cujo 

objetivo maior é fortalecer a luta dos grupos unnpromdi<los em defender a 
viJa da~· multidões dos excluídos. 

Local do Encontro: Centro de Direitos Humanos 
Rua Antônio Wilman, 230 
26215-020 - Nova Iguaçu - RJ 
Tel: 021 - 768-3822 
Tel/fax: 021 - 767-1572 

Um abraço 

ô lldtt !Batoud !Da,., 
SOOIHC 

dent 



i-----

limo Sr. 

S·8DIHC 
Sociedade de Defesa dos Direitos Hmnanos e da Cidadania 

CGC 0l.214.902/0001-93 
Rua Antônio Wilman, 230- Moquetá - Cep.: 26215-020 

Nova Iguaçu - RJ -Tel (021) 768-3822 - Fax (021) 767-1572 

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 1996 

llaul Jung1nann 
l\ilinistro da Política Fundiária 
Brasília - DF 

Ilmo Sr. 

Solicitamos a V.Sa. que agilize a. desapropriação da fazenda 
Capelinlrn~ em Conceição de Macabu (RJ), a fim de evitar que aconteça e mais um grave conflito de terra no país. 

Atenciosmnente 

r.;;,,.,da !Baroud, !Dt1u , 
SOOIHC 

Prealden 
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limo Sr. 

Sociedade de Defesa dos Direitos Bmnanos e da Cidadania 
coe 01.214.90210001-93 

Rua Antônio Wilman, 230 - Moquetá - Cep.: 26215-020 
Nova Iguaçu - RJ -Tel (021) 768-3822 - Fax (021) 767-1572 

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 1996 

Luís Fernando Pimenta 
Diretor de Recursos Fundiários do INCRA 
Brasília - DF 

Ilmo Sr. 

Solicitnn10s a V.Sa. que agilize a desapropriação da fazenda 
Capelinht~ em Conceição de Macabu (R.T), a fun de evitar que aconttçl. 
mais um grave conflito de terra no paL . 

~Jenciosam.ente 

• 1 !Bm:oud !J.,,., ., ,,, 
SOOIHC 

Fnlldento 
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Relatório da reunião do ~1L~DII, Regional Leste 1: 
Estadual RJ, realizada em 24 de agosto de 1996, na sede 
da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos e da 
Cidadania - SODIHC, Nova Iguaçu. 

A reunião contou com as presenças das seguintes representações: -
Subseção da OAB-Nova Iguaçu; - Secretário Geral do MNDH; - Dois 
membros do Conselho Nacional do :tvINDH: E.Santo e Rio de Janeiro: -
CDDH de Petrópolis; - CCAP-Rio de Janeiro; - CDH de Volta Redonda; -
SODIHC-Nova Iguaçu; - Federações dos Iviutírões de Nova Iguaçu; -
Programa DH e Cidadania da UERJ; - ASUR; A pauta da reunif10 constou 
dos pontos: 

1. As dificuldades do Estadual RJ e Regional Leste 1 
2. O que fazer? 
3. Informes 

Iniciahnente, Azuleicka e Sada fizeram runa retrospectiva dos fatos 
que motivaram essa reunião de avaliação e le1nbrados alguns tópicos da 
história do :tvINDH. 

A seguir houve a apresentação dos participantes. 
Primeiros pontos da pauta: 

Alex justificou sua au ·ência no dia 27 /7, quando da reunião do 
Estadual, e1n Nova Iguaçu, como, t.ambé1n, a ausência de Pedr , seu 
suplente, nessa reunião. Comunicou sua saída do Centro IJento Rubião e, 
portanto, fica vaga a representação do RJ no Conselho Nacional do MNDH. 
O Centro Bento Rubião vai formalizar a sua saída da representação, porém, 
Alex pretende acompanhar continuar aco1npanhando o MNDH via Regional 
Leste l. Propõe que se escolha outra entidade para que provisoriamente 
represente o RJ, até o próximo Encontro Regional, junto ao Conselho 
Nacional. Propõe ainda que se marque un1 encontro para estudar o 
Progrrnna Nacional de Direitos Humanos, do Governo Federal. Atividade 
que já programada anteriormente, mas não se realizou. 

Azuleicka levantou algumas dificuldades, con10: a ausência das 
entidades nos encontros estadual e regional; o atraso grande para o início 
das reuniões; a deficiência na c01nunicação, con10 tmnbém na articulação. 
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Salvino, Secretário Nacional, infonnou que foi encaminhado à 
Secretaria do Regional Leste l o Plano de Ação do MNDH, 1nas não houve 
retomo; disse que há grande acúmulo de tarefas no Secretariado Nacional e 
inúmeros desafios que a luta pelos Dhs impõem. A fragilidade do Regional 
reflete no Nacional, lembrando a dinânúca estabelecida no .tvfovimento que 
é a articulação das entidades através dos Regionais. 

Dr. Odilardo Alves, da subseção OAB-Nova Iguaçu, disse que a 
Comissão de Direitos Hmnanos da O AB enfrente constantes desafios à 
violação dos Dhs. A luta é dificil e que deve1nos buscar objetividade nos 
encamüiham.entos. 

Adelaide, do CCAP, falou das atividades d.a entidade e do 
co1npromisso junto ao MNDH. Disse que foi a Brasília não para a rewrião 
do Conselho Nacional, 1nas para a discussão do Plano Estratégico, a fim de 
subsidiar sua entidade sobre as propostas e dinâmicas do MNDH. 

Sueli, de Volta Redonda} falou da necessidade de encontrar-se uma 
entidade no RJ que tenha disponibilidade para fazer a comunicação e 
articulação entre os grupos / Regional/Racional. 

Lourdinha, de Volta Redonda, afinna que a participação e a 
representação no Movimento devem ser das entidades e não pessoas. 
Lembra que mtútas das nossas dificuldades surgem desse não entendünento. 
Disse que não resolve haver 1ntútas entidades filiadas se essas não se 
com.prometerem com a fundamental que é a Carta de Princípios do tv1NDH. 

Isaías, do Espírito Santo, di ·se que temos de definir quais as 
entidades-n1embros e quais as parceiras, cabendo às entidades-me1nbros a 
responsabilidade da secretaria, articulação, comunicação e repre~·entação 
inten1a e exte.ma do Movimento. 

Considera necessário que o RJ tenha a sua secretaria. 
Flora, do Programa DH e Cidadania da UERJ, lembra que a · 

dificuldades levantadas não são novas e lembra quando do funci onamento 
do F orwn Contra a Violência e e1n Defesa da Vida, o qual su ·cüou 
polêmica interna, devido algumas considerações de que o Fonun era um 
trabalho paralelo ao Movimento e não um fortalecin1ento das lutas numa 
hora em que o Regional estava bastante fragilizado. Lembra que temos de 
realizar ações concretas. Infonnou, ainda, que Sérgio Vermri, juiz da 37ª 
V ara Crinrinal d.o Rio, está sendo condenado, segundo os magistrados, por 
não condenar criminosos, emitindo parecer de ordem pessoal. 

Flora afirma que essa é unia questão política e que merece um 
posicionamento dos DH em apoio, principalmente nesse 1nomento em que 
ele está lançando seu livro. 

Flora propõe que o Movimento participe de fonna n1ais objetiva das 
questões: Reforma Agrária} Habitat II e do caso Timor Leste. 

Alex propõe uma conversa com a Direção da CUT-Rio e o Regional. 
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Síntese das Propostas: 

1. Representação provisória do RJ jt1nto ao Conselho Nacional 
2. Uma entidade d.o RJ com a função de secretariaíarticulação 
3. Encontro para o e ... tudo Programa Nacional de Direitos Humanos 

do Governo Federal 
4. Conhecer os resultados da avaliação do MNDH, inclusive há mn 

vídeo, feito pela CESE 
5. Conhecer: o Plano de Ação e o Planejainento Estratégico do 

MNDH 
6. Organizar o Encontro Regional 
7. Moção d.e solidariedade: aos funcionários da Prefeitura d.e Nova 

Iguaçu: 4 meses sem salário e ao Sérgio Verani 

Encaminhamentos: 

1. Nova Iguaçu ficará representando, provisoriamente, o RT no Conselho 
Nacional que vai remúr-se no período de 28/8 a 01/09, próximo, e1n 
Brasília. Essa representação será até o próxinw Encontro Regional. 

2. Entidades responsáveis pela secretaria/articulação: CDH de Petrópolis, 
ProgramaDH e Cidadania da UERJ e CUT. 

3. O estudo do Programa Nacional de Di_reitos Humanos nos será feito no lº 
dia do Encontro Regional. 

4. O Encontro Regional será nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 1996, em 
Nova Iguaçu. 

5. A pauta d.o Encontro Regional: 
5 .1. Estudo do Prograina Nacional de Direitos Hun1anos 
5.2. Articulação do Regional 
5.3. Projeto financeiro para a CESE 

6. Serão feitos contatos para o lançainento do livro do Sérgio Verani. 



-

7. Haverá debates sobre a questão d.o TÍlnor Leste no dia 29/08 nos 
seguintes locais: 

- UERJ - à5 9 horas 
- PUC - às 12 horas 
- UERJ - às 19 horas 

Sem mais, encerrou-se a reunião. 
Nova Iguaçu, 24 de agosto de 1996 
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MNDDH 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS · EJ . V~nin c10 VI, bloco O. J9 , sala 109 , 70 J0 2, H r Js i' l1a . D I· · (06 1 J 3 2 1 -4 7 5 1 

Ao 

Sindi cato Estadual dos Pro f~s ~ionais da Educação - SEPE 
Núcleo No va Iguaçu - RJ 

O Movimento Nacional de Direitos Hwnanos , através do Regional Leste I, reunido 

em Nova Iguaçu, no dia 24 de agosto, na sede da SODIHC, vem t ornar público seu apoio a 

todos os funcio nários da Prefeitura de Nova I guaçu na luta para receber seus salários , 

atrasados há quatro meses. No momento em que o Governo Federal lança seu Programa Na

ciona l de Direitos Humanos , i sto cons t i tu i grave violação dos direitos dos trabalhado

res, que repudiamos com veemência . E deixamos aqui nossa nota de repúdio ao atual Pre

f ei to por deixar a situação dos t rabalhadores da Prefeitura em corrrpleto abandono . 
Que a r espos t a venha das urnas ! 

Segue a re lação do s participantes da assembléia. 

Nova Iguaçu, 24 de agosto de 1996 

Regionais do MNDDH: 
Norte 1 (AC, AM, RO, RR) • CDDH ~lanaus • av. Epam inondas. 722 , CP 95 8, 690 11 , ~fanaus , AM · (092) 23Hl072 
Norte li (PA, MA , AP) . Somdade Pmen se de Defesa do1 D H . ru a Senador Mrnoe I fl am a. 4 7. sala 302, 660 20 , Belém , PA • (091) 22 5-4677 
Nordeste (CE , RN. PB . PE. A L. 8 ,\ . SE. PI) , CDDII J P(U ro Tc1 , ei ra · rç·J C't·I ·\ 111 6 1110 f'c,,u~. 102. ce ntro, 5 k 1 00 , (',.impin~ Grande , PB • (083 / 3 21-43 7 5 
Leste 1 (ES , RJ). CDDII Petrópol 11 • nIJ C'J rlo , (;orne ,. 1 bv. CI' 90 ~~ 1. 256 21 . l'~trópol1 1, KJ · 10242 1 42 •2462 
Leste li (MG) · CDDH Ju 1l d~ !'ora •r u;1 lknri q11,· Su rm1> . 30. 36(J I J, J111z de 1:ora, ~1C · (0 32J 21 l .}j 677 
Sul 1 (SP) . Centro S:1 n 10 1)1~., • ~ 1·. ll 1g 1~ nó ru I i, , 8 90. ,:JI :1 1 9. (11 2 3 H. S;io l~lllio , SI' · !O 1 1 1 8 2 5 -4 4 14 
.Sul 1 (PR, se. KS) . ('1)1) 11 h1,n11 lk ' l'\) J 1 ~ ,h· \ '<.l\\ '111i•r t> . JI J . , .d .,.: . C P : 1 H, >j92(1(), Jo,nvil k, se . (0 474 1 22~989 

. , .. . . .. . , : .. ,. 1 ~111 , r :, .,:,, ,. , 1: r . (IJó ? i 2?. 5 ,2~ /JI 



ENDEREÇ()S 

01) CDDH Serra 
Cx. Postal 1. 91 
Carapina - Espiríto Santo 
29 160-970 

02)MNDH 
SCN Quadra 06 - Bloco «1~, 

Edificio Venâncio 3000 
5° andar - Brasília - DF 
70718-900 

03) CDH Volta Redonda 
Rua Monteiro Lobato, 05/302 

04) CDDH Bento Rubião 
Av. Rio Branco, 156/1331 
Centr - RJ 
20040-006 

05) MST 
Av. Presidente Vargas, 435 - 23') andar 
Centro - RJ 

06) CPT Rio 
Rua República do Líbano, 61 sala 909 
Centro - RJ 
20061-030 

07) IBISS 
Ladeira Santa Teresa, 18 
Rio de Janeiro - RJ 
20241/140 

08) ISER 
Ladeira da Glória, 98 
Glória - RT 
22211-120 



, 

09) CCAP 

Rua Dr. Luiz Gregório de S~ 46 
I\1anguinhos RJ 
21050-200 
10) IPCN 
Rua .tv1 em de Sá 208 
Centro - RJ 
20230-152 

11) CEAP 
Rua da Lapa, 200/209 
Centro - RJ 
20021-180 

12) Associação Beneficiente São Martinho 
Rua Riachuelo, 7 
Lapa- RJ 
20230-010 

13) UERJ 
Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3026 - Bloco E 
.tv1aracanã - Rio de Janeiro 
20550-013 

14) OAB RJ 
Av. 'tvlarechal Cfunara, 210 - 4 an<lar 
Castelo - RJ 
20020-080 

15) ALERJ 
Palácio Tiradentes - Praça XV 
20010-196 

16) FASE 
Rua das Pahneiras, 90 
Botafogo - RT 
22270-070 

17) IBASE 
Rua Vicente de Souza, 29 
Botaf ogo - RJ 
22251-070 



18) ABM 
Rua Luis Alves Cavalcanti, 25 
Vilar dos Teles - São João de Ivieriti - RJ 
25561-140 

19) MAB 
Rua Ataíde Pünenta de Nloraes, 37 
Centro - Nl 
26210-190 

20) Grupo Tortura nunca Mais 
Rua Gerneral Polidoro, 238 - sobre loja 
Botafogo - RJ 
22280-000 

21) Avieres 

Rua Barros Peix to, 128 

Banco de Areia - Nova Iguaçu 

26230-080 

22) Articulação Nacional Solo Urbano 

Rua Cons. Macedo Soares> 63/30 l 

Centro - RJ 

22471-120 

23) CUT RJ 

Av. Presidente Vargas, 435 - 23º andar 

Centro - RT 

20071-003 



24) CAF 

Rua Aimorés> 8-A 

Ivfoquetá - Nova Iguaçu 

25) CDH João Cândido 

Rua 21, lote 11 Quadra 12 

J a.rdim Primavera - Duque de Caxias - RJ 

25225-000 

26) CERIS 

Rua Dr. Júlio Ottoni, 571/3° sub-solo 

Santa Teresa - RJ 

20241-400 

27) MUB 

Rua Cor.intias, Q.8 L.3 

Pilar - Caxias - RJ 

25235-260 



S·8DIHC 
Sociedade de Defesa dos Direº itos Humanos e d . 

Rua Ant" . W~GC 0l.214.902/0001-93 a Cidadania 
orno ihnan, 230 - Mo , 

Nova Iguaçu - RJ -Tel (021) 768-3i;1ª - Cep.: 26215-020 - Fax (021) 767-1572 
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MNDDH 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS - Ed . Venâncio VI, bloco O, 39 , sala 109 , 70302, Brasília, DF - (061) 321-4751 
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Regionais do MNDDH: 
Norte I (AC, AM, RO, RR) - CDDH Manaus -av. Epaminondas, 722, CP 958, 69011, Manaus, AM -(092) 233-8072 
Norte II (PA, MA, AP) - Sociedade Paraense de Defesa dos DH -rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA -(091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL, BA, SE, PI)-CDDH J. Pedro Teixeira -pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB - (083) 321-4375 
Leste I (ES, RJ) - CDDH Petrópolis - rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ - (0242) 42-2462 
Leste II (MG) - CDDH Juiz de Fora - rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG - (032) 211-8677 
Sul I (SP) - Centro Santo Dias - av. Higienópolis, 890, sala 19, 01238, São Paulo, SP - (011) 825-4414 
Sul II (PR, SC, RS) - CDDH Joinville - rua 15 de Novembro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC - (0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO) - Instituto Brasil Central - rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Universitário, 74210, Goiânia, GO - (062) 225-2801. 



MNDDH 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SO S - Ed . V~n:inc10 V 1, bloco O, 39, safa 109, 70 30 2, B r:,s i° l1a, D F . (061 J 3 2 1-175 1 

Ao 

Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação - SEPE 

Núcleo Nova Iguaçu - RJ 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos , através do Regional Leste I , r eunido 

em Nova Iguaçu, no dia 24 de agosto, na sede da SODIHC, vem tornar público seu apoio a 

todos os funcionários da Prefeitura de Nova Iguaçu na luta para r eceber seus salários , 

atrasados há, quatro meses . No momento em que o Governo Federal lança seu Programa Na

cional de Direitos Humanos , isto constitui grave violação dos ·direitos dos trabalhado-

• res, que repudiamos com veemência . E deixamos aqui nossa nota de repúdio ao atual Pre

feito por deixar a situação dos trabalhadores da Prefeitura em completo abandono . 

• 

Que a r esposta venha das urnas .' 

Segue a r elação dos participantes da assembléia . 

Nova Iguaçu , 24 de agosto de 1996 

Regionais do MNDDH: 
Norte 1 (AC, AM, RO, R R) - CDDH ~fanau s . av. Epam 1nonda 1,7 22, CP 9 58, 690 II , Manaus, AM • (092) 23 3-8072 
Norte li (P A, MA, AP) • So ciedade Paraen se de Dl'fesa dos D H • rua Scnad or l,,l a notl íla rata, 4 7, sa la 30 2, 66020, Belém, PA • (091 ) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB . PE. A L. 8 ,\ . SI:. PI )• CDDI I J Pedro Te 1~c 1r a · r,·:J Cei -\111 ó1110 l'c,,ua, 102, cen tro, 5 H 100 , C'..i mpi na Grand e, PB · (0 83 ) 3 21-4 37 5 
Leste 1 (ES , RJ ) • CDDII l'etrópo l11 • n,;1 C1 rl os c;omcs, l 8(J, CP 90:i!i l, 25621, l'wópoli1, RJ • (02 42J 42 -2462 
Leste li (MG) • CDDH Ju iz dl' 1:ora • ru :i llc nr1qu,· Su rau s. 30. 36013, Juiz dr hm, w; • (032 J 211 -8677 
Sul 1 (SP) · Ce ntro S:t nt o Di as . a,·. l11 gk nó p0 11 s, 890, ,al:i 19, O 1 23 8, S;io l';i u lo, SI' · (() 1 1 J 8 25 -4 4 14 
Sul li (PR, SC, RS) . CDDII Jo 111 vilk · rua 15 de• :-Sowml>ro, 353, ,ala K, CP :78, 89200, Jo111V1 1l e, SC. (0 474/ 22-<l9 89 
Ccntro-Ocstl• (G O, MT, MS . 01 :, TO)• l1i-111u1 0 ll ra , 11 C,·111r :il · rna ?-lO. lotl' 19, quad r:1 93, SL' !c>r lJ n1 wrn 1:írio , 742 1 O, (;o i:i ni:1, c;o · (062) 225-280 1 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS-Cd . V~ nin c10 \ ' l ,bloco 0,J9 , 1a1a l09.: 0 JO: 11 1.,, .r J UI ·•v '.>1 1 ): : --l: \1 

NOME: 

01 ) Eliete de Souza 

02) Alex Ferreira Magalhães 

03) Jose Américo de Lacerda Juni or 

04) Isaías Santana da Rocha 

05 ) Edson Luiz Francesano 

ENTIDADE: 

CDDH - Petrópolis 

MNDH- Cons.Naoional 

CDDH - Petrópolis 

06) Laudelino Reis Jovita 

• O?) Gessinéia Mo reira dos Santos 

MNDH - Regional Les t e 1 

Mutirão das Gamas I e II 

Mutirão da Rua E- 3 

Diretora da Federeção dos Mutirões e 

moradora do Muti rão da Rua E-1 

Muti rão da Rua E-4 

-

08) Lucineia M. Pegora:ro Câmara 

09 ) Wanda de Araújo dos Santos 

1 O) Anadir Faria do s San tos 

11) Odilardo Alves 

12) Elma Ribeiro da Silva Marques 

13) Andréia Regina Lopes da Silva 

14) Mar ia Adelaide P. Barbosa 

15 ) Salvino José dos S. Medei ros 
16) 

1 7 ) 

18) 

1 9) 

Pierre Tousaint Roy 

Sada Baroud David 

Flora El - Jaick Maranhão 

Sue l i Ma:ria de Araújo 

20) Ma:rcia Lourdes Lopes Fonseca 

21) Azu leicka Sampaio Rodrigues 

Regionais do MNDDH : 

Vice- Presidente da Federação dos Mutirõee 

e da Diretoria da Assoo . Zumbi dos Palrrare, 
SODIHC 

Presidente da 1~ Subseção da OAB-N.Iguaçu 

Mutirão da Rua E-3 

Mutirão do Zumbi dos Palmares 

CC~P - Pi o de Janeiro 

Mt/D/1-.S'ec r e lá ri o Cera l 

SODiilC 

SODI/IC 

Pro.fe t o Cid . e D/Is da UERJ e da ASUR 

CDH - Vol ta Redonda 

CDH - Vo lta Redonda 

SODIHC 

Norte 1 (AC, AM, RO , RR) • CDDH .\fa n3us • av Eparn,no nJJ 1 n~ . CT' 958 . 69011 . \ 1.n Jus . A\.i • (092) 233-807 2 
Norte li (PA. MA, AP ) • So cied l de ParH n 1e de Ddna 001 f) H • ru J Scn:.do1 \1, nod fl :. r. 1:. . 47 . 1~/1 )0 2, 66020, Belém , PA • (091 ! 225 4671 
Nordeste (CE, R,"I . PB . PF . ..\ L. B ,\ . S t . P 11 •C D D 11 J /' ( :: .. i : " : ,: J • ;, ; , < ,. , \ ,. : ,, , . ,,, i ' t· ,.., , l IJ: . \' rn I rc, . 1 k 1 00 , e, rnp1n1 C,r rnd e, P 8 • 10 & 3 J 3 2 1 4 3 7 1 
Leste 1 (ES, RJ ) • CDD II Pe1r.;ipo l,, · r::J l ·., , IL,, \,,., ·1·:• , '· i· , , .. ' : , .' .' 1! : : 1·,·11 •; ;> 0111 . f<.J • ,,J! 4: 1 4: -: 41,: 
~ste 11 (M C) - CDD H J\i ,1 d,· 1 \JrJ • ru.1 lkn1 1,; · ... · :i .. ,... .. _: , ,,_ , . . 1 ! .. . 1 :,.- i , .. :. , , 11,, · r•; J:, !1 1-,.,1;: , 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS . Ed . V~ nin c10 \' 1, bl o,o O. )9 , 1~ J 109 , :o 30 : . n · .1, . , • . /) / · 1% 11 l: 1 -1 : S 1 

Ao 

Sindicato Ea t adiw l dos Pr'of issi'onais da Educação - SE'PE' 

Núcleo Nova I guaçu - RJ 

O Movimento Nacional de Di r eitos Hwnan os , através do Regi onal Leste I, reunido 

em Nova Iguaçu , no dia 21 de agosto, na sede da SODil!C, vem t ornar públi co seu apoi o a 

todos os J'unci oná.rios da Pr e f e-in1rt1 c!c .1\1ova Tyuaç.'u na l ut a r ara Nw ebe r seus aa l éi.rioü, 

atrasados há quat ro meses. No mor•:en. !.-o ern que o r:i·overno Federal lança s eu Programa Na-

& onal de Direitos Humanos , isto constitu i grave violação dos dire itos dos t raba lhado

res , que r epudiamos com veemênc i a . E àei~amos aqui nossa nota de r epúdio ao at ua l Pr e

f eito por dei xar a s ituação dos trabal hadores da Prefeitura em completo abandono. 

Que a resposta venha das ur nas .' 

Segue a re lação dos participanr:es da assembléi a . 

Nova I guaçu, 24 de agosto de 1996 

-

RegionJis do MNDDH: 
Norte 1 (AC, AM, RO . R R) • CDDH \1J nJ u1 • J Y Ep am1non\JJ 1 72 ?, CP 9 58 . 690 1 1, \ 1anau1. A.'vf • (092) 23 3--8072 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
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NOME: 

01) Eliete de Souza 

02) Alex Fe~reira Magalhães 

03) Jo e Américo de Lacerda Junior 

04) Isaías Santana da Rocha 

05) Edson Luiz Francesano 

06) Laude lino Reis Jovita 

O?) Gessinéia Moreira dos Santos 

08) Lucineia M. Pegoraro Câmara 

09) Wanda de Araújo dos Santos 

10) Anadir Faria dos Santos 

11) Odilardo Alves 

12) Elma Ribeiro da Silva Marques 

13) Andréia Regina Lopes da. Silva 

14) Maria Ade laide P. Barbosa 

15) Salvino José dos S . Medeiros 

16) Pierre Tousaint Roy 

17) Sada Baroud David 

18) Flora El- Jaick Maranhão 

19) Bueli Maria de Araújo 

20 ) Mareia Lourdes Lopes Fonseca 

21) Azuleicka Sampaio Rodrigues 

ENTIDADE: 

CDDH - Petrópolis 

MNDH-Cons . Nacional 

CDDH - Petr ópolis 

MNDH - Regional Leste 1 

Mutirão das Gamas I e II 

Mutirão da Rua E- 3 

Diretora da Federeção dos Mutirões e 

moradora do Mutirão da Rua E-1 

Mutirão da Rua E- 4 

Vice- Presidente da Federação dos Mutirões 

e da Diretoria da Assoe . Zumbi dos Palmares 
SODIHC 

Presidente da 1~ Subseção da OAB-N . Iguaçu 

Mutirão da Rua E'-3 

Mutirão do. Zumbi dos Palmares 

CCAP - Rio de Janeiro 

MNDH-Secretário Geral 1 

SODiac 

SODifJC 

Projeto Cid. e DT!s da. U/:.,'l?J e da ASU!? 

CDH - Volta Redonda. 

CD!I - VoUa Redonda 

SODIHC 

Regionais do MNDDH: 
Norte 1 (AC, AM, RO, RR) • CDDH ~la naus • av. Epaminondas. 7 2 2, CP 9 58, 690 1 1 , ~1 ana us, A~ · (092) 2 3 3-80 72 
Norte li (PA, MA, AP) · Sociedade Paraen1e de D~fna dos DH · ru a Senador .\1anod Barata, 47 , sala 302, 66020, Belém, PA · (09 1) 225-4677 
Nordeste (CE, RN , PB . PE. ,\ L. B,\, SI: , PI)· CDDI I J l'nJr o 1 ,· 1, ,·11J · p\·a Cl'i ·\111011 10 l'n '>0.1. 102, c- rn11 0, 58100, C,mpina Ci rande, PB · (0 83) 321437 S 
Leste 1 (ES, RJ) - CDD I 1 1'e1rópo l11 • nrJ C':1rlo, (;0 111,· , . 1 M•, t' i' 9(, '~ 1. 2~62 1. l'\'I rópol11, f(J · 102 4 2 1 4: ·: 402 
Leste li (MG) - CDDII Jl11 z de 1:o ra · nra lkn r1qu,· Su rnu, . .1 IJ. J/,(1 1 J, J1111. d,· 1 •J r;1, .\ \(; · (lJ)212 11 "',677 
Sul 1 (SP) · Centro Santo Dias · a I' . ll ig1c 11ópol 1s, 890, ,;ri ;1 1 9. O 1 2 J H, S;io l~11rlo, SI' · 10 1 1 J 8 2 5 -14 14 
Sul 11 (PR, SC. RS) . CDDII Jo111 v, lk · r11J 15 d e \'ov,: ml>ru . J:; 3, ~a la K, Ci' 778, 89 200, Jo111 v, lle, SC · (0 4 74 J 22-8989 
Ccntro-Ocslt' (GO, MT, M S, D F, TO) • 111 st 11111 0 Ura " l C'l'lll r:il • rua 24(J, ln1t• 19 , q11ad r:i 9 3, Sl'IC>r lJ ni "1: rsi1,írio, 74 21 O, Coiãnia, CO · (062) 225-2801 
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~ M·N·D·H 
MOVIMENTO HACIOHAL 
DE DIREITOS HUMAUOS 

_,_7 , , .. (cL ·,L .-- '- \. { r.. ... .... e ..... -

ALGUNS_ESCLARECIMENTOS_PARA_OS MEMBRQ~_QQ_~~~!~Q_Q~-Q~~~~~_QQ~ 

DIREITOS HUMANOS DA SERRA - ES - CDDH -------------------------------------

O Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), desenvolve um 

Programa Banco de Dados sobre Violência Criminalizada em 24 Estados do país sendo que 

o Espírito Santo está incluído no referido programa. 

Em 1993, após discussão no Encontro Regional- ES, e na Diretoria 
do CDDH (gestão Edinalva) combinou-se a parceria MNDH-CDDH para implementar o Banco de 

Dados. 

Baseando-se na confiança política mútua e respeitando os objeti

vos do Banco de Dados, qúe é "dar indicadores estatísticos reveladores da violência pa~ 

ra formular políticas públicas de Segurança capazes de diminuir a violência no Estado~ 

- a Equipe de trabalho formada pelos membros do CDDH JOÃO BATISTA (T~CNICO), Maria Olin

da(Pesquisadora-corretora), Edinalva e Ana Maria (Coletoras de Dados) e Oscar(respon -

sável político-Conselheiro Nacional), começou a se preparar para. assumir o Banco de Da

dos com a responsabilidade e seriedade que o programa exige. 

-

Em agosto de 1994, foi apresentado o lQ r e latório com dados do 

lQ trimestre, como subsídio estatístico-político da Campanha Nacional contra a Impun! 

dade, com impacto na sociedade Civil e no Estado. 

Em out,__ybro de 1994, foi discut i do o us o do computador do Banco 

de Dados pois apareceram as primeiras dificuldades de funcionarnento(manu tenção e utili

zação dos equipamentos). Corno os dados não podiam ser digitados , não eram corrigidos e 

consequentemente não podiam ser divulgados . 

As avaliações feitas no Conselho Regiona l Les t e I , na Equ ipe de 

operadores, nos Treinamentos Regionais (ES, MG e RJ) e mesmo no Secre t ariado do Movi rnen 

to indicam que o Programa Banco de Dados é urna experiência nova , di fíc i l, de mu ito com

promisso e que requer uma "inaior compreensao política de sua importância . 

Na parceria, o MNDH oferece o Programa, equipamentos,treinamen

tos planejados. A Entidade parceira oferece espaço físico adequado, assinatura da s duas 

fontes, contrato de manutenção preventiva dos equipamentos, disponibilidade dos operad~ 

res. 

O acesso aos dados será público, semere_gue_corrigidos_e_anali

sados. A responsabilidade política da divulgação desses dados é do Regional Leste 1-ES 

do MNDH. O crédito dos trabalhos deve ser dado, em nível estadual à Entidade responsá -

vele ao MNDH. A nível Regional, Nacional ou Internacional, o crédito é do MNDH. 

A implantação ~do Programa foi difícil. O processo de discussão 
~ f o·, \? 0 6 •;, ·, ·v e, l 

do Banco de Dados dentro da Entidade dificultando o apoio necessário (Ex:falta de al-

gumas fontes e de manutenção do equipamento), sendo que inclusive a Equipe não conse -

guiu ganhar espaço para a discussão. 

SCN _ ayadrn 06 _ Bloc o "A"_ Ed. Vm,ãnc10 3000 - 5° /\11da1 . S;ila 507 - r nne ()DIOO!J561 - 225-3337-Fax: 00100556 1-225-7157 
1 CEP 70 .718 -900 -Brasiha -Or -13ras,I 
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Para resolver essas dificuldades a Equipe de Operadores come

ça a pensar em outras alternativas que já vinham se exercitando em outros Estados , e 

que facilitariam ao CDDH a decisão de nao se responsabilizar mais pela Secreta ria do 

Regional Lest I. Como esta Secretaria era a re sponsável direta do Banco de Dados e es

tava obrigada a manter os dados atualizados (o que não ocorria) e para nao mais sofrer 

prejuízos e desgastes, decidiu-se a proposta em parceria MNDH+ SEJUC(Secretaria de Es

tado da Justiça e da Cidadania) pelo qual o MNDH oferece Programa, equipamentos, trei

namentos e operadores e a SEJUC coloca sala, linha telefônica, mobiliário, material de 

escritório, reprodução, sendo que o MNDH-REGIONAL LESTE I - ES é_o_resEonsável_eolíti

co_na_análise_e_elaboração_dos_dados,_na_sua_discussão_com_Entidades_da_Sociedade_Civil 

• organizada_e_as_Secretarias_de_Estado_afins. 

Portanto, o trabalho do Banco de Dados está ligado aos Mov i 

mentos da Sociedade Civil Organizada, sem nenhum vínculo com Instituições. 

As Entidades de Direitos Huma nos receberão em pr i meira i ns -

tância, os relatórios já que esses dados servirão para implementar s eu s planejament os 

específicos e o Banco está a disposição para a anális e dos dados. 

Foram feit a s trê s reuniões-assemb l éia s ond e se esclareceram 

dúvidas dos encaminhamentos do Banco de Dado s . 

No Encontro Regional LESTE I f oi pan f l e t ado um ofício da Di

retoria do CDDH, que nao foi colocado em discussão para o coletivo causando cons t rangi

mento e desconfiança no conjunto das Entidades . Pos teriormente o r esponsável Nacional 

pelo Programa Banco de Dados pediu uma reunião que não fo i possível marcar . 

Este ofício foi enviado ao Secre t ário Nac i onal e em r eunião 

do Conselho Nacional deci~iu encaminhar resposta para o CDDH, transferindo a decisão ' 

do impasse para o MNDH- REGIONAL LESTE 1- ES. 

JOÃO BATISTA CAVAGLIER , 

DIGITADOR-CORRETOR P.B.D 

I'\")~:,:-::-:-··" ., ,. •' .. .. 

Em Vitória, aos 16 dias do mês de agosto de 1996. 

MNDH-REG:LESTE 1-ES 

ANA i!:( CA~COCHE 

COLETORA DADOS P . B:D 

'·1 
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OF./MNDH-REG.LESTE 1-ES/ NQ 04/96 Vitória, 16 de agosto de 1996. 

DO CONSELHEIRO NACIONAL DO REG.LESTE I -ES 

À DIRETORIA DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA SERRA(CDDH) 

O CONSELHEIRO NACIONAL DO REGIONAL LESTE 1- ES do MNDH informa que : 

• O Programa Banco de Dados do MNDH implementado no CDDH-SERRA a partir de 1993 

• era um acordo de confiança política sem o CONTRATO DE COMODATO que foi discu

tido e aprovado só no IX ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS( Brasília,Mar

ço/96), cuja cópia foi repassada à entidade para sua discussão e estudo. 

O MNDH nao se apossa do Programa porque já é dele mesmo. Em Brasília encontram

se arquivados os dados de 23 centrais, sendo que a do Espírito Santo não enviou 

os dados por problemas no computador e por falta de correção . 

• A responsabilidade política do Projeto Banco de Dados e exclusiva do Regional 

LESTE 1- ES . 

• As informações sao obtidas de 02 (duas) fontes públicas que sao os jornais "A GA

ZETA" e "A TRIBUNA" e por tanto não são sigilosas . 

• Os relatórios que o Banco de Dados elabora serão discut idos com as Entidades orga

nizadas de Direitos Humanos (incluindo o CDDH-SERRA) e a Secretaria de Estado da 
o 

Justiça e da Cidadania.~ efetivfü'l~Oobjetivo do Programa, que é fornecer sub s ídios 

para corrigir possíveis erros nas Políticas Públicas e propor novos rumos as mes

mas. 

As informações nao sao transferidas e sim, colocadas em discussão junto com aso -

ciedade civil organizada. 

Portanto, decide responsabilizar-se do Banco de Dados, juntamente com O Secretário 

Nacional do MNDH, responsável do Programa a nível Nacional e isenta qualquer respott 

sabilidade do CDDH-SERRA: 

Em Vitória, 16 de agosto de 1996. 

IS JTI~-l+A~10CHA -.....~,:;;J,,<---

MNDH-REG.LESTE 1- ES 
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OF./MNDH-REG.LESTE I-ES/NQ 03/96 Vitória, 16 de agosto de 1996. 

DO: MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS- Reg.LESTE I-ES 

Ã: DIRETORIA DO CENTRO DE DEFESA. DOS DIREITOS HUMANOS DA SERRA 

Prezados(as) Senhores(as), 

Considerando a urgência de atualização e divulgação do Programa Nacional do Banco de 

Dados do Regional Leste I-ES, do MNDH, vimos através desta dar conhecimento que a 

partir desta data estaremos transferindo todos os materiais e equipamentos concer -

nentes ao Banco de Dados da sede do CDDH-SERRA, conforme entendimentos préviamente ' 

estabelecidos através de reuniões e consultas ao MNDH e o Regional LESTE Ido MNDH -

ES. 

Informamos ainda que a partir de então o CDDH ficará isento de qualquer responsabili

dade de ordem infraestrutural do Banco de Dados ficando o Regional LESTE I-ES com a 

inteira responsabilidade do Programa e da sua articulação com a rede naciona l do MNDH. 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer informação necessa -

ria. 

Atenciosamente 

I 

~ 'ffli'f,QrN1\. DA ROCHA 

CONSELHEIRO NACIONAL DO 

MNDH-REG.LESTE I - ES 

SCN. Quadra 06. Bloco "A" - E.d. Vnnâncm 3000 - 5° /\miar · S,1la 507 - r nne 1)1)1005561 - 225-3337-Fax: 001005561-225-7157 
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·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Of.Sec.Nac.237/96. 

Ao Coletivo da Secretaria Regional Leste 1 
Centro de Apoio ao Regional Leste Ido :MNDH. 

Att. Sr, I,n~iu S1lntan11 dR Rocht 

Quelid@s Am.ig@s, 
com nosso abraço. 

RrJU.1ilia, 13 de agosto de 1996 

Estamos vivendo um momento importante pnro a história dú ~,JNDH. ApóG l 4 anos de 
existência os <.k1:u1.fiu!I a nós ~pontado11 in<lk itram a nccee:1kffide de um:\ avaliaç~o .·nais; 
"luüliudlvn r,u\m; 11v1:>Daõ \J..it,~1·1tn~iM, Íi\\r,etSnofo o M '\IOI!GO inquerinciru . .A. próp,ia 
modificação no secretariado 1tacloiutl é prute des:sa traj\.itÓ1ia in1:;onstrude do Movimento PcloSJ 
Direitos Hum.anos. , 

\ 

Ma.is uma vez optamos pol' \una mudon9n eAlrutural, de~ta vez acompanhada por um 
fd'õ.:..:.ssõ de plan.cjumcnlu c.mlt·uti,giuo de nçlfo, Pirtkuhnncntc pcr,~cbo N1;~ MtÁg,n nnmn 
uma opo11uiúdade exemplar para marcarmos uma posição fume e eficaz na luta pdos 
Direitos Humano8. Vejo, também, a ncccssidinlti d1:; dcfm.irmofi nossa idcmtiJ,uk ~ u no&&◊ 
compromisso de pettença ao MNDH. Entendo este Movimento, 1:1cmprc e ll partir ele suas 
entidades tiliadas, as quais têm papel fundamental e decisivo para mov8-lo e dimunizA-lo. 

- Na wuihtuJu ::iumu~ umu '11fh uh.u,.. il.u,ü.mpi·~,,u.Jv-:.1, l\\C!U\\O d~poiu Ju füllt/J d,:i, \ll\\l\ déo!l<lll . 
O nosso Regional, I .este l, por exemplo, ainda não conseguiu superar os entravefl que 
impedem uma maior artJculação e uma postun1 consofültt<la, principalmente no Rio de 
Janeiro, mesmo sendo referência nacional em viola'iõos aos Direitos Hum.anos, por 
problemas nossos. Após vóritw tentativati, decidimos çrlar umí\ pononalidade jurldic,11 c,11píl7, 

de promover o entrosamento entre nossas entidades. Assim nasceu ô Centro de Apoio ao 
Regional Leste Ido MNDH, registrado no Espírito Santo, até por que u E1'.ecutiva Nacional 
não tinha proposta melhor. 

Se todo5 nó& consideram.os o Rcg1on'1.I umn inntância de representação do MNDH devemo~ 
nos empenhar para viabilizá-lo no concr<;to, cobrando de nossos coru1elheiros nacionais um 
desempenho adequado ao compromis1m pulitico/aJmiirn;Lratlvo MSut\tldo, N6e d.o 
Secretariado Nacional nau pmlt::mui, ltir postura diversa. Por lsso chamamos a ntcn9lo d<.; 

{~~I~i!,i1l!,?~tÇ/.!W/.!,:'l!;!!Q!l~l.l'/-JJl~•~HM&#iliblwii1.11%-r:1~.~,h~l1!',.-:~:,~~~'#,ef<;l'i,1~~;/,o:,:!N:::,:,,•;!i:,,:,:&,;l,,,.,:!i,l,;l,·,,:~;i;-/ r,'-:!i(l:;;ij~!r;ki:ij;.ij~:ç1e,•r.li>i\\i;!;i"J,iJ;;i\·v,1,,f,,;:~a~:<.'. 
8CN Quadro 00 Blooo "/\' l;cl, Vc :·ônc;io 3000 Gª ,'\ndor Saio ti07 Ct;P : 707Hl 000 Brna(lio DF l~rocdl 
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From: MNDH .. .. . 

·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 

F'HCIHE Hei. : 55 E,1 2257157 

no~,JlAJJV)MMAQli.do de fortalecennos as decísO~i.. regionais para que post.mm t1xercer 
uma fun9ão p,:opositiva em pro1 do :MNDH. 

Au 'l\OBBIW dubilidudli!v ~conônúca11 foram 1om1m~ M princi1laiR causas do inrmçeaim de noRFlaf4 
ações. Hoje o MNDH asswne a m:~e$sidade de estabelecei' convênios1 parcerias com 
entidades póblkM 1;; p,Jv1nLus, jw,{.:m1\lnl\, val.'A su1wit• tAis tlofi.oiônoino, gnrnntindo 111ie a nm11m 
aulonuuwt potittca e admJntstriuivu llumu t:1Qgmi:mlv v1tso:il~.t,o!ni~, dra Ooúodndci Cr.iil. 

Portanto, o convênio firmado entI·e a Secretaria de Justiça e Cidadania no Estado do Espírito 
Santo deve estar 1:1ub u çontrnlc do Regional, conforme rui discw.isões previamente 
r:11,títhdc:cirlAA noR F.nconttos. Entmd~l~oi;; aimlu que a admini.5tra"ªº do Cen1t·o de Apoio ao 
Regional. bem como a Secretaria Regional sltu Jii-igidas por nosr,ois militantes. 

Da mc;sma fon-ua que o CJ)DH tem intorci;se em uma cópia do Convênio de Cooperação 
fumado no ES, o escritório Nacional também necessila d~6se documento, pois 6 Ulttll 
expctiôncia a sor 1'ocializada com outros Est4dos. 

Por fim, estamos concluindo, ainda no mês de agosto, nosso planejamento ei.tratégico. 
Espero que nele sejam consb.uidos instrumentos competentes para dinamizar nossa 
comunicayão, nossa articulação, além de i.ndicnr fonnas concretas de orientação às 1.ti,;õv~ de 
nossos Regionais. Temos o mesmo sentimento de que o MNDH precisa mudar cm diversos 
aspectos, principalmente na cultura lfo Jt:HIJ.uiyão outrc militantç&, tão cm voga em t\OMO 

tempo. Para isso acontecer é mister um empenho muito grande de nossa parlti, pois só será 
superada com uma nova pJ.'ática de relações humanas. 

No ensejo expressamos m.·m.ifastação de grande estima e ele 
Esp~ciat abra90 a todo coletivo uu CDDH. 
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Ofício no. 028/96 

Serra - ES ., 25 de Junho de 1996. 

Ao 
Secretário Geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH 
MD. Sr. Salvino José dos Santos Medeiros 

Prezado Senhor, 
A diretoria do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra ( CDDH ) decidiu solicitar deste 
órgão um esclarecimento a respeito do Banco de Dados, esse trabalho de coleta de informações 
sobre a realidade capixaba a partir dos jornais A Gazeta e A Tribuna, realizado em nossas 
dependências e, que a partir dessa semana, será transferido para a Secretaria de Justiça e Cidadania 
do Governo do Estado do Espírito Santo. 
Essa atitude nos surpreende por várias razões: 
1 - Os dados levantados dizem respeito à realidade capixaba, descrevendo fatos ocorridos aqui. 
A informação existente foi produzida usando as instalações, o pessoal e até a estrutura logística deste 
Centro, incluindo o custeio da pesquisa (assinatura dos jornais, manutenção dos equipamentos, entre 
outras coisas). Por isso perguntamos como um órgão nacional pode apossar-se e decidir sozinho o 
destino de informações produzidas em parceria com um órgão local? 
2 - Orcar Gatica informou a esta diretoria que havia um acordo firmado em contrato escrito, 
definindo termos de cooperação. Mas nenhum dos membros da atual diretoria conhece esse contrato. 
Gostaríamos de receber uma cópia deste documento. 
3 - lndagan1os: de quem será a responsabilidade política pelo proj eto, pelas informações contidas no 
Banco de Dados e pelas consequências de um eventual uso indevido? Se ainda somos considerados 
parceiros, por que vamos deixar de sediar o projeto de forma tão abrupta, sem receber sequer uma 
comunicação desta diretoria? 
Por fim manifestamos nossa preocupação pela transferência destas informações para um órgão 
governamental. Seja pela natureza dos órgãos públicos, seja pela insegurança no trato de 
informações sigilosas nesses ambientes, seja pela instabilidade do exercício da função pública e 
mesmo da mudança dos governos por ocasião das eleições. 
Sendo o que tínhamos a expressar, aguardamos, 

Atenciosamente, 

) ·. L 11 .. • L" otu;,,?1,.:/} 
Wkj-mL&:NP/ANDREAO 
PRESIDENTE DO CDDH 

Rua Adão Bandeira, s/n2 - CEP 29.160-100 - Tel/Fax (027) 328 2833 Carapina - Serra-ES 
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PROPOSTA 
DE PLANO NACIONAL DE AÇÃO 

DO MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
TR.ffiNIO 96/98 

Apresentação 

O MNDH encontra-se num estágio ímpar de sua história Após mais de 13 
(treze) anos de atuação em Defesa da Vida, contra a Violência, por meio do combate 
direto e indireto as diversas manifestações de violações aos Direitos Humanos e a 
dignidade humana, e impelido a rever sua ptática, seu método de abordagem e a sua 
própria identidade, uma vez que ele hoje não tem atendido aos anseios do conjllllto da 
militância. e as exigências da atual realidade. Por essa razão a responsabilidade do 
Conselho de Dirigentes e do Secretariado Nacional sem dúvida aumentou, pois deles 
esperam os Centros de Direitos Humanos, entidades afins, e principalmente os segmentos 
sociais marginalizados, vulneráveis em potencial a essas violações, propostas capazes 
de modificar o quadro de estagnação apontado, recolocando a luta pela promoção, 
valorização e defesa dos Direitos Humanos no plano das prioridades nacionais. 

A crise identificada não pode ser sinal de esgotamento mas fonte de 
revigoração, até porque, oficialmente o Governo brasileiro convoca a sociedade civil a 
compartilhar um Plano Nacional de Direitos Humanos, o que certamente contribuirá 
para o MNDH reagir, com melhor desenvoltura, as criticas pejorativas e 
desmobilizadoras dos agentes públicos e privados promotores da violência, que sempre 
o confimdiu, propositadamente, como uma instituição defensora de 
delinquentes/marginais. Esse é o momento do MNDH reafirmar que a lllliversalidade dos 
Direitos Humanos e sua extensão vão além da violência fisica explícita, mas, incorpora 
todos os direitos indispensáveis à realização da dignidade da pessoa humana 

Os desafios a serem superados dependerão, dentre outros, da capacidade 
de criatividade, habilidade de articulação nacional e internacional para a construção do 
poder de mobilização social, pois, tais requisitos são indispensáveis à formação de 
parcerias e formulação de propostas concretas e realizáveis que viabilizem uma nova 
cultura de Direitos Humanos na sociedade brasileira 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos é uma iniciativa da 
sociedade civil. Portanto, por definição desempenha um papel especifico no campo 
propositivo, fiscalizador e às vezes protetivo dos Direitos Humanos jllllto ao poder 
público constituído, além de fimcionar como mediador de conflitos, efetiva assim, wna 
linha de ação da politica de segurança pública preventiva. Realiz.a uma experiência 
diplomática popular na tentativa de controle de atos ilícitos da administração pública e 
de relações opressivas - também i licitas - da iniciativa privada, na maioria das vezes não 
visualizadas, justamente por ser sua principal motivação a intolerincia radical à toda 
forma de violação à dignidade da vida humana. 
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Plano Nacional de Ação do Movimento Nacional de Direitos Humanos 

triênio 96/98, a intervenção do MNDH se dará. em dois níveis: interno e externo. 

1. Contexto interno 

1.1. Articulação e fortalecimento da rede de entidades 

futemamente o MNDH, por ser um movimento de adesão vohmtária responsável, buscará 
fortalecer sua rede de entidade, de militã11cia e parceria, por meio de uma especial 
política de valorização e promoção de coletivos de direitos humanos espalhados pelo 
País, com atenção especial aos Centros de Defesa dos Direitos Humanos, Comissões de 
Direitos Humanos e outras entidades ou grupos afins, além dos seus Regionais, a partir 
de visitas, orientação, subsidiamento e apoio político institucional as lutas do cotidiano, 
com a finalidade de potencializar suas ações no combate efetivo as violações e para a 
construção de uma nova cultura de Direitos Humanos. 

1.2. SOS Direitos Humanos 

O MNDH dispõe de um instrumento importante à realização de seus objetivos, ou seja, o 
sistema de processamento de informações sobre índices de violência contra a pessoa 
humana por meio do Banco de Dados. Entretanto, a nossa agilidade em atender as 
inúmeras solicitações de socorro, apoio, solidariedade não tem correspondido a urgência 
delas, razão pela qual sentimos a necessidade de instituinnos o programa de Linha 
direta de combate a violência - SOS Direitos Humanos, a partir da estrutura do 
próprio Banco de Dados. fuicialmente, esse programa será testado no Distrito Federal, a 
título provisório, quando então será. avaliado e nacionalizado. 

1.3. Formação Jurtdlca 

Como estratégia de qualificação de quadros militantes do MNDH e da intervenção local 
no campo jurídico, será nacionalizado, a partir de experiências em andamento, o 
programa de formação de Mensageiros Jurídicos, por meio dos Regionais, para as 
entidades e grupos articulados na rede do MNDH Estão em andamento os Cursos de 
Mensageiros Jurídicos nos Estados do Rio de Janeiro e Amazonas sob coordenação da 
Secretaria Geral. Entretanto, a iniciatin é também implementada no Pará e no Rio 
Grande do Sul. 

1.4. Manual de Direitos Humanos 

Elaboração de manual de promoção, valorização e defesa dos Direitos Humanos a ser 
distribuído nacionalmente em fins de 1996 e meio de 1997, contendo informações 
básicas sobre os direitos humanos, instnunentos de proteção e defesa e orientação prática 
para o exercício da cidadania ativa pelos direitos humanos junto a órgãos e instituições 
competentes. Um instrumento do MNDH para sua própria ação externa 
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1.5. Sede Nacional 

Fm 1996 serão intensificados os esforços para o registro de reconhecimento de utilidade 
pública federal do MNDH para, com esse diploma, estabelecer discussão diplomática 
para aquisição de sede própria para a entidade, por meio de contrato de comodato entre 
o MNDH e o Governo Federal ou Distrital ou a formulação de um projeto especifico 
para aquisição da Sede, ainda no ano de 1996. Com essa iniciativa efetivaremos um 
espaço público/civil, que poderá ser ou não de propriedade do Estado, mas sob controle 
e administração de uma organização popular, o MNDll Nesse momento já foi 
reconhecida a Unidade Pública Distrital. 

1.6. Grupos de Trabalho 

Dinamização e orientação dos grupos de trabalho surgidos no 9° Encontro Nacional, 
buscando articular e encaminhar suas propostas ou indicações numa perspectiva de 
mobilização permanente deles, para subsidiar os Programas Nacionais: Justiça e 
Segurança Pública; Relações de Gênero, Discriminação e Racismo e PoHticas Públicas 
Sociais. 

2. Contexto Externo 

2.1. Potencialização da Campanha Nacional pelos Direitos Humanos 

Com ênfase à necessidade de reforma das instituições públicas de proteção, defesa e 
garantia dos Direitos Humanos e da Justiça Social, o MNDH, buscando parcerias com 
outras entidades e/ou instituições promoverá debate público nacional sobre o 
comportamento/fimcionamento do Poder Judiciário, sua estrutura e importância num 
Estado democrático de Direito, a partir de um diagnóstico a ser realizado pelos 
regionais do MNDH: do Judiciário que temos ao Judiciário que queremos! 

Os resultados dessas discussões serão sistematizados e transformados em propostas para 
a democratização da justiça, no acesso e distribuição e para a construção de mecanismos 
de controle direto dos atos da administração pública e privada pela população 
organizada 

2.1.1. Segurança Pública e Direitos Humanos 

Estabelecimento de debate nacional sobre PoHtica Segurança Pública e Forças de 
Repressão Estatal na ótica dos Direitos Humanos, em parceria com outras entidades e 
instituições, a partir de um diagnóstico realizado pelos regionais do MNDll O objetivo 
final será a sistematização de propostas para uma atuação dos órgãos e instituições de 
Segurança Pública, Prevenção e Repressão criminal sob o controle da sociedade e de 
instituições públicas competentes, de modo a garantir a observfmcia aos Direitos 
Humanos. 
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2.1.2. Campanha Publicitária dos Direitos Humanos 

Elaboração de um projeto de campanha publicitária pelos Direitos Humanos com a 
participação de amplos setores da sociedade e veiculada nos principais meios de 
comunicação. Podendo ser em parceria com o próprio Governo brasileiro, empresas 
públicas e privadas, etc. com a finalidade de interferir na cultura de violação aos 
Direitos Humanos. Para a intervenção direta do MNDH junto a população serão 
produzidos vídeos específicos sobre diferentes temas sob a orientação e promoção do 
MNDH, a partir das experiências existentes nessa área. 

2.1.3. Campanha nacional permanente contra a discriminação sócio/racial 

Elaboração de um projeto de campanha nacional contra a discriminação sócio-/racial, a 
partir do estabelcimento de diálogo oficial com empresas públicas e priva.das, 
notificações judiciais e/ou ações judiciais declaratórias com o objetivo de exigir, nos 
comerciais públicos e privados, a presença de representantes de afro-brasileiros, índios, 
entre outros, como reconhecimento de sua existência cidadã, contribuintes, portanto 
pessoas de direitos. 

2.1.4. SOS Tortura 

Campanha Nacional contra a cultura da Tortura e maus tratos, em parceria com demais 
entidades afins, discutindo sua cultura como crime de lesa humanidade. Como resultado 
ampliar os espaços institucionais para a garantia da integridade flsica e mental da pessoa 
humana 

2.2. Rede de Advogados(as) e Juristas dos Dlrdtos Humanos 

A organização de uma rede de advogados e juristas dos Direitos Humanos, em parceria 
com outras entidades, servirá como apoio estratégico para a exigência legal da 
prevalência dos Direitos Humanos. A partir dela, poderá o MNDH propor e acompanhar 
ações judiciais especiais de reparação a danos morais, materiais e sociais de 
responsabilidade pública e privada e assim objetivar o respeito a dignidade humana, 
bem como construir novas referências jurídicas em contribuição a reformulação do 
pensamento jurídico dominante. 

2.3. Vigilância junto ao Congresso Nacional 

Acompanhamento no Congresso Nacional dos projetos de leis especiais diretamente 
ligados às lutas do MNDH e atualização sistemática dessas informações às entidades 
co-irmãs, identificando votos de parlamentares contrários e a favor dos direitos da 
pessoa humana Entre eles destacam-se projetos que regulam a tipificação do crime de 
tortura; tipificação do crime de racismo, tipificação do crime de traalho escravo e abuso 
sexual. Competência para julgamento de crimes praticados por militares etc. além de 
outros crimes promoção aos Direitos Humanos. 
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2.4. Convênios de Cooperação Mútua 

Apresentação de proposta de convênios de cooperação mútua entre o MNDH e a OAB 
ao Conselho Federal da OAB e OAB Estaduais, junto a Órgãos Públicos Federais e 
Estaduais, com o objetivo de garantir a atuação de advogados e militantes em iniciativas 
patrocinadas por entidades do Movimento, quando estas não possuírem em seus quadros 
profissionais da área do direito ou outros profissionais especializados. 

2.5. Comissões Ministeriais 

Articulação junto a comissões ministeriais espec1ws, como projeto comunidade 
solidária; Comissão Interministerial dos Negros etc, com o objetivo de sensibilizar tais 
coletivos para as necessidades urgentes da população, vítima de violações de seus 
direitos básicos, demonstrando, a partir de propostas concretas, a necessidade de apoio e 
valorização de experiências populares autogestionadas que atuam no campo da promoção 
da dignidade humana. 

2.6. Ouvidoria dos Direitos Humanos 

Apresentação de proposta de nacionalização da Ouvidoria dos Direitos Humanos, 
organizada nas principais cidades de todos os estados do Brasil, com reconhecimento 
oficial e função pública, garantindo-se a participação de advogados mil_itantes dos 
Direitos Humanos, escolhidos a partir de critérios que garantam o reconhecimento de 
notório saber jurídico e sensibilidade para a matéria em discussão. 

2. 7. Especial atenção aos marginalizados sociais 

A Defesa assumida dos povos habitantes de favelas, cortiços, palafitas, periferias, além 
dos segmentos minoritários vulneráveis e responsabilização do Estado por danos morais, 
materiais e sociais em razão de sua omissão e negligência na administração de políticas 
públicas para o desenvolvimento desses setores sociais. 

2.8. Desaparecidos civis 

Elaboração de um projeto de pesquisa sobre os desaparecidos civis, em parceria com 
universidades, com o objetivo de identificar os desaparecidos civis anônimos, na sua 
maioria habitantes de favelas, cortiços, palafitas e bairros periféricos e assim 
sensibilizar o Governo brasileiro e a sociedade sobre a extensão do extermínio humano, 
fruto da impunidade e da discriminação sócio/econômico/racial. 

2.9. Meios de Comunicação 

Campanha nacional de sensibilização da imprensa nacional a causa dos direitos humanos, 
a partir de ocupação de espaços especiais para manifestação concreta do MNDH, seja 
por meio de artigos em jornais ou com criação de fatos sociais de impacto. Como 
estratégia inicial, o MNDH elaborará uma proposta de programa radio:ffinico, à ser 
apresentado junto a emissoras de rádio, AMIFM, enfatizando a fimção social dos meios 
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de comunicação e sua responsabilidade na construção de wna nova cultura de Direitos 
Hwnanos . 
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Ao 
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação - SEPE 
Núcleo Nova Iguaçu - RJ. 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos, através do Regional Leste I, 
rewiido em Nova Iguaçu, no dia 24 de agosro, na sede da SODIHC, vem tomar público 
seu apoio a todos os fimcionários da Prefeitura de Nova Iguaçu na luta para receber seus 
salários, atrasados há quatro meses. No momento em que o Governo Federal lança seu 
Programa Nacional de Direitos Humanos, isto constitui grave violação dos direitos dos 
trabalhadores, que repudiamos com veemência E deixamos aqui nossa nota de repúdio 
ao atual Prefeito por deixar a situação dos trabalhadores da Prefeitura em completo 
abandono. 

Que a resposta venha das umas! 

Segue a relação dos participantes da assembléia 

Nova Iguaçu, 24 de agosto de 1996. 

~ ... 
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Movimento Nacional de Direitos Bwnanoa 

Regionai Leste 1 

Conselho Estadual do Rio de Janeiro 

Nova Igua.çu., 09 de agosto de 1-996 

Notificaçcio 
' 

No dia 27 de julho de 1996., estava ma:r>cada a reunião do Estaduai do 

Rio de Janeiro , no Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, quando seria apresentE_ 

do e discutido o Programa Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal. No encon

tro compa,receram duas entidades : os Movimentos de Vo Ua Redonda e Nova Iguaçu. Com a 

ausência das demais Entidades , discutimos as dificuladades por,que vem passando o 

Estadual e o Regional. 

Principais questões levantadas: 

1 9) A ausência das entidade nos enoont o estadual e r egi onal 

29) A jalta de uma Secretaria que possibilite a articulação e . -an'l,maçao 

9) A t áY'efas de uma entidade quando a ume a representatividade a 
artiau ~ação do Novi.men to . 

49) O distanciamento com a Secretaria de Regional. 

Diante do exposto as duas Enti dades presentes decidiram convocar uma 

reunião para o dia 24 de agosto de 1996, às 9 horas , no Centro de Direitos Hurranos 

de Nova Iguaçu (Rua Antônio Wilman, 230 - Moquetá - Nova Iguaçu - atrás do Cemitério 

de NdVa Iguaçu). 

As presenças dos repr esentantes do Regional Leste 1 e do Secretariado 

Nacional julgamos imprescindtveis , pois o Estad.o do Rio de Janeiro não pode 
desarticu lado nessa luta . 

-

estar 

Consideramos da maior importância cont inuar buscando juntos respostas a 

tantos. desafios., por isso insistimos em sua pres'ença: dia 24/08/1996, às 9 horas. 

Pauta da reunião: 

19) Dificuldades do Estadual e Regional 

29) O que faz er juntos ? 

39) InfoP111es 

Favor conj'i rma:r> a presença pelos t e le fones : 767-.1572 e 7 68- 3822 

p/Conselno Estaaua l do RJ 
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Boletim lnfornrntivo do CDDII da Sc.-rn (~S) - Ano 2 - N" 21 - 1·• Sl'mana tk agosto de 1996 

Juízes insensíveis ao cla,nor dos pobres 
"O judiciário tem culpa nos crimes cometidos contra os pobres no Brasil" . A afirmayào de 
D. Paulo Evaristo An1s, Cardeal Arcebispo de São Paulo, proferida no Congresso 
Eucarístico Nacional, é infühzmente verdadeira. Apesar ela consciência de que o atual 
sistema de concentração agrária é injusto, iúcapaz de responder à demanda de alimentos e, 
por isso, já superado nos países desenvolvidos, os latifundiários continuam lucrando com a 
indigência de milhares de camponeses, com o apoio de quem deveria lutar pela justiça . O 
número de sentenças contrárias aos sem-ten-a evidencia a parcialidade dos juízes . O CDDH 
enviou carta à Juíza Maria do Céu Pitanga, que mandou expulsar os ocupantes da Fazenda 
Fonte Limpa, lembrando que "na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins soc iai s a que e la 

e, se ~i~ige e às exigências do bem comum" e denunci?u -~ atitut~e do Juiz ~lacário_ Ramos 
Jud1c1 Neto, que suspendeu o processo de desapropnaçao da fazenda Ahança (Lrnhares
ES), vistoriada duas vezes pelo INCRA e confirmada como IMPRODUTIVA. A soc iedade 
nova será construída a partir das cinzas desse caos e seus alicerces tL:rào o sangue e a vida 
de homens, mulheres e crianças pobres, que tiveram seu direito à vida negado por quem 
submeteu seu sagrado dever de julgar aos interesses de uns poucos . 

BATER EM MULHER É SINAL DE MEDO, INSEGURANÇA E COVARDIA 

Motfl1: descaso com li l11lâ11cú1 

O Prefejfo da Se1111 jgnon1 ,tberltt1 nc:11 te o 
tn1balho re;ihz:1do pelo Lonsdho Tutdm~ 
sob a coonienaçiio do Conselho dü 
Criança e do Adolescente (Làncüsc:). Nü 

~S~1?11_ ú1!tli tuc~o, do tn1~1sporte P•~:11 _ us 
d11Jge11cws ate wna li 11 lw tdefo111ct1. 
Apesllr do descaso7 os düdos do 
atendúnento fon11n aprese11tt1dos ntl 
audjéncja conz o Procunlllor Gen1l dü 
Justiça (24/07), que deu prazo de 90 
dias ptU'/:i que tis nzedidt1s sejmn 
encmninhüdas. S'e nenhunw providàzcü 
for to11wdtt7 o Preláto respondera u w1w 
Etção cível 

C:ittilha p:ita as PPDs 

O Gabinete do Deputado ~stadual Cl:iudío Vi:!ti:!za 
lança cartilha para as pesso::ii: 1>ottad0tai: di:! 
deficiência, trazendo os dirnítm: pti:!Víi:t oi: na 
Com:tituiçiio l=edetal, a relaçijo de entidadi:!i: no 
l;s~Ítito ~anto e no Brasil e li!:tas de jotnaíi:, 
li\ltos e filrn~ sobre a deficiência. Pedidos ~elo 
h!I. (027) 2zg_5744_ 

O Direito à Terra 
h'nlidades de /)irei/os I-!w11011os, 1,'.!, re;ús, 

!v/ovirnenlos de lutu 1>ela 'l'erru e t>ela 
A1oradiu, ( .'0111issüo .Ju.,·/i ç·u e /Ju:: e ( 'U'f' 

convidwn u lodos pura discutir u 
l<t:fómw Agrária cm11 i ldvogw los, 

Pn?fessores de /Jireito, />roc11 rudure .. ,· e 
Juízes. 

Local: .Sulüo JJ/enu do Fúrw11 Cn111i11ul 

(antigo prédio do Ji-ib/1/wl de J11stiç:a - -1" ulllk11) 

2ªfeira - 12 Je agosto - Y /1oros 

L' no mesmo diu às 16 horas participe do 
Alo Público pela Re.fórJJJu Agrária e 

{khww e conlra a l111pu11idade 

Show musical, poesias, exposiçúo ele 
fiJtogrq/ius, Jepoimenlos e clemí11cws 

Local: l)ruç:u Cosia JJ<'. t eira 

Para entrar em coutato conosco: 

Tel.ljáx.: (027) 328-2833 

E-mui/: cddhserra@gol com. br 

. '3olelim Samanal do CúOtrQ d@ O.-,f@~- do~ Oirít;t_Oe Hum-..no.; a .. Surr~ 
· P@~tin,u1o a Entid~Qta;; do Movi.mifo.1Q Popul.ar, IQruj.a~ " s,naíc"tou 

T-,J"fax: (027) 328 2833 • Cx. P.: 191 • Carapina • Sorra -ES - CEP; 29.160-~70 



M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS:-aros\ ili, ·1 L omµanheiros(as) '. 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 1996 

·:imo~; peia presente convocá-los para a 3~ reunião estadual da l\1NDH de 

l 996, a 8e realizar no dia 27107/96, no Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu (R . 

. ---\..l1t0nio '\:Vilman. nc- 230. bain-o Maquetá, Município de Nova Iguaçu, tel : 768-3822, airás do 

c=-mit?rio ':' próximo à Prt>frirura), d::- 9 às 15 hs. sendo st>rvido almoço no local. 

A oama príncioai desta reuniâo será a díscussào do Piano Nacional de 

:Y_;,;.;t,J; ::-ú • .:;,',Li: ,:,,:;, lancado em l',faio último pelo Governo Federal , quando procuraremos, 

mima m1á1is':' cri11ca d<:>s te- Plano .. identiiicar pontas que venham de encontro às propostas do 

:\D\UÜ. ~ qu~ po:;saiH constituir-se em instrnmento ;; de mobilização e reivindicação das 

;ntidades comprometidas com os direitos humanos frente as autoridades estaduais . Para esta 

anv1dadi:' rn ti:'mo~ con!innada a nanicinacào de representillltef; do Grnuo Tortura Nunca .., .. . . ' .. 

\Iai:s 1: d0 Fr0~·ru1i ;:-; Cida.ciania ":: Direito;; Hwnanos àa UERJ. que apresentarão uma 

:':".:posição sobr '.." 0 t:-ma. como forma d':' ::c-stimulo ao d'.."bate dos pr::-se-nte-s. Está garantido wn 

bom tempo para as ciiscussoes. poss1ve imeme com ciív i:;ao em ~rupos. etc . 

Ca.::;0 haja t:mpo, r?St'rVill\:>:mos a parte finaJ da reunião para infonnes e 

"'ncmnirürnme-nrn d'=' ~iiirnmas qne-sloe~ ':'mer~P.nc ia1 :-: ao Jvíl,H)li em nosso Regional. que 

t;:>u.hmn sun.:iJc, ci t> :;LÚ u HO ;:;:; u úHiniü encontro .. 

~;e, er.;;8_;c. pedimo :-: d::>s culp::r:; aos companheiro :; pelo adiamento desta 3ª 

1 <:: ai izaJa. Infd iz.in~ nk I ão fo i po:;1:; iv,· l viabii izar ~ propo;,ta ck trazermos um reprt':senta11te 

:.:..encto ~::; ~11;1.. ~ uarci:mw:; a orest:nca <li.! tocio ·· e111 uos ·a !JfOXÍma arivi<la.<l" . 

.;oli citai1do qtL· cc, t·i-._-,::.~u : :~-, 0utra.s .:ntdad 2::; a.t1n~tdas c·om os principi os do I\fNDH. 

SC' : "__; , ; ,:;e;r'. 0C Õi uc;,:, · · Ec i 1/ená :,c:o 30 00 - 5: t-.ndar - Sa; éJ 507 - CE~' 70 7 18--900 - bras11 1a,. 1Y- !:Has, · 
cc-=: 32 9J::::;?.'OOO: 02 - Fone DO100 556 ", - 22:i 3337 - Fa.•: DDI0 0 55C.' - 2:?C, 7157 
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Movimento Nacional, de Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Conselho Estadual do Rio de Janeiro 

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 1996 

No,ti ficaçO.o 

No dia 27 de julho de 1996, estava marcada a reunião do Estadual do 

Rio de Janeiro , no Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, quando seria apresentE:_ 

do e discutido o Programa Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal. No encon

tro compareceram duas entidades : os Movimentos de Volta Redonda. e Nova Iguaçu. Com a 
~ . 

ausencia das demais Entidades, discutimos as dij'iculadades poqque vem passando o 

Estadual e o Regional. 

Principais questões levantadas: 

19) A ausência das entidades nos encontros estadual e regional 

29) A falta de uma Secretaria que possibilite a articulação e animação 

39) As tarefas de uma entida.de quando assume a representatividade e a 

articu ~ação do Movimento . 

49) O distanciamento com a Secretaria de Regional. 

Diante do exposto as duas Entidades presentes decidiram convocar uma 

reunião para o dia 24 de agosto de 1996, às 9 horas, no Centro de Direitos Humanos 

de Nova Iguaçu (Rua Antônio Wilman, 230 - Moquetá - Nova Iguaçu - atrás do Cemitério 

de Ndva Iguaçu). 

As presenças dos representantes do Regional Leste 1 e do 

Nacional julgamos imprescindíveis, pois o Estado do Rio de Janeiro não 

desarticulado nessa luta. 

Secretariado 

pode estar 

Consideramos da maior importância ~ontinuar buscando juntos respostas a 

tantos desafios, por isso insistimos em sua presença: dia 24/08/1996, às 9 horas. 

Pauta da reunião : 

19) Dificuldades do Estadual e Regional 

29) O que Jazer juntos? 

39) Informes 

Favor confirmar a presença pelos telefones: 767--1572 e 768-3822 

p/Conselho Estadual do RJ 
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ENTIDADES QUE FORAM CONVIDADA PARA A REUNIÃO DO DIA 24/8/96 - MNDDH 

1 ) REGIONAL - ESPIRÍT@ SANTO 

2) ODH PETRÓPOLIS 

3) MNDH BRASÍLIA 

4) DENISE VOLTA REDONDA 

5) BENTO RUBIÃO 

6) MST 

? J CPT 

8) IBISS 

9) ISER 

10) CCAP 

11) IPCN 

12) CEAP 

13) ASSOC.BENEFICIENTE SÃO MARTINHO 

.14) UERJ - SUB REITORIA 

- 15) OAB RJ 
16) ALER,J 

1?) FASE 

18) IBASE 

19) ABM 

20) MAB 

21) CONSELHO COM. MENOR 

22) FEDERAÇÃO DOS MUTIRÕES 

2 3) GRUPO TORTURA NU N CA MAIS 

24) AVICRES 

25) ARTICULAÇÃO NACIONAL SOLO URBANO 

26 ) CUT 

2?) CAF 

- 28) JOÃO CANDIDO 

29) C'ERIS 

30) MUB 



Relatório do Encontro Estadual do MNDH realizado no dia 25/5/96 na sede da CUT, Av .Pre -· 

sidente Vargas , 435 - 239 andar . 

Presentes : Nova Iguaçu , Vo l ta Redonda, Fundação São Martinho, Centro Bento Rubião,CUT, 

CPT, Comissão DH da Câmara de Ver eadores do Rio e 3 companheiros do Espiri

ta Santo , Federação dos Mutirões e CAF. 

Pauta: 

09 : 00 h - Chegada/Exibição de Vídeo do MNDH - Leste I 

09 : 30 h - Abertura- apresentação e votação da pauta e designação do relator 

Informes : CPT - Chacina de Eldorado 

Julgamento da Chacina da Candelária 

MNDH no Espírito Santo 

Outros informes 

10;00 h - 19 Momento - As entidades se colocam: 

como a entidade se posiciona em relação ao MNDH? 

como e la avalia o MNDH? 

- 11 : 30h 29 Momento A partir do que ficou apontado no 19 momento faz ermos um p½__ 

nejamento da ação do MNDH no estado do RJ. 

-

12: 00h 

13: 30 h -

39 Momento - Estruturação do MNDH em n{ve l es tadual para dar conta da ação 

a que nos propomos . 

Encerramento com almoço (por conta do MNDH) 

Após a abertura e aprovação da pauta., começaram os informes . 

Isaias ., Conse lheiro Naci ona l/e Representante do Espirita Santo., informou que o 

Movimento do CDH da Serra está com dificuldades devido ao af astamento de alguns campa!!:_ 

heiros; disse também que f ez um acordo com Alex no sentido de f or talecer o Regional , 

ou seja, os Conse lheiros do E. Santo participam das reuni õe s do Estadual do Rio de Ja

neiro e vice- versa. Informou que em final de junho o Encontro sera no E. Sant o . Disse 

também que está sendo r e tomada a luta cont ra a impunidade., em duas frent e sendo a pri

meira num Fórum de Entidades., a outra uma comissão formada pe l o poder público judiciá

rio e representante da Sociedade civil. Disse também que Oscar e Omar tiveram que ~r 

para outros estados ., devido as ameaças de morte que vinharn sofrendo . 

A CPT r epassou uma estatistica sobre a questão da t erra no Brasil. Disse que com 

relação a Chacina de Carajás ., o inquérito está caminhando com muita dificu ldade . Info!.:_ 

mau ainda que a área que o Exército está oferecendo para assentamento é muito distant e 

e apresenta alguns riscos ., pois serviram para treinamento militar . 

Pedro ., do Setor Juridico de são Martinho,, informou sabre o julgamento dos respons_ª 

veis pela chacina de 9 menores da Candelária , Disse que o processo estd incompleto e 

confuso., levando algumas t estemunhas a desisti·rem de sus·t entar seus depoimento_, além 

disso., o acompanhamento dess-e processo vem causando divergência entre as entidades. 

Deniie de Volta Redonda., informou que o prefeito do Município está movendo um 

process.o contra a Comissão de Direitos Humanos de Volta Redonda . 

Alex deu informes da r eunião que t eve como objetivo propor emenda ao plano Nacio

nal de DH, In f ormou também que está sendo organizado em plano de estratégia de luta 

parq; o MNDDHS, Disse que Oscar Gática,, está em nome do MNDH., acompanhando do processo 

dq; Chacina dos Carajás ~ Continuando diss e que a CESE se pronunciou diz endo que para o 
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ano de 1997 não haver o fundo de reserva j~nanceira para o MUD e que as entidades te

rao de fazer projetos bem fundamentados os qual serão junto com outro projetos avalia 

dos . 

Informes das Entidades : 

- Denise de Volta Redonda, colocou que em reunião decidiu apoiar e voltar a participar 

da articulação do MNDH. Disse que o movimento está sem visibilidade e não se f ez re 

presentar nem t eve uma faixa na Conferência Nacional do Habitat II ;qambem nao se posi_ 

cionou com relação ao massacre dos Caraj8s. Propõe que o Mo~imento acompanhe a luta p~ 

la moradia . 

- Sada deu informe sobre o ato contra o massacre dos Carajás a r ealizar- se no CDH de 

Nova Iguaçu no dia 01/6/96 . 

- Claúdio , da comissqp de DH da Camâra Municipal do Rio, sobre a prior idade de tra-

balho re lacionado a gu~rda municipal. 

- Alex leu uma nota do MNDH assinada e elaborada pelo Secretario geral Salvino repu

diado o Governo do Estado d.o Rio de Janeiro sobre a violência na área de segurança pú

blica do Estado . 

- Após os informes e diversas proposições colocadas sobre os pontos acima discutidos , 

sairam as seguintes conclusões e desdobramentos . 

- Planejamento estratégico do MNDH que será publicado . Faz er um estudo em conjunto . 

1. Plano 'Nacional de DHs do Fernando Henrique Cardoso: que seja incluido na 

próxima reunião . 

pauta da 

2. Delegad.os do MNDH no Estado : composição 

3. Instrumentos informativos filiação e contribuição das entidades filiadas. 

4. Articulação com outros movimentos . 

Encontro do Regional Leste I : 18 a 20/10/96 no Rio . Participação no Encontro E ta

dual do E. Santo em f~nal de junho de 1996 - Azuleicka e um r epresentante de Volta Re

donda . 

De f inição do encaminhamento : 

1:. Agendar o encontro para discutir o Plano Nacional de DH e tirar uma comissão pa 

ra analisar o Plano e subsidiar o encontro . 

Ficou de f inido que o encontro será em Nova Iguaçu no dia 29/6/96, das 9h às 13h . 

Outro encontro para aprofundar o entendimento sobre o Plano, a realizar- se na 

Camâra de Vereadores do Rio, em data a ser marcada . 

Com relação à organização do Estadual de Di reitos Humanos jficou ass1.,m resolvido : 

1. Alex na representação nacional, o CDH de Nova Iguaçu na articulação e a CUT res 

ponsável pelo trabalho da secretaria . Na divulgação usar o jornal do "Tortura 

Mais ", caso rúio se consiga imprimir o próprio boletim. 

Com relação à questão da f iliação e contribuição ficou decidido que cada 

discuta o tema e mande sugestões para a CUT para serem discutidas na próxima 

que deverá ser no mês de julho de 1996 em data a ser marcada. 

Sem mais , encerrou- se a reunião, sendo servido um almoço . 

Nunca 

entidade 
.-reun1.,ao 
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INTRODUCCIÓN 
La Conferencia Internacional sobre la protección de :os defensores de los derechos humanos 
en América Latina y el Caribe, convocada por Amnistía Internacional, se celebró en Bogotá, 
Colombia, los días 22 ai 25 de mayo de 1996. 

La Conferencia, de carácter consultivo, facilitó un fecundo intercambio de ideas y experiencias 
entre defensores de los derechos humanos, poniendo de relieve el papel crucial de la defensa de 
los derechos humanos en las sociedades americanas. Constituyó también un vital aporte ai 
entendimiento mutuo y al fortalecimiento de los lazos de cooperación en el proceso de 
promoción y protección dei derecho a defender los derechos humanos. 

La Conferencia fonnó tres Grupos de Trabajo (GT) que discutieron la problemática de la defensa 
de los derechos humanos desde tres perspectivas distintas pero interrelacionadas - mecanismos 
legales (GT-1 ), organismos intergubemamentales (GT-2) y campaiias y técnicas de acción 
(GT-3)-, y presentaron recomendaciones . 

objetivos de la conferencia 

La Conferencia se propuso como objetivos: 

► 

► 

► 

Elaborar una Declaración de Principios que reconociera, legitimara y facilitara el rol, 
los derechos y la protección a los defensores de derechos humanos, 
Formular Recomendaciones para un P/an de Acción concreto, viable y práctico para 
lograr mejores y más eficaces niveles de protección para los defensores de los derechos 
humanos. 
Garantizar el seguimiento dei Plan de Acción. 

el informe final 

Este documento, a modo de Informe Final de la Conferencia, consta de dos partes: 

► 

► 

el texto de la Declaración de Princípios aprobada en Bogotá, y 
las Recomendaciones para un Plan de Acción, propuestas por los tres Grupos de Trabajo 
y agrupadas según las categorias dei Índice. A efectos prácticos, recomendaciones 
similares propuestas por dos o por los tres Grupos se han consolidado en una sola, 
aunque manteniendo la referencia a los que la propusieron. 

Este documento se envía a los participantes en la Conferencia, así como a otras personas 
comprometidas con la defensa de los derechos humanos y de los defensores, como seguimiento 
a la Conferencia y punto de partida para un Plan de Acción .. 

pág.1 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
Dedaración final de los asistentes a la Conferencia Internacional sobre la protección de los 
defensores de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. 

Bogotá, 25 de mayo de 1996 

La Conferencia Internacional sobre la protección de los defensores de los derechos humanos 
en América Latina y e/ Caribe, convocada eor Amnistía Internacional y celebrada en Bogotá, 
Colombia, entre el 22 y el 25 de mayo de 1 g96, confirmó el principio de que la defensa de los 
derechos humanos constituye una tarea y un derecho de todos. 

Hombres y mujeres, individual o colectivamente - en sus hogares o en sus lugares de 
trabajo o estudio, o a través de instituciones religiosas, organizaciones sociales o culturales, 
sindicatos, partidos políticos o instituciones dei Estado-, y cualesquiera sean sus convícciones 
filosóficas o su origen social, tienen el derecho inalienable de defender y promover todos y cada 
uno de los derechos humanos en la prosecución de un mundo en el que todas las personas se vean 
un día liberadas dei "temor y de la mi seria". 1 

La Conferencia confirmó que en América Latina y el Caribe, al igual que en otras 
regiones dei mundo, los defensores tienen derecho a oponerse pacífica y activamente a las 
violaciones de todos los derechos humanos, a denunciarias cuando se producen y a prestar apoyo 
a las víctimas. Asimismo, deben verse libres de presiones en su empeno por obtener los 
consensos que perrniten el progreso de nuestras sociedades y la adopción de iniciativas que 
consolidan el Estado de Derecho. Corresponde a los defensores contribuir a la creación y ai 
fortalecimiento de mecanismos que nos protejan de la intolerancia y la arbitrariedad pues, 
frecuentemente y en el marco dei conflicto social o el autoritarismo, ambas socavan los derechos 
humanos en la región. La Conferencia afirmó enfaticamente la legitimidad dei trabajo que los 
defensores realizan para combatir cualquier forma de impunidad que beneficie a quíenes violan 
los derechos humanos, en particular aquellas leyes de amnistía que, ai pe1vertir la naturaleza 
misma de la ley, alimentan los ciclos de violencia que azotan a la región y erosionan las bases 
de la convivencia democrática. 

La Conferencia constat0 que no siempre se dan en la región las condiciones 
fi.mdamentales para la defensa de los derechos humanos. La defensa y promoción de los derechos 
de las víctimas conllevan peligros, y con frecuencia convierten en víctimas de encarcelamíento, 
tortura, asesinato y desaparición forzada a los propios defensores. 

La Conferencia constatá asirnismo que, a pesar de la profusa retórica gubemamental en 
favor de los derechos humanos que caracteriza a los procesos de transición política y social o de 
transfonnación económica en la región, sigue mediando un abismo entre e! discurso y la realidad . 

1 
Dcclaración Universal de Dcrcchos Humanos 

pág.3 



Nuevas formas de hostigamiento y represión se abren camino, incluyendo las campanas de 
desprestigio individual o institucional, los i;itentos de criminalizar actividades que son inherentes 
a la función de defensa de los derechos humanos, y las restricciones legales para la obtención 
de los medios con los que realizar tal función. La Conferencia también hizo notar que, con gran 
frecuencia, la creación de instituciones de un gobierno responde más a la necesidad diplomática 
de salvaguardar la imagen internacional de éste que a la efectividad de tales instituciones como 
instrumentos de defensa y promoción de los derechos humanos. 

La Conferencia concluyó que la protección de los derechos humanos precisa el 
reconocimiento del "derecho a defenderlos", el cual se constituye por una serie de derechos ya 
reconocidos a nível internacional, fundamentalmente: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El derecho a defender las libertades v.. derechos fundamentales de otros seres humanos J t , 

además de los propios; el derecho a investigar las violaciones de estos derechos y 
libertades, y el derecho a oponerse a tales violaciones. 

EI derecho a formar y afiliarse a grupos y asociaciones nacionales o internacionales para 
la defensa de los derechos humanos. 

El derecho a la información, el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión 
y comunicación de los defensores. 

EI derecho a defender los derechos humanos en parte o en su totalidad y respecto de 
algunos o de todos los grupos o sectores que componen la sociedad. 

El derecho a obtener y utilizar los recursos humanos, económicos, técnicos y otros 
necesarios para garantizar el ejercicio efectivo dei derecho a la defensa de los derechos 
humanos. 

El derecho de los defensores a comunicarse libremente y por los medios que estimen 
adecuados con organismos nacionales o internacionales, tanto intergubernamentales 
como privados. 

EI derecho de los defensores a participar en actividades pacíficas destinadas a 
promover los derechos humanos. 

El derecho a usar las leyes y las instituciones dei Estado para deferider los derechos 
humanos y actuar ante éstas en representación de las víctimas. 

El derecho a defender los derechos humanos ya reconocidos y a propugnar el 
reconocimiento de nuevos derechos, más aliá de cualquier consideración política, 
ideológica, filosófica o religiosa, tanto a nível nacional como internacional. 

La Conferencia resaltó la ineludible responsabilidad de los Estados y los organismos 
intergubernamentales de garantizar el libre ejercicio dei derecho a la promoción y la defensa de 
los derechos humanos. Los Estados están fundamentalmente obligados a proteger y promover 
activamente este derecho evitando que se vea amenazado, restringido o suprimido, y a resguardar 
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las libertades y la integridad de quienes lo ejercitan. En particular, los Estados de la América 
Latina y dei Caribe deben adoptar urgentemente todas las medidas que sean necesarias para 
contener las acciones represivas o de intimidación de sus agentes contra los defensores de los 
derechos humanos, sus allegados y organizaciones, y todas las medidas que se requieran para 
desarticular a los grupos paramilitares que en algunos países constituyen una amenaza 
permanente para la labor y la integridad de los defensores. Esta protección debe extenderse a 
todas aquellas personas -como denunciantes y testigos, funcionarios y auxiliares de la justicia- , 
que contribuyen, aun en forma circunstancial, a la defensa de los derechos humanos. 

La Conferencia, habiendo tomado nota dei importante papel que desempeiian los 
mecanismos de protección establecidos por algunos organismos intergubernamentales, como la 
Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, constató la 
falta de instrumentos internacionales que recoqozcan, tanto a nível universal como regional, e1 
derecho individual y colectivo a defender los derechos humanos. En este sentido la Conferencia 
urgió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a perfeccionar, finalizar y 
adoptar, en el plazo más breve posible, el texto de la Declaración sobre defensores de los 
derechos humanos que se debate desde hace más de once anos en el seno de la Organización . La 
Declaración debe contener el conjunto de garantías mínimas arriba sei'íaladas, que hacen posible 
la defensa efectiva de los derechos humanos. La Conferencia exhortó asimismo a la 
Organización de los Estados Americanos a adoptar un conjunto de medidas y normas que recojan 
las necesidades de la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, prestando 
especial atención a sus particularidades. 

Finalmente, la Conferencia hizo un llamamiento a los defensores de los derechos 
humanos de la región para que continúen en sus países el proceso iniciado en Bogotá y para que 
promuevan similares procesos en otras regiones dei mundo con el objeto de elaborar princípios 
y directrices para la acción que contribuyan a la protección efectiva dei derecho a la defensa de 
los derechos humanos . 

• • • 
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RECOMENDACIONES 
PARA UN PLAN DE ACCIÓN 

► Recomendaciones relativas a mecanismos 
legales y organismos intergubernamentales 

► RecomendacioQes relativas a la protección 
inmediata dei défensor en peligro 

► Recomendaciones relativas a la publicidad 
de la defensa de los derechos humanos 

► . Recomendaciones relativas a la 
cooperación entre ONGs de derechos . 
humanos 
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recomendaciones relativas a mecanismos legales y a 
organismos intergubernamentales 

a nivel mundial 

Sistema de las Naciones Unidas 

1 Promover en el seno de las Naciones Unidas (ONU) la adopción de una Declaración 
sobre Defensores de los Derechos Humanos, que ofrezca un amplio y universal 
reconocimiento y protección de los mismos y el trabajo que desarrollan. /GT-1/ /GT-1/ 

. 
2 Promover entre los grupos localés amenazados un mayor uso de los . mecanismos 

temáticos, de los observadores especiales sobre países, y de otros elementos dei sistema 
de la ONU para la protección de los derechos humanos. /GT-2} /GT-1} 

3 Promover el apoyo gubernamental a los equipos de observadores en las misiones 
especiales de la ONU que se han establecido en varios países. /GT-IJ 

4 Apoyar a los defensores y a sus familias por medio de los fondos especiales de la ONU 
para víctimas de violaciones de derechos humanos.fGT-1/ 

5 Establecer en las instituciones para la promoción y protección de los derechos humanos 
de la ONU programas de acogida de los testigos y los denunciantes que utilizan este 
mecanismo. /GT-IJ 

6 Fortalecer el papel dei Alto Comisionado para los Derechos Humanos:fGT-1/ 
6.1 incluyendo entre sus funciones las actividades de vigilancia y protección respecto 

a los hechos y situaciones que impliq1.1en restricciones ai derecho a defender a los 
defensores de derechos humanos /GT-2/ 

6.2 incluyendo en la agenda de visita a cada país la problemática de los defensores 
de derechos humanos. {GT-2/ 

6.3 mediante el procl:dimiento de las visitas in sit11 y una presencia prolongada en los 
países en que los defensores de los derechos humanos sufren amenazas y 
hostigamiento. fGT-lJ 

6.4 disponiendo nuevos mecanismos de acción urgente y de prevención (alerta 
temprana), para la protección de los defensores. {GT-2/ 

7 Fortalecer la capacidad de intervención de los relatores temáticos y por países, expertos 
independientes y representantes especiales, para que incluyan la situación de los 
defensores de derechos humanos en sus respectivas agendas de visita a los países.fGT-2/ 

8 Fomentar el uso por parte de los defensores de derechos humanos de mecanismos 
adicionales de protección, tales como los de la Organización Internacional dei Trabajo 
(OIT) para el ejercicio de su libertad de asociación profesional en defensa de sus 
intereses y trabajo.{GT-J/ 
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Otros organismos intergubernamentales (OJGs) 

9 Pedir ai Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que, en sus contactos con grupos 
armados, explique la labor de los defensores y recuerde a dichos grupos, que los 
defensores son no-combatientes y parte de la población tivil.{GT-3/ 

10 Solicitar a ciertas asociaciones como la Federación Iberoamericana de Defensores dei 
Pueblo, la Asociación Internacional dei Ombudsman y el Consejo Centroamericano de 
Procuradores de Derechos Humanos, que se pronuncien sobre la necesidad de proteger 
a los defensores de derechos humanos. /GT-1/ 

11 

12 

13 

14 

2 

Lograr una mejor protección de los defensores de derechos humanos replanteando la 
estrategia de las ONGs ante organisrnps intergubernamcntales tales como el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y organismos financieros 
multilaterales como el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), a finde que incluyan una dimensión de derechos humanos en aspectos tales como: 
programas de fortalecimiento dei sistema judicial, medio ambiente, fortalecimiento de 
las instituciones dei Estado, y financiamiento dei desarrollo.{GT-2/ 
11 .1 Considerar a las ONGs como interlocutoras de los OIG para la implementación 

de tales programas. /GT-2/ 

Pedir a las Cumbres de Jefes de Estado y grupos consultivos, tales como el Grupo de Río, 
que pongan atención en su agenda a temas relacionados con los derechos humanos y en 
particular con la protección y asistencia de los defonsores de derechos humanos. /GT-2/ 

Recomendar a los países e instituciones donantes que tengan en cuenta en sus 
subvenciones los efectos de los proyectos en el goce de los derechos humanos y que 
condicionen sus aportes a la protección a los defensores de los derechos humanos. /GT-2/ 

Hacer cabildeo, dado que las leyes generales de amnistía vulneran no só:.:> el derecho a 
la justicia y el derecho a la prcsunción de inocencia sino también la scguridad e 
integridad de los activistas de derechos humanos, para que los órganos 
intergubernamentales se pronuncien en contra de las leyes que fom~nten y generen la 
impunidad de las violaciones de derechos humanos. f GT-2/ 

La Conferencia sugiri6 delegar en el Dr. Leo Valladares, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de I londurns. 
la realizacíón de esta recomendación. 
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a nivel regional 

Organir.ación de los Estados Americanos (OEA) 

15 Propugnar la elaboración de un proyecto de Declaración lnteramericana de Protecciún 
a los Defensores de Derechos Humanos. [GT-1/ fGT-2/ 
15. l Lograr que la Com.isión lnteramericana de Derechos Humanos ( CIDH) proponga 

a la Asamblea General de la OEA la necesidad de una Declaración.{GT-2/ 
15 .2 Buscar el pronunciamiento de la Asamblea para que pida a la Comisión que 

elabore un proyecto ai respecto, aprovechando el apoyo de algunos Estados, para 
el próximo período de sesiones. {GT-2/ 

15.3 Identificar estratégicamente a los gobiemos dispuestos a impulsar el 
proyecto./GT-2/ t 

16 Pedir a la OEA un reconocimiento formal de las ONGs, otorgándoles estatus consultivo, 
de modo que puedan participar en todas sus instancias, a finde promover las iniciativas 
que favorezcan a los derechos humanos. {GT-1/ {GT-2/ 

16.1 Promover el cabildeo de las ONGs sobre la participación formal dentro de los 
órganos de la OEA. {GT-2/ 

17 Realizar una campana para exhortar a los países que aún no han aceptado la jurisdicción 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a que lo hagan: Brasil, 
Estados Unidos, Méx.jco.{GT-1/ 

18 Obtener de la CIDH un pronunciamiento sobre la importancia de que los Estados 
garanticen la seguridad de los defensores de derechos humanos y asistan a la Asamblea 
General de la OEA para promover una resolución en este sentido.{GT-J/ 

19 Pedir a la CIDH que solicite a la Corte tl)H una opinión consultiva acerca de las 
amenazas y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos.{GT-1/ 

20 Pedir a la CIDH que cree una relatoría especial sobre la defensa de los derechos 
humanos. /GT-2/ 

21 Pedir a la CIDH que elabore un informe especial sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos en la región y los obstáculos tanto jurídicos y administrativos como 
extralegales a que enfrenten, destacando las normas, los procedimientos y los programas 
dei sistema jurídico interamericano encaminados a promover y ampr1rar su trabajo y 
defender su libertad e integridad fisica . /GT-1/ /GT-2/ 

22 Pedir a la CIDH que incluya un capítulo sobre la situación de los defensores de derechos 
humanos de la región en sus informes anuales. Se sugiere que los grupos que trabajan en 
derechos humanos informen a la CIDH sobre las situaciones de peligro y los actos de 
intimidación a que se ven sometidos. /GT-1/ /GT-2/ 

23 Promover la flex.jbilización dei mecanismo de visitas "in loco" de la CIDH.{GT-1/ 
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24 Diseõar una estrategia de presión para que la CIDH agilice su trabajo sin trabas 
burocráticas./GT-1/ 

25 Ser austero en el uso de los mecanismos y utilizar las medidas cautelares que aplica la 
CIDH, reservando para los casos más apremiantes las medidas provisionales que aplica 
la Corte IDH. {GT-1/ 
25 .1 Insistir en que la CIDH mantenga y aplique una ínterpretación amplia de sus 

facultades para emitir medidas cautelares, a fin de usar estas medidas para una 
variedad de situaciones más amplia que la competencia relativamente restrictiva 
de la Corte IDH para emitir las suyas. /GT-JJ 

26 Apoyar el uso de las medidas cautelares y provisionales previstas en el sistema 
interamericano de protección y contribuir a fortalecer su contenido y sus efectos 
prácticos. {GT-1/ /GT-2/ 

27 Fortalecer las medidas cautelares y provisionales dei sistema interamericano propiciando 
que: /GT-2/ 
27.1 no sea necesario que haya un caso abierto para concederlas.{GT-2/ 
27.2 se dé traslado tanto a los Estados como a los representantes de las víctimas dei 

texto específico de las medidas concedidas. /GT-2/ 
27.3 las recomendacior,es de la CIDH sean de un carácter muy específico, e incluyan 

la necesidad de investigar y castigar a quienes hostigan a las personas 
involucradas en la defensa de los derechos humanos. /GT-2/ 

27.4 se reconozca el derecho de las víctimas a no ser desplazadas como medio de 
protección. /GT-2/ 

27.5 no sea necesario para su aplicación el agotamiento de los recursos internos (Art . 
33 dei Reglamento) . /GT-2/ 

27.6 las medidas se extiendan ai peligro inminente de todo tipo de violación de los 

27 .7 

27.8 

27 .9 

27.10 

27 .11 

derechos humanos, y no solo ai peligro de violación dei derecho a la vida o a la 
integridad fisica. /GT-1/ 
se establezca un plazo breve a fin que la CIDH decida la concesión de las 
medidas cautelares con la urgencia que ellas exijan. /G'f-2/ 
se lleve un control efectivo de las medidas solicitadas, extendiendo su alcance 

cuanto sea necesario . /GT-1/ 
se utilicen mecanismos creativos como visitas a los países a fin de mejorar su 
impacto y efectividad. /GT-1/ 
se promueva un sistema de apelación ai pleno de la CIDH, en caso de negarse las 
medidas cautelares. /GT-1/ 
se promueva un sistema de apelación ai pleno de la Corte IDH, en caso de 
negarse las medidas cautelares. /GT-2} 

28 Sugerir, dado que en la actualidad las medidas cautelares sólo se aplican para proteger 
a las personas pero no las evidencias o pruebas de las violaciones de los derechos 
humanos, que los testimonios sean rendidos bajo protección de las au!oridades y ante un 
magistrado especial hasta su llegada a la Corte IDH, y que las respectivas investigaciones 
penales se realicen en condiciones que las aíslen de factores de perturbación destinados 
a hacerlas fracasar y a consagrar la impunidad. {GT-1/ 
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29 Obtener de los Estados -cuando éstos no cuenten con programas de protección de 
denunciantes y testigos de violaciones de derechos humanos o no tengan la voluntad 
política de introducir tales programas-, el reconocimiento de la potestad de las 
organizaciones defensoras de derechos humanos para establecer sus propios programas 
de protección de denunciantes y testigos. Las organizaciones de derechos humanos 
podrán promover el establecimiento de refugios para este propósito y, si así lo desean, 
podrán solicitar de los Estados el reconocimiento oficial de los mismos; se podrá 
establecer esta función como un trabajo de auxiliares dei proceso. fGT-1/ 
29 .1 Solicitar de igual forma el reconocimiento de organizaciones intemacionales para 

los efectos enunciados. /GT-IJ 

l 
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a nivel nacional o local 

30 Fortalecer continuamente las instituciones democráticas y la administración de justicia. 
/GT-1} 

31 Promover entre las organizaciones locales y nacionales de cada país el trabajo y los 
mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interarnericana de Derechos Humanos. /GT-JJ 

32 Fomentar un uso extenso de los recursos legales internos por parte de los defensores de 
derechos humanos, a fin de ir haciéndolos más efectivos. /GT-JJ 

33 Oponerse a los proyectos de ley y àt las leyes vigentes que violan el ejercicio de los 
derechos fundamentales, tales como los tribunales sin rostro, las zonas especiales de 
orden público y los estatutos de seguridad nacional.{GT-JJ 
33 .1 Instar además a que los OIG garanticen el cumplimiento de estas 

recomendaciones. f GT-2} 

34 Identificar y denunciar cualquier medida legal o administrativa adaptada por los 
gobiernos (a nivel nacional o municipal) que tienda a obstaculizar la organización o el 
trabajo efectivo de los defensores de los derechos humanos como la violación de la 
libertad de asociación, de reunión o de expresión. /GT-1/ 

35 Identificar aquellas medidas que se adopten para desprestigiar o incluso satanizar a los 
defensores de los derechos humanos, distorsionando su misión . Informar a las 
organizaciones nacionales e internacionales ai respecto, concertando accione,;; para 
contrarrestar estas campanas.[6T-J/ 

36 Realizar gestiones ante las altas autoridades de los Estados para que acepten su 
responsabilidad en casos de violaciones sistemátic~s de los derechos humanos. /GT-1 / 
36.1 En lo procesal, busc-u que se haga justicia tanto ai autor directo corno ai mediato 

de la violación. /GT-JJ 

- 37 Reforzar las relaciones entre las organizaciones de derechos humanos y los órganos 
legislativos dei respectivo Estado, con el propósito de obtener: fuero de protección, 
legislación favorable y control político sobre la actuación de los agentes de: Estado.[GT-J/ 
3 7 .1 Obtener carácter consultivo para las organizaciones no gubernarnentales de 

derechos humanos ante las comisiones de derechos humanos de los órganos 
legislativos. /GT-1/ 

38 Vincular a organismos dei Estado, tales como la Fiscalía y la Procuraduría dei Ministerio 
Público, en la protección de testigos, denunciantes y periodistas. /GT-JJ 

38.1 Recomendar que los procuradores de derechos humanos sean nombrados por los 
órganos legislativos de cada Estado, a partir de nominaciones presentadas por las 
organizaciones de derechos humanos de cada país (lo cual implica 
modificaciones legislativas en algunos países). /GT-1/ 
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38.2 Recomendar que, en la medida de lo posible, los ministerios públicos o fiscalías 
generales utilicen el recurso de fiscales especiales como coadyuvantes en la 
tramitación de los procesos de graves violaciones de derechos humanos. /GT-1/ 

39 Promover el establecimiento de medidas para fiscalizar, perfeccionar y fortalecer las 
instituciones estatales de protección y defensa de los derechos humanos, tales como las 
comisiones nacionales de los derechos humanos o los defensores dei pueblo, apoyando 
a tales instituciones o funcionarios cuya labor de defensa esté constatada en la 
práctica.{GT-1/ 

40 Proponer la inclusión de programas de fonnación como parte del adiestramiento de las 
fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, en los que se subrayen los derechos y funciones 
de los defensores de los derechos humanos. /GT-1/ 

t 
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recomendaciones relativas a la protección inmediata 
dei defensor en peligro 

acompat\amiento 

41 Propugnar el acornpaí'iamiento fisico, a corto plazo y en apoyo de una acción específica, 
de ONGs, grupos gremiales, profesionales u otras entidades que generalmente no 
trabajan esta técnica. (Por ejemplo, cuando defensores o familiares de víctirnas deban 
asistir a juicios, se desplacen a lugares peligrosos para entrevistar a testigos, o cuando 
una comunidad presencie una exhumación.) [GT-3} 

42 
l 

Incrementar la colaboración entre ONGs tocaies y no-locales y entidades acornpafíantes 
(EA) cuando se planea una campana. {GT-3} 
42.1 Esforzarse por que las EAs que ya disponen de programas de acompai'íamiento 

en el país apoyen más enérgicamente la actividad de las ONGs incorporando a 
la campana la inf ormación que poseen. [GT-3 J 

42.2 Esforzarse por que las EA creen programas de acompaí'íamiento donde fuere 
nccesario (país, región o sector objeto de campana) cuando tales programas no 
ex.isten.{GT-3 J 

42.3 Recomendar que la acción sobre defensores de Centroamérica, de Amnistia 
Internacional (AI), sirva como proyecto piloto para esta propuesta.[GT-3/ 

43 Fomentar asimismo el acompanamiento no tisico por medio de cartas solidarias, 
pronunciamientos de apoyo y avisos/campos pagados. [GT-3] 

43 .1 Pedir que Amnistía Internacional explore la ampliación de la técnica de cartas 
para abarcar este tipo de actividad durante la campana sobre defensores de 
Centroamérica./GT-3/ 

salida dei pais 

- 44 Facilitar la salida dei país, a través de las organizaciones de derechos humanos y cu ando 
las circunstancias lo indiquen, de quienes se encuentren en inminente peligro. Para eito 
se recomienda: /GT-1/ {GT-3/ 
44.1 Establecer procedimientos de acción inmediata y concertada entre los grupos 

intemacionales en casos de amenaza inminente a la libertad e integridad física de 
los defensores de los derechos humanos./GT-J/ 

44 .2 Promover ante los organismos intemacionales el derecho ai refugio y asilo de 
aquellos defensores de derechos humanos que se ven obligados a abandonar su 
territorio.fGT-1/ 

44.3 Establecer fondos y mecanismos de emergencia que permitan ampliar y 
formalizar un trato preferente ai defensor en peligro. El trato preferente debe 
aplicarse no sólo en la tramitación de las solicitudes de asilo político sino 
tarnbién en la obtención de visas, prórrogas, permisos de trabajo o de residencia, 
es decir, cuando se requiera salir dei país por poco tiempo o el defensor no desee 
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solicitar asilo político. Poner en prãctica un proyecto piloto en países sensibles 
a la problemática de los defensores. fGT-3/ 

44.4 Establecer programas de acogida por periodos breves para los defensores que 
huyen de una amenaza especial. Los programas deberían : /GT-JJ 

44 .4.1 ofrecer no sólo acceso ai país de refugio sino también u.aa oportunidad de 
proseguir la fonnación profesional y el trabajo en favor de los derechos 
humanos en territorios de los cuales no son nacionales. fGT-JJ.fGT-2/ 

44.4.2 ofrecerse preferentemente en países vecinos con cai"acteristicas culturales 
similares a las dei país de origen. fGT-JJ 

44.4.3 Presionar a las instancias de cooperación internacional para que tomen en 
cuenta estas iniciativas en sus programas de apoyo económico. fGT-JJ 

45 Encontrar actividades productivaspara los defensores y sus familias cuando éstos se vean 
obligados a trasladarse de un lugar a otro, teniendo en cuenta las necesidades especificas 
dei beneficiaria de este tipo de apoyo. {GT-3/ 

respuesta rápida (técnicas) 

46 Perfeccionar los medias de recopilación y transmisión de información sobre casos 
urgentes a nivel nacional, regional e internacional. {GT-1/ 

46.1 Establecer un mecanismo de turno entre ONGs no-tocaies para recibir llamadas 
de urgencia a cualquiera hora. Este mecanismo debería aceptar llamadas a cobro 
revertido. /GT-:,J 

46.2 Fomentar las visitas de ONGs nacionales a defensores de áreas ai sladas o 
remotas.{GT-3/ 

4 7 Perfeccionar mecanismos y técnicas de acción urgente para facilitar una rápida reacción 
de la comunidad internacional. /GT-JJ 

47 .1 Difundir masivamente el uso dei mecanismo de Acción Urgente de A1 entre 
grupos populares, gremios, comunidades vulnerables, sindicatos, etc., poniendo 
de relieve su carácter preventivo en caso de amenazas.{GT-3/ 

47.2 Difundir infonnación acerca de otros mecanismos de respuesta rápida como los 

-

dei Comité de Protección de Periodistas, o de grupos organizados e 
profesionalmente, como el Comité de Abogados por los Derechos Humanos.{C,T-
3/ 

47.3 Diversificar los mecanismos de acción inmediata, por ejemplo: 
47 .3.1 utilizando llamadas telefónicas a,jemás de envío de cartas /GT-3/ 
47 .3.2 explorando el acompai\amiento como técnica de trabajo en Al . Los 

acompanantes podrian ser miembros con un conocimiento especializado 
o grupos representantes de ciertos sectores profesionales. /GT-3/ 

47 .3.3 Diversificar la participación en la acción: incluir a los destinatarios de 
dichas campanas ( oficial local). /GT-3/ 

48 Desarrollar una movilización de turno, entre ONGs, periodistas, red de "famosos", 
dispuestos a tomar una acción de respuesta rápida a cualquiera hora. 
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48.1 Asegurar que las ONGs pueden contactar en caso de emergencia con funcionarias 
relevantes (defensor dei pueblo, parlamentarios simpatizantes) . fGT-3/ 



-

-

48.2 Encargar a AI la organización de un llamamiento a los gobiemos destinatarios de 
tal acción. /GT-3/ 

49 Destinar fondos para que, e:1 momentos de peligro, los defensores puedan hacer giras 
nacionales o intemacionales. /GT-3/ 

't 
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recomendaciones relativas a la publicidad de la 
defensa de los de·rechos humanos 

publicidad 

50 Buscar mecanismos que permitan una mejor difusión de los derechos de los defensores 
ante la opinión pública y los gobiernos, para promover su credibilidad y legitimación 
social. /GT-2) 

50.1 Hacer uso de creatividad durante actos públicos entorno a fechas simbólicas, que 
llamen la atención dei público en general y los medios de comunicación, 
prestando atención a su i~pacto audiovisual.fGT-3/ 

50.2 Recomendar el establecirniento dei Día Internacional dei Defensor de los 
Derechos Humanos.{GT-IJ 

50.3 Organizar giras nacionales o intemacionales de defensores durante campaíias. 
Destinar fondos a tal fin. /GT-3/ 

50.4 Obtener el compromiso de todo tipo de artistas en la labor de apoyar moral o e 
materialmente a los defensores: recaudación de fondos en conciertos; distribución 
de peticiones en exposiciones plásticas, etc. /GT-3/ 

50.5 Organizar campanas a nivel nacional sobre la importancia de los defensores y dei 
trabajo que realízan, estudiando la posibilidad de crear spots publicitarios para 
este fin.{GT-3/ 

51 Promover entre las ONGs la importancia de los medios audiovisuales para la difusión 
masiva de información.{GT-3/ 

difusión 

52 Incrementar las formas de difundir la problemática de los defensores: 
52.1 

52.2 

52.3 
52.4 

52 .5 

52.6 
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Conseguir el apoyo de ONGs no tocaies a través de sus medios de comunicación 
en las campai'ías nacionales.{GT-3/ 
Hacer uso de avisos/campos pagados en periódicos o televisión cuando los 
medias de comunicación masiva no se hacen eco de la información relativa a los 
defensores y la situación de derechos humanos. fGT-3/ 

Explorar el espacio público en la televisión. /GT-3/ 
Utilizar las redes de simpatizantes de causas ya establecidas para la distribución 
de información y movilización. {GT-3/ 
Crear una red de "famosos" dispuestos en casos de urgcncía a hacer un 
pronunciamiento, firmar algún comunicado, hacer una llamada telefónica, 
etc.[GT-3/ 

Prestar mayor atención a los medios de comunicación alternativa: los periódicos 
y otras publicaciones comunitarias, gremiales, sindicales; el periodismo 
electrónico; el uso de ernisoras de onda corta, etc. /GT-3/ 

-
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contactos 

5 3 Desarrollar y fortalecer las relaciones con los periodistas y los corresponsales 
extranjeros. Asegurar un seguimiento de los contactos.{GT-3/ 

54 Organizar talleres para periodistas o estudiantes de periodismo sobre los problemas que 
acechan a los defensores, a cargo de personalidades respetadas dei mundo dei 
periodismo, sin olvidar el papel que pueden desempenar los corresponsales extranjeros . 
/GT-3} 

t 
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recomendaciones relativas a la cooperación entre 
organizaciones no gubernamentales 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

3 

coordinación/contactos 

Integrar a las organizaciones defensoras de derechos humanos en una Federación 
Regional para hacer un seguimiento de los temas relativos ai desarrcllo dei trabajo de los 
defensores. /GT-1/ 

Promover el contacto regular entre 111s ONGs locales y el cuerpo diplomático e instancias 
intergubemamentales, especialmehte en situaciones de amenaza generalizada o 
constante. EI contacto debe: /GT-3/ 
56.1 ser tanto bilateral como multilateral (diplomáticos de diversos países) . {GT-3/ 

56.2 ir dirigido a incorporar la protección de los derechos humanos en la política 
exterior de dichos países.{GT-3/ 

Complementar los contactos arriba mencionados con reuniones entre ONGs localcs y 
no-locales de aquellos países con cuyas representaciones hubo encuentros previamente 
57.1 Las reuniones reafirmarian los puntos expresados y permitirían que las ONGs no-

locales se comunicaran con la instancia apropiada de su gobierno /GT-3/ 
57.2 Las ONGs locales se encargarían de informar a las no-tocaies dei lugar y temas 

a tratar en dichac; reuniones. /GT-3/ 
57.3 Las ONGs no-locales deberían organizarse para tomar estas acciones de apoyo 

de forma conjunta. /GT-3/ 

Propugnar una consulta estrecha entre ONGs locales y no-locales antes de cualquier 
acción, para evitar controversias en el país de la ONG local. /GT-3/ 

Coordinar las acciones de las ONGs locales para facilitar el buen uso de los mecanismos 
e instancias legales. /GT-1/ 

Desarrollar la interacción y profundizar el contacto con todo tipo de sectores 
relacionados con la defensa de los derechos humanos, como los sindicatos. grnpos 
populares y pueblos indígenas, o los grupos de medio ambiente. /GT-3/ 

Apoyar el Proyecto de la Fédération i11ternatio11a/e des droits de /'lumune 3 (FIDH) dei 
observatorio para la protección de los defensores. EI proyecto tiene programado crear una 
red internacional de protección, establecer misiones de investigación para apoyar a los 
defensores, y publicar un informe anual acerca de la situación de los defensores de los 
derechos humanos en el mundo. /GT-3/ 

Desarrollar hennanamientos entre defensores y ONGs no-tocaies. [GT-3/ 

La FIDH enviará a todos los interesados una copia dei proyecto cuando este finali7.ado . para que cada organi1.ació11 
busque la fonna de colaborar. 
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63 Organizar entre las ONGs un sistema rotativo de acompai'iamiento de defensores u ONGs 
en peligro .{GT-3} 

cabildeo 

64 Incluir en la agenda de todas las ONGs de derechos humanos la adopción de la 
Declaración de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos. fGT-1/ 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

64.1 Promover una campana para obtener un compromiso de los gobiemos en favor 
de una Declaración de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos.{GT-2/ 

t ' 
Incorporar cláusulas en favor de los defensores de los derechos humanos en cualquier 
convenio bilateral. Investigar la posibilidad de recopilar infonnación sobre los convenios 
que ya incluyen cláusulas relativas a los derechos humanos, y los convenios ya existentes 
en los países donde los defensores se enfrentan a problemas graves. /GT-31 

capacitación 

Desarrollar y fortalecer la cooperación mediante intercambios, prácticas y cursos de 
capacitación. /GT-3/ 

Fomentar la capacitación técnica: uso de la tecnología y medios de comunicación.{GT-3/ 

Fomentar la capacitación en derechos humanos: 
68 .1 jurídica (sobre instrumentos intemacionales y uso de mecanismos de protección) 

fGT-1/ /GT-1/ 
68.2 metodológica (entrevista de testigos, presentación de denuncias sólidas, 

recopilación de d atos, etc. )/GT-3/ 

financiación y fondos de asistencia 

Promover mecanismos alternativos de financiación para las ONGs de derechos humanos, 
recomendando a organismos financieros que apoyen proyectos para la protección y 
defensa de los derechos humanos. /GT-2/ 

Establecer un fondo para el fortalecimiento comunicativo de las organizaciones de base, 
de forma que las ONGs a nivel nacional puedan ayudar a otras ONGs más pequenas, 
distritales, municipales o rurales. Se centraría en la infraestructura, es decir, en apoyar 
su creación y fortalecimiento a través de donaciones de equipo o fondos . Las ONGs de 
países industrializados podrían hacer una campana estilo OXF AM para obtener y enviar 
este equipo a las ONGs que lo necesiten. /GT-3/ 
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71 Promover la creación de fondos intemacionales de asistencia para apoyar algunos tipos 
de proyectos que fortalezcan el papel de los defensores, tales como la capacitación en el 
uso de mecanismos intemacionales de protección; y ayuden a su traslado, reubicación o 
rehabilitación.[GT-2/ Explorar: 
71 .1 fondos gubernamentales o estatales ( de carácter nacional, bilateral, o multilateral) 

para asistencia económica o para becas de estudio. fGT-3/ 

71 .2 fondos universitarios y de otras instituciones académicas para facilitar becas de 
estudio. fGT-3/ 

71.3 fondos de ONGs tocaies y no-tocaies para proveer ayuda de emergencia, 
principalmente para el transporte y manutención dei defensor y su familia . fGT-3/ 

71.4 fondo especial de ONGs no-locales para casos de emergencia que requieran 
acompai'larniento inmediato y que pueda utilizarse también para rotaciones de 
acompai'lamjento. fG'T-3/. 

t 
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⇒ 850 Milhões Ha. de Terra 

⇒ 371 Milhões Ha. de Terra Agricultáveis } 43,7% da área total agricultáveis 

⇒ 250 Milhões Ha. áreas devolutas do Estado 

⇒ 285 Milhões · Ha. de Terra são 'latifúndios 
' . 

⇒ 30 Milhões Ha. de Terra pertencem à Bancos e Empresas Multinacipnais 

⇒ 376 Milhões Ha. de Terra cobertos por 5,8 milhões estabelecimentos agrícolas. 

⇒ Sendo que 10 Milhões Ha. de Terra pertencem as 3,1 milhões de pequenos produtores, 

isto é, 2,67% do total das terras, enquanto 50 mil latifundiários com mais de 1~00 Ha. 

somam 165 milhões de Hectares, ou seja, 1 % dos Estabelecimentos Rurais controlam 

44% do.total da área. 

⇒ Nos últimos 10 anos a CPT registou 942 assassinatos no campo, sendo que nos últimos 20 

anos apenas 52 casos de homicídios por conflitos de terra foram a julgamento. (Dados 

de 1994) 

⇒ 5. 767 conflitos, envolvendo 5. 739.238 pessoas. 

⇒ 2,8 milhões de trabalhadores rurais têm entre 10 e 14 anos. 

⇒ 25.193 pessoas vítimas de trabalho escravo em 94, 5.253 a mais que em 1993. 

,:::;> (>0 milhões de pessoas nas fave~as 
; 

⇒ · 5 milhões de sem-terra 
1.lr\:;:i}h/!:;;·:J:, 1l'.-1t ;; \'.; ' 

1 

'⇒' .2 'milhões de posseiros 

⇒ 5,2 milhões de assalariados rurais, somente 22,5% tem carteira assinada 

⇒ FHC, prometeu assentar 40 mil famílias em 95 e 60 mil em 96. 

⇒ Foram assentadas somente 32.544, muitas já na terra desde 84, sendo feito 11ortanto, só a 

;:. regJdâriiação; · ,, " 
,! ,·,. ' ··t···•. ';,:-; 

2 S~gu~i°dQ o ,MST:, e~. 'l5,,s()men~eJ2.263 famílias foram assentadas em novos projetos. 
'·(;"'.'.; ,,:;" • • 

1 
·;- ;,.,i:.•·· _,. ·;.,,. 1·: ··-·,. ': ,;·· 1' 
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Recife, 24 de abril de 1996. 

Caros Salvino, Augustino e Oscar, 

Segue em anexo a síntese do documento "Pensando sobre crime": notas 

introdutórias sobre homicídios e criminalidade no Brasil, elaborado por mim a pedido do 

MNDH, para o IX Encontro Nacional do MNDH. 

Conforme solicitado, esta versão resumida destina-se à divulgação do documento 

junto aos meios de comunicação. 

Atenciosamente, 

~~~~~J,,, 
Jolé Lui de Amorim Ratt~~1 Jr. 
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1 - Apresentação 

Movimento Nacional de Direitos Hum anos 
Texto para divulgação 

O Banco de Dados sobre Violência do Movimento Nacional de Direitos Humanos 
(BDV-MN OH), criado em 1992, surgiu como alternativa à inexistência de um sistema de 
informações sobre crimes e violência no Brasil. Como se sabe, as estatísticas oficiais 
nesta área são bastante precárias. Os dados dos IMLs não abrangem todos os eventos 
do interior dos estados, os dados das Polícias Civis e Militares não são organizados e 
arquivados sob forma de relatórios totalizados nacionalmente, bem como não apresentam 
um padrão único de coleta, definição e sistematização. Restam os dados do Ministério 
da Saúde, que apesar de abrangerem todos os estados da federação desde 1979, 
referem-se apenas a homicldios e suicídios - enquanto modalidades de mortalidade por 
causas externas - e trazem informações apenas sobre as vítimas . 

. 
Desta maneira, o BDV-MNDH constitui-se hoje como uma fonte adicional de 

informação sobre violência no Brasil da maior importância. Trabalhando apenas com 
dados sobre homicídios, nesta primeira fase de implantação, o BDV-MNDH revela 
contudo informações sobre vitimas e acusados, assim como dados gerais do ocorrido, 
como local, circunstâncias e motivos da violência, tipo da arma utilizada, dia da semana 
e horário em que foi praticado o crime, etc. 

A fonte de dados sobre homicídios do BDV-MNDH são noticias publicadas em 
jornal de cada estado. Tais dados são coletados por centrais estaduais (em geral, 
organizações de direitos humanos filiadas ao MNDH) e transferidos para a Central 
Nacional na sede do MNDH em Brasilia. 

Atualmente as seguintes unidades da federação apresentam dados disponíveis 
para análise: Amazonas, Roraima, Acre, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Goiás e Distrito Federal.1 

• Em dezembro de 1995, o sociólogo José Luiz Ratton, foi contratado pelo MNo'H 
para realizar uma análise dos dados do BDV-MNDH, que resultou no documento 
11Pensando sobre o crime": notas introdutórias sobre homicídio e criminalidade no Brasil, 
a ser publicado proximamente pelo MNDH. 

1 
Os dados analisados neste estudo têm periodicidades diferentes: 

• CE, RN, PB e PE: agosto de 1992 a dezembro de 1995, AM, AC, GO, DF, RS: janeiro de 1994 a 
dezembro de 1994, MG: o ano de 1994, RJ: abril de 1994 a dezembro de 1995, RR: agosto de 1994 a 
dezembro de 1995, SE: agosto de 1992 a junho de 1994, PI: maio a dezembro de 1995, ES: janeiro a 
novembro de 1994, AL: julho de 1994 a dezembro de 1995 . 

.. ~· 
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li - Conclusões 

As principais conclusões da análise mencionada acima são: 

1) Em todos os estados brasileiros abrangidos pelo estudo, os homicídios 
praticados por indivíduos que já possuíam uma relação anterior com a vítima (parentes, 
vizinhos, amigos, "conhecidos"), e aqueles praticados por motivos fúteis (brigas de bar, 
desentendimentos, discussões, etc) são os dois tipos predominantes de homicídios, 
atingindo conjuntamente percentuais em torno de 40% do total deste tipo de crime 
violento. Com exceção do Rio de Janeiro, onde os homicídios resultantes daquilo que 
convencionalmente se conhece como criminalidade urbana (roubos, assaltos, seqüestros, 
etc) assumem o primeiro lugar. 

Estes dados indicam um problema fundamental para a formulação de políticas 
públicas de segurança e justiça: a violência, expressa através da eliminação física de um 
outro ser humano, não é propriedade exclusiva de "criminosos" ou da polícia, mas está 
disseminada na própria ~ociedade. 

Exige assim, atuação diferenciada do Estado na maneira de prevenir e reprimir 
esta modalidade de ato crimino$o. 

2) Cerca de 50% dos homicídios, em quase todos os estados brasileiros, ocorre 
nos finais de semana (sábado e domingo). Além disso, boa parte destes homlcldlos são 
praticados no horário noturno. Exatamente quando as polícias reduzem seus efetivos na 
rua. 

3) Para cada mulher assassinada no Brasil, são mortos entre oito e nove 
homens, o que indica maior vulnerabilidade masculina a este tipo de mortalidade. 

No entanto, confrontando-se os homicídios de homens e mulheres com menos 
de dezoito anos, percebe-se que a relação mencionada acima cai expressivamente para 
valores que giram em torno de cinco hornens para cada mulher assassinada. 

Apesar do número de homicídios de menores de 18 anos ser bastante inferior 
- em números absolutos - aos homicldios de maiores de 18 anos, nas faixas etárias 

correspondentes à Infância e à adolescênclçi, as mulheres morrem proporcionalmente 
mais do que as mulheres com mais de 18 anos. 

4) Existe uma coincidência entre a faixa etária de maior incidência de vitimas e 
acusados em todo o país: aqueles que mais matam e que mais são vitimados por 
homicidios têm entre 18 e 35 anos. 

5) Também existe uma coincidência das ocupações de vitimas e acusados . 
Selecionando as quinze principais ocupações de vítimas e acusados de homicídios, 
encontra-se, para todos os estados, uma coincidência de aproximadamente 70%. Ou 
seja, o perfil sócio-ocupacional das vítimas é semelhante ao dos acusados, indicando 
que a possibilidade de um indivíduo entrar em uma interação que resulte em homicídio 
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sofre interferência do tipo de atividade profissional que exerce. 

6) Os homicídios praticados por policiais, exercendo ou não a função, são 
responsáveis em todos os estados brasileiros analisados, com exceção do Espírito Santo, 
por menos de 10% do total de homicídios noticiados pela imprensa. Apesar de outros 
tipos de homicídios, como aqueles praticados por motivos fúteis, por indivíduos que já 
se conhecem, ou mesmo homicídios resultantes daquilo conhecido como criminalidade 
urbana, alcançarem patamares mais elevados do que as mortes provocadas por policiais, 
as taxas brasileiras são muito altas se comparadas com as internacionais. 

7) A presença marcante de individuas classificados ocupacionalmente como 
vigilantes ou vigias como vítimas e acusados de homicídios no pais, indica a relevância 
do tema segurança privada na construção de uma agenda de segurança pública no 
Brasil. 

8) A crescente presença de brigas de quadrilha, tiroteios com a policia, roubos, 
assaltos e outros tipo~ de ações praticados por quadrilhas e bandos 1 etc como 
circunsrnncia associada à ocorrênch de hómicidios indica tambein â pi'ê::séiiçã qü~ ó 

crime organizado tem na produção da violência do país. Acrescentando a isso que a 
idade predominante de vitimas e acusados envolvidos em homicídios e relacionados com 
grupos criminosos aponta um perfil basicamente jovem destes individuos, o problema do 
crime organizado assume ainda maior dramaticidade. 

9) Adicionando-se aos dados do BDV-MNDH aqueles do Sistema de Informação 
de Mortalidade do Ministério da Saúde, percebe-se que o mapa da criminalidade violenta 
por homicídios no Brasil não acompanha o mapa da pobreza. Estados com elevados 
niveis de pobreza como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, 
apresentam taxas de criminalidade por . homicidios bastante inferiores seja à média 
nacional, seja às taxas dos estados mais afluentes. Esta constatação revela que 
associações diretas e imediatas entre pobreza e criminalidade não se sustentam e além 
disso podem levar à adoção de políticas públicas de segurança ineficazes e 
discriminatórias. 

Brasília, abril de 1996 
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DRAS1LlJ\ , l ') DE ABHJL DE 199(1 

AO 
GOVERNO no ESTADO DO UlO DR JANlf.lllO 
l~XM" SR GOVERNADOR MARCELO ALENCAH. 

Prezado Sr, 
com nosso abraço. 

() MOVIMENTO NACIONAL DE DJlUUTOS HUMANOS, no ox1..ndC'io de ~nas 
(ltri.buiçõe!l, vmn, por ,icu rcpresentJmtc leg1t1 , ínfrn·a!lsinado, 1rnmifoN1nr !nll1. ifülignu~1fio u 
intolerfulcia à Politica do Se"unm~'.h Pública i:t11plemo11tnd~ n~~tc cshHlo, pelos fntos e 
direitos a i.r:guir de~c1itos: 

) . O :Movimento Nu.ciomil de Direitos Hurrnmo~ ó UJnJl organizoçlin e.ln socicdu.clt: civil 
compror11etida mm a promoi,;fí.o, valoriwçifo e defo~u dm-: rliroitm: inerente!) H dignidade da 
pfü:s1.)a hurrnmo.. Portanto, sul\ açrio nlío se sujeita t\ opi11iõcs ou juíw dl' va.lür de quem quer 
q~~e 11,ei~. sobre c-0mpo1ü1.meilíos ético.~. morni:1 de cidttdãos e cidadãs:, m M polo ch:,fo1m da 
viJn <lo r.cr humano. 

2. Os ncoutecimcntos e as recentes mnnife$taç.õc.~ púhhc.u do Oovemo de V. lixa. rdercntes 
n Polític.a de Segurança Púhlica ~íh> antic~mljfüucionais, digcriminsttivar:1 e c:.rinúm>s:-ts, 
neg1mdo assim todo processo de e~ti\bilicladc para a Col)tu1tmção do Esi.ndo Dcmoc:.n\tico de 
Direito. . 

1. A dcfctm. <la ostipull\ç.lfo do ptên'iios p1.\cuniirrios e hm:irnria por hernisnm, c\csfü1mh>:. u 
agentes militares por rnérlto11 pessoai.s e con!ithili.7.Jlçilo de 1naior número de vW1nCH~ fatais no 
exercicio de fieu dever - garantin dn acgurn11çtt e prnteçik'> nos individuos ilH. 1mciedad<.> -, 
i::ugerom umn. insup01:t.áv~l oonstata~fü) cte que o Governo {fo V. lt>ea., ~ o .P:,wtido r-:.úüio.l 
Democrático Brariilciro sãn tolerantes ao processo de extcnnJJdo humann ofotiv«do nq Pofa, 
]Jlincipahucnte tlO Est.ndo do Rio d~ Jnnoiro. 

4. HNtnmoit és vé~pcrn.11 do lon~ •ueuio do Plt'\no N11(:ionnl de Direitos: Hmrumos, elnborf\ffo 
no Governo elo nos.so Exm(I Pre:üdc.ulc da República e do pa1tido de V, Hxn. , qtm entre. suns 
Hnhsi~ de aç.ões propõe rornpm· com 1ncla e qnalqm:r fonnn <lc violaç,ão à infogrido.cle Hsicj.\.

1 

n.1oral e aocinl dos soros hum.anos brasileiros, rnaf), pelem pronum:.jumcnto:;. feitos por csrm 
(rovemCJ, os Dfroit.os Hurnanos 1i.fo 9Crlto m~peitados, o que pelit dcsobt~liência públic.a 7 
eus~jaria a idt-,11.ificação c:w cri.Jnc público do lcsn humaniclncle. 

5. A última t~statfstica oficial sobre homicídi.01, no E1;tado do Rio de Jancirú em H.>95 e 
anu1;1to.d01-a . P1rnMm de 7.000 (~ete mil) o numorn de vithnm;, do~ta8, uiliii,, de ~eüi mil sfío 
homous, nHuoi:ia jovem, entro 16 a .~O !\nos, e c<~ncide11lcmc11t.u nep,ro8 e dcsa ~u<lcn~a(~ 111~0,<.c: 

~i:-~~l,\};Z(io?J;ihi<~~ ~tli'X!!ifü!l(lill,~\:,: ~ .. r:r«~f~,®!-)1~~;~$1'~.o/.,MM.'.<íir.&-í¼{-'S!Sl~iÍ~i..l:íl\H,¼ffü\'W;\1J~4m~wililm~~11i),I!~titfü'.{t1,i';!l'l,\'lisi•J,i>,\?•:füttit;il• 
~CN Oundra OB Bloco ''A.'',. l::r:1 Ven~nr.io 3000 - 5~ Aridflr - Si:!lu 507 · CFP : 70718 900. Brl.'l f.í li fi. Dr·· . 8r <1 !! i l 
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-r\J·D·H 
MOVIMEtlTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

6. Estamos m,sisti.ndo um 1.::xtcrrn.init) tmliumlado p<>lo Governo do V . Fxa., ll.\.HJIH 

demons;tmçno de que o Hst.ado, flclmitindo suu h1.conw,ctê11ciu nd.mü1úiimliw1 do~ N)ntfüm; 7 
~ociuis, escolheu o caminho mais curto ~ 11~1 seu enteucluHcuio mnis efic~, n l'l1i1ni.lrnçfio 
füüca humrum pum e si.mplc~si 1 dns pessoa9 miuolhlda:-. col'l.lli inimi~u1:c1 i11forno~ d() ~Í.$jkrna. 

7. Sentimos o desespero, e 1.1 i..1111egurruiça a(: dcpo:ro.rmog ,iom UJll Fstadü d:. h ~dcmçlío 
Brasileira orientudo por um Secrnt/1tfo de g~guHut'rfl Pública, que k."?<tunlrneule afm111, que. 
um.a vítima fatal do úlfüno motim de pri.!)ionciros, da 73M Delegacia de Poli.eia, em ncveH, 
Nitoroi) o cãcladllo brasileiro Odinei Santos Gil, visitante e possiYchnentc, parente de 
prittioneiro, nlfo deveria lier levadü ctn c·.on.9idcrnçfío. Grnve ainda, pelo que 1m depl'éonde do 
mnuifoNto do Sr. Secrctárfo do Scp,umnç.a Públic.a, Co:ron~l NiltD11 Cerqueira, que se outrns 
visitant.e!l tbssern a!»!IEl~ftiJwlo's scrinm ju11tifícàvois, poii:i sendo pa.1-cntc9 de p{üS()Si smrn vida 
nada F.1ignificam.(Jom1tl FoJhR de São P1mlo - 13/04) 

8. O Rio de fauuÍJ\i vive o drama de ter duafl poHcüt8 em urna ún.i,;a cnn11,>raç&u, A polk.ia 
legal, cidndlí> aqueln que sabe com.o nhôrdar i::ieref1 hmwu1os, pois usNÍHl 1.tunhem He 
com1íderam, com reapeito e dignidudc uo cxcrcic.io n.ormnl de Bnu funçâo 1.:~ a polida íl(i~nl , 
fonnade por H.llltadorcs, pesso1111 orien1fld1.lH para, humilhllr, extc1rquir e, :wirnsF.iu.ar pesson.i 
humanas como oxpressno de cultura de poder. 

9. Bastaria um represcnl<lu.te do Governo de V. J:o'.xa . renhz,11r mn plun1llo ímÔJ1iJno dentro de 
uma favela~ qualquer urna deste Eati,.do, pn.m se cc>mprova1· o quauto umn g,eutc pohrc, de 
n1aioril1 negra é desconsiclerndn e vjolen.tada no lfüU próprio local forçado tle sobrnvjvBrn:.iuJ 
fruto da omissão, neglíRência e politiC6 discdminativa p;owmo.numfal. 

Excclcntb!ihno Govemndür Maroelb Alenr..íl )', C) Movimt':l1to NllcÍrnlfll do/5 Diroitoi; 1-lunillt\Or'l 
nil.o som toloran.tc a l'olHic.a de St'gnrnnçn Pública pn)1novida nt'.stc E8t11do, por m~r cfa 
ínconsfüncionnl, e como prl.nllUm)~ pel1t est.nbitidndo do Estado Democrittico de Direito 

? agiremos dentro da Legnlidadc 11~ssa:ria. Eslimula.remo& e ingre~~nrcmoa 00m A<;,neF.1 de 
Re~pom~abilidade Civil do Estado, por cfanos mornis, pei.sotús e s<:>cfois, Hh'flVes de no~~n 
nssessorinjmi.dica .. Vamos convocar todos " •mrcJJlt:s de vtt.imu,s1 scjmu 0lM nep,mR, tndinH 1 

bru.ncar,1 parn exisir, juut.o aos T1ibnnni!-I d~ NmiRo ·P,üs a repnmçtio que so fizer uecessÁrju .. 

No ensejo, cxproasumos afoceros voto:l de êxito do Oov~mo de V. Fxa., rnoR, acinrn de tudo 
RetjA respeitada tt dig1údade dtt vida hunum.1.1. 

SAL\1 

C:om C(lpla p1&ni 1 Mlnlsti-rt,, ,ti. st!ça, Ps rm, Mlnl~tMo Úblico fü·de1'1tl1 lm11r~:nsa N11riom1.h l'1~$:ldh1c!11. da 
U.l•p{1 hlii;i11,. 

lli~--~~-ii•w~~~-~)Wi.l\\ll:~t!ll9.l~~!i!W.1ill!IW~i/lit!~!Wi(Q)llftb~il~'.fJ,~-õ'it.lf,tll;)lli)ll'rlliit!"f(r8\{,},1',7\i.Mi:1"N'.:J-:i;•_\,~f~Xíllh«*-l.Wó\~W~:/i~flr.;'l:,~:;lI11~'/:.t;l:'mV.J,);\, , 
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A VI C R E S .. Associação Vida no Crescimento e na Solidariedade 
. -

Entidade Civil com Registro de Pessoa Jurldica n.0 22 33 do Cartório do 8.0 Oficio de Notas de N. Iguaçu 

Fundada em 23/08/ 91 
e G e 36 .51 5.43510001 -16 

S E D E: Rua Barros Peixoto, 128 - Banco de Areia - Mesqu ita - Nova Iguaçu - RJ. 
CEP 26230-080 - Te lefone (Fax) (021) 796-2818 

Nova Iguaçu, 23 de maio de 1996. 

A. 

Coordenação Estadual do 

Ce ntro de Dire itos Humanos de Nova Iguaçu 

Sr ª Azule icka Sampaio Rodrigues 
R. Antônio Wilman, 230 Moquetá 
26215-020 - Nova Iguaçu/RJ 

Prezada Senhora , 

A Associação Vida no Crescimento e na Solidar ieda 

de vem por meio desta agradecer o convite para participar do En

contro Estadual do RJ e comun icar que, infe lizme nte , não podere

mos estar presente neste tão importante e v e nto. 

Sem outro objetivo para o momento, desejamo s s uces 

so ao encontro. 

Cor dialme nte . 

dllcídes cA fr, .,s du 0 iÍ(M 
PRESIDEN íE DA AVICRES 



ABI 

a/c 

Rua Araújo Porto Alegre, 71 - Castelo 
Rio de Janeiro - RJ 

Tel.: 282-1292 Fax.: 240-5783 

-~ACT - Associação Cultural de Trabalhadores da Baixada 
') 

e a/ c Sue li 

Rua Antônio Hermont, 107 

São Mate~s - São João de Meriti-RJ Cep: 25525-640 
Tel.: 756-0451 

r'. 

•
1

; , ~ CAC - Centro de Ati vi d.ades Comunitária de São João de Meri ti .~-, 
/ a/c Sérgio Borrato 

Rua da Prata, 797 

Coelho da Rocha - São João de Meriti-RJ 
Cep.: 25550-560 

- Tel.: 751-8369 

CEB'S Par.S.João Batista 

a/c. a secretaria 

Rua Peti Cabral, 46 - Centro 

Cordeiro-RI - Cep.: 28540-000 

CEB'S Macaé 

a/c. a secretaria 

Rua Dr. José Ribeiro, 66 - Centro 

Macaé-RJ - Cep.: 27910-040 

. 
1 

·~Centro Cult .Pop. "D.Oscar RomeroL · 
1 a/ c. Aldemir Caldas -/ Rua Frederico Rocha, 96 sobrado - V .Da.PJMr 

Belford Roxo - RJ Cep: 26130-190 

( 
~Ghube de Mães de Itaguai 

a/c. Maria Fernandes de Lima 

Alameda 2 Qd. 107 lote 10 Km 40 

Igaguai - RJ - Cep.: 23800-000 

Comissão Justiça e Paz de Teresópolís 

a/c. a secretaria 

Rua Roberto Rosa, 489,- casa 11 - Tijuca 

Teresópolis - RJ - Cep.: 25975-530 

..J CPO - Comissão Pastoral Operária 

a/c. Harold.o Gomes 

Av. Pres.Kennedy, 1861/108 - Centro 

fuque de Caxias .,. Rj - Cep.; 25020-000 

Tel.: 771-3459 

1) )' -· 
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FAFERJ 

a/c. a secretaria 

Rua República do Líbano , 54 (sobrado) ~ Centro 
Rio de Janeiro - RJ 

Cep.: 20061-030 - Tel.: 224 -6026 

FAMERJ 
a/c. a secretaria 

Rua Visconde de Rio Branco, 54 - Centro 
Rio de Janeiro-RJ Cep.: 20060-080 
Tel.: 224-6586 

INST. SÃO JORGE 

a/c. a secretaria 

Rua ALvares de Azevedo, 96/203 A - Icaraí 
Nitéroi - RJ - Cep.: 24220-021 

Juventude Ecuménica 

e a/c. Marcones :Melo 

Rua Melo Moraes, 17 - Eng9 Leal 

Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 21370-210 

it>vimento de Associações de Bairros 
a/c. Aranty 

Rua Dr. Ataíde P.Moraes, 37 - Centro 

Nova Iguaçu - RJ - Cep.: 26210-190 

Tel. : 767-3432 

M.JB - Federação de Associação de Moradores da Baixada 
a/c. a secretaria 

Rua Coríntias (_antiga Rua E) lote 3 Qd, 8 - P:Har 

e Duque de Caxias - RJ - Cep.: 25235-260 

Tel.: 776-1706 

-'JNücleo Direitos Humanos 
a/c. Ir.Rosinha 

Rua Benta Pereira, 183 - Centro 

Campos~ RJ - Cep.: 28035-290 

~Núcleo Direitos Humanos Nova Friburgo 
a/c. Cecília 

Rua Augusto Spineli, 84 - 29 andar - Centro 

Nova Fri~urgo - RJ - Cep.: 28611~100 
Tel.: 

kcleo de Direitos Humanos 
a/c. a secretaria 

Rua Silva Jardim, Lt. 5 Qd. 64 - V.dos Teles 

São João de Meriti - RJ - Cep.: 25560-180 
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Pastoral Ecumênica da Terra 

a/c. Pastor Jorge 

Ladeira da Capela, 9 - Xerem - Duque de Caxias - RJ 

Cep.: 25041-620 

Pastoral Penal 

a/c. 
Rua dos Arcos, 54 - Lapa 

Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 20230-060 

Pastoral de Favelas 

a/ c . Rejane 

Rua Benjamim Constant, 23/421 - Centro 

Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 20241-150 

Tel.: 292 - 3132 Ramal 375 

Pas - Baixada 

9 a/c. Carlos Eduardo 

Av. Pres.Kennedy, 1995/802 - Centro 

Duque de Caxias - RJ - Cep.: 25020-000 

Tel.: -nl-4295 

SEOP - Serv. Educ. Organiz. Popular 
,-) ' 

a/ c . a secreta ria ' ~ 

Rua Carlos Gomes, 180 - J\bsela 

PetropÕlis - RJ - Cep .: 25680-020 

Tel. (0242) 43-9227 

Pastoral Bennett 

a/c. Rev .Acyr Goulart 

e Rua Ivlarques de Abrantes, 55 - Flamengo 

Rio de Janeiro - RJ; - Cep. 22230 

Tel.: 285-1001 - 245-354 2 

,· 
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~ ENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE NOVA IGUAÇU 

-

Rua Antônio Wilman. 230 - Moquetá - Nova iguaçu, RJ - CEP 26215-020 
C.G.C. 30.206.171/0001-32 

Te!. : (021) 768-3822 • Fax: (021) 767-1572 

Nova Iguaçv., 05 de maio de 1996 

Con v ite 

O Centro de Direitos Humo:nos de Nova Iguaçu, f~liado ao Movimento de Di

reitos Hwno:nos, vem convidá-los a integrar a articulação dos que buscam construir uma 

sociedade com justiça, em que as distâncias sociais iníquas não sejam a sua marca. 

Para conhecer um pouco dessa luta que é nacional , vocês estão convidados 

para o Encontro Estadual do RJ que será no dia 25 de maio de 1996, das 9h às 13h, na 

Av. Presidente Vargas , 435 - 239 andar, Centro, Rio de Janeiro; 

Estamos enviando cópia do convite e da pauta do encontro jeitos pela 

coordenação estadual do RJ, do MNDH. 

Sabemos que isolado s muito pouco vamos co~seguir; é urgente nossa união 

e organização para nosso fortalecimento. 

Esperamos voces. 

Um abraço 

OBS: Favor de volver a f~cha de inscrição anexa 
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Hio de Janeiro, 10 de Abril de 1996 

M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Caros Lompanheiros, 

Sauaaçdes Fraternas( 

U Movimento Nacional de Direitos Humanos 

articula~ao de carater nacional existente ha 14 anos, 

MNDH, 

e voltada 

para luta permanente pela promoçào e ampliaçào dos direitos huma

nos, realizara, no Hio de Janeiro, dia 25/05 próximo, um ENCONTRO 

ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS, a partir de 09:00 hs., no Auditório 

da CUT (Av. Presidente Vargas, 435 / 23° andar, Centro, Rio de Ja

neiro-RJ). 

Em fun~âo do perfil e da atuaç~o de sua entidade, 

estamos convidA~oo , a participar desse encontro, para o qual est~o 

sendo convidadas diversas organizações e grupos unidos pelo mesmo 

ideal de se mobilizarem a partir da questào dos direitos humanos. 

Entre os objetivos do Encontro está o de saber do 

interesse dos grupos em agregarem-se ao MNDH, bem como, que tipo 

de rela~ào/participaçao/contribuiçào deseJam com ele estabelecer. 

A pauta do tncontro esta dividida em dois momentos 

basices: 1) discuss~o da relaçào MNDH e entidades com base em sub

sidio que as entidades convidadas estar~o recebendo ( "Relatório do 

processo avaliãtivo do MNDH"); 2) discussão de um plano de a~ao e 

de uma estrutura organizativa para o MNDH no estado do RJ. 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A ' - Ed Venanc10 3000 - 5° Andar •· Sala 507 - Fone 001005561 - 225-3337 - Fax 001005561 -225-7157 
CEP 70 71 8-900-Brasiila - OF - Brasil 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

So1icitamos que sua entidade confirme previamente 

sua participaçao, remetendo o formularia em anexo para uma das en-

tidades abaixo indicadas, de acordo com a regi~o de origem: 

- BAIXADA FLUMINENSE - CDH de Nova iguaçu 

a/c Azuleicka 

Rua Antonio Wilman, 230 - Moquetá 

26215-020 Nova lguaçu/RJ 

- REGI~□ SERRANA - CDDH Petrópolis 

a/c Denise ou Eliete 

Rua Monsenhor Bacelar, 400 - Centro 

Cx Postal 90581 

25685-110 Petropolis/RJ 

- SUL FLUMINENSE - Comiss~o de Direitos Humanos Volta Redonda 

a/e Vilma Stefani ou Denise 

Rua Monteiro Lobato 05 / 302 

27253-320 Volta Redonda/RJ 

- CAPITAL E OUTROS MUNICIPIOS - Centro de Defesa da Criança e do 

P.!'.1olescente "Dom Luciano Mendes" 

a/e P~dro Roc2rto 

Rua Evaristo da,Veiga 149 - Lapa 

20230-040 Rio de Janeiro/RJ 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A' - Ed . Venànc10 3000 - 5° Andar - Sa la 507 · Fone DDI 0055G1 - 225-3337- Fax DDI005561 -225-7 157 
CE P 70 718-900-Bra si lia -DF . Brasil 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Ressaltamos que a importancia da confirma~~º para a 

organizaçao do evento e preparaçao adequada do local do encontro, 

bem como para garantir o almo~o a todos os participantes, já que o 

Encontro devera se prolongar durante a tarde (a principio o termi

no esta previsto para as 1~ horas, podendo se prolongar por deli-

bera~~º dos presentes). 

Por tim, enviamos, junto a esta convoca~ào, alguns 

textos, a fim de proporcionar um melhor conhecimento das ultimas 

deliberaçàes e atividades do MNDH, e de subsidiar a participa~ào 

das entidades no Encontro. 

Sendo o que tinhamas para o momento, despedimo- nos 

com um atencioso abra~o, e votos que juntos possamos fazer de nos-

sas lutas um instrumento a mais de constru~ào da democracia e da 

justi~a em nosso pais. Colocamo- nos a disposi~ào para maiores in-

torma~àes nos telefones 262- 3406/3003 (Alex) ou 768- 3822 (Azuleic

ka). 

Até breve! 

p/ CDDRDENA~AU EST~DUAL DO MNDH 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed Venanc10 3000 • 5° Andar - Sala 507 · Fone 001005561 • 225-3337 - Fax 00100556 1 -225-7157 
CEP 70 718 -900-8ras1ila - OF -B rasil 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

FILHA OE INSCRIÇAO 

ENCONTRO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 

NOME DA ENTIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO (com cep, fone e fax) : 

AREA(S) DE ATUAÇAO: 

DESEJA APROXIMAR-SE OU INTEGRAR-SE AO MNDH? 

DE QUE FORMAS PODERIA PARTICIPAR/CONTRIBUIR COM O MNDH? 

NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) PARA O ENCONTRO ESTADUAL? 

SCN · Quadra 06 - Bloco "A" - Ed VenancI0 3000 · 5° Andar - Sala 507 · Fone 001005561 - 225-3337- Fax 0010055G í -225-7157 
CEP 70 718 -9OO -Bra s11ia - OF - Brasil 



Hio de Janeiro, 10 de Abril de 1996 

M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Caros Lompanheiros, 

Sauda~des Fraternas~ 

U Movimento Nacional de Direitos Humanos 

articula~~º de caráter nacional existente ha 14 anos, 

MNDH, 

e voltada 

para luta permanente pela promoção e ampliaç~o dos direitos huma-

nos, realizara, no Rio de Janeiro, dia 25/05 próximo, um ENCONTRO 

ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS, a partir de 09:00 hs., no Auditório 

da CUT (Av. Presidente Vargas, 435 / 23° andar, Centro, Rio de Ja

neiro-RJ). 

Em função do perfil e da atuação de sua entidade, 

estamos convidA~DO • a participar desse encontro, para o qual estão 

sendo convidadas diversas organizaçôes e grupos unidos pelo mesmo 

ideal de se mobilizarem a partir da questão dos direitos humanos. 

Entre os objetivos do Encontro está o de saber do 

interesse dos grupos em agregarem-se ao MNDH, bem como, que tipo 

de relaçâo/participaçao/contribuiçào desejam com ele estabelecer. 

A pauta do Encontro está dividida em dois momentos 

básicos: 1) discussão da relação MNDH e entidades com base em sub-

sidio que as entidades convidadas estar~o recebendo ( "Relatório do 

processo avaliativo do MNDH"); 2) discussão de um plano de aç;:âo e 

de uma estrutura organizativa para o MNDH no estado do RJ. 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venànc10 3000 - 5º Andar·· Sala 507 - Fone • DDI 005561 - 225-3337- Fax• DOI00556 1 -225-71 57 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Soiicitamos que sua entidade confirme previamente 

sua participação, remetendo o formulário em anexo para uma das en

tidades abaixo indicadas, de acordo com a regi~o de origem: 

- BAIXADA FLUMINENSE - CDH de Nova iguaçu 

a/c Azuleicka 

Rua Antonio Wilman, 230 - Moquetá 

26215-020 Nova lguaçu/RJ 

- REGI~□ SERRANA - CDDH Petrópolis 

a/c Denise ou Eliete 

Rua Monsenhor Bacelar, 400 - Centro 

Cx Postal 90581 

25685-110 Petropolis/RJ 

- SUL FLUMINENSE - Comiss~o de Direitos Humanos Volta Redonda 

a/c Vilma Stefani ou Denise 

Rua Monteiro Lobato 05 / 302 

27253-320 Volta Redonda/RJ 

- CAPITAL E OUTROS MUNICIPIOS - Centro de Defesa da Crian~a e do 

Adolescente "Dom Luciano Mendes" 

a/c Pedro Roberto 

Rua Evaristo da Veiga 149 - Lapa 

20230-040 Rio de Janeiro/RJ 

SC N - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venánc10 3000 - 5° Andar - Sala 507 - Fone : 001005561 -225-3337- Fax 001005561 -225-7 157 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Ressaltamos que a importancia da confirmação para a 

organizaçào do evento e preparaçào adequada do local do encontro, 

bem como para garantir o almoço a todos os participantes, já que 0 

Encontro devera se prolongar durante a tarde (a principio o termi-

no esta previsto para as 1~ horas, podendo se prolongar por del i -

beraçâo dos presentes). 

Por tim, enviamos, junto a esta convocaçâo, alguns 

textos, a fim de proporcionar um melhor conhecimento das ultimas 

deliberaçàes e atividades do MNDH, e de subsidiar a participaçâo 

das entidades no Encontro. 

Sendo o que tinhamas para o momento, despedimo-nos 

com um atencioso abraço, e votos que juntos possamos fazer de nos-

sas lutas um instrumento a mais de construç~o da democracia e da 

justiça em nosso pais. Colocamo- nos a disposiçâo para maiores in-

formações nos telefones 262- 3406/3003 (Alex) ou 768- 3822 (Azul eic

ka). 

Até breve! 

.li);~ 
ALÍ~ FERREIRA MAGALH~ES 

p/ COORDENA~AO ESTADUAL DO MNDH 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venànc10 3000 - 5° Andar ·· Sala 507 - Fone • DDI 00556 1 -225-3337- Fax• 001005561 -225-7157 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

FICHA DE INSCRIÇAO 

ENCONTRO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 

NOME DA ENTIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO (com cep, fone e fax) : 

AREA(S) DE ATUAÇAO: 

DESEJA APROXIMAR-SE OU INTEGRAR-SE AO MNDH? 

DE QUE FORMAS PODERIA PARTICIPAR/CONTRIBUIR COM O MNDH? 

NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) PARA O ENCONTRO ESTADUAL? 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venànc10 3000- 5° Andar - Sala 507 - Fone 001005561 - 225-3337-Fax OOI0055Gí -225-7157 
CEP 70. 71 8-900 -Brastlta - OF -Brasil 
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4. PROPOSTAS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 

Esta é uma lista preliminar das propostas de ação governamental a serem 
incluídas no Pré-Projeto do Plano Nacional de Direitos Hwnanos (PNDH) . A lista final 
será elaborada após a realização dos workshops de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. 
levando em coruideração as sugestões, comentários e criticismos dos participantes nos 
workshops. Tendo em vista o curto prazo para a finalização do Pré-Projeto do PNDH. 
solicitamos que sugestões, comentários e críticas a esta lista preliminar sejam apresentados 
durante os workshops ou imediatamente após a realização dos mesmos, no máximo até o 
dia 02 de dezembro de 1995 . 

Observamos que esta lista preliminar inclui apenas as propostas para proteção e 
promoção dos direitos hwnanos dos cidadãos em geral. Esta lista preliminar não inclui as 
propostas para proteção e promoção dos direitos humanos de grupos específicos, como as 
crianças e adolescentes, os idosos, os deficientes, as mulheres, os negros, os indígenas, os 
estrangeiros, os migrantes e as minorias, que deverão ser incluídas na lista final. 
Observamos também que urna nova rodada de consultas e debates sobre o Pré-Projeto do 
PNDH acontecerá após o dia 10 de dezembro de 1995. 

1. Propostas para Implementação a Curto Prazo 

• Ratificação de Tratados Internacionais 
No âmbito internacional, é importante dar continuidade à política atual de adesão a tratados 
internacionais para proteção e promoção dos direitos humanos, através da ratificação de 
tratados internacionais ainda não ratificados pelo Brasil. Entre os tratados internacionais que 
o Brasil deve ratificar está o Protocolo Facultativo Relativo ao Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos. 

• Incentivar a Mobilização pelos Direitos Humanos 
Criação e implementação de programas de difusão, através dos veículos de comunicação 

social, de informações sobre os direitos humanos dos cidadãos, e sobre o dever dos cidadãos 
de respeitar os direitos dos outros cidadãos. Fortalecimento das iniciativas dos estados e 
municipios no sentido da proteção e promoção dos direitos humanos. 

• Federalização dos Crimes de Direitos Humanos 

53 

É necessário criar um mecanismo subsidiário através do qual ~ violações aos Direitos 
Humanos que não forem devidamente apuradas pelas autoridades estaduais possam ser 
apreciadas por tribunais federais ou nacionais. Investigação e julgamento dos crimes contra os 
direitos hwnanos. 

• Tipificação do Delito de Tortura 
A Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes foi ratificada pelo Brasil em 1989. mas o delito de tortura ainda não foi 

tipificado. A tipificação do delito de tortura. bem como o estabelecimento de penas 
correspondentes. é também essencial para implementar o artigo 5, inciso XLIIT , da 
Constituição Federal. estabelecendo a torturas como crime inafiançável e insuscetível de graça 
ou anistia. 

• Tipificação do Delito de Trabalho Escra,·o e SerYil 
Ainda que o Brastl tenha adendo à Convenção sobre Aboliçio do Trabalho Forçado elaborado 
pelas Nações Unidas em 1956, não existe até hoje na legislação brasileira a tipificação do 

crime de trabalho forçado, incluindo entre estes o trabalho escravo e o trabalho servil. 
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• Tipificação do delito de Exploração Serual de Crianças e Adolescentes 
Tipificação do crime de exploração scx-ual infanto-juvenil (penalização do explorador e 
usuário) , bem como alteração do processo penal relativamente à celeridade no processamento 
das respectivas ações penais · 

• Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas 
Aprovação do projeto de lei 490-l/95. que dispõe sobre o programa de proteção para as pessoas 
expostas a grave e atual perigo, em virtude de colaboração ou declarações prestadas em 
investigação criminal ou processo penal . 

• Modificação do Sistema de Justiça Militar Estadual 
Crimes comW1S cometidos por policiais militares contra civis passariam a ser julgados pela 
Justiça Civil, e não mais pela Justiça Militar. 

• Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) 
Reformulação do atual Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH, que 
passaria a denominar-se Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, através da 
aprovação do projeto de iniciativa do Poder Executivo que se encontra em tramitação no 
Congresso, ampliando a participação da sociedade civil neste Conselho e as suas funções . 

• Hot-Fax e Endereço Eletrônico 
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Estabelecer no Brasil um sistema semelhante ao implantado pelo o Alto-Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos. Trata-se de um fax pelo qual as organizações não 
governamentais de direitos humanos em todos os países possam se comunicar rapidamente 
com o Alto-Comissário sobre casos de perigo iminente de violação de direitos, permitindo a 
intervenção urgente das Nações Unidas com respeito ao caso. A competência para a 

intervenção, no Brasil, poderia ficar a cargo do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do 
Ombudsman ou ainda do Ouvidor da República, que se deslocaria imediatamente com seu 
staff para o iocai da possível violação, a fim de evitá-la ou para investigar as circumstâncias 
em que ocorreu, no caso de já ter sido praticada. 

• Suspensão de Policiais Abusivos 
Policiais acusados de crimes que violem os direitos humanos devem ser suspensos do trabalho 
ativo até que as acusações criminais contra eles tenham sido resolvidas e, cm casos extremos, 

exonerados da corporação. 

• Desarmamento e Criminalização da Venda e Porte Ilegal de Armas e Munições 
O governo federal deve formular um programa nacional de ~ento, com ações 
coordenadas e eficazes para restringir o uso e o porte de armas e munições e apreender as 

possuídas ilegalmente ou de uso proibido. 

• Registro e Supenisão Nacional de Firmas de Segurança Privada 
Todas as firmas privadas de segurança deverão ser obrigadas a registrar-se nas esferas 
estaduais e federal e a polícia deverá monitorar e investigar todas as alegações de crimes ou 
atividades ilegais por parte dessas companhias. Particular atenção deverá ser dada às 
freqüentes inspeções para detenninar se as companhias estão empregando indivíduos com 
antecedentes criminais e se as armas usadas pelas firmas são legalizadas e adequadamente 

registradas. 

• Comissões Especiais para lnYc~1igar Graws Violações dos Direitos Humanos 
Todas a graves violações dos direitos humanos devem ser inYcstigadas por comissões especiais 
formadas por representantes da sociedade e do estado. de forma a agilizar e aprofundar a 
investigação destes casos. sob a supervisão dos Conselhos Estaduais de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana ou por iniciativa dos Governos Estaduais 

2. Propost~ de lmplementação a Medio Pra7,0 

• FortalN:imcnto das Orf,_!ani,a\·õcs Internacionais 



• 
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No âmbito internacional. como potência regional com pretensões a uma vaga no Conselho de 
Segurança da ONU. cabe ao Brasil tornar iniciativas mais incisivas no sentido de fortalecer os 
organismos internacionais de proteção aos Direitos Humanos, além de promover uma 
cooperação mais ativa com a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Instituto lnteramericano de 
Direitos Humanos . 

• Sistema Internacional de Proteção à Cidadania 
Como integrante da Cúpula das Américas .. o Brasil deve examinar a possibilidade de 
utilização de recursos dos instrumentos de créditos internacionais. associados aos projetos de 
ajuda ao desenvol\imento, para o estabelecimento de um sistema hemisférico de divulgação 
de informações sobre os princípios, organizações e ações de proteção à cidadania . 

• Assistência Internacional para Reforma dos Sistemas Judiciários e Policiw 
O Brasil acredita que a comunidade internacional, principalmente através das instituições 
financeiras internacionais como o Banco Mundial, poderia ajudar o país na luta contra a 
violência financiando programas para melhorar os sistemas policiais e judiciários. 

• Intercâmbio Internacional de Experiências 
O Brasil deve promover o intercâmbio internacional de experiências em matéria de proteção e 
promoção dos direitos humanos. 

• Revogação de Normas Discriminatórias na Legislação Infra-Constitucional 
O governo deve adequar a legislação infra-constitucional à Constituição, de forma a expandir 
e consolidar as garantias legais dos direitos humanos dos cidadãos. 
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• Criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
O governo deve estudar a proposta de criar uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
vinculada ao Ministério da Justiça, que seria dirigida por um civil e teria por atribuições 
formular, coordenar e supervisionar a execução da política nacional de segurança pública. 

• Conselhos Estaduais de Direitos Humanos 
Paralelamente, deve-se propor a criação dos Conselhos Estaduais de Defesa da Pessoa 
Humana, funcionando nos mesmos moldes do Conselho Nacional, com as adaptações que 
couberem ao âmbito estadual. 

• Ombudsman para os Direitos Humanos 
Deveria ser criado um Ornbudsman federal com poderes para investigar e para relatoriar as 
reclamações a ele encaminhadas acerca de violações aos direitos: humanos cometidas por 
agências governamentais. Ele usualmente uabalha de modo informal, embora tenha poderes 
fonnais para convocar testemunhas e para requisitar documentos, além do direito de entrar em 
qualquer estabelecimento onde se enconuem pessoas detidas, a qualquer momento, sem 
necessidade de autorização prévia. 

• Normas para Elaboração dos Futuros Planos Nacionais de Direitos Humanos 
A continuidade do Plano Nacional de Direitos Humanos. em base qüinqüenal. deve ser 
viabilizada por meio de um instrumento normativo a ser incorporado ao ordenamento jurídico 
,igente. O plano deve avaliar. entre outros objetivos. as ações ou omissões na implementação 
do plano anterior. 

• Equipe para Preparação de Relatórios Anuais de Direitos Humanos e Relatórios do Brasil 
às Organizações Internacionais 
Deveria ser criada uma equipe, submetida ao novo Conselho Nacional de Direitos Humanos 
(CNDH), cuja criação foi proposta acima, com o objetivo de preparar relatórios anuais sobre 
os direitos humanos no Brasil e os relatórios decorrentes das obrigações internacionais 
assumidas pelo Brasil na área dos direitos humanos 
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• Coleta e Divulgação de Dados Estatísticos sobre Atuação du Forças Responsá,·cis pela 
Segurança Pública nos Estados 
O governo reconhece que é preciso dar publicidade aos dados estatísticos produzidos pelos 
órgãos da Polícia e da Justiça, com informações sobre a atuação da Polícia Militar, Secretaria 
da Segurança Pública, Tribunal de Justiça Militar. Instituto Médico Legal, em todos os 
estados. A cfüulgação destes dados constitue-sc em importante meio para se controlar as 
políticas de segurança pública. 

• Formação dos Policiais 
Os programas de treinamento destinados aos integrantes das forças policiais devem incorrx>rar 
integralmente a instrução em padrões internacionais. tais como o Código de Conduta das 
Nações Unidas para os Responsáveis pela Aplicação da Lei, os Princípios das Nações Unidas 
sobre Prevenção e Investigação Efetivas de Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias, 
e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Prisioneiros. 

• Diretrizes para Operações Policiais 
Devem ser emitidas diretrizes operacionais claras a todos os membros das forças policiais com 
relação à proteção dos direitos humanos. Todos os policiais que estejam sob suspeita ou 
acusação de execuções extrajudiciais, ou outras violações graves dos direitos humanos, devem 
ser afastados do serviço ativo enquanto aguardam o resultado das investigações. Isto pode ser 
feito sem qualquer prejuízo dos direitos de defesa desses indivíduos. Os policiais envolvidos 
em conflitos que resultaram em morte devem passar por acompanhamento psicológico. 

• Valorização da Carreira de Policial 
O governo reconhece ser necessário estabelecer um plano de cargos e salários dignos aos 
policiais, compatíveis com os riscos inerentes à profissão, como forma, entre outras, de inibir 
a corrupção e evitar a dupla jornada de trabalho. É preciso estabelecer um sistema especial de 
seguro para os policiais e para as famílias <le policiais. 

• Reaparelhamento das Forças Policiais 
Deve-se implementar um programa nacional de capacitação material das polícias, com a 
necessária e urgente renovação dos equipamentos de prestação da segurança pública. 

• Disciplina nu Folgas Policiais 
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A participação de policiais em esquadrões da morte durante suas horas de folga poderia ser 
significativamente diminuída se mais atenção fosse dada ao envolvimento da polícia com 
corrupção e se os regulamentos referentes à conduta adequada em relação aos civis fossem 
corretamente cumpridos. 

• Mudanças no Sistema de Inquérito Policial ,_. 
Estabelecer, através de emenda constitucional, a obrigatoriedade do diploma de bacharel de 
direito para o exercício da função de delegado da polícia civil . 
Estabelecer a obrigatoriedade do acompanhamento do inquétrito policial pelo Ministério 
Publico. nos casos de violações dos direitos humanos. 

• Autonomia do Instituto Médico Legal e dos Departamentos de Polícia Científica 
Ponto problemático quanto a realização das pericias médicas nos casos de tortura e outros 

casos de violação à integridade física dos cidadãos é a falta de autonomia dos institutos
médico- legais e departamentos de polícia técnica . A autonomia destes órgãos deveria ser 

assegurada pela sua desvinculação dos órgão policiais e associação com entidades como os 
departamentos de medicina das universidades , OAB. Conselho de Medicina. Poder Judiciário. 
Polícias Estaduais, Setor privado, Secretaria da Saúde e Comissões de Direitos Humanos . 

• Mini~1ério Público 
Instituir os plantões permanentes, de 24 horas, do Ministério Público, para a apreciação de 
medidas urgentes, como exigido por Lei Federal. 
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• Judiciário 

• 

Devem ser tomadas medidas para assegurar uma reforma do judiciário. que o transforme 
numa entidade capaz de julgar e punir os responsáveis por violações dos direitos humanos . 
Deve constituir prioridade do governo o reaparelhamento e racional..i.zação do sistema 
judiciário federal e dos sistemas judiciários estaduais. a fim de aperfeiçoar a prestação de 
seniços e ampliar o acesso da população à justiça. Ampliação do horário de atendimento dos 
tribunais à população, com o estabelecimento de plantões permanentes de 24 horas . 

Si~1ema Penitenciário 
Penas alternativas à reclusão para os delitos de menor gravidade e liberação urgente dos 
detentos que já cumpriram suas penas. A pena de reclusão tem sido repensada em todo o 
mundo como forma de reeducação dos indivíduos que cometeram pequenos delitos, uma vez 
que, ao contrário, tem contribuído para inserir o infrator num sistema que favorece, quando 
não aperfeiçoa, a reentrada na vida criminosa. A tendência atual é a de obrigar o pequeno 
infrator a prestar serviços à comunidade, liberando as escassas vagas do sistema prisional ao 
criminosos de maior periculosidade e evitando a ocorrência da "criminalização", que ocorre 
quando o infrator de pequena periculosidade é colocado na convivência com os demais 
criminosos. 

Para evitar incidentes como o ocorrido durante a rebelião no Carandirú, onde 111 detentos 
morreram, seria conveniente instituir a proibição do uso de armas automáticas no tratamento 
de distúrbios nos presídios e delegacias. 

Considerando que o an.28 da LEP estabelece que o trabalho prisional terá também finalidade 
produtiva, o trabalho prestado a empresas privadas poderá ser regido pelas normas da CLT. 
Em contrapartida, o poder público pode proporcionar algum tipo de isenção de encargos às 
empresas envolvidas, como forma de incentivar a contratação de detentos pelas empresas. O 
trabalho é também uma forma do preso contribuir para sua subsistência e readaptação à 
sociedade. Neste sentido, poderia-se ampliar as experiências das colônias industriais e 
agrícolas já existentes, nas quais pane da renda dos produtos revertem para o preso e para 
suas vitimas. 

3. Propostas para Implementação a Longo Prazo 

• Educação para os Direitos Humanos 
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Criação e fortalecimento da programas de educação para o respeito aos direitos humanos, 
principalmente entre os agentes públicos responsáveis pela P.roteção e promoção dos 
direitoshurnanos, particularmente nas forças policiais, mas também nas escolas e locais de 
trabalho. Estes programas devem se dirigir prioritariamente a grupos de pessoas com 
maiores chances de se tomarem vitimas de violações dos direitos hwnanos, corno é o caso~ 
crianças e dos adolescentes. das mulheres, dos negros e dos indígenas, a fim de contribuir 
para a informação dos cidadãos sobre seus direitos e deveres . 

• Polícia Comunitária 
Introdução e avaliação da experiência das "Policias Comunitárias", cuja filosofia visa a 
aproximação dos policiais com a comunidade. Adicionalmente, pode-se pensar na 
implementação do modelo de Polícia Interativa. cujos parâmetros são a atuação de scl'\iços em 
conformidade com determinações de conselhos comunitários e a efetivação do policial como 
agente de proteção dos direitos individuais. 

• Direitos Chis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais 
Expansão e consolidação dos direitos civis. políticos. econômicos. sociais e culturais. e da 
participação política dos grupos tradicionalmente excluídos ou marginalizados na sociedade 
brasileira. 
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FA!!ERJ 
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20060-080 Rio de J;nei r0/RJ 
Tel. 22H586 

Gr, Hulbr.r - Ed ucaç[o fndíg ena ( 
:i/c 
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2072 0- 23 0 Rio de Jen.iro/~J 
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Comissão Justiça e Paz de Teresópolis 
~/r ~ snc~etari, 
R,,~ Roberto Ro~a, 489/C.asa 11 - Ti j11r':i. 

2~97H ' O 'reresópol is/RJ 
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CPO - Cor,, issão P~stora l Operãria 
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CRDIK - Conse lho Rstadual dos Direitos da Kulher 
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R111 ~ó:,[,o, 12P/) !2 - r,,nrro 
200'.P-W, Rio~? Ja!!PiM/RJ 
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CKNPLA - Cent ra de Estudos e Pl anejamento 
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Td. 

Co11issão Defesa dos Direi to· do Preso U 
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Av . Pre~i<l~ 11tc 1
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CDDII Rento I ub ião ,~ 
a/ r: Ttam:i •· i! va 
A·, . Rio !lr~nco, !56 /!33 1 - c~ntro 
20 040 -00 ij Ric de Janeiro/RJ 

CDDIJ João Cândido ~/ 
1/c Rasime re Carias 

( 

R11a Alfredo Back~r , 15 - Cr ;,.r1i:ho · 
25 0 0-210 D. de C xia /RJ 
-'l'el. 7?2-044R (~/r:. , ilvania) 
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N6 leo Di r~ itos Humanos Nova Fribu rgo 

R,1,1 A11g11cto .rir:,?]i, q~ 2q ~~d,.r - r:er:!:r0 
2~6! ! - !íl~ No•~ Fr'½ílrto/RJ 
T~l. 

N6ce lo de Direitos H manos 
\J., ~.,C' i ,~crf:?rh 

/ 

....._ P. 1i<t _;1;, .. Jo_:·di~I Lt. 5 Q~. R4 - V, dos T0 le 
2 r~ D-190 Sio JJ~o de ~eriti/R! 
'fo] , 

OAB /RJ - Comisaão de Direitos Hu manos 
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!:, , 'J,;], n,;1,~r;i. 1 2!0/6Q ,rdH - r,,i~te l0 
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R1i:1 ~'l ,!6r~-. 1 !10/502 - C•nrro 
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Te!. 292 -313 2 R~mal 375 
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250 ª0-000 D. de G:ixia ·/RJ 
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ll11:\ Dei i r. :i bral , .lfi - renl;ro 
2854 -000 Carrl ei ro/R 
r~ i. 
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~!~ ~ ~ecrelaria 
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Relatiria do Encontro Estadual dos Direitos Humanos, realizado no dia 30/3/96 no Sindi

cato dos Químícos em Caxias, rua Tuíuti, 173 bairro 25 de AgÔsto, Duque de Caxias - RJ. 

Participaram as seguintes entidades : CDH de Nova Iguaçu : Azuleicka e Sada; Bento Ru

bião: Alex; Denise e outra~ pessoa$. ; Volta Redonda; CDH de Petrópolis: 2 pessoas; CDH 

de Caxias: Pedro: CPT RJ: Maria Amélia; CUT RJ: Vanda; IDACO: 1 pessoa; CCAP: Fábio. 

Pauta: 

1. Informes e discussão sobre IX Encontro Nacional do .MNDH 

2. Di:.scussão e deliberação sobre estrutura do .MNDH rio estado do RJ 

3. Discussão e deliberação do plãnejarrento/96, com base nas deliberações do Último En

contro do Regional Leste I 

4. Informes e encerrarrento. 

- Inicialmente, Alex deu informes sobre uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, 

no dia 26 e 27 /4 em Brasília. Disse que a entidade que queira partici•par terá que arcar 

com as despesas. Tem uma comissão organizando o Encontro, cujo o telefone é: 
(061) 318-2170. 

- A seguir as pessoas se apresentaram. 

- Alex deu informes sobre o Conselho Estadual, o qual esta fragilizado devido a saída 

de algumas entidades que haviam assumido compromisso com os programas propõem que se 

forme uma coordenação com 3 entidades para assumir a dinamização do estadual. Informou 
~ \L v'VL o...-1.A. e__,. 

que sua entidade Bento Rubião está com di f iculdade de assumir o ônus da sub-'Í'e..:&tem. do 

estadual. Sada concidera que antes de qualquer iniciativa, deverá se t entar d1amar a 

companheira..j-rue se afastaram. 

- Informes sobre o IX Encontro Nacional, Azuleicka, Alex e Fábio se inter calaram, pa~ 

sanda os informes sobre a dinâmica e deliberações do Encontro do MNDI-1, r eal izados nos 

dias 29/2 e 1- 2/3, fevereiro e março respectivamente . 

- A seguir , discutiu a reestruturação do estadual, Azuleicka e Alex colocarnm as difi

culdades do esta.dual em dois aspectos : a ausência de algumas entidades e a ques t ão fi -

e nanceira: se marca reunião e as pessoas na.o comparecem. 

- Na discussão foram colocados as sugestões: faze r visitas as entidades pa.n.1 rnot i.v1.-las 

a voltarem, desenvolver programas de ações em t emáticas que se jam comuns, rnandél:r mat -

rial do, .movimento, buscar cooperação naquilo que as entidades podem contribu i r. 

- Volta Redonda informou que o grupo refletiu a necessidade de voltar a participar. 

- Petrópolis também, fizeram uma reunião e decidiram voltar. 

Após o debate, Alex se colocou dizendo que conconrda em se fazer uma nova reunia.opa-

ra motivar a participação. 

- A reunião ficou marcada para o dia 25 de ma10 de 1996, das 9 às 13h na sede da ClIT 

Av. Presidente Vargas, n9 435 239 andar, Tel. 221-5324 com Wanda ou a Secretária Angel_i 
na. fgr::">, 
- CDmissão para organizar o encontro : Alex, Pedro e Vanda. Ficou decidido/&om o convite 

irá o documento de avaliação do MNDH. Vanda se comprometeu em tirar as cópias pela cur. 
Para reforçar a presença cada região irá contactar com entidades que conhece. 

- Ficou marcada uma reunião da Comissão organizadora pra o dia 14/5/96 às 14h na 
da CUT. 

Informes;-

sede 

~ 

- Alex informou sobre a morte de Maria Olinda do CDH de Curiacica, E.Santo, faleceu v1-



• 

tima de acidente. 

- Solicita que as entidades mande carta ao Centro lamentando a perda da companheira. 

- Fábio informou que está indo trabalhar na CCAP RJ onde ficará instalado o Banco de 

Dados do MNDH e que a CCAP ira contribuir com R$100,00 (Cem reais) mensal para o Banco 

de Dados, bem como assumir as despesas de manutençã.o dos equipamentos utilizados. 

- Maria Amélia informou que nos dias 9 e 10 de abril no RJ haverá manifestaçã<_) _dos . Sem --~,,... 
~ - r.,,.__. (.....e '.,._/ ~ ....._....__ ! ..... ?[--- -Terra, Terra trabalho e Teto. Informou tambem que esta sendo organizada ~ erra. ~ 

- Alex informou que o Conselho nacional do MNDH pede para os re~ionais discutirem a con 

tribuição financeira para o Movimento. Informou também que a UERJ fez contato com o 
Movimento em breve será marcada uma reunião. 

Sem mais, encerrou-se a reuniao. 

Duque de Caxias, 30 de março de 1996. 

Azuleicka Sampai o Rodrigues. 
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Relatório Sintético do Encontro Nacional do "M'JDH: 

Data: 29/02; 01, 02 e 03/03/1996, em Brasília 

Tema Central: Violência no Brasil Neoliberal 

Desafios e perspectivas para os Direitos Humanos 
Local: Contag 

Dia 29/02/96: 

Abertura oficial na Câmara dos Deputados, plenária: Ulisses Guimarães que é na Câmara. 

Pronunciamentos , :tvbvimentos parlamentares, Entidades nacionais e internacionais. 
Entrega do 9 9 prêmio do "M'JDHS, a comissão dos familiares dos desaparecidos políticos: 

''Tortura nunca mais" na pessoa de Suzana Kenger Lisboa. 

Almoço na Câmara às 14 horas, visita livre a parlamentares. Volta a Contag. 

Após o Jantar: 

.! 

Exposição do Plano Nacional de Direitos Humanos do Governo Fernando Henrique, elaborado 

por Paulo Sérgio Pinheiro. 

A seguir, painel sobre o Neoliberalismo desafios e perspectivas para os DH. ExpositQ_ 

res: José Geraldo de Souza, prof. da UNB e Roque Grazziotin do Conselho Nacional. Se

guindo de debates . 

Dia 01/03/96: 

manhã: Trabalho de grupos - Temas: 

01) Gerenciamento e Administração de Projetos - assessoria: IBRACE (Irene e 

Romoaldo) 

02) Formação e Sistematização da Praxis - assessoria: CDDH de Caxias do 

(Roque e Mariza) 

Sul 

03) Comunicação Interna e Externa do MNDH: Um desafio ao 4 9 I o der - assessor iJ : 

CDffivIP de Natal e Aylma 

04) Mulher - assessoria: União de Mulheres de São Paulo e Cfemea 

05) Negros - assessoria: Geledes-Instituto da Mulher Negra/SP 

06} Criança e Adolescente - assessoria Francisca da Silva e Alex Magalhães do 

MNDH 

07) Saúde - assessoria: MJPS 

08} Solo Urbano - assessoria : Graça-Regional Sul II e MNLM 

09.) Política de Comunicação - assessoria: Dermi Azevedo - Secretário Nacional e 

INESC 

10} Questão Agrária - assessoria: Domingos Dutra - Dep. Federal e Gilberto MST 

11} Questão Carcerária - Pe. Chico - Secretário Nacional 

12). Attiaçãó nos Espaços Irts-ti tucionais - assessores : Pedro Wilson "M'JDH, August_i 



no Veit - Assessor Parlamentar e Mariano - Ouvidor/SP 

13) Violência - assessores: Fennino Fechio e Dirnas Neves 

14) Banco de Dados - Eduardo Loureiro e Socorro 

Plenária - apresentação dos trabalhos de grupos, virá no relat@rio final. 

Parte da tarde: continuação da plenária. 

16 horas - Painel - apresentação da avaliação realizada pelo MNDH e CESE 

- Aspectos políticos interno e externo, Balanço do :MNDH, Programas nacionais. Exposito

res: José Carlos Zanetti (CESE) e Oscar Gatica (MNDH). Após a exposição debates. 

noite : livre 

Dia 02/03/96: 

Trabalho de grupo por Regional - terna, avaliação do Movimento e propostas 

e tarde - 14 horas: plenária dos grupos, debates 

16 horas: plenária final, encerramento, do Encontro 

Deliberações finais aprovada no Encontro: 

- Diversas noções, apoio e denúncias 

- Assembléia Nacional: propostas: de 3 em 3 anos e de 2 em 2 anos . 

Foi aprovado que o Encontro Nacional se realizará de 2 em 2 anos. 

Conselho Nacional: caráter-composição - Caráter político, deliberativo, implementados 

das deliberações da Assembléia Geral 

- Composição: 2 pessoas de cada 

Regional total: 16 conselhe i ros 

- Secretariado Nacional 

Ficou definido que serão 3 pessoas, sendo que um será o Secret ár i o Geral com a se-

guinte atribuição: articulador nacional e internacional, papel 1 olítico de :fal ar cm 

nome do Movimento, terá que se mudar para Bras ília, será deliber ado com um salár i o de 

R$1.000,00 (hum mil reais) por mês. As atribuições dos outros 2 secretários sera defini 

da pelo Conselho Nacional, o qual reunir-se-á 2 vezes ao ano. 

Programas aprovados: 

Prioritário, eixo do Movimento: 

1. Justiça e Segurança Pública 

2. Políticas Públicas 

3. Racismo, genêro e discriminação 

Para desenvolver a política de fonnação e comunicação, será criada pelo Conselho e 

Secretários - grupos de trabalho. 

Processo Eleitoral: 

Nomes indicados: 

1. Roberto, do Rio Grande do Norte 

2. Salvino, do Rio de Janeiro 



3. Dennir Azevedo 1 de São Paulo 

4. Oscar Gatica, do Espírito Santo 

s. Augustino, da Coordenação do Movimento Nacional de tvteninos de Rua 

Roberto retirou seu nome, Dermir Azevedo retirou seu nome para apoiar o Salvino. 
Foram eleitos: 

1. Agustino 

2. Oscar 

3. Salvino 

Dentre os 3 Secretários a Assembléia votou o Secretário C~ral: 

Oscar - 00 votos 

Augustino - 39 votos 

Salvino - eleito com 44 votos 

Após encerrou-se O 99 Encontro Nacional do MNDH. 

e Brasília, 2 de março de 1996. 

Azuleicka Sampaio Rodrigues 
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MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMAHOS <' nrns <.' nmprmhdrns do MND l 1: 

Hpús a n.':aH,.m;ifo do iX i(numíxo Nado1rni de l)in)ito:·· 1 inmano", 

onirri,lo ('Jll Brnsílin , 1h~ 29.02 1, 03.03 ;rns:--m! n.s , 1J11 qun! pm1id;~arnm n.·;H"l'S\·1dimfr-; l!c 

,, ,:aliidiulcs de nosso csü1do, for.-sc ncccss1,1·io nm monu~nto d e n~\lfiss,~. ao .:onjnuto elas 

cntitl;-iclcs de dkciC.os humanos, dos rcsultmlos de tal ,:nronl.ro. hem comn. de disn,~;s:\o 

dos cl ,~sdohrnm,!ntos do mesmo. 

De onlrn lmlo, o M.NHfl no cslad~, tlo IU 1inxisa cfo;rntir t ) ,:dfoir 

<,tH 1•ll~•w_jnm,~nto 1•in-11 ,. mm tlt1 1~>?6, hem como a sH:, ,::tntl.10-a inkrnn, 11km •h~ m1ln1s 

•1ucsUks •11ui t~sk.imu 11i1s,md11 pelo din-a-dia ti.1s eníidacks füimi.t· e, ..:m t!nai, ~ia h,ia 

pdns tHn~itns humanos. 

Ncsi-a, sm,folo, ,~stamos nmvor:mdo a pdmdra r~união csl,Hilrnl do 

lVlNDU de !.996, a cprnl sc-1·{1 rcali;r,mla clia 30/03 prúx.imo (Sithailo), d,1~ 15 ii~ 18 lrnrn~;, 

no Sindicato cios Químicns de ])mp1c ,te Caxias. sil:n 11 H.m, Tuiuti Jlt!·f ]3. irnirro b ,Uc 

,\gosto, com a scí?uintc pauJa: 

15 :00 hs - i\h('rhll'~I "-~ Apr"scnt.m,: iío 

i~:l~ hs- lnl'oi·mcs edisrnssílo sol rt~ o IX t~monh·o N,Hion,,t do MNIHI 

1~: 15 h 'I'. - Di"-rnssí\o e ddihern\ftO sohn~ ~~s4.rnlnrn 1lo MNDll n11 ~:simlo 110 IU 

1.7:00 hs - Oiscossfío e ddihcnu,:fío do 11hmc.iimH~u(o/%, (Olll hn '..1: nm: 

dt·Ubcrn\·ilcs 1111 {lltimo lfm:ontrn cio Hs!l,ionitl l.,i:s tl' l 

18:00 hs - Jufonm~s fürnís e Cllt.:ClTiUll\~llUI. 

Partiri1>c ,kst., n:1mi~o. ,~ l·mwoip1c on!rns cnti i ,uh::; i1k 1hli. · :11 .is 

com:, lub1 pelos didt.os lmnumos. iwra 4p1c l~•9h sc_ja um ii.w i ~C ,w: ni,:o. · \; 1lc • M~•ptisb :,. 

(l·m tcm1,o) ac:csso ao local d.o cnrnntrn: J o Ccntni de Caxills, passando-- ~c pda Pr:,ça 

Rohc11.o Silvcirn. omh~ fim o Fonun e n m1tí~a l>rcfoitnra. st~guir pda Hna Con1lc de 

Porto Alegre; no 2!~ vonto de fluibm; Ht,ús a pni,;a fim o tT1,u;mncuto rnm a Rna TuiuJi, 

loc,11 da rem1i:\11 . O mcllw1· poJ1.t 1> 1le rcfod~nd,, é ~, TF.LKR.I, cpu~ fie~, 1~m frcnl(' ao 

crn.iamcnt11. 
SCN - Ou ._,dra()rj _l)loco ''/\" - l.:d . \/en:incro '.1000 - ,."/\nilm :;,, J;,';tl/ 1111H, l)ll\ OO', :,r, ·1 // '.,'l' l '. \/ 1 :iv \ ' l )\t 11•·,•.1,1 ;.' .", -i l 'i"i 

C IT 70 7 1:: -'. llJO -l\1:1•; i\1:i I l i llr ;-, '. ;il 
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CAMPANHA NACIONAL PELO FIM DA EXPLORAÇÃO, 
VIOLÊNCIA E TURISMO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

Prezados Companheiros, 

A equipe de articulação nacional da Campanha pelo fim da Exploração, Violência e 
Turismo Sexual contra Crianças e Adolescentes esteve reunida nos dias 04 e 05 do 
corrente mês realizando a avaliação do primeiro ano de trabalho e o planejamento 
para 1996. 

O relatório avaliativo está sendo elaborado para uma publicação que será enviada a 
todos até a primeira semana de abril. Nele estão contidas todas as dificuldades que 
tivemos, mas, felizmente também muitos avanços e resultados. 

Um deles destacamos aqui tendo em vista que a experiência nos apontou um 
redirecionamento da estrutura organizacional e que entendemos ser necessário 
anteciparmos a discussão com base nos acontecimentos que se multiplicam nessa 
temática, nossa participação e grau de inserção. 

A proposta inicial de funcionamento através da articulação de Regionais deixou de 
ser necessária se levarmos em conta dois aspectos básicos: 

• a articulação através de regionais exige a manutenção de escritórios base em 
cada região e pessoal à disposição para atender as demandas - isso implica em 
altos custos; 

• a campanha em sua fase inicial recebeu um número muito grande de cartas de 
adesões, numa demonstração clara do quanto esse tema está sendo prioridade 
para todos aqueles que tem compromisso com a mudança da realidade dos 
meninos e meninas do Brasil; 

Esses dois pontos nos deu a certeza de que poderemos trabalhar esse ano a partir 
das entidades que aderiram nos estados e no relatório que estaremos publicando 
procuraremos discutir melhor como estamos pensando a nova estrutura. O que 
queremos é encontrar uma forma de desenvolvermos ações articuladas, mantermos 
uma rede de comunicações permanentes de modo a garantir o processo de 
participação e democratização das informações junto às entidades que aderiram à 
Campanha. Informamos que o CEBRAIOS continuará sendo Secretaria Executiva, 
permanecendo portanto o seu endereço e telefone para correspondências e 
contatos. 

Nesse momento queremos lembrar que o ano de 96 terá dois eventos extremamente 
importantes para a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes: o 
seminário latino-americano que tem o CECRlA/DF, MNMMR, UNICEF e UNIFEM 
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como entidades organizadoras e que acontecerá no mês de abril e o Congresso 
Mundial que acontecerá em Estocolmo/Suécia no mês de agosto vindouro. 

Como estamos acompanhando a organização do seminário latino-americano, pois o 
MNMMR faz parte da articulação nacional da Campanha, sabemos que praticamente 
todas as entidades na área da criança, que atuam no país, foram contactadas pelo 
CECRIA/DF e convidadas a participar. 

Quanto ao Congresso Mundial não sabemos ainda quem estará indo. De nossa 
parte, somente agora tivemos acesso ao processo de escolha fazendo inscrição das 
entidades da articulação nacional com prazo praticamente vencido. Sabemos 
também que o "Comitê das Américas" é quem irá fazer a escolha dos que estarão 
participando do evento. Estamos aguardando confirmação. 

No entanto o Congresso mundial em Estocolmo exige que tenhamos propostas a 
apresentar. Assim sendo queremos convidar as entidades que se filiaram à 
Campanha e que estarão participando do seminário, para entrarem em contato com a 
representante da Campanha no referido evento, Jussara de Goiás, para juntos, 
viabilizarmos uma reunião onde cada um possa apresentar as propostas tiradas em 
suas entidades, municípios ou estados, de modo a elaborarmos um documento de 
propostas da Campanha para Estocolmo. Mesmo porque o seminário latino
americano será também um preparatório e portanto estará tirando um documento. 
Nós, que aderimos à Campanha, precisamos ter clareza para propor. 

Aguardamos portanto o seu contato e desejamos a todos um ano novo cheio de 
realizações. 

W .011<.~"",cl,o 
~i~ Felizardo o 
SECRETARIA EXECUTIVA 

Brasília, 05 de março de 1996 

MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA - MNMMR 
INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS - INESC 
MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - MNDH 
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT 
SERVIÇO DE PAZ E JUSTIÇA - SERPAJ 
MOVIMENTO SEM TERRA - MST 
VISÃO MUNDIAL 
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Nova Iguaçu , 02 de fevereiro de 1996 

Alex : 

Com relação ao doc:umento que voce mas mandou solicitando 

nossa opinião , com relação quanto a avaliação do Estadual . 

Estamos de acordo e autorizamos enviá- lo ao Nacional . 

Peço-lhe conf~rmar o dia da reunião do Regional . 

Abraços e bom f~m de semana . 

Centro de Dire1:tos Humanos de N. Iguaçu 
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F.roJeto Ikgt na.l Le}tt 1 do I-/!NDH ·· 95 

Complemeutaçrío do docuru~r t3 Já errvtado à CESR 

Ref: couiextunllz.açto da w~ c&tlu o do MNDH r!o RJ 

O processo avaliativo do lv1NDH, ora em curso. foi multo ti z o 

ltNru1twnento o na nnáliae dos c!ificuldcdeH da !U1iculaç1!o no Rio de J .ciro. D

realizadas junto a representantes de instituições chaves nesta questão e doe debates oconidos 

durante os dois Encontros Regionais de 1995 podem-se extrair os· principais fatores, internos e 

ext~110s oo MNDH, qui, co11U1buem para o atual pcrtil de sun preaooça e ntuaçUo no 

est..tdo do Rio de Janeiro. 

Snpondo os dndos acima como conhecidoo, elidamos q e veri! .. C • 

o <lo 

ruo de Janeiro, a exist~cio de múltiplos movimentos sociais que identificam-se pe!n luta ~ r i 

dog direitos humanos. O MNDH é. neste estado. no máximo. um destes movimentos. ou s j 
1 

aglutina uma parcela de instituições. asso dações e e;upos em geral que levantam da 'andei, a. 

Isto. em primeiro lugar. aponta para uma pulverização dos movimentos soei-is com um:i m t:..11 

identidade. fenômeno bastante recorrente no contexto s6cip-po1ftico cu.riccu e fiwnin 

diagnóstico demandaria longas considerações. Em segundo lugar, indica a fragilidade da 

articulação no Rio de Juneiro. jâ ue é reduzido o numero de entidades que se responsabilu.un 

pela mesma no estado, comprometendo seu próprio caráter, em outras paiavras. 11~0 existe um 

movimento, no estiito sentido da palavra, ma.s apenas wna reunião ou pequem rede de eJ.tidad~ 

que trocam algumas informações. admini.8tnun questõ~ 'internas à vida do MNDIJ;. e 

~ 1L'llluulme11tt:- purticipmn ou orguniz11111 dcit1mirHHlut1 ntjvidoclc:11. 
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Tal situação não é nova. já que lutamos con1:rn ela já há alguns anos, p~·o 

111e11oa desde 1992 pode.-oe dizer. Em suma, h8 desatioe que chamnrfan: _,ãJ exkmo11 .fNDH 

RI, relntivoa n cortju11t1rru doe d!reitos humanos no oHtnco. eobro a q1! 
~ 

/ ~ 

nbrace esta questi1o deve. necessariamente. se posicionar. O MNDH. no c:o.tmrto. , 

en1hntar este desafio, precisa também, urgentemente, enfrentar o desafio interno, qual 9e; 

dar mlliB .c.onsiet~ncia a wticulaçllo do pequeno grnpo de entidades que com el j 

comprometid2.s. bem como consolidar a aproximnção daqucla.s que 

e17entualmente. Tal passo representaria o ponto-de partida, o trampolim para ações 

e conectadas com nqueles primeiros desafios que rnencions.mos. 

Para situar melhor qUEm faz J.\fNDH no EStado do IU, n coo ene.çã 

nf : d ... ~taduol elaborou um quadro. ilá mais ou menos 1 ano llJiáa. que di.stiogUÚ!.-

participação:-forte, médio e fraco; sendo certo que as entidades que vêm carregando o-o ~ se 

responsabilizando) o urticuloçllo no estado llo aquelas de p tidpn o fi rte, ' <LO grupo édi 

\ 
participam eventualmente. e as do grupo fraco ~o praticamente i:gad.us - SE:ií 

comunicação. Os três grupos seriam compostos, com base nas atividades de 1995, da seguinte 

fonua: 

'1 - PARTICIPAÇÃO FORTE - CDH de Nova Iguaçu 

- CDH Bento RubiãotRJ• 

- CDC A Dom Luciano Mendes* 

' - Centro de Cooperação e Atividad_es Populares - CCAP 

· Projeto LegnJ / lBlSS"' 



• 

Trata.'11-se, umim, de entidades com pe;-fü de as.w::s:m.a (e:r.,e ;to e, 

CCAP, que conatitµi coop ativo popular), dispo11do de boo 

proflrrnlounl, Rodlod1rn nu cu 1ital (m cuda1.1 com ...... ) J\1; tr~1:1 p n 
., 1 • 

Igreja, sendo uma delas ( o CDCA Dom LLmano) desdobrrunento o trab i:lo eoc,.cl !Li. 

Fundação Sãu Martinho, mantida pela Provlncia CfilTileli!a.11a_ AB cfu2.'l 

do MNDII prottcnmt:Hh'l desde suo fundnçno, enquanto ns réStan ea · egrmmi a p ~ <! 99 . 

IT - PARTIC.IPAÇÁO MEDIA - CDH de Petrópolis 

- CDH de Volta Redonda 

- CD_H João Cândido/ Duque de C 

- CPT/RJ 

- Ceil!rn de Articulução de Pop 

- MST/RJ 

-IDACO • 

-..AJUP ---
- OAB/RJ 

. Prngrama Direitos Humdos em Cadeia 

1 
- Instituto de Pesquisa em Culiura Negro - lPCN 

- Gmpo Pela Vidda 

. Movimento Nacionnl de Meninos (as) de Run/RJ 

Trata-se de um gmpo heterogêneo: ha7endo CI.IB!.: ceg <le p :·!icip11 . o 

dentro deJe próprio. É compoBto de algumas enti<lsdes também histoncas no .MNDI:I. o o rns 

que dele \~eram se aproximando, porém rom muirns, idas e vindas. No ent6l1t , t.mtlt': • e d 
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entidrrdes que fazem parte do círculo de coIDllilica~o mais estreita do W..ND.E no HJ. com quem 

oe nrnntém uma periódica interfoc~o. 

lll., PARTICIPAÇÃO FRACA• M noate grupo um cnom1e cúm ro da entiw:uioo, cu· m "çÇô 
/ ~ 

se1ia por denrn.ia cs.nsativa.. com quem o MNDH se com~spondeu convid~do paro. su .... CJ tivitlud~· 

ou piocurnndo estreitar suas relações, em função da expressivid!lde da atuEção ch!.'.3 me 

cnrnrn doa direitos humanos. Por1Si11, trntururn-sc de con!atow co1 retono e2cc.:J 01..i nulo, ~ 11 ~ 

pela qual têm as mesmas ficado. por ora. em 2o plano nas artiCUIBções no estado. 

Por fim, registre-se que. apesar das dificuldades existentes. te. tiv 

0afrentli-laa produziram algurui resultados que merecem ser registrados. No toca:nte exp! siva 
'· \ 

questão da violência no Rio de Jan~iro, que provocou a intervençã(l de tropas IIlii.ii:ares, nu 
.. 

cluuuadn Op~raç&o Rio. uoa primeiros meses de 1995. e que fumou-se corno qi1e:súio cen u n:i 

pauta não só de direitos humanos mas do cenârio poHtico flumi.11eilfle, o :tvJJIDH, refl · o 

grande mobilização daí aavinda, desenvolveu, através ele algunln.s de SU!l.8 entidàdes, !.!!1.!!: prim~..ril. 

' experiência de monitoran~·~r to ~ açõeB de segurança públicn.. r.corrrplli..U.13!ld d.e_ ~. ci" • J 

vio!ações e colaborando para a ~urnçifo das mesmas. :igindo em egtreiru ,i.rticuhl. ""º e & 

Procuradoria Re3!onal dos Direitos do Cidadão, seçãb do Mm.istério Púb!i~o ::-edm ry,Ja 

I 
forneceu importante apoio para esta empreitada. Neste contexto. o Nll:fil. tem ue ~c,~c .. do d'l 

fonna critica a respeito da polltica estadual e federal de segmnn.ça pública. àl. fo.t1IU1 e .... 1ên 

sendo executadas. visando uma reorientação das ~esmas pnra que se • dequem às normas _:ie 

visam assegurar os direitos do cidadto. De outro lado, o Pro·eto Banco de D.uic~ sob.,e: 

vlo/Jnda crJmmaJ1.r.ada, em desenvolvimento no estado, oportunizou o trabciho ruticull\d , e 

ul.gum1rn entidades. que compuseram ums especie de coordenação do Projeto. e que COI.i.V r ·,'llill 

esforços na montagem desse acervo, com vistas a que yenha a subsidiar furur-ill3 ações políticas. 
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Com base em tais coI1Biderações. e outras_ que fo 

oltimo Encontro do Regional Les e 1 , é que juFJtificam-se e enqundrnm-se llB priori& 

Projeto submetido a CESE, reluti o ao nno do 1996. /\ primoirn d as, a u.ior 1ls , 
/1 ~ 

quatro progrnm!l3 de açi1o ru1cionalmente desenvolvidos pelo MNDH. no dese.J.volvim~to u 

Progrr n Justiça e Gegurançu Pública, refletindo o entendimento de que necesSÍ!lt.rnoa ~6 
1 
1 

di.spenmr nossos esforços em várias fi'entes, mas, nesse momento, escolher umn onde jli te.o.hnmos 

alguns avanços e onde se responda com açóes de excelênciü e wribilid de · ques 5e 

tmergencinis. A segunda prioridade, o investimento em capnc!tnçfio, pm11 e e no e aço do 

:MNDH possam ser aprofundados, na teoria e li! prática, os p · cipfil.9 desafios n hM pelos 

direitos humanos no Regional, dentre eles oB relnl!~oo à própri tem ·e d ~.

onde noa conectamos com a primeira p-ioridade. Por fim. fechmdo o cid , .!re 

púb...::u, 

suportadas e motivadas por Wll reforço na linha da articulaç!i e comt :- _o tr.tcrnas. 

principio e "Tun de todo o processo. Enfim, trntam-se de 

s:i11eratcame11t.e, e que, cremos, respondem a11 ~p~tn ·v 

Regional Leste 1. .... ..... 



~10 oe 0ane1ro. L2 de Janeiro de 1996 

Cara ~zuleicka, 

estou envianoo-te o documento em anexo, infor-

maçoes sobre o MNDH no Rio de Janeiro solicitadas pela CESE, e que 

irao complementar o ProJeto de 1996 do Regional. Peço uma opini~o 

• tua sobre o texto, para nào envia-lo sem contribuições do estado . 

Pe~o. ainda, que apos a leitura me ds uma ligada, ate semana que 

vem, me passando as suas impressoes. 

Uscar me falou oue a CESE tinha mandado um 

questionaria para nos do RJ respondermos, o qual estaria em seu 

poder. bostaria, entao, que me mandasses tambem uma copia deste, 

para que eu contira no que o texto em anexo ja responde, e o que 

precisaria ser complementado. 

No mais, estou aguardan□o uma confirmaçào da 

data de nossa reuniao regional, que deve ser dias 13 ou 14102. Fa-

larei com Pedro para ver se podemos realiza-1a · na S~o Martinho, na 

Lapa. 

~braços e ate a vista• 

,~~~~m~ 
ALEX FERREIRA MAGALHAES 

CDH Bento Rubiào 
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Reunião do Conselho Estadual do MNDDHS, realizada no dia 04/9/95 das 15 h ãs 17:30h,no 

IPCN, rua Mém de Sã, 208 - RJ. Participantes: Azuleicka, Alex, Célia do CCAP, Adriana 

do IBISS, Ana Mary da OAB~RJ. 

Pauta: 

1. ln.formes 

2. Encontro Regional 

3. Forum contra Violência 

4. Privatização do Estado do Rio de ~aneiro 

Inicialmente, Alex informou que enviou 39 convites para essa reunião. Informou tam

bém que a Última reunião do Estadual, não aconteceu por falta de participação, 

Seminário internacional em São Paulo, sobre "Teologia e Direito pela Justiça e Paz 

não se paga e as fichas são pelo Fax: 011-23947 aos cuidados do Sr.Dermir Azevedo. 

Azuleicka informou sobre os cursos: A Sexualidade Humana e Orçamento Participativo , 

promovido pelo CDH N.Iguaçu. Informou ainda que nos dias 01 e 02/9/95 se realizará a 

29 Conferência Municipal de Saúde de Nova Iguaçu no CDHs, cujo o tema e: Municipaliza

ção é o Caminho. 

Célia do CCAP, informou sobre as atividades dos 300 anos do Zumbi dos Palmares. 

Adriana informou que o IBISS encaminhará ofício ao estadual de DHS, dizendo que pre

tendem jogar força no programa de organização, no qual ficarão responsáveis Adriana e 

Sérgio. 

Alex informou que Bento Rubião, vai lançar campanha nacional contra despejos força

dos. Não elaborar um dociê sobre os despejos urbanos e rurais, e di~cutir as liminares 

de despejo e reintegração de posse. Disse também, que o Bento Rúbião, foi indicado pa

ra coordenar o Forum de Reforma Urbana, juntamente com a FASE, MUB de Caxias, FAFERJ e 

Lurdinha de Volua Redonda. 

Encontro do Regional - foi lido a pau~a do encontro o qual se dará nos dias 15, 16 e 

17 de setembro de 1995, no Espírito Santo. Ficou decid~do que no ponto sobre relação 

com o poder público, falará Azuleicka e Adriana. 

Os demais pontos ficou para ser discutido posteriormente devido a falta de tempo. 

O ponto sobre o Forum Contra Viol~ncia serã discutido no Encontro do Regional. 

Sem mais, encerrou-se a reunião. 

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1995. 

Azuleicka Sampaio Rodrigues 
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M.N.O.H. - CARTA OE PRINCIPIOS 

" (~1.J.i:\l'lt<:> m,:\i!:• n~':91•· .;\ i':I noite•,:, 
m·,·~ i 1, r ,., r· r· ff'lil ,·:, ~ m t;i i ,':\ 
nlii\f.11· · • ·~-, 'i,I II 11I " 

CD"HêldEr Cfflmara) 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 8xpre5so na atua~ão 
de numerosas grupcm que se organizam em tecia o pa l m, ê partF 
i n \: ~:-: !J I'' a n t: e d ,i\ e é':\ lll i n h a d ê'i\ d C\ p ('.) V ('.) b Ir ,:\ f;', i 1 • 1 r ('j • p <i•: 1 a e: D n 1H t: I" 11 <t ;·;í n d ('.~ IJ. íl'I ,i\ 
n ci v ,·,, ,;; oi::: i fl d i':\ d <,-: • l n i e i a l me n t c,;:: ~~ m p li•: n h a d o n ,:\ l u t: ,,\ p «•: l Ci f i m d ;,1, D i t a d 1.11·· :õ\ , o 
Movimente caminha 1acic a lado com os movimEntos popul a re ~ , É juntam 
crc$cem e SE fort~lecem na medida do avanço do proces~o d~ 

d~?OlC)C:nit: i Zc\(j.~\('.),. 

Em 1982 tem in,cic a art icula~io da Movimento Nacional d€ 
Direitos Hum~nos com ,:\ n:-~.:d i:.c~a,,;~-'\ci de) 1!i~U I En1:c:)nti··D N<:\C i clnrd .. Htlj<·?., 
('. I'\ ('. '. ('.) n t 1" é\ .... 5 ft f,: f:I t I" IJ. t u I" \:\ d ('.) é':t t I' ' a V e • d (❖: Cl i t () e<:> 1\1 i !:~ ~; i'i €-: s R f.·) 9 i Q n cl i s !-;-:' t: t) n 9 1·· e 9 ,·,,, 
dlver•~• snt idades de todos os Estados da Federação . O Movim~nto, 
•$tlmulaclo pelam reflexõ~s da Teologia da l .. iberta;ãc e peln w ~xemplos 
de unidade crimti qu~ as Igrejas da Amêrtca Latina tlm vivenciado ao 
lado do pavor persegue incansav~lmente a constru~ão da uma $Otiedad~ 

f'l"at:el"n~,, j1.J.1;;t: 1:,, 1 ivre: <:.: i~1u.al it:ãi-- iu .. 

P cw 1:1 b j f.~ l i V 1:11'' 

P crista, a~corre 

(;'.S,!:,c\ 1·1 ova t:w cl í,i)ll\ fü(:.,('.'. i "'1 > Vti·: Ir d i:\d l!l i , .. am e 11 t: r-:: 1·, IJl\li':\l'l H 

SGl.l e:: <:>MP,,. c>m I t'i'"º ·F und é':\mc-:-:n t: a 'l ~ <:\ ! i ~1111;- .;1 1-u111 o~ 

empobrecidos .. 

Dl~EITOS HUMANOS COMO DIREITOS DOS EMPOBRECIDOS 

.... " D n <:1 , . .l <·:·: t 1~ u e ,·,. fü ¼~ n h ('.) r· a t em 

tn€•:dc:,? 
-· T ~-: n h o inl'.:d o d~,: mn1" , •. e1· ,1 r-..: f om~'-'; 

ma S h () j € E' li n i~ O l)H'.)I" 1'' D 1\l <;l i S " " " 

oh aqui oh!, jã tem muito pâo 
ê\t1 u i d w: n t- ,,. o p a 1· ci\ ~ 1.1 e: n m c;: ,,. ;;, 

semana inteirinha. 
- Hoje a senhora nic marre 

e amanhâ
1 

pociR ser 9ue morra? 
- Não porque eu vou ~gir! !" 

CDiãlogo com uma pedinte) 

r:\ 'l 1 . .1 t ,·,, p 1't 'I n s D i , •. <·:-: i t: D \:i H u 1n ,,1 n n í:i e o til e Cj: o 1,.1. n n El 1" ,:\ s 1 .1 ,. , .. 1·1 tn <:> n e> m fü 1:, 
próprio descobrimento .. Afinal, 9u~ outro s8 nt: ide pod ~ t 8r a cir~mit ica 
1'' (:·'. l!> i s t !} n e:: i 1:\ d ,,\ !li n ,.,\ ~: õ e\; i n d l !.1 ('.:' n \':\ ~; e:· C) n l 1r ,·:\ ô b I" a n e C) i n '-,) "\ ~; () I" ·:> I::. d r-:: p o 1 ~I , 

9uru 11>ent ido raal ~~rrR~&ain os 9uilombn~. scnáo ~ con$tr1,.1.~ i c viva da 

:i. 

....... ... . ..... .. ..... . .. 
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" , 

l iberd~de pela milic do negro quE, escravo, s~ afirma hom~m ? A caminhada 
p (·l 1 oi;; D i t · e i t: o 1:, H u m l':1 n <:> m é ,·:, p r· õ p r i a l 1..t t a c:I 1:1 n <:> fü s o p (:l Y e:> , d o p (:, v o 
npt·imid<J .. 

Assim, e Movimento Nacional de Direitos Humanos nâ c pret~nd ~ 
substituir as lutas do povo, w muito menos servir cie agente 
i n t: f~ ,,. Ili<•:•: d i t, I'' i c1 cl it ~; e l ,:\ !i, 5 e ~; d C) m i n ~ n t <•:'. fü ,. M ,·~ s ,f' i ,,. m ~\ r ... s fí: r: e> 111 (:1 s (r t" v i (~ o , 
c~minhandc de mães dadas cem as organiza~õe s popular~s e sinditai s . 

A cnncep~io do Movimento opae-fu~ ã vis~c 1 ibera, e afirma 9ue 
os Direitos Humanos sâo fundamentalmente os Dlraito ra da s maioria s 
oprimidas, a partir da õt ica d~ssas maiorias. Va i altm de ~ di r ~itu s 
clissicos, ~ Inicia amua açfüu na defesa do prim~iro do m Oir~i to mn O 
DIREITO A VIDA, em ~bundincia R com dignidads. Por i s ~o o Movimento 
<:: <~: n t I" i·:\ 1 i ~•: c1 s; ui':\ v I s a o , a(;: ii\ e:> (':.' e o m p r c:> m i 5 mo r.: o m o r.-. <·:•: ~; p o 1 i e\ d <:> s em 5 eu~; 
direitosr porqua a nava mcciedade t a sccisdadE da 1 ibertaião 
fl 1.: C:) l l ü 111 i e {:\ , '!lo e i e:\ 1 , p C) l r t: i e \':\ e C l,,l 1 t l.l 1" \':\ "l d o fü Cl p , .. i tn i cl o~; " 

Para vivenciar integralmente s~us campromimsc s , o Movim~nto 
Na.e i onal de OI rei tos Humanos n<:>r- b~· i c\ ···1:H:-~ p ~:•: l c:5 mr.•r i.:,1.1 i n h~!i! p , .. i n e: f p 1 <:>s :: -

1 - RESPEITO A AUTONOMIA 00S MOVIMENTOS POPULARES 

Não diri9 i r, aprender com o povo, recummr a pr~pot@ncla e 
viver a humildade. 

Nic cair nc extrEmo de basismc, da idolatr i M a t udo o qu~ vem 
d o p ovo , ma 111 p cll" t: i i:: i p 11tr· ,~ i n e e n t i v ,u · o (~: x f:n·· <: r e i o d a (: I" r t i e a • 

2 - APARTIDARISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos dev e t Er c la r o o s e u 
papEl, suas 1 imitações, s ua identidade e nio dEix ar ·- me 
instrumentali za r peles Pa rtidos P01,ticos. A c~minhe ci a pelo s Dl r~ ito s 
Humancm tran s cede Qs intere mse5 part iciárias .. 

Na<:> c: 1·:\ i r· n u <? :-: t: ,,. 1-,: m <:> d o p u ,.- i 1; m t> .. A E d u e t\ 1;: ã o P ('.> 1 f t: i e: ,·,\ fü' a l i v r· e-:•: -

e c;c;,11 ~:i<:: i«-~nt:1-i opc;:í;io pc,r·t: id,nr· i.;1 é bãfüic ,,, ni,, fnrma c;: ~i<:> di:-1 po v o .. 

~J .... PLURALISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Hum~nos un E ~s dive r sas 
e: o l"I·. 0'. " t (·:-: s p (J l r t: i e:: a s • a m V a)" 1 iH i e o n e: f•' p .(; õ (~ s i d (/,' C:) l õ ~-~ i e:: iHi 0.' c;I (J ,.d: ,,. i n ;.;'\ f' ' i <)\ $ • 

Os grupom 9ue o compõem atu a m Em ireas diversas. A su a un icim ci e & a 
9arantia de ■ 8u compromisso com os empobrecidos. 

Não c~ir, portm 1 na t~nt:~qão fàc::il da 
Movimsntu numa seita. Nãos~ constrói e hom~m novo 1 

mem a vivfncia c0ncreta da d~mccracia. 

tr a ns fcrma; â o de 
e':\ n o v ,,1 m r,) e: i <~' d "' d r,: 

-- --- -- ------ -- - --- - - - - - - - - - ·-- - -- --- --~::::::::::::::::::11111,,,_,,_,________________ ----
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4 ... ECUMENISMO 

A luta p~lus Oireitc5 Humanos tr~nscendm ~m 
e<.> 11 f f:~ 111 !li i o 11 a\ ; fa <❖1 f~ H i !J G ,·~ p r- "\ t: i <:: ,.\ s i n e t•:-: r· a d o E e: u tr, <•:~ n i s 111 o .. 

Em verd~de, 1 n~ luta pela construião de um mundo novo, ds 
I.Ã 111 hl l'l (:)Vi:\ fü r.> C j /:! d ~~ cJ fl' q l.l (,;: S f,: f C) I" J a a IJ n i d 1:\ d E' d O fü (:: ir i 1;; t: ;·K e:):,:, f•:· l'l fi O C I'" j !i> (: fü C:) S 

1 

t: C> n e 1· · <•:: t: i -::.~ ii\ n d l:l • ê\ il, 5 i m , .::\ <-:~ N p <i•: 1·· i f.:.1 n <:: i a H.' e t,A m (,~• n i e: a b ,',\ 11t e-:~ a d a n ,·:, 
sc:>l i dar i •~1:h:\dv.. 

~i ... RE!:HSTeNCIA ATIVA 

Nâo cabe ao Movimento Nacional de Direitos Humanos c onduzir e 
p D V O <'l p I'' .~ 1: i e:: ,:\ f:l e:< t r· 1-:: lll i lii t ,.\ 5 ., I! i; l.l a D b r· i g i':\ <;; i':\ o <~ fj t i Ili u 1 ,·~ r' a 1r C·? fü j ,;. t C-:-• íl e: j :f~ 

ativa do pcvc para a ccn s tru~io d• uma sociedad~ VÉrciadElr~mente 
fr-t~l:r;.:rni:\. 

Nlc $R pode cair no imobilismo. O pcvc sabe como encaminhar 
melhor a mu~ luta~ qumndc recorre ã foria, nlo prat 1cm a vlcllncia. 

As ent idad•s e grupos part: icipantes do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos consideramo ■ todos emses princfpios orien tacic rum da 
DEFESA E PROMOÇ~O DA VIDA, Rm todom os seus nfyeis e, Em especial, da 
VIDA HUMANA .. 

Sent imc-no■ honrados ao no s compromet:~rmos com a ~c nstru~ão 
d~ um NOVO MUNDO, já wmbrioniric nos e ■ combrom do present e. 8 9u~ merá 
digna morada para e HOMEM NOVO. 

Mesmo que nos s a razio est~ja convencida pel~ ~vidén~ia d~ 
estarmos i beira da total~ iminente~ instantftnea demtruiiio , teimamos 
am afirmard O BOM SENSO LEVARA A MELHOR E O AMOR PREVALECERA. 

f assim antevemos 9ue~ 

~ a TERRA VOLTARA A SER PATRIMONIO COMUM r 
produtivo partencer6 a toda humanidade, sem 
<\\ l !J Ulllii\ ~ 

todo bf:·'. m 
d I s t i l'Hi'. fül 

~- t o d o$ t: rê';\ b i:\ llH\ r fül µ n à o h ave,,. à p o b ,,. <-Z· 1;; tH: m ,,. i e:: <:Hi ;: n à o 
haverã patrões n•m empregados; 

... a maic11•· honnRr'· i,,l s~r€\ SERVIR AOS IRMi:!iOS; 

- todos terão o necessàrio ã vida digna , prin c ipalment:e 
os impcsslbll itados para e trabalheµ 

"" t (:) d (:) fü t: i ,,, i':\ r Zi ('.) d \:\ n ,:\ t 1.1 1r Ci:.' ~.~; i:\ i:I p (•:•~ n e\ s (;) n (,,: i. '. (•:•: fü !~ ti ,~ i C) 21 V i d !:\ y 

~r.,:t'l<~f'ld<:> pf,'1.:~ c.c:>r1sC:•:r· v;;1<j: fü<:> dos t"(❖:c:1..1,,· su·:ã na t: u1•·a11~, nin~:11.1~i1n 
acumula~, ri9ueza e a natureza voltará a m~r a cie%p•nsa 
de t i:>de>!;; ~ 

3 

·· -.-- -· - ....... , . . ... . 
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h i·,1 v f.•! ,,. f:1 e o n ·P i ,·,1 n <;: a t•~ n t v· <,: a s p f:,: ~; fü r.> ,·,1 m <-? <:1 i;; a n i m a i ~j µ t ç) d e:> !ií 

6Erio irmãos, e a harmonia perdida d~ naturEza merã 
novamente alcanimdap 

···· ;;11~ P(,,•~füfüt:>i',11~ 

h;\b i t: o dr:-~ 
<:: C>nl p Q\ i )< tü> , 

estaria em constante treino para assegurar e 
se elevarem s~mpre mais alto no amor, na 

na bondade, na ternura E na mõtua 
e: amp ,,. <·i!<:-:n mão, 

- cs mais fracos e indeferucs 

.... ~\ v ~~ r- d <\\ d 1~ t::? a e:: o n ·f' i a n e; a s I::•: ,,. f~ o -(-' u n d {:\ m IJ,.' 1·, t: c:i !~ d a ~; r' ... : 'l i·,1 1;: ó <:!" fü 
i n t c-:? ,,. p e-: ~i fü <:1 ,·,1 i r:. , 

- todos viv~râo felizes e as festas &E mult ipl iearãc~ 

- a alegria será muito maior em dar cio que e m re c ~berp 

.... t: o d e, s t: E:' di o e o rrn t i (t n <:: i i':I <fo: q 1,1 <~ r.: a d a i n cl i v f c:I t..l t:> (• u m 
rasumo d~ humanidadm e, por issor todos lliÊ ment irãc 
efativamenta sol idiriom; 

.~ . 

•• t: e, d o r:; d i i,.t: l n ~~ u i r ã ci ú t., €1 m d e:, nH~ l , <·,· n u n e a nn:1 1 1;; o b e lll A 
sará chamado mal, nam o mal serã chammcio bemu • 

- nic hav€rá cifncia ociosa e Jamais lli~ dir-~ 9um a 
citncia t nEutra; 

- a vida serà a fonte geradora da palavrar da citncia, e · 
tudo que nDscer da vida a ela voltari para promavé-la~ 

- nunca maifü se falará de guerra, 

- as razões de coração falarão mais altcp 

- haveri tempo de sobra para se tomar conta da ami z adep 

- todos serão sonhadores E po~tas. 

1::: , c:1 u l':\ n d o i n t f,! r· ,,. <:> g ,·,1 d <:> s sob 1·· P ,·,1 s p r o -f' ,.A n d a 1!i 1" ;·\:::.:: i'i e i,; d e t: ,':\ n t: ;·,t f l:· , • 
de tanto sonha e de propósitos tio apaixonados, rerapcndBremos comam 
palavras do ccmprcmissc qu€ agora renovamos: 

HOJE E PARA SEMPRE 
NOS COMPROMETEMOS A 

SERVIR A VIOAI 

4 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

r~ :i ('l d p ,.1 r.\ n (:-' :i 1-- [I , j 4 cl (:-' ··' l.l 1 h CI d f ·' j </ </ ~'i 

Caros companh~iro responsáv~l pela entidade, 
a Mavjmenta dF J'ljrFitos Humanas no Fstado do 

H-i.o de .Jan(~ii-o, VE:,m d,~,-;,:mvolv(:,ndo, nr)s últimos doi•; ano•;, ativida·
des como: manitoramFnta das aç5es de SFgurança p~b1ica, banca dF 
dados sobre violência criminali~ada, discussio da questio da 
criança e adolescente com vistas a sua particjpação no CQNANDA, 
participaçio em campanha nacional contra desp~jos forçados, apoio 

, a articulaç5es na quFstãa rural e nos FVFntos rFlativos aos 800 
_,-:\no,; d~'? ?'.umbi, al<-hn d,-::.- ,,::.-•;ta1- avaliando 1.u11a po•;s ·í.v,-::.-1 int:,~Tv,:tnr;lio no 
~rncEssci de reformas constitucJcinais em cursei. 

Com a finalidade d~ coord~nar estas a~5es e 
constjtuir-se na instância política do MNDH ao nivFl Fstadual, foi 
estruturado, no ano passado, o Conselho ~stadual, composto de 9 
entidades escolhidas em assemhliia, a sahFr: CDH BFnta Rubiãa, 
A.JIJP, lBlSS··-Pn:>jr-tto l_r:~gal , . F'rogr ;1111a "Di.i-r-?i.to•; H•.tmano•; r-tm Cad(~ia", 
e TI H J a~"\ Cl e â 11 cfj ti() ' r. e A F' 1 e F ~. F' ' e n H N CI V a J g li"' r LI e (,i- LI p Cl F' E 1 a V j d d a 1 

,.~ s t ~? ü 1 t i. mo t (~ n d o ·:; o 1 i. ,: i. t a d o r •'? r: r-? n t r-::: m '"' n t e a <; u a •; 11 b •; t i t u i r;: ;{ () . ~ s t ~? 
C o n ~- f.'. 1 h o v E'. Ili se €-.' n e o n t r c"l n d ci m F n ~-"' 1 m E' n t F , E' m 1- e 1.1 n j êí F ~'- a b e r t a~- c1 n d E' 

se sociali~am as informaç5es e se f~~em os encaminhamentos neces
!:-\c~ l" j C•!!\ . 

Fm sua ~ltjma reuni~o, FITI 06.07.95, o Conselho 
avaliou a ne<:essidade de se comunicar direta e formalmente com as 
djreç~es das entidades compromFtjdas com o MNDH, a fim dF solicj
tar <:olaboraçio na linha de recursos administrativos, para garan
tir a sustEntação das atjvjdadEs qup vFm ciccirrFndo . Fspecjfjcando 
m r,::: 1 h rj 1-- , o r: () 1 1 •:; e l h o d r-? p a 1-- ou·- s ,.~ r: o m a•:; d i f i <: u 1 d a d r~ s d r-? r r-? r: u r <;os h u -
manos E materiajs para rápida i pfjca? comunjcaç~o FntrF as enti
dades - na convo<:açio de entldad~s, sistemati~ação e repass8 d8 
informaç5es, respcista as scilicitaçes de apoio qup tem chFgado 
,·.,- nft,11, a qualidade dr~ no,-;sa ai--ti.cul;:\r;.~\o, dr:,nti-r-? out,-os pr)ntos q1.t,~ 
o Conselho tFm procurado refletir, encontra-se na dFpFnd~ncia dF 
se melhorarem seus meios, isto~. ter-se uma pessoa semi-liber~da 
e com recursos materiais à sua .djsposjção para secretariar ostra
ba lho•;. 

Neste sentido, gostaríamos de ohtFr um posi
<:ionamento oficial das entidades, a respeitd desta soli<:ita~io, 
rFlatandci suas possjhi]jdacies de co]ahoração, a qual me~mo que 
pontual -:;erá valir)<:;a . Aguai·d:~mos r-s· •,t:a 1-,-::.-,;po.-,;t:a at,-? () f ·i.n;.~1 do mf.ts 
de .. Julho, devendo SET di1- igicla ao ,~JLIP, que centr·ali;.:,ar·á Fs,tas jn
formaç5es, na pessoa do Sr. Teodomiro (Teo) - tel 262-3406 -, sen
cl o j m p o 1· t cm t e s , e a s, o · p o ~- sd v e 1 , f. e j a e n v j a d a t a m h É' m p o r P s, c 1- j t o 
fax 2/22 - 1586, end Av. Beira Mar 2\6/40\ - cep 20.02\-060 . 

Aproveitando o ensejo, convocamos-lhe para a 
prdxima reuntao estadual, a se reali~ar no dia 05/08, as t4 hs, na 
Vi1a Alianç:.::, (Bangu), 1H1 s-,edf.' cio Pr·ojf.'to "Llnjão e La:rpr", do CDH 
B (·? n t: iJ 1:;: u l:>i \~ iJ <1=.: u a " A " , n o . 7 '.'5 > , () n d •~ a 1 é m d P. d ,~ b a tr:, nn o•; a s q u F..".; -

t5es 111€:'ncjonadas acima, estaremos nos Fncontranclo com os movimeh-
t .-:>'5 , : omun i t ;.{ 1· i. os lo,: ai. <:; . . 

SPm mai s , nos clPspedjmns ccim fraternais sauda
r,:i5,-?s, P.ITI nrJmí:? do Con ,;0:lhn F'.-; t,,u:lual drJ Ml\lfl\·1 At:r:>i;v:J.,~•··-unE~~-1 ·1-::.-

SCN _ Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000- 5° Andar - Sala 507 - Fone· DDI dc:155G -225-33~,14- ax: J.100 b 1 -22~7~{.é1 ~?)..,. _ 
CEP70 718-900-Brasília-DF-Brasil · ú) (?-}; 'kíl;,-7. 1ft "/7íf.i.l 

AI. FX FFF,I:-.:F J 1:::A MAGAI H?.ífS '1-(i ~(t; I ✓ • f'.-t-_,;(Cll .v.-'-"'.::> 
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Movimento Nacional de Direitos Humanos 

Regional Leste 1 - Rio de Janeiro e Espírito Santo 

Relatório do Encontro Estadual do Rio de Janeiro realizado no dia 10 de junho de 1995, 

das 10h às l]h, no Sindicato dos Quimícos, rua Tuiuti, bairro 25 de Agosto, Duque de 

Caxias, 

Participarttés do Encontro: 

Fábio Gama B.rown 

-:- Oscar Gatica 

- Silyana C,O, Silveira 

A.na Luíza Souza 

- Os mar B.arce los 

Amazir M9 Oliveira 

- Celia Regina Barb.osa 

Generosa da Silya 

- Alex F.Magalhães 

- Andréa Diniz 

- Adriana 

- Pedro Roberto Pereira 

- Azuleicka S,R,odrigues 

Pauta do Encontro: 

-:--

Banco de Dados 

Conselho Nacional de Direitos 

CDH João Cândido 

CDH João Cândido 

CDH - S ,G .. P. - Espírito Santo 

CDH B.ento 

CCAP 

CPT~-RJ 

Rubião 

CDH Bento Rubi~o 

IBISS 

IBISS 

CDH João cândido 

CDH de Nova Iguaçu 

1, Apresentação dos presentes 

Humanos 

2 1 Exposição sobre os Estatutos da Criança e Adolescente pela Promotora Ora.Ângela Maria 

Silveira dos Santos 1 de Duq_ue de Caxias, 

3, ,Deha,te sob.re o tema exposto 

4, Al~oço 

5, lnforIJ)eS sob.re os prog,ramas do MNDH e informes gerais 

• 6, Avaliação do Movimento em nível Estadual 

7 1 Encaminhamentos 

Resumo da Expç:isi;ção .da Dra. Angela Maria Silyei.ra dos Sànt-os 

Exposição da Dra, Angela sobre os Estatutos da Criança e do Adolescente: 

~. Os Estatutos da criança são um conjunto de leis quase perfeito, o qual coloca 

sociedade os direitos e deveres da criança e do adolescente. 

para 

"'"' É UIJlª lei de pril!leiro mundo, a qual e resultante não apenas da mobilização popular na 

ci9nal, mas guarda rigorosa consistência com a Convenção Internacional dos Direitos da 

C;i;iança e com a Constit.uição Brasileira, 

- Mencionou o Artigo 210 que fala dos interesses difusos e coletivos, sobre os quais uma 

Associaç~o poderá mover ação, desde que tenha personalidade jurídica . 

.,.., Explicou o que e Mandado de Injunção, 

- A Constituição Federal de 1~88 garante que todo deficiente tem direito a um salário 
.,. . 

mi n 1.mo , 



- Enfatizou que o Ministério Público ê um mecanismo de açao civil pública, e que por fal 

ta de conhecimento ou negligência não ê devidamente acionado, 

- A criança e o adolescente não são mais considerados um seres receptores da educação 

dos pais,mas UM cidadão em desenvolvimentq onde se usa o saber e as caracteristicas •da 

própria_ criança. 

- Deu diversos exemplos ocorridos em Duque de Caxias, os quais a partir da açao do Minis 

teria Público e pressão popular são alcançados alguns beneficias. Ex.: recuperação de 

uma escola pública. 

- Detalhou diversas situações ocorridas na defesa da criança e do adolescente, bem como 

colocou-se a disposição do Movimento, no sentido de consultas sobre como 

ações que resultem na defesa da criança e do adolescente. 

encaminhar 

Apôs a explanação da Dra. Ângela, houve um debate em plenária com o tema exposto. 

Após o almoço, retornou-se ao trabalho para informes dos programas do MNDDH. 

Racismo e discriminação: Célia informou que nao dispõe dos dados sobre o programa, devi-

• do à ausência de outros representantes que acompanham mais de perto. Tem havido pouca 

articulação, porem o CCAP está desenvolvendo um trabalho voltado para criança no sentido 

da alta estima. Zica, também, mencionou o trabalho com criança no sentido de valorizá-la 

e conscientizá~la sobre o racismo e descriminação. As entidades responsáveis pelo Progr~ 

ma não têm se reunido ficando o Ú'abalho ã· nível de entidades. Ex.: CCAP.Alex informou 

que semana que vem, virá uma pessoa da ONU que quer fazer uma reunião com as entidades 

para ter uma visao de como está o trabalho e qual a realidade politica com relação ao 

Programa Políticas Pública. Azuleicka informou que 2 entidades assumiram a articulação 

do programa, Nova Iguaçu e o grupo pela Vida. Houve várias reuniões, quando se decidiu 

fazer um questionário para as entidades, no sentido de conhecer a especificidade de cada 

uma no Programa de Políticas Pública. 

Dos questionários enviados apenas 10% das entidades consultadas responderam. Outra 

atividade foi o seminário realizado do qual saíram diversas propostas. O grupo pela Vida 

• por dificuldades internas, não pode mais participar e por isso não se tem tido 
.-reunioes 

es.pecificas • 

Pedro informou sobre o programa de Segurança Pública, o qual é composto pelo: ISER, 

João Cândido, IBISS e CEAP e coordenado pelo ISER. Atividades do programa: JBanco de Da

dos feito pelo Fábio, reuniões de encaminhamentos, consultas à ALERJ para saber que leis 

e. projetos existem sobre segurança pública, 

Alex informou que haverá um encontro em Brasília para discutir a questao da segurança. 

Disse. que foi criado um forum composto pela: MNDDH, CPT, Poder Público e outras entida

des, O mesmo tem por objetivo estudar e buscar soluções contra a violência no campo. 

Generosa informou sobre o encontro com parlamentares do RJ para saber que projeto e 

leis existem para resolver a questao da terra a urbana e rural. O encontro foi articula 

do pela CPT e outras entidades, 

Ainda com relação ao programa de segurança e violência: os grupos responsáveis estao 

refletindo sobre como interferir na questao da ação do exército no RJ, visto que o MNDDH 

nao tem proposta diferente para garantir a segurança, ficando o movimento no campo da 

denúncia e sem alternativa. Alex informou também que tem mantido contato com a Comissão 

de Justiça da ALERJ. A tentativa, de rearticular o forum contra violência fez a primeira 

reunião na UERJ dia OZ]06/95 e a próxima será dia 20/06/95, às 14h, também na UERJ. 



Programa de organização das entidades: responsáveis AJUP, TBISS e Bento Rubião. 

Adriana disse que no início houve reuniões da equipe e se formulou algumas propostas 

porém houve dificuldades e na verdade resta 2 pessoas que vem ajudando , aos outros pro

gramas e preparando os encontros. 

Pedro informou que encaminhou projeto de cooperaçao à UERJ no sentido de se conseguir 

espaço para a sub-secretaria do estadual, onde pudesse instalar-se o banco de dados do 

programa de Segurança Pública em reunião com a sub- reitoria para assuntos comunitários 

foi respondido e a UERJ não tem condições de ceder espaço, nem contribuir com verba e 

nem infra-estrutura, apenas com orientação técnica. 

Alex informou que entrou em contato com o grupo Tortura Nunca Mais, no sentido de ver 

se hã possibilidades de espaço no informativo, no qual pudesse se divulgar os aconteci

mentos do movimento. 

Alex colocou a dificuldade de exercer a função de Conselheiro Nacional e 

bem como, articular o movimento estadual. 

regional 

Após a colocação do Alex, passou-se para avaliação do movimento em nível do Estadual. 

Foram colocadas as seguintes questoes: 

• - Adriana: Não se consegue encaminhar o que se discute, ex: banco de dados. 

• 

Pedro: Estamos fazendo o que é possível dentro das nossas dificuldades e a pouca parti_ 

cípação dos grupos de DHs. 

- Azuleícka: O movimento é uma articulação e a participação esta se dando, mas em nível 

de pessoas e não de entidade, as quais pouco tem contribuído com sua infra- estrutura p~ 

ra fortalecer o movimento. 

- Zíca: Faz a proposta de se articular a unificação dos trabalhos com crianças e adoles

centes para fortalecer e aperfeiçoar o trabalho. 

- Adriana: Propõe reunir as entidades no sentido de ver o trabalho que esta sendo feito 

por elas, sobre o qual se p~ssa a planejar uma ação. 

- Alex: as dificuldades perpassam todo o movimento, entretanto nao devemos nos imobili

zar e sim desenvolver o trabalho com as pessoas que vêm aos encontros. Disse ainda que 

pagamos o preço de termos ficado um bom tempo desarticulados . 

oscar: Considera que o RJ tem muitas atividades e o que falta e uma articulação que 

expresse essas lutas. No Espírito Santo os programas ajudaram na articulação das entída 

des, 

No Espírito Santo estao propondo a críaçao do Conselho Estadual de Segurança Pública, 

nos moldes do Conselho de São Paulo. 

- Oscar: Informou que ele e Osmar estão sendo processados e até ameaçado~ devido a luta 

contra a impunidade. 

Na próxima reunião do Conselho Nacional que sera em outubro de 1995, um dos pontos da 

pauta sera avaliação do MNDH em todas as esferas. Para subsidiar essa avaliação o Con-

selho solícita que as entidades e pessoas que já fizeram parte do Movimento também façam 

a avaliação por escrito e encaminhem para Secretaria Regional, município da Serra, no 

Espírito Santo. 

Enamínhamentos: 

1. Estruturar a discussão na reuniao do Conselho 

2. Ver o que se tem e fortalecer os programas, a partir de um planejamento, 

No final marcou-se a próxima reuniao do conselho estadual para dia 06/07/95, 

no IBISS, Ladeira Santa Tereza, n9 18 - Arcos da Lapa - RJ. 

-as 14h, 



Sem ~ais, encerrou-se o encontro. 

Duque de Caxias, 10 de junho de 1995. 

C O n V i t e 

Aproveitando a oportunidade convidamos os companheiros para prÔxima reuniao do 

Conselho Estadual, a realizar-se no dia 06/07/95, local: Ladeira Santa Teresa, n9 18 

Arcos da Lapa, às 14 horas. 

Não deixe de comparecer. 

Lutar pelos Direitos Humanos nao e apenas uma luta pela vida dos outros, 

antes de tudo a realização da nossa própria vida. 

P/CONSELHO ESTADUAL 

AZULEICKA SAMPAIO RODRIGUES 

mas e 
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Movimento Nacional de Direitos Humanos 

Regional Leste 1 - Rio de Janeiro e Espírito Santo 

Relatório do Encontro Estadual do ·Rio de 3aneiro realizado no dia 10 de junho de 1995, 

das 10h às lJh, no Sindicato dos Químicos, rua Tuiuti, bairro 25 de Agosto, Duque de 

Caxias, 

Participantes do Encontro: 

Fa,bio Gama B.:rown 

- Oscar Gatica 

Silyana e.o. Silveira 

Ana Luíza Souza 

- Osmar Rarcelos 

Amazir .M9 Oliveira 

- Ce,lia Regina, Barhosa 

Generosa da Silya 

~ Alex F.Magalhâes 

- Andréa Diniz 

- Adriana 

Banco de Dados 

""" Conselho Nacional de Direitos Humanos 

CDH João Cândido 

CDH João Cândido 

CDH - S.G,P, ~ Espírito Santo 

CDH Bento Ruoião 

CCAP 

CPT""RJ 

CDH. Bento Rufiiâo 

IBISS 

IBISS 

• - Pedro Roberto Pereira CDH João Cândido 

-

- Azule.icka S ,Rodrigues '"" CDH de Nova Iguaçu 

Pauta do Encontro: 

1, Apresentação dos presentes 

2 1 Exposição sobre os Estatutos da Criança e Adolescente pela Promotora Dra.Ãngela Maria 

Silveira dos Santos 1 de Duque de Caxias. 

3, Debate sobre o tema exposto 

4, Aln;ioço 

5. InforIJleS sob.re os prog,ramas do MNDH e informes gerais 

6 Aya.iia.çâo do Moyimento em nível Estadual 

] Rncaniinhamentos 

,R,esUil)o da ~~9s~çã0 .da Dra, Angela Ma1;ia Silvei,ra:-- dos ·santos 

Exposição da Dra, Angela sobre os Estatutos da Criança e do Adolescente: 

~, Os Estatutos da criança são um conjunto de leis quase perfeito, o qual coloca 

sociedade os direitos e deveres da criança e do adolescente. 

para 

"""É u:gia lei de pril!lei.ro mundo, a qual e resultante não apenas da mobilização popular na 

cional, mas guarda rigorosa consistência com a Convenção Internacional dos Direitos da 

Chiança e com a Constituição Brasileira\ 

- .Mencionou o Artigo 210 que fala dos interesses difusos e coletivos, sobre os quais uma 

Associaç~o poderá mover ação, desde que, tenha personalidade jurídica. 

~ Explicou o que e Mandado de Injunção, 

A Constituição Federal de 1988 garante que todo deficiente tem direito a um salário 
.... 

m1..n1.mo 1 



• 

• 

- Enfatizou que o Ministério Público e um mecanismo de açao civil pública, e que por fal 

ta de conhecimento ou negligência não é devidamente acionado. 

- A criança e o adolescente não são mais considerados um seres receptores da _ e_duc;aç-ã:o 

dos pais ;mas um cidadão em desenvolyirnen,tq _ onde _se usa o saber e as _ características .:.da 

própria_ criança. 

- Deu diversos exemplos 

tério Público e pressão 

urna escola pública. 

ocorridos em Duque de Caxias, os quais a partir da açao do Minis 

popular são alcançados alguns benefícios. Ex.: recuperação de 

- Detalhou diversas situações ocorridas na defesa da criança e do adolescente, bem corno 

colocou~se a disposição do Movimento, no sentido de consultas sobre corno 

ações que resultem na defesa da criança e do adolescente. 

encaminhar 

Apôs a explanação da Dra. Ângela, houve um debate em plenária com o tema exposto. 

1\pos o almoço, retor.nou..,..se ao trabalho para informes dos programas do MNDDH. 

Racismo e discriminação: Célia informou que nao dispõe dos dados sobre o programa, devi

do à ausência de outros representantes que acompanham mais de perto. Tem havido pouca 

articulação, porem o CCAP está desenvolvendo um trabalho voltado para criança no sentido 

da alta estima. Zica, também, mencionou o trabalho com criança no sentido de valoriza-la 

e conscientiza~la sobre o racismo e descriminação. As entidades responsáveis pelo Progr~ 

ma não têm se reunido ficando o Ú'abalho ã· nível de entidades. Ex.: CCAP. Alex informou 

que semana que vem, vira uma pessoa da ONU que quer fazer uma reuniao com as entidades 

para te.ruma v1.sao de como esta o trabalho e qual a realidade política com relação ao 

Programa Políticas Pública. Azuleicka informou que 2 entidades assumiram a articulação 

do programa, Nova Iguaçu e o grupo pela Vida. Houve várias reuniões, quando se decidiu 

fazer um questionârio para as entidades, no sentido de conhecer a especificidade de cada 

uma no Programa de Políticas Pública, 

Dos questionários enviados apenas 10% das entidades consultadas responderam. Outra 

atividade foi o seminário realizado do qual saíram diversas propostas. O grupo pela Vida 

por dificuldades internas 1 não pode mais participar e por isso não se tem tido reunioes 

específicas . 

Pedro informou sobre o programa de Segurança Publica, o qual é composto pelo: ISER, 

João Cândido, IBISS e CEAP e coordenado pelo ISER. Atividades do programa: JBanco de Da

dos feito pelo Fabio, reuniões de encaminhamentos, consultas à ALERJ para saber que leis 

e. projetos existem sobre segurança pública, 

Ale.x informou que havera um encontro em Brasília para discutir a questao da segurança. 

Disse que foi criado um forum composto pela: MNDDH, CPT, Poder Público e outras entida

des O me.smo tem por objetivo estudar e b.uscar soluções contra a violência no campo. 

Generosa informou sobre o encontro com parlamentares do RJ para saber que projeto e 

lei.s existem para resolver a questao da terra a urbana e rural. O encontro foi articula 

do pela CPT e outras entidades, 

Ainda com relação ao programa de segurança e violência: os grupos responsáveis estao 

refletindo sobre como interferir na questao da ação do exército no RJ, visto que o MNDDH 

nao tem proposta diferente para garantir a segurança, ficando o movimento no campo da 

denúncia e sem alternativa, Alex informou também que tem mantido contato com a Comissão 

de Justiça da ALERJ, A tent~tiva, de rearticular o forum contra violência fez a primeira 

reunião na UERJ dia 02)06)95 e a prÕxima será dia 20/06/95, às 14h, também na UERJ. 



• 

Programa de organizaçao das entidades: responsáveis AJUP, ~BISS e Bento Rubião. 

Adriana disse que no início houve reuniões da equipe e se formulou algumas propostas 

porem houve dificuldades e na verdade resta 2 pessoas que vem ajudando , aos outros pro

gramas e preparand0 os encontros. 

Pedro informou que encaminhou projeto de cooperação à UERJ no sentido de se conseguir 

espaço para a sub-secretaria do estadual, onde pudesse instalar-se o banco de dados do 

programa de Segurança Pública em reunião com a sub-reitoria para assuntos comunitários 

foi respondido e a UERJ não tem condições de ceder espaço, nem contribuir com verba e 

nem infra-estrutura, apenas com orientação técnica. 

Alex informou que entrou em contato com o grupo Tortura Nunca Mais, no sentido de ver 

se há possibilidades de espaço no informativo, no qual pudesse se divulgar os aconteci

mentos do movimento. 

Alex colocou a dificuldade de exercer a funçãó de Conselheiro Nacional e 

bem como, articular o movimento estadual. 

regional 

Após a colocação do Alex, passou-se para avaliação do movimento em nível do Estadual. 

Foram colocadas as seguintes questoes: 

- Adriana: Não se consegue encaminhar o que se discute, ex: banco de dados, 

Pedro: Estamos fazendo o que e possível dentro das nossas dificuldades e a pouca part2:_ 

cipação dos grupos de DHs. 

- Azuleicka: O movimento e uma articulação e a participação esta se dando, mas em nível 

de pessoas e não de entidade, as quais pouco tem contribuído com sua infra-estrutura p~ 

ra fortalecer o movimento. 

- Zica: Faz a proposta de se articular a unificação dos trabalhos com crianças e adoles

centes para fortalecer e aperfeiçoar o trabalho. 

- Adriana: Propõe reunir as entidades no sentido de ver o trabalho que esta sendo feito 
ó • -por elas, sobre o qual se passa a planeJar uma açao. 

- Alex: as dificuldades perpassam todo o movimento, entretanto nao devemos nos imobili

zar e sim desenvolver o trabalho com as pessoas que vêm aos encontros. Disse ainda que 

pagamos o preço de termos ficado um bom tempo desarticulados. 

oscar: Considera que o RJ tem muitas atividades e o que falta é uma articulação que 

• expresse essas lutas. No Espírito Santo os programas ajudaram na articulação das entida 

des. 

No Espírito Santo estao propondo a criaçao do Conselho Estadual de Segurança Pública, 

nos moldes do Conselho de São Paulo. 

- Oscar: Informou que ele e Osmar estão sendo processados e até ameaçadIT~ devido a luta 

contra a impunidade. 

Na próxima reuniao do Conselho Nacional que serã em outubro de 1995, um dos pontos da 

pauta será avaliação do MNDH em todas as esferas. Para subsidiar essa avaliação o Con-

selho solicita que as entidades e pessoas que já fizeram parte do Movimento também façam 

a avaliação por escrito e encaminhem para Secretaria Regional, municipio da Serra, no 

Espírito Santo, 

Enaminhamentos: 

1. Estruturar a discussão na reuniao do Conselho 

2. Ver o que se tem e fortalecer os programas, a partir de um planejamento , 

No final marcou-se a prÕxima reuniao do conselho estadual para dia 06/07/95, as 14h, 

no IBISS, Ladeira Santa Tereza, n9 18 - Arcos da Lapa - RJ. 



Sem ~ais, encerrou-se o encontro. 

Duque de Caxias, 10 de junho de 1995. 

C O n V i t e 

Aproveitando a oportunidade convidamos os companheiros para próxima reuniao do 

Conselho Estadual, a realizar-se no dia 06/07/95, local: Ladeira Santa Teresa, n9 18 

Arcos da Lapa, às 14 horas. 

Não deixe de comparecer. 

Lutar pelos Direitos Humanos nao e apenas uma luta pela vida dos outros, 

antes de tudo a realização da nossa própria vida. 

P/CONSELHO ESTADUAL 

AZULEICKA SAMPAIO RODRIGUES 

mas e 
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·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS Rio d\.'! Janeiro, 22 de Maio dt~ 1995 

Caros Companheiros, 
pela presente, convocamos a sua entidade a pwiicipar do próximo ENCONTRO 

ESTADUAL DO kJOVIMENTO DE DIREITOS HUMANOS, a reuliznr-se 110 dia 10/06/9~. de 

9 011 17 horns, no Slndicuto do11 Qulmh:os de Duque de CuxJus, aito 1:1. R. Tuiuti uq 173, bai1To 
25 de Agoi;to, Duque de Caxias (o acesso é o soguiute: pela Praça Roberto da Silveira toma-se a 

R. Conde de Por1o Alegre, virando a direita na 3.!l transversal - em frente a TELERJ -, que é a R. 
Tuiuti). O almoço será foito em restaurante próximo, bW'lcado pela organização do Encontro. 

O Encontro terá 2 momentos básicos: o lQ de caráter formativo, aborclando a 
• quesl.ão da. criança e adolescente, pois tem sido repetidamente levantada nos últimos encontros a 

necessidade de o MNDH proporcionar algwna contribuição nesta discussão, atingindo a 
movimentos de caráter comunitário, levando-lhes infonuações a respeito dos iustrumentos de. luta 
por direitos à sua disposição. O 2.Q momento visará abordar diversos pontos . da organização do 
MNDH no estado - a exemplo de: reultados do Encontro Regional, fuucionamento dos Programas 
e do Conselho Estadual, participação no CONANDA ele. 

A programação é a seguinte: 
9:00 hs. - abertura e apresentação dos presentes 
9:30 hs - Debate com membros do Minitdério Público Federal e Estadual - "Os instnunentos 

coletivos de promoção dos direi los da criança e adolesceute acesslveis a população" 
1 O: 3 O hs - trnbaJho ~m grupos 
11 :30 hs • Plenárin concluindo os debates 
12:30 hs • Almoço 

9 14:00 hs • Infonnes diversos sobre o MNDH no estado - o..s últimas atividades, questões 
pondentes de discussão e encaminhamento 

15:00 hs • Discussão dos pontos levantados em grupos 

16:00 hs - Plenária para deliberações necessárias 
17:00 hs • Encerramento 

Compareçam com toda sua aJegria e garra na luta p0los Direitos Humanos, e 
convidem outras entidados que tenham esta identidade. 

Um fratemo abraço e até breve ! 

P/ CONSELHO ESTADUAL-RJ do MNDH 

--~m .,_ .... 1,~'l:'.,- -,.~.-·u""'' ' ,,., . "" BGJA«tm:iMlf"ICIN!llltSi'êQLWRN'BHN ■ llt'5i:W51CMt'.Rfflft1t"W!tliV'IFRlt:5 ·N4Ye)lr@ 'l}JU: .~- ✓ ~ ---.,u .. . i , ... J.1 -.J 

SCN. Quadra 06- Bloco "A". Ed. Venêncio 3000- 50 Al,dar . Sala 507 - Fone: DOI005561-225-3337-Fax: OD1005561-225•7157 
CEP 70. 718-900-Brasllia • DF • Bra111I 
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Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1995 

segue em anexo proposta de convinio com UERJ, 

no sentido de viabilizar espaço e estrutura para atividades do 

MNDH no estado, a qual estou remetendo para todos os Conselheiros 

Estaduais. 

Informo que a mesma será entregue na prcixima 

6a. feira na UERJ, e discutida na 2a. feira com o Sub-Reitor, as 

15 hs, sala T-06, quando todos os Conselheiros que desejarem pode-

rão se fazer presentes. 

Caso tenha alguma observaç~o sobre a proposta 

peço contactar comigo ou com Pedro (tel: 242-2708), OK! 

Abnraços e tudo de bom! 

AI .EX FERREIRA MAGALH!ES 

P/COl"SF.LHO EST,~DUAL. 



M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

" PROPOSTA DE CONVENIO MNDH-UERJ 

1. Finalidades 

* estabelecer uma relação de parceria entre a universidade e o movimento 

• social, que propicie a este os mecanismos necessários para o desenvolvimento de 

projetos mais arrojados e .inovadores, e àquela uma maior abertura. e sensibilização 

para as questões enfrentadas na prática social, bem como a possibilidade de 

constnrir um con__h.ecnnento sistemático valendo-se da. experiência dos atores 
SOC18J.S; 

• 

* especificamente e como experiência piloto, propõe-se a mútua colaboração 

para realização do Projeto "Banco de Dados sobre Violência Crimina/kada", 

projeto este de caráter nacional, implantado em nosso estado em Abril de 1994. 

· 2. Justificativa 

A complexidade da atual conjuntura global está a exi.grr dos movimentos de 

base, que buscam tentar transformá-la na direção da democracia efetiva e da 

dignificação da pessoa humana, um.a ação cada vez mais qualificada. Vivemos um 

período de desenvolvimento marcado pela revoluçe.o tecnológica e infonnacional 

onde o domínio do conhecimento técnico-científico constituí-se em ferramenta 
indispensável a qualquer intervenção no seio da sociedade. 

A Universidade é exatamente uma das instituições oficiais detentoras deste 

produto havido como indispensável. sendo, neste sentido, bastante sintomática a 

atual proposta. Além disso, desenvolve uma função eminente1nente pública, 

sobretudo quando mantida pelo próprio Poder Público como a UERJ, 

direcionando-se conseqüentemente à finalidades últimas como aquelas expressas na 

Constituição Federal, que expressam o cerne da pr.mcipiologia publicista: 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

"Constituem objeftvos fundamentais da República Federaftva do Brasil' 

cons"lruir uma sociedade livre justa e sokdária; garantir o desenvolvimento 

nacional,· erradicar a pobreza e a margi.nalização e reduzir as desigua,ldades 

sociais e regi.anais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

• sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminaçao." (Art. 3Q, itens I a 
IV) 

• 

Partindo destes pressupostos, temos que há uma identificação entre a 

Universidade e movimentos sociais como aqueles engajados na questão da e 

promoção dos direitos humanos, em função de seu caráter e finalidades maiores. 

De outro lado, cremos que se para os movimentos é importante o aporte que a 

Universidade pode lhes proporcionar, para esta é vital socializar e tomar acessível 

ao cidadão comum aquilo que tem produzi.do/elaborado/constnúdo. 

A presente proposta justifica-se também pela conjuntura específica do estado 

do Rio de Janeiro, o qual tem se tomado o cenário mais evidente da emergência das 

questões da violência, criminalidade e segurança pública como fundamentais e 

inescapáveis de nossa pauta política - tanto local como nacional e internacional. 

Abordar cientificamente esta problemática~ aliando-se isto a uma ação política 

coerente e fundamentada, gerando como produto o reordenamento das políticas 

públicas neste setor no sentido do efetivo respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa humana_ :fim último de toda ação pública_ é, pois, uma necessidade urgente 

de nosso tempo. 

Por fim, a proposta tem também uma justificativa histórica! A UERJ é 

contumaz colaboradora oficiosa do :tvf1'i1DH, já tendo apoiado expressivamente 

ati-vidades, algumas de menor porte e outras maiores como o "Forum Eskldua.l 

contra a Violência", além de contribuir, através de inÚJ:neros professores de seus 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

quadros em eventos de formação e articulação das entidades de direitos humanos. 

Dentre estes docentes há alguns cuja trajetória pessoal se confunde com a do 

próprio Movimento de Direitos Humanos . 

3. Das Necessidades do MNDH 

~ espaço físico, onde possa: 

( 1 )ser instalado o núcro-compu.tador de que dispõe o M1IDH para 

armazenamento dos dados coletados; 

(2) ser executada a tarefa de coleta e processamentode dados pela pessoa 

mdicada para esta tarefa pelo MNDR 

(3) ocorrerem pequenas reuniões de trabalho relativas ao Banco de Dados; 

( 4) ser mstalado aparelho de telefax para efeito de comunicação em rede 

com as centrais de coleta existentes em outros estados brasileiros. 

* assessoria, esta a ser prestada por docentes da Universidade, a serem 

consensualmente indicados, seguindo-se critérios de envolvimento com a 

problemática tratada no Projeto Banco de Dados, e priorizando-se aqueles com 

experiências anteriores de colaboração com o MNDH. 

* obtenção de recursos, de fundos estaduais ou da própria Universidade, a 

fim de fazer face as despesas operacionais inerentes ao Projeto - como pessoal, 

material, aquisição de jornais, correio, interurbanos, etc. 

4. Da contra-partida à Universidade 

A este respeito, o :tvfNDH coloca-se aberto a propostas da própria UERJ, as 

quais podem ser detalhadas e discutidas na próxima reunião das partes. O mesmo 

se diga quanto a outros detalhes necessários como prazos, orçamento, etc. 

SCN - Quadra 06- Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000- 5° Andar -Sala 507 - Fone: ODl005561-225-3337-Fax: ODl005561-225-7157 
CEP 70. 718-900-Brasília-DF -Brasil 



• 

• 

Resumo da Reunião do Co1rnelho Estadual - RJ 
Ceniro Dom Luciano - 3 / 05 

Presenks : Zica e Alex (Bento Rubião); Oeneroza e Amélia (CPT); Dirce (Dom Luciano); Pedro 

(C'DH Jo~lo Cfu1dic!o); Célia (CCAP); Azuleicka (CDHN. Iguaçu); Teo (AJUP) e Fábio (Banco de 
Dadot-! ) 

l . Infonnes das entidades 
• CPT - encontro com parlamentares sobre questão agrária do RJ 

• AJffi> - levantamento dos serviços jurídicos populares existentes no BrasiL 
- . f.~twçu - iniciado curso de direito social 
- Bento - debate sobre reforma constitucional; preocupação com acompanhamento pelo NfNDH 

. Central Mov. Populares - reunião em Maio, e coleta de assinaturas contra Reforma 

Constitucional 

- Bm1co de Dados - reuniões da equipe de trabalho do Projet.o; necessidade de ampliar a. 
dis<:u~sao deHt ~ Projeto; negociação de convênio com UERJ 

2 Em:ol!trn Re.gional 
- i11fonne e. discussão de. seus resultados e deliberações. Relatório será. enviado às entidades em 1 

mês. Avaliada negativamente a ausência de texto preparatório e a pouca participação do RJ 

, . D':" ~dobrnmeutos no estado 
- reali zação de um enconb-o para discussão temática e de questões internas do MNDH. Na 
discrndío prevaleceu a idéia de abordar a questão da criança, especificamente dos instrumentos 

de promoção ele direitos de caráter coletivo. Se procurará convidar movimentos p_opulares para 

par! icip:-u-, já qu~ o obj etivo é socializar estas infonnações, para instrumentar os movimentos. 

Sera prt:> parado por pequena comissão. 

Nada mais havendo encerrou-se a reunião, marcando próximo Encontro para o dia 

10/06, 9 as 17 hs, em Caxias. 

Relato elabora.do por ALEX (Bento Rubião) 



Reunião do ConseTho Estadual do MNDDHS, 1:e,alizada no dia 03/05/95 no Centro de Defesa 

João oândido, rua Evaristo. da Veiga, n9 149 - Arcos da I.apa. 

Estiveram Presentes: Maria Amélia (CPT), Zica (Bento Rubião), Teodolmiro (AJUP), Gene

rosa (CPT), Célia (CEAP), Dirce (Coordenadora do são Martins), Fábio (Programa de Vio

lência), Alex (Bento Rubião), Azuleicka (CDHNI), Pedro (Caxias). 

Pauta: 

1. Infonnes 

2, Desdobramentos 

1. Encontro Nacional do Forum Urbano dias 27 e 28/5/95 em Santa Tereza - RJ, articu:=

lado pela FASE, 

2. Bento :Rubião está discutindo a questão da Reforma Constitucional, está percebendo 

a necessidade de ação à nivel micro e macro. 

3. Reuni.ão da Central dos Movimentos Populares em Caxias no dia 13/5/95. 

4. O mandato do deputado Carlos Santana está promovendo um abaixo-assinado contra a 

e Reforma Constitucional, 

-

5. Infonnes sobre o traba.Tho do Banco de Dados sobre violência. Distribuiu-se fichas 

dos levantamento/94 do MNDDHS. Informou-se que o próximo passo será fazer canparações 

com dados oficiais, 

6. Alex infonrou que está se negociando cana Sub-Reitoria para Assuntos Canunitário 

da UERJ um espaço para o traba.Tho do banco de dado. À nível Estadual, JX>r enquanto o 

micro-computador está instalado numa sala da CPT Regional - RJ. 

1 , 2 7 Infonnes do Encontro Regional Leste Ido MNDDH ocorrido no Espírito Santo nos 

dias 0l e 02 de abril de 1995. 

- Análise da Conjuntura e o governo do Espirito Santo,. o qual o Movimento questiona as 

contradições ocorridas . 

1. 3 - Discussão dos programas do MNDDH. 

- Na questão financeira, ~uscar recursos financeiros à nível dos Conselhos Estaduais. 

- Foi discutido e aprovado os Estatutos dos Regional Leste I. 

- Discussão sobre as Reformas Constitucionais, participação can outras entidades na 

proposição das mudanças dentro do programa PolitLcas PÚblicas. 

- Reforçar os ConseThos 

- Reforçar o Banco de Dados do programa; Segurança PÚblica e Violência 

- Programa Ra.cismo e genêro atual nos eventos dos 300 anos do Zumbi dos Palmares. 

Com relaç~o qO Encontro Nacional está rna,rcado para: 29/2/96 à 3/3/96 em Brasília. 

A seguir, Dirce, que. se sente só para caminhar a questão da Criança e do Adolescente 

que é um problema muito complexo pela realidade em que vive .as crianças abandonadas e 

pela inercia do Poder PÚblico , o grupo discutiu e optou por pranover um encontro Es~ 

dual do MNDDHS, com entidades que trabalham com Crianças e Adolescentes, o mesrro fi

cou marcado para o dia 10/6/95 das 9 às 17 horas em Caxias, para esse encontro um 

grupo de advogados do Movimento irão ver formas jurídicas que poderão ser utilizadas 

pelos movimentos, bem como um grupo irão elaborar a dinâmica e metodologia do encontro. 

Sem mais, encerrou-se a reunião , 

&o de Janeiro( 03 de maio de 1995. 
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entid ades filia d as , aprovada por 2/3 das mesmas. 

DAS DISPOSIÇôES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 10 - Os integrantes d o Conselho Administrativo e os da Dire
toria Executva n~o respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas 
obrigaçbes contraidas pelo CENTRO. 

Art. 11 - O CENTRO n~o remunera os membros do Conselho ou da Dire
toria pelo exercicio de seus cargos, nem efetua distribuii~º de 
saldos a q u alquer titulo apu r ados. 

Ar t . 12 - O CE NTRO somente 
Consel ho de Ad ministraçào, 
<Jionii:11. 

pod E~ 1· .. l:il !::,!:?, 1·.. E'::.: tinto 1nf2 cl :i. i::1n te, p i-·r., po ~;; ti:,1 e! o 
ii:\ p 1r•civ ii.'ld iiil Ei:•rr, r,s;; !S f? ff"I b l É- i é:1 ou l::. n CDn t r·o H 1.:,--

Paràgrafo Unico - Neste caso, o patrimônio existente serà des
tinado a uma ou mais entidades congéneres. 

Art. 13 - Estes Estatutos poderào ser reformados, no todo 
parte, por decis~o de dois teriOS (2/3) dos integrantes do 
lho Administrativo . 

ou e m 
Conse-

Art. 14 - Os casc;s omissos serào resolvidos pela Diretoria Execu
tiva, cabendo recu rso ao Con selho Administrativo . 

Art. 15 - O Conselho Administrativo r eunir-se-à, ord inariamente, 
u ma vez por ano, em data consensualmente determinada, para promo
ver a avalia~~º e programa~~º das atividades do CENTRO. 

Paràgrafo 1° . - A cada dois anos se procederá à elei~~o da Di
retoria Executiva . 
Paràgrafo 2~. - As reunibes do Conselho ser~a realizadas com o 
minimo de 50 % de seu s integrantes presentes e ser~o presididas 
pelo Coordenador. 
Par~grfo 3°. - Os Conselheiros ausentes pc;der~o 1nanifestar suas 
opiniôes o u votos por correspondsncia dirigida ao Coordenador. 

Art. 16 - Semestralmente~ durante o Encontro ordinário do Regional 
Leste 1, o Conselho de Administra~~□ proce d erà a presta~~º de con 
tas das atividades do CENTRO ao conjunto das entidades do MNDH. 

1'..\rt. 17 
público. 

Estes Estatutos entram em vigor na data de seu 

Vitória, ... de Setembro dé 1994 

(assinam os associados fundadores) 

registr·o 



~R□POSTA DE ESTAT UTOS 
22 . 10 . t'jl ,'.J- ) 

( ap 1'"DViii1dê:1 Fi:egional em 

CENTRO DE APO IO AO MN DH F<EG I ONAI_ LESTE l 

DA DENOMINAÇAO , SEDE, FORD, DURAÇAO E FINALIDADES 

Art 1= . - O CE NTRO DE APOIO AO MND H REGIONAL LESTE 1, doravante 
apenas denominado CENTRO , é u ma sociedade civil, de direito priva
do, sem fins lucrativos, de dura~~º indeterminada, com sede e foro 
no Municipio de Vitória - ES . 

~rt. 2° - Constitui finalidade do CENTRO organizar 
administra~~º de incentivos ao Regional Leste 1 do 
cional de Direitos Humanos. 

f,:? p 1··· ornov12r· iii1 
Movimento Na-· 

Paràgrato Unice - Para a realiza~ào de sua finalidade, 
TR□, a critério do Conselho Administrativo, e ouvida a 

o CEN
Di. 1·-eto-

ria Executiva, poderà abrir filiais, firmar convênios, promover 
iniciativas conjun tas com organiza~~es e entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estran geiras. 

DA ADM I NI STRAÇ~ O 

Art. 3°. - S~o 6rg&os da administra~ào: 
a) o Conselho Ad ministrativo; 
b) a Diretoria Executiva; 

Art. 4°. - Compbem o Conselho Administrativo do CENTRO os Con se
lheiros do Regional Leste 1 do MNDH, escolhidos nos Encontros Re
gionais ou, na falta destes, em Assembléias Estaduais, regularmen
te convocados. 

Part1g1~ai'o Unico 
2""' a p ,, .. e e .i "'' r o r;; 
e,\ t. i vi d c:\df.i)\,, . 

Compete ao Conselho, 
balancetes financeiros 

além do disposto no Art. 
e o planejamento das 

5=. - A Diretoria E :-: e e: u t i v e\ cornpos-, té,\ pur 
um Secretà rio e um Tesoureiro, com mandato de dois 
ser reconduzidos. 

um Coc;r·dr2nc1rJor·, 
anos, podenclo 

Paràgrafo Unico - Os integrantes da Diretoria Executiva s~o o s 
dois Conselheiros Nacionais do MNDH no Regional, além de outro 
membro do Regional escolhido no competente Encontro. 

Art. 6°. - Por regimento próprio os membros da diretoria Executiva 
terào suas tarefas detalhadas, sendo que a movimenta~~º de recur
sos contará, necessariamente, com a assinatura do Coordenador e do 
lesoureiro, em conjunto, podendo ambos delegar tal atribu iiàO em 
casos especii::\.is . 

Art. 7=. - A representa~ào ativa e passiva do CENTRO, em juiz □ ou 
fora dele, é competência do Coordenador, podendo delegá-la, justi
ficadamente, mediante procurai~º-

Art. 8°. O patrimônio do CENTRO serà constitui do por doa~~es, 
resultados financeiros de conv~nios ou aplica~~es~ e bens m6veis 
ou imóveis que vier a adquirir . 

Art. 9ª. Na administraçào e aplicaçào dos recursos que estiverem 
,'à s.;uê·,, clis-,pos~:ic;:ào, e:> CE::11rF.;:o observi:,1rà o cr-:i.tér:i.o d.;,1 p ê:\l'"icl 21de entr-e 
o s dois f'.;) \5'l:i-:!lclos.; qut? comp!':11?. m o R1-=iqic.mê:\J. L.r.:•s t.r2 .1. do Ml'HJH. 

Paràcrato Unice - O património mobil:i.àric e imobil i~ rio d o l.f N
·1 HU ~; omF:n t r.~ pod l'~1·· êl ~0; i::~ r iii1 .Li F.?n acl o nH:;::c:I :i. ar, t e i::\U to,, .. l. ;.: a c,~2(0 E" rn L'n i: o n t r-o 
do Regional Leste 1 ou, na impossibilidade, por consul~ a 1, ~ ,ia as 



Conselho Estadual do ~DH do Rio de Janeiro 

Rio de Jan~iro, 17 de rraio de 1995 

ResfX)sta ao Ofício do Sec.Nac. n9 048/95 de 10 de abril de 1995, sobre o programa Poli_ 

ticas PÚblicas. 

Consider":5ões preliminares: 

ro torrar conhecimento do Programa aprovado pelo encontro Nacional sobre Políti

cas PÚblicas, o Estadual ficou bastante confuso com a diversidade contida no tema e de 

corro articular um trabalho oom tanta complexidade, sendo que o ~virnento vem passando 

fX)r dificuldades financeiras, tanto a nível Regional e Estadual auanto a nível das en-
1_. . •·• 

tidades que o compõem. 

Nos debates, tanto da plenária, quanto do Conselho, ficou bastante explicito a 

.i.rn[x:>rtância política, social e cultural do Programa, bem carro a constatação de que as 

entidades a nível isolado já estão atuando em diversos terras do Programa. 

Diante da irrportância do Programa, decidiu-se continuar aprofundando a discussão 

para se encontrar a fornE. e metodologia que resultem no fortalecimento e avanço fX)li~ 

co do m:wimento. 

Em encontro posterior ao Estadual escolheu-se 2 entidades para resfX)nsabiUzar-se 

pela articulação do Programa. Ps entidades foram: o Centro de Direitos HUffi3.11os de Nova 

Iguaçu e o grupo Pela Vida ao Rio de Janeiro. 

. ApÓs o Seminário Nacional sobre Poli ticas PÚblicas, no qual se explicitou o eixo 

central do Programa, as entidades resfX)nsáveis a nível ao Estado ao Rio de Janeiro, d~ 

cidiram fazer um questionário para levantar a realidade do trabalho dos grup:::,s e enti

dades do Estado do Rio de Janeiro relacionada ao Programa de Políticas PÚblicas. 

Apenas 10 % das entidades consultadas resfX)nderarn ao questionário. ApÓs esse tra-

• balho foi marcado um seminário de Poli ticas Públicas a nível Regional, o qual OCX)rreu 

no dia 3/12/94, no Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu. Seguem as pro!X)stas defi 

nidas no Seminário: 

- Necessidade de maior aprofundamento da atual realidade fX)litica,s~ 

cial e econômica - nos aspectos nacional e internacional. 

- Buscar articulação oom todos os grupos que lutam pelos Direitos. 

- Fortalecer as lutas existentes. 

- Ap:)i ar as ocupações. 
- Procurar def inir quem são os parceiros e atores com os quais pode 

se somar. 

- Buscar a integração da luta cartp::}"""Cidade. 

- Evitar o paralelisrro. 

- Definir pr iori dades dentro cb Programa de Poli ticas Públicas. 

- Fortalecer o Fbrum Estadua l de 1-bradia. 

No Encontro Regional Leste I oa:,rrido nos dias 01 e 02 de abril no Espírito San 

to s e definiu para o Programa: forta l erer os ConsellPs Municipais e Estaduais. 



➔ 

Por fim, em retmião do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, realizada no dia 

,05/5;9 5, decidiu-se fa 2er um enrontro rom entidades C1Ue trabalham com crianças e acb

lescentes, no dia 10/6/95 em Duque de Caxias. 

Esperarros que rom essn.s infonmçi>es, p:>ssanos rontribuir rom os conpanheiros do 

Nacional na luta pela Vida pL ena do Povo excluícb. 



Cbnselho Estadual do M-IDJ:lI do Rio de Janeiro 

- Rio de Jáneiro' 

ResI:csta ao Ofício do Sec.Nac. n9 048/95 de 10 de abr~l de 1995, ·sob~ -0-prograrna.:Polí 

ticas Públicas. . 

Cbnsiderações preliminares: 

k:> tomar oonheci.nento do Prograrra apiDvaoo pelo enoontro Naci~nal sabre .. Políti

cas Públicas, o Estadual ficou bastante oonfuso cem a diversidade oontida no tema e de 

oono •articular um trabalho a::m tanta carplexidade, sendo que o ~to ven passando 

ix>r dificàldades financeiras, tanto a nível Regional e Estad'f1 quanto· a nível das en-
tidades que o ~- · · , · ,· 

Nos debates, tanto da plenária, quanto do Conselho, fioou bastante explícito a 

.importância polltica, social e cultural do Programa, bem carro a coru;tatação de que as 

entidades a nível isolado já estão atuando em diversos ~ do Programa. 

Diante da inportâncta do Programa, decidiu-se oontinuar aprofundando a dis~são _ 

para se enoontrar a fonna e rretodologia que resultan no fortalecimento e avanço políti 

00 do rrov:inento. · 

· Em -encx:mtro !X)sterior do ·Estadual escolheu-se 2 entidades para responsabi~se 

pela articulação ao Programa. As entidades foram: o Centro de Diraj.tos Hurranas de Nova 

Iguaçu e o gnJpO Pelp Vida à:> Rio de Janeiro. 
' ~ ~· 

· -ApÓs o sem:i.nãrio Nacional sobre Políticas PÜblicas, no qual se explicitou o eixo 
. . 

central do Programa, as entidades responsãveis a nível à:> Estado à:> Rio de Jane:iro, de 

cidiram fazer um questionário para levantar a realidade do trabalho dos grupc:s e enti

dades do Estado do Rio de Janeiro relacionada ao Programa de Políticas PÚblicas. _ 

Apenas 10% das entidades cx:msultadas responderam ao questionário. ~ esse tra-

• .balho foi marcado um seminãrio de Políticas PÜólicas a nível _Regional, o gual · OCXJrreu 

oo dia 3/12/94, no Centro de Direi tos Humanos de Nova Iguaçu. Seguan as propx:>stas ' def _! 

nidàs· oo-:Seminário: 

--Necessidade de naior aprofundarcento da atual realidade p::>lítica,~ 

cial e ecnrôrnica - nos aspectos nacional e internacional. 

- Buscar,·artirulação can todos os grupos gue lutam pelos Direitos. 

- Fortalecer as lutas existentes. 

- Apoiar as ocupéÇÕes. 
- Procurar definir quem são os parceiros e atores cx:.m os quais -pode 

se somar. 
- Buscar a in'tegraçOO da luta canpcr-ci.dade. 

- Evitar o paralelisno. 

- Definir prioridades dentro cb Programa. de Políticas PÚblicas. 

- Fortalecer o Forum Estadual de 1-bradia. 

No Encontro legianal Leste I ocx:rrrido nos dias 01 e 02 de abril oo Espírito San 

to se definiu para o Programa: fortalecer os Cbnselh:>s Municipais e Estaduais. 



Por· fim, erq mtmião cb Conselho Estadual do Rio ae Janeiro, real"izada no 

.:05/5.,-9 5, decidiu-se fa:zer um encxmtro oom entidades que trabà.Tham com cri~as e 
• < 

lescentes, · no dia 10/6/95 em Dll:;{Ue de Caxias. · 
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A Conjuntura para 1995, o Projeto FHC e as Organizações Populares 

Adhemar S. Mineiro* 

A vitória eleitoral de Fernando Henrique Cardoso, no primeiro turno, nas eleições 

presidenciais de Outubro de 1 994, recolocou com toda força a discussão da 

implementação do projeto neo-:liberal no país, agora sem a cara turrona de Collor nem o 

jeito mineiro/maneiro de Itamar. 
~ 

Para a economia do país, o projeto é bem claro: integração competitiva 

. subordinada, com alto grau de abertura para o exterior, especialmente na área de fluxos · 

de capital financeiro de curto-prazo (especulativos), e na área produtiva re'sistindo os 

que tiverem super-competitividade tou enormes vantagens para produzir aqui dentro, ou 

~ ainda aqueles que por sua força política conseguirem manter alguma defesa para o seu 

setor), já que o modelo de abertura ao capital financeiro int,ernacional supõe-- até que 

entre em colapso, pelo estrangulamento das suas contas externas-- que a economia 

nacional que o adota opere com câmbio supervalorizado, em função da própria entrada 

dos capitais, o que dificulta suas exportações e favorece enormemente as importações. 

•· 

Para sustentar, pelo lado financeiro, o desarranjo produtivo que vai sendo causado 

ao país, existe a suposição de que se poderia seguir ampliando a entrada de capitais 

internacionais, contornando desta forma a cri.se previsível1. Para .isso, mais e mais 

facilidades ·devem ser dadas aos investidores/especuladores internacionais. Dentro d~sse 

projeto poderiam se encaixar facilidades especiais para participação desses capitais 
1 

financeiros em projetos no Brasil, ou mesmo em mercado acionário (novas privatizações, 

por exemplo)-- tendo como contrapartida provável a retomada do endh(idamento 

externo. 

Passando pelas armadilhas do "economês" contido nos parágrafos acima, não é 

difícil perceber que a sinalização para a sociedade é de um projeto que ~mplia a 

exclusão social, tornando ainda mais difícil a situação dos milhões de trabalhadoras e 

trabalhadores do campo e da cidade, especialmente aqueles que não dispõe de carteira 

assinada, dos aposentados, das crianças, dos marginalizados. Ora, mas como é possível 

tocar e~se tipo de projeto com toda a mobilização que pode causar a questão d~ miséria 

* Coordenador-Geral do Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de .·Janeiro 
(SINDECON-RJ) e. Vice-Presidente do Instituto de Economistas do Estado do Rio de . 
Janeiro (IERJ). 
1 Texto escrito antes dos acontecimentos do México, depois dos quais a crise financeira deixou de ser 
apenas "previsível". .;. · ~-

1 



e da fome no país? Aí entra a cara social do governo FHC, que sinalizará para a 

sociedade a possibilidade de seu engajamento nas políticas sociais (o que em 

· "economês" se chiliTI~ria de políticas compensatórias), tentando anestesiar no varejo os 

estragos que ~ ;:;G:ítica econômica global estará causando no atacado. Es~e assunto é 

por demais interessar.~º' ·e vale a pena extendê-lo mais adiante. 

Mas não é só dos chamados "excluídos" e das instituições e organiza_ções que 

trabalham o tema que podem vir dificuldades para o governo FHC. Afinal, a hegemonia 

para levar adiante um projeto nacional é bastante diferente de uma vitória eleitoral onde 

os setores conservadores conseguiram forjar a polarização com o projeto democrático e 

popular representado pela candidatura Lula e seu programa de reformas para o país. 
1 

Govérnar o país implicará em administrar as diferenças entre os vários setores que se 

aglutinaram em torno da candidatura de FHC, e os diferentes interesses existentes sobre 

cada um dos pontos das reformas anunciadas durante a campanha pelo então candidat. 

Fernando Henrique. . 

Apenas para ficar em alguns exemplos, tomemos em consideração algumas das 
' 

·reformas consideradas chave no programa de governo do candidato eleito. Na questão 

da reforma tributária e fiscal, o objetivo central do Executivo é aumentar a arrecadação 

(aumentando impostos e/ou reduzindo a sonegação) e centralizá-la no nível federal-

embora haja alguns pontos qu~ possam ser facilmente consensuais, como redução do 

número d& tributos e simplificação da estrutura tributária. Para os estados e municípios, 

é fundamental manter as posições-- e os recursos-- ·garantidos pela Constituição de 

1988, o que implica em evitar a centralização de recurso_s no executivo federal pleiteada 

pela União. Para os empresários, o objetivo ~entrai é pagar menos -impostos, evitando ~ 
. ~ 

aumento ~a carga ou a pressão pela redução da sonegação. Embora os principais 

estados và'o ser governados pela rnesma aliança-- ou por setores dela- que ganhou no 

nível nacional, e o empresariado em peso tenha apoiado a candidatura FHC, nesse ponto . . i 
concreto os interesses serão bastante conflitantes. 

Na rnforma do Estado reside uma nova frente de problemas para o futuro governo. 

NQ~ chamadas "reformas políticas" (mudança do sistema eleitoral, alteração da 

representação por estados, etc.), dificuldades prováveis dos setores governistas com os 

p_artidos de maiores bancadas~- PMDB e PFL--, beneficiários que são do sistema atual, 

particularmente da sobre-representação dos estados do norte do país, enquanto 
' . 

especialmente o sudeste fica com sua representação reduzida. E, no caso de seguirem 

adiante com a proposta de voto distrital, a discussão seguirá -"pragmJticamente" pelo 
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emaranhado complicado da definicão dos distritos eleitorais. l\léls retormas econômicas, 

particularmente a regulamentação de concessões e o avanço dos processos de 

i)i"ivatização, embora _o discur~o dos partidos que formam a base do novo governo seja 

·>bastante mais aproximado, assim como o do empresariado (que vislumbra a 

µossibilidade de bons negócios, comprando diretamente ou intermediando a venda de 

patrimônio estatal_ a preços módicos), de novo o problema serão, dentro da base 
1 

:"'·,~mista, os interesses regionais e setoriais. 

üutras reformas dadas como importantes, como a da Previdência Social, esbarrará 

em ~uél enorme impopularidade, especialmente se a oposição ao novo governo e os 

setores ,.,,udnizados da sociedade alavancarem esta luta como um elemento importante 

de resistência ao projeto global de Fernando Henrique. Basta lembrar que, bem antes 

dos c~ra-pintadas estarem na rua pedindo o "impeachment" do ex-presidente Collor, os 

aposentados já protestavam massivamente contra as injustiças · que o governo de en_tão 

perpetrava contra as suas aposentadorias e pensões. 

·Assim, para cada passo institucional que resolver dar, o governo FHC deverá 

esbarrar em grande resistência por parte dos setores organizados da sociedade e de 

outros níveis da administração pública, além da já enorme dificuldade, dada a 

heterogeneidade das forças que o apoiaram, para definir a direção do passo a ser dado. 
,. 

Por outro lado, na questão da política econômica, . 6 novo governo deverá estar 

profundamente atrelado ao plano de estabilização da economia que ajudou a eleger 

Fernando Henrique. Este plano, de concepção neo-liberal, não prevê o rumo do 

desenvolvimento econômico nem os mecanismos para o crescimento da economia. Isto 

significa que estes, segundo esta concepção, deveriam. ser definidos pelos chamados 

"mecanismos de mercado". Menos ainda, dentro de sua concepção, prevê a 

incorporação dos "excluídos", que não são · objeto de política econômica, mas de 

políticas sociais, segundo essa linha de raciocínio. 

Isto implica dizer que a exclusão não cabe nas equações macroecômicas do ajuste, 

que privilegiarão juros e câmbio, por exemplo. Passa, desta forma, ao campo das 

preocupações soci~is. E aí vol.tamos ao ponto que ficara em aberto ~nteriormehte. 

A novidade que pode apontar o governo de Fernando Henrique aqui é, como 

adiantado, apelar para o engajamento das organizações da sociedade para apoiar ou até 

mesmo gerir políticas compensatórias. Esse tipo de pol_ítica pode ir desde a. di~tribuição 

·de alimentos ou a busca de pequenos projetos auto-sustentáveis, até programas de 



alfabetização ou propostas como retreinamento de mão-de-obra com vistas a gerar 

novas oportunidades no mercado de trabalho. 

A ~stc respeito, cabem também considerações breves, porém não pouco 

importantes. A primeira idéia aqui é que, para alguns, ess_e tipo de chamado aos setores 

organizados da sociedade para que administrem (ou participem da administração) de 

políticas sociais pode estar motivado, no fundo, por um tipo :de visão também neo-liberal 

das políticas sociais. O estado, de uma certa maneira, poderia ser visto como tão 

ineficiente por esta visão que a chamada "modernidade" aqui passaria por Utilizar a 
. . 1 

experiência e a capacidade (incluindo a gerencial) das organizações da sociedade para 

gerir os programas sociais. Isto poderia ser feito de forma global-- por exemplo, algum 

tipo de conselho em que as organizações participam determina desde quais as 

prioridades até quem executa as políticas e qual a parte dos recursos que pode ser 

alocada pelo estado, ao lado de recursos outros que podem ser alavancados, que é. 

destinado àquela tarefa específica-- ou de forma parcial, como , uma espécie de 
' 

terceir,ização de atividades-- por exemplo, se determina um volume de recursos para . 
programas de educação ou retreinamento de mão-de-obra e se pede que organismos 

ligados às igrejas ou ao movimento sindical executem o programa, por o fazerem de 

forma mais barata e eficiente, supostamente. 

A segunda questão é que, ao fazer políticas globais que ampliam a exclusão 

econômica e o apartheid social, ao mesmo tempo em que convida as organizações da 

sociedade a participar da gestão dos problemas sociais, via · políticas compensatórias, o 

· governo não estaria agudizando a crise social no atacado e buscando amenizá-la no. 

varejo? E, neste caso, não seria função primordial das organizações da sociedade 

denunciar e tentar barrar as políticas globais que levam à ampliação das desigualdades 

sociais, ao invés de topicamente administrar políticas que talvez arrefeçam seus efeitos? 

Apenas para dar um exemplo do problema que está colocado, qual o efeito de se 

estimular um pequeno projeto cooperativo de · produção de roupas face a uma política 

econômica global que arroche salários e restrinja o consumo? Em não havendo um 

crescimento concomitante do mercado, a produção de um projeto como esse poderia 

concorrer com a de outro pequeno projeto cooperativo, com alguma fábrica têxtil 

existente ou com à costureira do bairro vizinho. Qual o possível efeito 7 Supohdo, o que 

é razoável, que estes pequenos projetos não operem co_m rentabilidade absurda (ocasião 

em que poderia apenas haver.o salutar efeito de baixa dos preços), a conseqüência mais 

provável seria a inviabilização de algum dos pequenos projetos, a crise na fábrica têxtil 
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que poderia resultar em achatamento salarial e demissões ou a impossibilidade da 

costureira conseguir manter o seu sustento. O resultado, do ponto de vista global, é o 
1 • • • 

mo~ino, se cria possibilidades de um lado ao mesmo tempo em que se destrói de outro, 

se dá com uma mão ao mesmo tempo em que se retira com a outra. Claro está que, no 

caso inverso-- de uma política econômica expansiva, preocupada em fazer crescer o 

mercado e distribuir a renda-- estes- pequenos projetos teriam um enorme potencial 

expansivo, de atendiment_o a um consumo crescente e potencializando mais renda-- e 

melhor distribuída-- e mais emprego, em um movimento de enorme sinergia com a 

política global. 

Estes questionamentos deveriam levar a discutir por que motivos e em que 

condições as organizações da sociedade são chamadas a participar da decisão e/ou 

gestão dos programas sociais ou, indo adiante, se devem ou não aceitar esse chamado 

' e quais podem ser os condicionantes para tal. Este deve ser um ponto de profunda 

reflexão, mais grave ainda quando uma parte grande destas instituições vivencia um 

ambiente interno de crises que vão das dificuldades de financiamento à redefinição de 

seu papel na sociedade. 

A principal dúvida a ser explicitada é, tendo em vista a composição de forças 

agrupadas em torno do novo governo, até que ponto este tipo de apelo à \sociedade 

organizada não pode representar,· em realidade, uma tentativa de anestesiar a 

capacidade de indignação e resistência dessas organizações face às políticas globais que 

se tenta executar. Só para apontar um exemplo fora do universo da política econômica, 

• até ·que ponto o diálogo com o poder instituído e com setores importantes do 

empresariado e da classe média local, cuja concepção de segurança está profundamente 

ligada !à ex_clusão dos pobres da vida da cidade e seu confinamento em reservas de 

mão-de-obra barata, afetou a capacidade de reação das organizações civis do Rio de 

Janeiro face à intervenção militar "para combater a violência"? 

E, talvez o mais grave, até que ponto esse tipo de política dissemina a mentalidade 

de um tipo de ~parceria" entre Estad_o e Sociedade onde o segundo é uma espécie de 

sócio de segunda categoria, que pode participar e até ajudar a decidir2 sobre algumas 

questões, mas não pode agir sobre uma espécie de "núcleo duro", inegociável, do 

projeto neo-liberal, a partir do qual se redesenha a exclusão e a inserção subordinada do 

2 Algumas organizações hoje parecem crer ser suficiente "ser consultadas•, m~smo quando o resultado da 
consulta possa ser ignorado ao·final,, dando enorme ênfase ao processo e nenhuma ao seu resultado final. 

' 
5 



país no sistema capitalista internacional, e para o qual se quer ganhar ao menos 

neutralidade das organizações da sociedade. 

Depois de uma fase de franca oposição durante · o governo Collor, espaços 

começaram a se abrir no governo Itamar, e o novo governo de Fernando Henrique deve 

recolocar a discussão das relações entre Estado e Sociedade em um novo patamar, o 

que evidentemente nos colocará face a enormes problemas e algumas possibilidades que 

apenas começamos a vislumbrar. São todas essas. entretanto, questões complexas e 

que não podem ser nem de longe exauridas em pouco temp9 de discussão, mas 

deveriam servir a uma problematização mais · aprofundada das relações recentes entre 
. ~ 

Estado e Sociedade, e da possibilidade ou não de ocupação dos espaços de participação 

que vão se abrindo no interior do primeiro. 

• 

• 

' 
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OPERAÇ~O RIO: 
UM BALANÇO NA PERSPECTIVA DO MOVIMENTO DE. DIREITOS HUMANOS 

por Ale x Ferreira Maga l hâes 
(Conselheiro Nacional pelo Reg i onal ' Leste 1 )-

Passado um mês e meio da assinatura do convénio en
tre Uni~o Federal e Estado do Rio de Janeiro para atuaçâc conjunta 
no combate ao crime organizado na capital, e transcorridos 1 mpor
tõ:(ntra1:; Cii:1pitulos-, c:IE':!::,tê, qui:;, VE:•icl a .,;f::: cham i,l t' .. ''Dpf2r·c:(r;;.ão Fiio'', jf:, é 
possivel avalia-la(o) de maneira mais consistente posto que somen
te agora seus procedimentos, estratégias e intençôes, a principio 
muito obscuras, tém ficado mais evidentes para a sociedade. 

Antes de tudo, cabe ressaltar, sem entrar no mérito 
de a violência 6star ou não aumentando e segundo que crité r ios, 
qu0? h.;\\ ê:d ç_1un <;;; õ:1nos E~s t.i'.:1 quE~s; tão t.F:m ~,;-i. do E1 pr· .i. n e: :i. põ:d n ê:·1 pau ta po-· 
lit.ica carioca. Por exemplo, nos recordemos da influência que teve 
~:;ob1~f,: o E:leitonado <-~ cicon·-Ê?nci.õ:( do ê':1S~:.i.m chamõ.'ldo "E1rrast.210" n <'.1. 

Praia de Copacabana, as vésperas da votar;;âo em 2=. turno que defi
niria o futuro Prefeito da cidade entre Benedita da Silva e César 
Maia, que este acabou vencendo por pequena diferen<;;:a. Enquanto a; 
deputada pelista atribula tal fato ao processo de margi.nalizaç~c 
social a que é submeti.da a população favelada, o atual Prefeito, 
hà 2 anos atràs, disse que chamaria o Ex~rcito. Porta~to, n~o vem 
clr-2 hojE~ o anr;;eio clifuso nor; f.;eto1~er,; méd.1.0~; dE: no~;sc, ~;ociecladf2 por 
umi-,\ :i.nter··ven<;;:f.:io br·uscõ:1 cont1•-õ:1 o 11 pli:.', r-i.ç10 qut?. vem cios.; mor·r·os''. Pa1~a-
lelo a isto, as próprias populaçbes faveladas e das periferias da 
cidade também tem demandado por seguran~a: as rami.fi.ca<;.ôes do nar
cotráfico alojadas nas favelas tem sid1J f ator de tensào para os 
seus moradores, n~o sendo a imagem dq bandido benfeitor aquela q u e 

.... ,. .... 

prevalece no sentimento popular, ao contrario do que proclamam al- ,J • 
guns .. 

Por outro lado, o poder p6bli.co estadual, comandado 
pela 2• vez por Leonel Brizola, na□ demonstrou a competência e vi
talidade necessàrias para que nà□ crescesse sua imagem de omisso 
ante a estes problemas (e outros também importantes, relati.vos as 
politi.cas sociais), sendo, por via de conseqüência, inevitàvel sua 
profunda desmoralizaçào, a qua l se refletiu na perfomance do 6lti-

.•.· 

mo plt;:ito pn?isidencial., ... 

Neste contexto, o problema assumiu ares de quest~o 
n ,::\ C: .i on a J. :• D q UI~ chi:\m,:\ i::\ par· t :L C :i. Pi-" r;:t(o d D C:, ,,:, V(':•1·--n D i:::· E:-CI f'.:•tr· i::l l E•rn SE:.•U en ·
f ren tamen to. Partia de mov imentos socia is determinados , da Ar qui
diocese, de setores empresariais e da própria OAB a proposta de 
.intervençào militar, a qual o governo es tadual sempre resistiu. 
Surge ent210 a proposta de um convénio, como alternativa mais bran
da . e interessante para as duas partes (Gove rnos F ederal e Esta
dual), evitando-se utilizar dos mecanismos constitucionais que 
possive l mente trariam maiores atritos entre as for<;.as politico-so
ciai.s envolvidas. 

- ----- -------".---------·-· 
Celebrado o Convénio, e aguardado o desfecho do 

prOCf?.!:óSO E/leito'r al, i n ir:.ii::\r"i-"m--·!;';f: ª~" Opl':.~1~a r:;:ó€'2S. A p 1r•incipio_, ng(o S€'2 

sabia exatamente o que seria feito e como , havendo grandes especu
laiôes pelos jornais, que posteriormente mostraram-se mera ''corti~ 
na de fumaça''. Sucederam entào os fatos a que todos ti.vemos conhe
cimento pela imprensa: ocupaç~es, de maio r □ L menor i ntensidade, 
nas favelas consideradas focos do narcotráfico, com fortissimo 
aparato b~lico, sendo as outras ar;;ôes apenas um complemento. 

--- ------ -------- ------------·---------- -·- ·•-· ••·· -·· . 



CONSTATAÇôES 

As entidades de direitos humanos procuraram acompa
nhar os p assos da Operar;.~□, ja que opunham-se a mesma, no .mi nimo 
quanto a for ma que e ra feita, tendo o justo receio de que ocorres
sem sériasvi olar;.bes aos direitos const i tucionais. D MNDH, junta
mente com o Ministério Póbli co Federal e o Jornal O DIA, fiz eram 
uma visita ao local onde a operaçào foi mais intensa- · o Morro do 
Borel - que durou quase todo u m fim de semana (25 a 27 / 11) . . A 
partir destes acompanhamen tos vérias constata r;.be s podem ser fei
tc."I~;. 

Ng(o h,t'I c:I L.\ vi c:I é,1 s d E: q L.\,'!: i:,1 O pF.:: ,,- E1 r;.â:o vi o 1 i:,1 qs - __ _Direi tos 
e Garantias Individua is Constitucionais. Grande parte dos disposi
tivos par a os quai s o Procurador Alvaro Ri beiro da Costa c hama 
atenr;.ào em seu Comunicado n~. 08 de 23.10.94 (DJU-I de 18.11.94 , 
p.31672) foram infringidos. Tais violaçhes configuram abuso de au
to r idade e outros crimes - cometidos diretamente pele Exérci t o ou 
pelas forças estaduais cem a conivência daque le, e que dificilmen
te ser~o punidos adequadamente - a saber: const rangimento ilegal, 
tortura, exposiç~o a vexame, v1olaç~o de d omicilio , restrir;.â:o ile
gal de l ocomoç~o, danos fisicos, morais e patrimoniais - inclusive 
com roubo de dinheiro adquirido com trabalho-, pris~o sem mandado 
ou com ,~ iste 11 a poste1·-icl1'-i 11

, incomun:1.c:.-,tt,il:i.dê:-1dE' dE• 

de registro sobre as pescas detidas dificultan do 
pela familia, ocultar;.~□ de cadàver. 

presos, ausência 
!SUi:.'I. lo C::ê:'1 l i z a çg(o 

.• 

A estratégia traçada pelo comando militar da opera
çao consta de 3 pontos: 1- asfixi ar a rede de narcotràfico, difi
cultando o comércio de drogas, e cortando a fonte de recursos com 
a qual compram . armas e corrompem pol\ciais ( d ai a ocupar;.â:o do s 
mor-ro~::,;) ; 2·-- va 1 er---·sr-2 d cl ê."IU :-: ili. e, d e "0:11 c::ag1...tetE",:s 11 

( pn,::-f.,; os; J. i gadc,s ao ; 
tràfico) que apontam pessc,as e locais a serem invest i.gados; 3-
passar todas as informaçbes para que as policias estadual e fede- • 
ral deem continuidade as operaçbes, efetuando as prisdes necessá
rias, desbaratando as quadr i lhas existentes etc. ·"' . ... 

• 
.c.--

O 1° objetivo parece ter sido parcialmente alcança

do , havendo ainda algumas impo r tantes aprens~es de armas. Porém, 
ao contrério do que a nunciou, o Exército nào tem um mapeamento das 
ramificar;;.bes do crime organizado que pe rmita captu rar imediatamen-
te seus homens e postos chave. Dai a difi cu ldade nas ope r ar;;.~es, ,t 

que acabaram por atingir centenas de ci dad~os que n~o tinham a me-
nor relaçào com atividades criminosas (e mesmo que tivessem nâo se 
justificariam os abusos cometidos). 

-------- -
---~ --~ '- ·--~, _ ~A_d~fi ~~?n~~a no_campo das _in formaç bes, dos servi

c;.o ··' d L ·1· 1 1 l..E l .l. qt. n e....\. c:1 ,1 f (,:: ... c .. c.,n1 q Uf::: i::\ e::, pE: ,,- i::1 i;;:â.D é:1 s-,~;;urn :i. E~,E:'.' i::1 -f o 1··· m2t mr.:1 i. :;; 
9 r--avo~.:, é:1 Pi:i\ r i::i a popu 1 ~, r;;.~o ,, qt .. \E': pi:,\<,;\,,Du po ,,.. t ,, .. an ,,; to1·--no~; :i. m p1:::.•n s;2:1vE• .is • 
antes da operaç~o, e o pior, sem que se tenha a perspecti~a de re
sultados duradouros. N~o se tem os paradeiros dos princ;p;is- g~-
1•-c-:.~n tf..~ s d o t r-- f."l ·fico que:, ê'I sf.,; i m c::Drno i:,\ rni:'l i D 1--· i. 0,1 d E"2 !::iE:u !:õ 11 bc.in d eis 11 , E:-..1 a
diram-se das favelas ocupadas. 

A ''l .. (._"1].~.llCl .. c'.' ~r•r)~t I t f J • ~ , ~d , p~ .raca c::on·~ra as -·ave.as, por aque-
les que se acreditava virem exatament e para por fim as mesmas 
a n •t·pc:· P l'"':1tic-,c:1-c· T')f",] .. ,-· "t" - · ·1· --1- .. li ' ' - · • --·-·' · e:· · -C: -<:\..:, t · :: . . C.J"' Jdr1C .1. C.O~:, -··, F'(i:)T .. 1.l''i:~ do E:.:-:ó 1rc.1. to E•:-:atarnente 
o_se~ m~1or trunfo que é o apoie quase que irrestritD da popular;;.â:o 
(inclus1v~ a fave lada), pelo menos daquela p a rt e que foi aqredi da 
por ele'. Somente estes fatos, juntei c:: □ m a denúnci a feita po; algu
mas ent.1~ades e autoridades, foi capaz de preven ir que novas vio
lar;.bes similares se repeti ssem, obrigando o Exército a diminuir um 
pouco O i~pe~o de suas operaçbes e a enfatizar . a necessidade de 
que as policias estaduais e federal re-assumissem logo esta tare
'f i::\ • 

No entantD, pDde-se reafi rmar q ue as for ças de Se
gurança Pública perm~necem hDstis a qualquer prDcesso de sistemé
. ti C::i::l Vi q :i. 1 .. ~n e:: i. i:':\ d E• \::i\..li::'\ Si i:':( ç E:1 1-:::• !::i po ir· p,::\ ,,.. tE:• d i',\ ",(") C" i Pd ;.:·1cl F• q llF• r )(- u ç D 

pode intervir diretamen te.na definiçào d; .. es;;;;~~;;-~e ~~~ba{~ ~~ 
crime, até porque pouquissimo foi informada dos f;tos que se suce
diam, principalmente aquel es que importavam em v:i. □ laçdes a Consti
tuiçào. O trabalho da imprensa tem si d o mui. to dific::~ltado e até 
1~~ed1do, e quando mGito se admite a interven ç ào do Ministério Pú
blico e dos Parlamentares. 

··-- ... -·----··-··-----·--·----. - .... .. . "--·••· .. ·-·· ---·· -· ··-· · 
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Assim, n~c se pode corrigir os rumos da Operaç~o de 

forma a prevenir o s abusos e lesôes ocorridos. tenc:lo-• .. ·.-e• cc:·n·c ., ., . .1 1 -:-, re-:·-
su l tad o a estratégia errada tomada pelo Exêrcito. que revelou-se 
nào ser o _6rg~o-~ deal _para a tarefa de combate direto à criminali-
dade, confor me Ja admitem alc.1uns de seus ~r6prios oficia.·1·.•-=.·, 1 · t fºiê:\l.S 

importantes. Talvez esta Operaç~o tenha servido para reavivar em 
nossa memór ia quem é o Exército brasileiro, e como procede. Nota
mos que E:rn isi:~uf,, qui:,1tir··oi;;; i:~indi::1 p1··E•Vi:,1lF,!C:E1m r,oçti(=::s; como i::1 d;::-.. tur·tu.ra 
corno algo natural na repress~o ao crime, da autoridade militar 
acima da Constitui;~c e das Leis, da pouca tranparência das açôes 
militares , da pouca ou nenhuma satisfaç~o a sociedade - a par tir 
mei=,;mo d Ei qu€•":!ir..; tl':lf:2S s,; i mp 1 fE!f::", como :i. n ·f o,,·m,;;11•-- a f am i 1 i i:,1 dei p1r<:::!SO onde e-: 
como se encontra o seu ente. 

OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS E SUAS POSTURAS 

Quanto a imprensa, hà que se destacar a posiçào de 
total apoio a Operaç~o por parte dos veicules de maior 
audi~ncia/circulaç~o - com destaque para □ Sistemas Globo e Jornal 
do Brasil, de ràdio, jorna l e TV-, que, sm funçào disto n~o des
tacaram muito as violaçdes ocorridas, e. mesmo ~uando estas se 
tornaram inegáveis absolutamente, noticiaram-nas colocando-as sern-
pr·Ei no condicional ··-· 11 c.,s,, !:6Upostr.,1r::; vicili::1<;df2s 11

, '
1 r.,1!é, pos=,<::.;.'i.vei.s to r-··· 

turas 1', etc. Ressalve-se a posiç~c do Jornal O DIA, o primeiro a 
dar. destaque para as violaçdes ocorridas no Borel e em outras fa-

• - - ~f2la~,.,, ---------.-:..~. 

• 

Tem sido de grande valia o apoio do Ministério Pú
blico Federal, que através de seu responsavel pela quest~o dos Di-; 
rei.tos Humanos, Procurador Gustavo Tepedino, convenceu-se da pro
cedência das denGncias de violaçbes, e iniciou as investigaçôes de • 
sua compet~nci.a, inc lusive requisitando varias inf □ rmaçbes do Co-

1 

mando Militar do Leste. Ha uma disposiçào deste 6rg~o no sentido ~~ 
de enviar peças para o Ministério Público Militar, para que este 
proceda a abertura de Inquerito Penal Militar. 

Jà quanto ao Ministério Público Estadual n~o se po
de dizer o mesmo, n~o se tendo percebido dos seus representantes 
pi:"H"i-::<. r-2sta quef3tâo, indic:E1c:los pE:lD P1'-C!c1.1ri:"i,cl □ 1'· ç1erE1l d,::: Justiça, a 
mesma disponibilidade e acessibilidade, no sentido de coibir, in
vestigar e punir os atos delituosos que se tem constatado. Como 
exemplo, tem-se que durante a audiência na Procuradoria da Repú
blica entre autoridades públicas e entidades de direitos humanos, 
este abandonou-a na metad e. declarando a imprensa na saida que n~o 
havia nada em discuss~o que chamasse a sua atuaç~o. Hà alguns in
quéritos policiais, oriundos dos fatos ocorridos durante as opera
~~es, que estào sob a responsahilidade deste 6rg~o, de quem està 
sendo cobrado a aceleraçào das apuraçôes. 

·-. 

A Defensoria Pública, ao que tudo indica, tem cum-

prido bem o seu papel destacando Defensores para prestar assistên
cia aos presos e colocando seus telefones à disposi;ào para denún
cias. Jà a OAB tem tido uma postura um t a nto dúbia, pois notam-se 
diverg@ncias entre a Dire~~o Nacional e 0 Sec cional Rio de J anei-
1' .. o !I G~ m Ei i,,; rn o d E11Yt. ,, .. o cl r:.~ !:.d: i:~ u .1. t :i. ff1 ci1 !I n ~"'i D ,,; t.,: ,s é·,d::H,,:• n d Ci i,d:-..:: c:p.H:::• p o n to 
constitui ou nâo um aliado das entidades de direitos humanos. 

O Poc:ler Judiciàri.o foi responsàvel por um 
mini.mo inusitado: colocou 3 JUizes à disposiçâo da operaçâo, para 
expedirem mandados de prisào ou de busca imediatamente, sempr~ que 
necessário, instalando-os no quartel- da Policia cio Exército - lo
cal para onde ~âo levados os detidos,, Ou seja, para além do ires
t,,·ito apoio cio Pr-i:2sic:l<·=-•ntf.:1 do T,J!::;:,J !I c:1·-1.ou·····\:,<a um 1' ,}u.1.zi::1do l:'.sp<::é!ci,,:11

11 

para atender a Operaçlo, fato que as entidades civis jà se pronti
ficaram a investigar da forma e da legalidade de suas açbes. posto 
que pode se configurar afronta ao principio constitucional que 

proibe os juizos de exceç~o. 

,j . 



A Comiss~o de Direitos Humanos da C~mara MuG1cipal 
do kio de Janei r o, presidida pela Vereadora Jurema Batista (do' 
PT), apesar de nào ser de sua atribu1ç~o ti pica a quest~o da Segu
rança Pública, tendo e m vista a gravidade da situaç~o e ante a 
i nércia d o Legis l ativo Estadual, tomou para si a responsabilidade 
de fiscalizar a operaçào e apurar as denúncias, num esforço con
junto com out r as autoridades e entidades civis'. Convocou u~a gran
de plenbria pública na qual a comunidade carioca pode debater a 
0peraçào com os Vereadores, e fez uma visita oficial ao Comandante 
da mesma - Gal . Càmara Sena - para colocar as prepcupa;~es expres
sas naque l a plenária, a qual teve boa repercussào na imprensa, 
sendo um dad o po sitivo. 

Quanto aos parlamentares Federais, recebeu-se o 
apoio concreto a penas de Benedita da Silva (PT) e Jorge Salom~o e 
Miro Teixeira (ambos. do PDT), que estiveram presentes em algumas 
das reuni~es que ocorreram, bem como em idas às favelas afetadas 
pe~ 1 i-::t () p~? ,~ a i;:á:o . 

Por fim, quanto a Igreja, cabe uma menç~o honrosa a 
postura do Pe. 0 linto Pegoraro e irm~s da capela existente no alto 
do Morro do Borel, através de quem veio a se saber dos abusos co
metidos, e que tem sido apoio valorosc aquela comunidade neste mo
mento como em todos os outros de s ua atuaçà□ naquele local; a qual 
jà estende-se por mais de uma década. A menç~o de repúdio vai para 
a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que n~o respaldou o Pe. □ linto 

no momento em que foi solicitada a tanto, nada dizendo diante das 
afirmaç~es levianas de que seria ligado ao tràfico, inteiramente 
infuru:.ic.'ldas. 

A MOBILIZAÇAO DOS MOVI MENTOS DE DI RE I TOS HUMANOS 
, , 

• 
Com muitas dificuldades de se articular e unificar" 

seus esfor~os diante de situaçbes delicadas como a presente, al
guns grupos tem tido destacada intervençào por conta da Operação. ·."'-~. 

O Grupo Tortura Nunca Mais tem sido presença cons
tante ante as denúncias de tortura e na investigaçà□ do passado 
dos militares e policiais atuantes na 0peraçào, sendo o grupo com 
atua~~º mais destacada pela imprensa. 

O Forum de Favelas, que tem a peculiaridade de en
volver aqueles pessoalmente atingidos, lançou uma nota amplamente 
divulgada, após acumular algumas discuss~es a respeite. 

, ... 

O Forum Contra a Viol§ncia e pela Vida , criado por 
algumc~r; 01\lG~; quE-.~ t1r•abi-:?-lhi::\m com ,?f.:,tr::t qur2s;tl:io,, í'cii um dos p1,.imE•iros • 
atores a suscitar a preocupaç~o com esta questào, mesmo antes do 
inicio da operaçào militar, e tem realiz ad o reunibes semanais na 
Ctàmê:1r·i::1 Munic::ipc:11, com o objE•ti.vo de: ífli::\ntE•1r a s;oci.E:dé1dl,: ''ele:,' p1~onti-.. 
dào" pê:1r·a evitar viol21çbf:,:s 210s dir·E•,:it DS:, humanos. 

O Movimento Viva Rio, apesar de nào poder ser clas-
sificado propriamente como um movimento pelos direitos humanos, 

. inegavelmente é um ator social de destaque, mas que tem dissentido 
um pouco do restante das entidades, pois tem uma oposiçào bastante 
mais branda a açào militar. 

Por fim, o MNDH, a quem algumas das entidades acima 
sào filiadas, que esteve presente n □ Borel, que tirou como estra
tégia fortalecer e articular estes foruns jà existentes, e que 
çonseguiu reunir todos estes di f erentes grupos numa audiência com 
o Ministério Público Federal e Estadual, alêm da Defensoria PGbli
ca e parlament~res, onde se firmaram algumas propostas de atua ç~o 
articulada, como por exemplo a centralizaçào de todas as denúncias 
de crimes no Ministério Público, que ordenaria a abertura de in
quéritos, evitando-se as dificuldades enfrentadas junto as DPs. 

Cabe acrescentar que a as e ntidades de direitos hu
manos encontram-se e m posiçào bastante delicada neste contexto. Em 
lQ. lugar, o massivo apoio da midia e de 3mplos s~tores sociais a 
0peraç~c, sem fazer qualquer reflexào critica sobre a mesma, leva 
a que aqueles que façam qualquer tipo de ressalva ou denúncia se
jam imediatamente relacionados ao tr~fico~ e rapidamente desacre~ 
ditados perante a opiniào pública. 
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De outro lado, também é complexa a tarefa da defesa 
juridica a qual muita s assessorias tem sido chamadas, posto que h à 
v :i. ti m2,1 !,; t.c,1m bé: m t-,:n t rf:,! Of:,; '' ~,;o 1 d ii,1d c:i~:; '' d o e r·· i mf!i! o 1·--q i:,1n i. :::. c,1d o ,, c::c:) 1·· r Fi:.•n d o-
se o risco de num passo mal planejado, defender-se ingenuamente a 
interesses diversos dos almejados. 

Como perspectivas que se abrem de agora em 
temos 3 planos de ne cessidades, pel as quais o movimento de 
tos humanos continuarà a trabalhar: 

diantE•·, ·' 
d.i.r--ei-

a) apuraçào de todos os ilicitos cometidos durante 
a Opera~ào e devida repar açào dos mesmos com puniç~□ dos responsà-

b) exigência de efetiva participaç~o das comunida
des e das entidades de direitos humanos na defin1çào e no controle 
da execuçàc da politica de segurança pública, juntamente com o Po
der Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria Pública; 

c) garantia do cc:injunto das politicas 
cessàrias às camadas marginalizadas, como efetivaç~□ 
de cidadania real (complemento da ar;.ào de segurança 
diante politicas básicas à popuJar;.ào). 

s,;oci,::1i \::; ne-·· 
d21 c::ondir;.~o 
públ:i.ci::1 me--

Portanto~ h à que se deixar claro que o movimento de; 
direitos humanos n~o é somente contràrio a intervenr;.bes do Exérci-
to em ar;.bes ostensivas da al;ada das policias estaduais mais" 
ainda dadas as formas pelas quais esta tem se dado -, mas que, so
brf!,:tuc:lo,, f!:.• i::1 ·f'i::1vo1·-- dE! urna politic::i,1 c:IE· ~,;f2qu1·--E1n ;;:i::1 quE: c:IF.•volva a ·""'~. 
tranquilidade a que todas as pessc:ias tem direito, e que para isso 
combata o crime organizado, saneie as policias d:i.gn~fic::ando-as e 
colocando-as a serviço da realizaçà□ da cidadania, atuando com 
transparência e participaç~c popular, dentrc:i dos limites do Estado 
Democràtic::o de Direito. 

✓ 

: 1 

' > 

. ,' ·.· 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Ml,JDH ,,·<•:-2,,:11 i ~-: ou 

Ri o de Ja n eiro. 6 de Fevereiro de 1995 

Caro Companheiro, 
Em 3 de Dezembro de 1994, o 

um seminário de seu Programa 
L .. es;tE~ 1 do 

com o t<?.mé.1 '' i:::<'::! forma (1<J ,, .. ét r-· ia €?. F::i:?.i' c:"J ,,. rnE,t U ,,. bii,tn c::'t '' ,, o CJUi::t l 
F' t'.t b 1 i c as , 

;r·r-:;uniu. .l.7 
entidades do campo e da cidade em nosso estado. Basicamente, o se~; 
minério teve 3 momentos importantes: 

* identificaçào dos atores sociais que vêm lutando 
pelas reformas agrária e urbana, com base no rela
to das experiências dos próprios presentes; 

* análise da nova conjuntura politico-econõmica na
cional colocada pelas últi mas e leiç~es, com espe
cial aten~ào para as politicas sociais públicas; 

* pistas para a açào concreta do MNDH no tocante a 
quest~o agrária e urbana, a partir do quadro esta
clua 1 f:? nacion.;:1 l. 

Reunido no dia 7 de Janeiro, □ Consel h o Estadual do 
MNDH, avaliando o seminário, entendeu ser importante a continuida
de deste debate, para aprofundar a discussà□ em torno das propos
tas apresentadas no 3° momento, tran sformando-as em compromissos 
de trabalho e atuaià□ conjunta. 

Assim, estamos convocando-o para a Assembléia Esta
dual do MNDH que tratarà deste te ma. E fundamental a presença das 
entidades que est i veram no seminário, jà que se trata do desdobra
mento do mesmo, como também daquele s que nào estiveram, i a que es 
tamos no inicio de um processo. A Assembléia se realizar~ no dia 
~s clE' Mé:11r• 1;:o pr-ó >: i. ,T10, c:lf::.' .1.::::: :50 ê:tté i:':\\::i lU ho1r·e:15, nE:l ";ec:IE?. [Jc:; =~ETC 

1.J:,c">AL . (.e.-Jro 'de ])~e~Q e. EjQ í.Cn'.'l~'c. d~ ]); re.i'+o:s . H~TDo..no.s. · ' LQcleú-El 
cie 5tct ler-eJSa. , n~ 15 - '::)t':l Tey-e~ ( F.·00.l dos A-rc.o~ do.. la.f:=c) 

Aproveitaremos esta Assembléia para fazer uma apre
sentaçào dos outros 3 Programas do MNDH, relatando as atividades 
que realizaram e que planejam realizar em 96, sendo este um 2 ª 
ponto de pauta da Assembléia. 

Aguardando a presença de todos, desped i.rno--·n os com 
fraternal abraço, na esperania de que em 95 o MNDH possa ser espa
ço E•f r;; t:1.\.-'C::• C:lf:.~ i:':lf'1:Í.ffl i:':'tç,:,':i,c::, E? !r'F!!fD!rÇ:Q d i::: .!.t..:tE, pc;lc"" Di.;·- E·i.tos HLtirti::<11CiS em 
nosso estado e pais. 

1-:it.en ci.osE,tmE•n tli.,! ,, 

P.S.- em anexo o relató r io do Seminário 

....,.,oc-.-•·,_ ... ,~,, -~~"1."'lí!;lWl,l))i,:i,,.~~ • •~'.ui J'3 ...,.,j~~t11Ai4•i:";\ ' •.' .'~, , .. ·b4c· ~.",_ :zt 

SCN ~·ouadr~ 06 _ ~loco "A" . E.d. Venâncio 3000 - 5º Andar - Sala 507 - Fone: OOI005561-225-3337-Fax: 001005561 -225-7157 
CEP 70 .718-900 -Brasilia-OF - Brasil 



• 

• 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MARTINHO 
Centro de Defesa Dom Luciano Mendes - CDDCA 

Rio de Janeiro, setembro de 1994. 

Prezados Companheiros, 

O Centro de Defesa Dom Luciano Mendes, comunica seu novo 
endereço à Rua Evaristo da Veiga, 149 - LAPA, CEP - 20230-040, Rio 
de Janeiro, Telefone (021) 242.2708 - FAX (021) 242.7629. 

Aproveita a oportunidade para reafirmar sua disposição de luta 
em prol da Criança e do Adolescente e renova votos da mais elevada 
consideração. 

Nota: 

q ( ~s.~ro Paranlws 
Coordenadora 

Esta correspondência foi impressa antes do faiecimento em (14/09/94) da 
advogada Ahigaii Paranhos, coordenadora deste Centro, e que está seüdo :;ada \:cotivos como fonna de honranagcá-la. 

~ 
\, ~ '\ IW __ ,., 

\ V 
o 

Serviço Jurídico de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Rua Evaristo da Veiga, 149 - Lapa: (021) 242-2708 - Fax.: 242-7629 

20230-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
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RELATOR! □ DA REUNIA□ DO CONSELHO ESTADUAL DO RJ 
REGIONAL LESTE 1 MNDH 

Dia 7.01.95, no CDH de Nova Igua~u 
Presentes Azuleicka (CDH Nova Iguaçu), 

(CDH Jo~o C~ndido), Fábio (Banco de Dados), e Alex 
Na c iona.l) 

Peclro e r~'ose 
(Conselheiro 

Em face do elevado número de ausentes n~o houve de
liberai~º sobre os ·pontos de pauta, mas apenas alguns encaminha
mentos mais simples, no aguardo de nova reuniê:o do Conselho ou As
sembléia Estadual onde se possa tomar as decisb~s mais importantes 
qur2 f.-i!S>t.ê:o fi,)m nci;.;i:,ê,1 ''ord f:,irn do dia''. 

PONTOS DE PAUTA e ENCAMINHAMENTOS DADOS 

1 - Informes do Conselho Nacional 
Alex transmitiu vários informes, vind os da plenária 

do Conselho Nacional realizada em 9 a 11.12.94 em Brasilia (DF), e 
está fazendo relato escrito dos mesmos para entregar as lideran~as 
do Movimento no Regional. Hà alguns pontos que necessitam do posi
cionamento do Regional, corno o 9°. Encontro Nacional; Campanha da 
Impunid a de, Banco de Dados, situa~~º financeira e rela~~º com CE
SE, e os problemas com os Programas de Politicas Públicas e Gêne
ro/Racismo. A discuss~o dos mesmos foi remetida para as Assem
blêias previstas em nivel Estadual e Regional. 

2 - Avaliaçào e Desdobramentos do Seminário de Re
forma Urbana e Aqr~ria 

Após alguns comentários sobre a realizaçào deste 
evento - onde novamente vieram à tona as dificuldades em sua orga
nizaçào -, foi vista a necessidade de aprofundar a discuss~o sobre 
as propostas ali lançadas em Assembléia Estadual a ser convocada 
para Março, onde estejam presentes todos os participantes do Semi
n ,'?. r · :i. o • 

Foi também abordada a elaboraçào de prestaçào de 
contas à s instituiçbes que apoiaram a realização do Seminário, o 
Fundo Inter-Religioso contra a Fome e o Fundo de Pequenos Projetos 
da NOVIB. O relatório financeiro estê a cargo de Alex e o da ati
vidade a cargo de Azuleicka, que ressaltou sua dificuldade para 
este ti po de funç~o e que outros companheiros com mais facilidade 
para isto n~o se colocaram à disposiçào . 

Dos recurso obtidos, houve um s aldo de aproximada
ment e RS 600,00, sendo solicitado aos financiadores que n~o seja 
devolvido pelo MNDH, mas utilizados na i mplantaçào das propostas 
do '.::lemin f:u~ io. 

3 - Que st ~ o da Parti c ipaç~o das Entidades no MNDH 
Foi a p res entado um qu a dro, elaborado por Alex com 

b ase nas atividades r ealizadas em 19 94, demonst r ando que, dentr e 
ai entidades de nossa l istagem hà 13 atuantes , 31 medianamente 
atuantes e 33 totalmen t e ausentes ( algumas nào sabemos seque r s e 
ainda existem). N~o hê, de outro lado, uma filia~ào formal das en
tidades ao MNDH. 

Avaliou-se que isto t@m atrapalhado um pouco a con
solid a ç à o da p a rticipaiào no MNDH, nào se tendo uma idéia mais re
ali s ta de quem somos, com quem e com que contamos, até para que a 
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partir dai possa-se fazer u m p l aneja me n to de nossas atividades. 
Sendo esse um ponto considerado importan te, encami

nhou-se o assunto como pauta privilegiada da reuni~c de Mar~o do 
Conselho Estadual, para .a qual ser~□ convocados todas as 13 enti
dades consideradas mais atuantes. 

4 - Or~amento da CESE para 1995 
Este será o mesmo dos últimos 2 anos, ou seja, 

13.000 UFIRs, equivalentes a RS 8.800,00 em Janeiro. Estimamos que 
a maior parte deste montante seja consumido com atividades obriga
tórias como os dois Encontros Regionais, reuni~es dos Conselhos 
Estaduais e Regional, e Assembleias Estaduais no RJ e ES, além da 
continuidade de atividades jà iniciadas como Banco de Dados e Cam
panha contra Impunidade. Deve, novamente, restar pouco para outras 
atividades como Seminários mais amplos, outras Campanhas, além da 
jà proposta abertura de uma sala do MNDH no RJ e elabora;~o de in
formativo Regional. 

Um quadro demonstrativo detalhado desta situa;ào, 
confrontando-se receitas j à garantidas cum despesas obrigatórias, 
sabendo-se ao certo qual nosso saldo, será elaborado para a prôxi
ma reuniào do Conselho Regional e apresentado ~o Encontro Regio
nal, fornecendo a~sim dados para que decidamos quais atividades 
ser~o priorizadas para 95 e qual serà nossa estratégia de susten
ta~ào financeira doravante. 

hlém disso, foi lembrado ·o p1roblemê.1 da elabo1ra;àc, 
do relatório de 94, que devemos a CESE e as entidades do Regional. 
Este rel atório fi c ou de ser feito coletivamente pelos responsàveis 
pelos 4 programas, em cada um dos estados, para depois ser sinte
tizado pela Sec r etaria Regional. Porém, até agora nada foi feito. 
Reiterou-se o pedido de esfor;o dos Conselheiros Estaduais neste 
sentido, e encaminou-se o ponto para o Conselho Regional discutir. 

5 - Pontos Trazidos pelo Programa de Justi,; a e Se
g uran,;a 

O Programa se reuniu com certa regularidade no 2 =. 
semestre de 94, o que serviu para definir algumas li n has de traba
lho bem como para formar um núcleo inicial de entidades dispostas 
a trabalhar dentro desta temática, que se liga mais diretamente 
com a temática da violência. Dentre estas entidades est~o o CDH 
,Joâo C~~<nd:i.do, CEAP, IBif:if3, CDCP, Dom l._uciano l'lenck:!s, ê.dém c:le AJUF' e 
COH Bento Rubiào que participaram de al gumas atividades . 

Quanto ao Banco de Dados, trabalho aco plad o a este 
Programa, esta remos sendo visitados, neste mês ou nos dois prb x i
mos , pelo assessor nacional do Banco, Fernando, que virá fa zer a 
checagem dos dados coletados, ver as dificuladades do coletador 
(Fábio) e fazer reciclagem/treinamento deste. Assim, serà impor
tante que outras entidades do estado também participem deste mo
mento, que é propicio para diversas discuss~es e questionamentos 
que se pretenda colocar. A confirmaçào da data serà feita no final 
de Janeiro, com Alex. 

De outro lado, ainda nào equacionamos o problema da 
sala para colocar o micro que serve ao Banco de Dados, o qual ain
da està e m poder do AJUP que nào tem pessoal para dar continuidade 
a coleta dos dados, bem como da contrataçào de Fàbio para es te 
trabalho. Viu-se como necessária a aceleração destas definiçaes, 
pois ja se arrastam hà alguns meses. Neste sentido entâo, foi i n
dicada para o final de Janeiro, a busca de contatos/apoios no sen-
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tido de agilizar a abertura da sala do MNDH no estado, 
Conselheiros Estaduais os responsàveis pela tarefa. 

6 - Agenda 
04/02 Reuniào do Conselho Regional, no RJ 
09/03 Reuni~□ do Conselho Estadual RJ 
18/03 - Assembléia Estadual - 13 as 18 hs., no IPCN 

sendo os 

Pauta: Desdobramentos Seminàrio d □ Reforma Agrària e Urbana 
Apresenta;~o dos Programai 

31/03, 1 
7 a 9/04 

e 2/04 - Encontro Regional, na Serra (ES) 
Conselho Nacional, em Brasilia (DF) 

7 - Outros Pontos -
Seminàrios de Cultura do MNDH, que ocorrer~o em 

Itajai (SC) em Fevereiro e Salvador (BA) em Mari □ Indicamos a 
participai~º de Rose (CDH Jo~o Càndido) e do Centro de Teatro do 
Oprimido como representantes do estado, sendo tentado que este 
Centro banque as despesas tanto do seu representante como de Rose, 
jà que ela integra um dos núcleos teatrais populares assessorados 

pelo mesmo. 

ganizaçào. 

Nada mais havendo a trata~, encerramos a reuni~o . 
Relatório elaborado por Alex, pelo Programa de Or-

ALEX FERREIRA MAGALH~ES 



--1 • 

• 

• 

·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Rio de Janeiro, 8 de Fevereiro d e 1995 
Caro Compan heiro, 

----~ 

Estamos remetendo-lhe o relató r io da última reuni~o 
do Conselho Estadual do MNDH, com a convocaià□ para a próxima, que 
se realizará no dia 9 de Março de 95, as 15 horas, no Centro de 
De ·fesa II Dc::im Luciii:,no Ml:?ndes 11

, no F:ic::i de ,J anr,2i r-o ( ao 1 ado da Funda.
ç~o S. Martinho, nos Arcos da Lapa - fone: 242-2708) 

Conforme discutido na última reuniào, notamos que o 
MNDH encontra-se num momento crucial: ou defi n e com clareza e in
teligência as suas açbes, apri morando seus Programas de trabalho, 
ou n~o jus tificaré sua existência, nem para os marginaliz ados e 
excluidos de seus direitos, nem para a sociedade, nem para os or
ganismos que o t~m apoiado. 

Assim, é fundamental que o Conse lho faça uma ampla 
avaliaçào do MNDH em nosso estado, que se traduza em respostas 
consistentes às quest~es com que temos . nos defrontado. Internamen
te, o MNDH no estado precisa equacionar os problemas em sua orga
nizaç~o - com que entidades contamos e para que contamos Como 
encaramos os 4 Programas existentes ? E o Conselho Estadual? E a 
nossa representa;~□ no Conselho Nacional? S~o algumas 
tbes que permearam nossa última conversa. 

C:Í::1S CjUE.•~, --· 

A importància e urg0ncia em tocarmos neste ponto se 
dâo ainda em funç~o de estarmos próximos do Encontro Region a l, que 
df,,'VE: SE: r-f:.':aliza1r no E~;pí r-.ito f:'>r.:1ntD, no final. dF.,' ME1r· i;:D, mon,E:nto Dn-· 
de todas estas discuss~es certamente ocorrer~□-

Portanto, contamos com a sua presenç a e 
çào nesta pr6xima reuni~□ do Conselho, a qual estamos 
com bastante esmero, agua rd ando que produza os frutos 
Se possive l, pedimos confirmar presença, no pr6prio 
Centro Dom Luciano, com Pedro. 

c:ontribui
p1reparê'<ndo 

nE:Cf:?S~5l1.r .iCJS" 

telE:·fone do 

Com um forte abraço e muita confiança no MNDH, des-
pE?ci irno ·--no i,; 

ª'06 ~ Bloc; "A" _ ~d. V~nâncio 300~ _ 5: Andar_ Sala 507 - Fone: DDI005561-225-3337-Fax: DDI005561-225-7157 
CEP 70.718-900-Brasília-DF -Brastl 



:. 

,. 

• 

• 

FORUM DE.FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 

NOTA À OPINIÃO PÚBLICA 

O Forum de Favelas deseja expressar à opinião pública sua 
indignação com o quadro político vigente no Rio de Janeiro, 
considerando-se sobretudo as decisões tomadas pelo Governo 
Federal com vistas ao chamado "combate à violência", nos termos 
noticiados pela mídia escrita, falada e televisada, e vivenciado 
pela população. 

Queremos deixar bem claro que nos interessa a todos o fim da 
insegurança coletiva reinante em nosso País. Discordamos, contudo 
que a tranqüilidade possa ser alcançada, a partir da ação militar 
concretizada no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo nas áreas 
habitadas pela comunidade favelada como se lá se encontrasse a 
raiz de todos os problemas vividos pela população. Nada mais 
falso que isso, nada mais perigoso que repetir, implicita ou 
explicitamente, essa concepção do favelado como o "indivíduo 
perigoso à ordem pública", "esquecendo-se" de dizer que a maioria 
esmagadora dos moradores em comunidades faveladas é constituída 
de trabalhadores que sobrevivem com extrema dificuldade e que 
somente conseguem fazê-lo em razão da solidariedade que constróem 
entre si no dia-dia de sua e x istência. 

Queremos deixar bem claro que 
modalidade de violência demanda 
ex istente no país, produzida 
sistema econômico, político, 
excludente, que gera 32 milhões 
mais ricas economias do planeta. 

a superação de toda e qualquer 
o fim da absurda apartação social 
diariamente pela vigencia de um 
social e cultural perverso e 

de famintos no cenário de uma das 

Queremos deixar bem claro que o fim desse estado de coisas 
demanda a plena participação da comunidade favelada na busca de 
soluções verdadeiras para seus problemas, pondo definitivamente 
de lado "soluções" vindas de fora, estranhas a sua realidade 
e também violentas. 

Queremos deixar bem claro que a superação dessa violência exige, 
em primeiro lugar, o absoluto respeito aos direi tos humanos dos 
cidadãos que habitam essas comunidades, que quase sempre conhecem 
o Estado unicamente através da violência policial que ignora 
sistef!!aticamente, entre outros, os artigos lo., 3o. (incisos I, 
III e IV) e So. ( inciso XLI) da Constituição da República. Essa 
violência, denunciada pelas comunidades e pelas organizações dos 
direitos humanos, permanece intocada na realidade das áreas 
faveladas no Rio de Janeiro. 

Exigimos uma discussão ampla, profunda e imediata com a 
participação das comunidades faveladas sobre as políticas 
públicas básicas que devem, a partir de agora, fazer parte 
definitiva do cotidiano desses cidadãos, bem como das entidades 
que sempre lutaram ao lado destas comunidades para implantação 
das referidas políticas públicas e, com elas, assinam esta Nota. 

Exigimos que os diversos orçamentos contemplem os necessários 
recursos humanos e mateJiais para a implantação, com a irrestrita 



participação popular, d~ politicas públ~cas de saúde, educação, 
transporte, moradia, lazer e segurança nessas áreas 
historicamente relegadas ao abandono pelas autoridades 
constituidas. 

Exigimos, em sintese, o pleno cumprimento das disposições 
constitucionais a nivel federal, estadual e municipal que 
disciplinam essas politicas básicas. Somente com a vigência 
concreta e irrestrita da democracia e da cidadania, como direitos 
concretizados no dia-dia do cidadão, essa violência e esse estado 
de insegurança serão superados para sempre. Não se aceita nem se 
admite qualquer forma de preconceito e consequente discriminação 
contra crianças e trabalhadores, cidadãos pobres, em sua maioria 
negros. A democracia e a cidadania têm que ser levadas às últimas 
consequências e isto, repita-se, significa fazer cumprir, aqui e 
agora, as disposições da Constituição da República e os Acordos 
Internacionais no âmbito dos Direitos Humanos dos quais o Brasil 
é signatário. 

ENTIDADES QUE COMPOEM O FORUM 

• - Ação Católica Operária (ACO) 

- Articulação do Solo Urbano (ASUR) 

- CAMPO - Zona Oeste 

- Casa de Anastácia 

- Centro de Ação Comunitária (CEDAC) 

- Centro de Cooperação e Atividades Populares (CCAP) 

- Centro de Defesa dos Direitos Humanos "Bento Rubião" 

- Centro de Estudos e Ação Comunitária (CEAC) 

- Coordenadoria de Integração Comunitária/ SR3-UERJ 

• - FAF - RIO 

- FAFERJ 

- FAMERJ 

- IBRADES 

- Movimento Nacional dos Direitos Humanos/ Leste I 

- Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro 

- Programa Cidadania e Direitos Humanos/ SR3-UERJ 

- Sindicato dos Arquitetos (SARJ) 



ENTIDADES QUE APOIAM A NOTA 

- Centro de Defesa dos Direitos Humanos/ Petrópolis 

- Centro de Defesa dos Direitos Humanos/ Nova Iguaçu 

- Comissão de Direitos Humanos/ Volta Redonda 

- Comissão de Posseiros Urbanos/ Volta Redonda 

- Coordenação das Associações de Moradores(COMAM)/ Angra dos Reis 

- Federação das Associações de Moradores (MUB)/ Duque de Caxias 

- Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de Janeiro 

- Movimento Comunitário Contra a Violência/ Volta Redonda 

- União Nacional dos Movimentos de Moradia 
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Movimento Nacional dos Direitos Humanos - Regional Leste I (Espírito Santo e RJ) 

Relatorio do seminário de Políticas PÚblic~s realizado no dia 03/12/94, das· 9 às 19h 

no Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu na rua Antônio Wilman, 230 bairro Maque

ta em Nova Igu~çu. Participou do encontro : Rio de Janeiro, Volta Redonda, Nova Iguaçu. 

RJ: Alex (Bento Rubião, Adriana Fernanda e José Ricardo do IBISS, Adernar, assessor do 

DIESE, Moema IBASE, Tania SIMI, Oscar Serra, Mariazinha Serra, Edimundo (CPT E.S) 

Leonardo (.Sind.dos F. E.S), Maria Aparecida, Denise, Lurdinha, Raquel (Volta Redonda) 

Azuleicka, Dr. Anadir, Dr. Fernando (Nova Iguaçu), Policarpo (CPT RJ), Nadir (MST)coo 

denação nacional, Fernando Moura, assessor do deputado Paulo Barrama. 

Pauta: 

1 7 Resgate histÕrico da ideia desse encontro e do MNDH 

2 Painel - identific~ção dos atores - sociais, rurais e urbanos no RJ e ES. 

3 Anilise da Conjuntura Rural e Urbana, tendo em conta a transição dos governos 
federais e estaduais. 

4 - Debate em plenária perspectivas que se aloquem (ou se fecham) para os movimentos 

populares e sociais; questões prioritárias a serem enfrentadas. 

~ Síntese do assessor 

5 - Partindo dos indicativos jã expostos, discussões sobre possíveis açoes conjuntas 

a serem supo~tada pelo grupo. 

- planejamento e viabilização das mesmas 

.,. . formaçã·o de coletivas regionais de reforma agrar1.a e urbana no MNDH, com vistas a 

articulaçà"o n:acional. 

6 ~ Deliberaçbes finais e informes 

7 ~ Encerramento 

O encontro foi aberto por Alex, que falou sobre a idêia do encontro e sobre o MNDHS. 

nisse que o Movimento deve começar a pensar a questão agrária ·e urbana, para ver que 

ti'po de intervençã'o podemos ,fazer, sem nada paralelo ao que já existe. 

-..._, J?ai'nel: 

• - . Cinco minutos para colocaç~ó de grupos que militam nessa área: 

For.um Campo,Grande (is) 

, Aglutinam vári'-as entidades que lutam nestas frentes 

Discutiram e '. Chegaram a conclusão que era necessário assumir a campanha pela refor

ma agrária, bem corno reforçar a luta urbana. 

, Realt~aram um serninãrio sobre os temas, concluíram que a Reforma Agrária, nao e a 

Gnica solução para o problema da terra, assim como a questão indígena, 

, O fqrum une mais de 40 entidades e se transformou num ponto de referência para os 

grupos que militam na área urbana e rural. 

Enquanto nà'o havia o forurn as entidades lutavam separadamente 

O forum nao pretende intervir na luta das entidades, mas apoia~las, quando necessã~

rii:o, 

~ Articula.r o apoio das várias entidades a lutas específica, exemplo: a luta dos Sem,· 

Ter,ra que estSi s·endo assumida por diversas entidades, 

, . Campanha Nacional pela Reforma Agrarià "(Moema do IBASE) 

, . O grupo 'inici·ou.,.-se em 1983 com poucas entidades, atualmente existe um número maior. 

A partir de julho def:i:ri.iram fazer uma coordenação com entidades do R.J. 
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- Ação mais direta com um grupo pela Ci.dadani.a cçmtra a l,pme '. 

- Desafio, fazer com que a Campanha transceda o campo da luta pela Rua, 

OBS: faltaram entidades que militaram nesta ârea na reuniao, talvez por isto o painel 

fique um pouco prejudicado . 

.,. CPT, trabalho mais ligado a.o acompanhament:o dos assentamentos que estao muito liga-

dos a ques dí:.-o urbana. Apoia o movimento dos Sem.,.•terra, respeitando o ponto de 

da entidade, tambfm apoia a secretaria Rural da CUT. 

-=- Fernando; assessor do Paulo Barrama 

, · mandato muito envolvido com a questãºo rural 

vista 

, · .Debilidades· do 'Movimento Rural, · as ocupaçõ·e s se da·o em terras marginais, com difi-,-. 

culdades de · consolidaçâo econômica das ocup açÕºes, Embora agora, hã o objetivo de tes-

tar consolidar atividades produtivas, 

-:- Forum da Reforma Urbana, RJ. 

- Articula a luta pe la reforma urbana no estado, realizou est e ano encontro estadual 

com as mais diferente~ seguimento de luta da reforma urbana, 

~. Definii,u--se ques tâ.'o das polÍ tica~ públicas, criaçao de um Conselho Estadual para 

formular propostas de políticas públicas abrangentes, 

, Azule.i'cka, CDHs Nova· Iguaçu, falou dos trabalhos com os mutiroes no quál se . desdo- • 

hrou na criação da Federaçao dos Mutirões a qual se reune no terceiro sábado, de cada 

ro~s no CDHs, Disse que a Reforma Urbana deveria aglutinar e articular os diversos se

tores, revendo o conceito de mor adia, nâo ·apenas como ter casa, o teto, mais também 

escola,, saúde, transporte, empreg0 1 etc, 

- . H;;í uma gi'ande confusão entre urbano e rural a nível da região do RJ, pois nao se 

tem definiçb'es claras sobre o .. urb.ano e rural mui·to menos leis que formulam uma polÍti:_ 

ca agrãria para o estado do RJ. 

~ A area -rural e.xi'ste mas· na"o tem por parte d0s governos este tratamento, as pessoas 

que ocupam essas· âreas nã'o estaºo preparada para esse trabalho. A terra nao e prepa.,. 

rada pata a produ çâo, os ocupantes de áreas rurais tem que trabalhar na cidade para 

sob.reviver; por isso a luta urb.ana é muito mais organizada do que a nível rural. 

-:-· 0 CDHs de Nova Iguaçu, luta em diversas fr entes como: apoio jurídico, formação, as

s esson.a e organizaçJi·o popular. avanço I a l u ta na· termina com a ocupação da terra, 

, . RJ, experi'ênci-a de cooperativas : Nova Holanda 

~~MST, articulação interna das areas - produção comercialização a nível de estado e a 
-;---;--::--,-: 

nível nacional. 

- A maioria das areas nao estao regularizadas. 

- Reorganização das associações e cooperativas. Este tipo de coordenação é incentiva 

da pe lo Estado, para optar o líder e não encaminhar a luta da ocupaçao. 

- Fazer pressã política no Estado, pois ele cria urna situação que dificulta a 

dução nas áreas rur al'. Dando a impressa.o qu e as famílias não querem trabalhar. 

pro-

- ApÕs a exposição dos grupos, passou-se para análise de conjuntura feita por Adernar, 

do DIEESE do RJ. 

- Des de o final do governo Sarney, delineia- s e uma visao da economia brasileira inse-

rida nos moldes da economia internacional. 

- Esse projeto atravessou Sarney, Collor, I tamar e toma força com o próximo governo. , 

- Esse tipo de política, encontrou barreiras no Campo social por causa dos movimentos 

sociais 
. ~ . ~ 

- Política dos governadores de estado 

• 
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Diversidades regionais 

Dificuldades de transformar a egemonia neoliberal em políticas concreta , Em · todas 

sociedades onde foi implementado o projeto neoliberal agravou- se o pr oblema social; 

obrigou a criação de programas assistenciais (políticas compensatÕri~s) 

- O governo do Fe rnando Henri_que Cardoso assumiu imediatamente a reafirmação do dis 

curso neoliberal, v,oltou a colocar a · questão da reforma providenciária, manter políti_ 

ca de achatamento das apo_sentadorias e pensoes. 

~ Avanço do projeto de privatização, teria que tocar nos monopÕlios constitucionais•co 

mo: Petrobrás, Telebrás 

, Tocar o projeto nos setores onde existe resistência regional . to caso da ''Vale do 

Ri o Doce" . 

. "'" Privatização via a Bolsa de Valores e um bom ·negócio . 

Reforma p0litica do Estado 

QuestÕ.es : voto distrital, mudanças na porcentagem mínima para representaçao, 

~ Dar ao movimento a obrigação de realizar as políticas sociais compensatÕrias, dando 

ao movimento espaço para gerencia- los, isto reforça a visão neoliberal de que o Esta

do e ineficiente , Apenas dá a execução mas nã dá a deliberação . 

, O movimento estã numa fase de construção e reconstrução que deixa o movimento perdi:_ 

do. 

- Cooperativas sâo diferentes, no campo específico ou no nacional nao podemos abrir 

mao . das experi~·ncias específicas, pois, aí se dá uma relação importante com as comuni 

dades at:rngidas, 

~ O movimento tem que se preocupar com o que vai fazer e nao apenas trabalhar em 

funçao do projeto do governo F.H,C, 

, . Temos que descobrir onde esdio nossas bandeiras, nossas lutas e projetos . Não tem 

sentido tocar projetos.individuais . 

Di-s·cus-s1'o dG> plenário ~ palavra aberta ao plen~rio : 

' Edimunao l 

• mudanças dos: eixos soóre os quais ;fazíamos nossas discusso·e.s c0mo: 

, a questã,'o da fome, R.A,, empreg0 1 mora.dia 

, . as elites colocaram como centro do debate nacional o plano real. 

Tania : 

- questoes tributárias. A possibilidade de recursos 

Moema: 

temos alguns consensos entre nÕs, desafios de pensar globalmente 

- atê algum tempo, sabíamos exatamente com quem fazer aliança e se articular, ho j e e 

necessario ampliar o leque da reforma a graria. Primeiro identificar a divergência P~ 

ra buscar alianças e parcerias. 

- Alex preocupa-se com a armadilha neoliberal , é necessár io considerar um dado, a 

tradição de tutela abso l uta do Estado . Se nã·o queremos neo~liberalismo, não ·queremos 

uma tutela total ,do Estado. Não dá para estatizar, tudo tem que ter um espaço pÚólico , 

, mercado, pensar essa questao como se contrapor a ela como reforma;lo. 

~- a questã'o ,;dos governos populares·, criou~s-e urna dicotonia, 
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Azuleicka: 

- falta participação, falta democracia, hã uma distância muito grande entre o 

movimento acumulou e o que o povo sabe. O povo foi sempre pat ernalizado, apesar 
que o 

de 
todas as dificuldades, estamos avançando, pois pela s egunda vez um partido 

consegue chegar ao 29 lugar para Presidente da Republica, 
popular 

- Dessa vez o povo votou no plano real, que no primeiro momen to lhes trouxe 

ganho concreto, 
algum 

7 Encerrado esse primeiro momento, o almoço foi servido e os trabalhos foram reini

ci·ados na, parte da tarde com um trabalho de grupo para aprofundar a discussão da 

parte aa rnanhi, 

7
· ApÕs o trabalho de grupo, o plenário continuou aprofundando a discussão com inter

,fed;·ncias do assumor. 

Gtupo, l: 

, neces~id~de de articulat, mais ãinda n~o hã definição do que seja . 

Grupo 2 : 

identificar atores sociais e articular ' lutas globais · 

, · reforçar as atividades que j ã existern,ser soliârio com as diferentes lutas que 

existiu, 

, Deô.atéd. iyre ; 

jã 

- Campanha da fome, a visao qu e f. oi passada pela média era assistencialista para os 

empresários, ê mais viável comprar um navio de feijão que distribuir a terra para o 

plantio do mesmo. 

- o Governo manipulou de maneir a habil a campanha. 

- Do ponto de vista do Capitali smo cornteporâneo, nao se preocupa com a produção de 

emprego, essa ê destroÍda com a modernização, ou seja, tecnologia, emprego · e tratado 

corno politicas compensat~~ias. Corno se age no interior de um modelo deste? 

• 

~ Do ponto de vista do mercado, as cooperativas geram a concorrência, pode inclusive . 

levar a relaçio de concorrência com operários organizados, operários assim 

mais caro, 

~ Conflito no setor formal de geraçao de emprego 

Sintetizando a questa·o da política do governo Fernando Henrique Cardoso. 

- Centralização de recur·sos 

- Mercado socialmente regulado 

Descentralizaça"o dos problemas 

Polrtica social compensatória 

- . Cultura prhrat:i:zant_e 

, Resoluçã·o dos conflitos no campo extra,nacioanl. Ex .: Merco,-Sul 

custam 

Relação com Movimento Popular, ·de tarefeiros através de projetos assistencialistas 

s·em poder de decis1í'o polÍtica . 

._-. neces~·i'clade de maior aprofundamento aa atual realidade poli tica, social e economi 
, 

canos aspectos Nacional e Internacioanl. 



• 
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.c, ~5 -

- Buscar articulação com todos os grupos que lutam pelos Direitos Humanos . 

Fortalecer as lutas existentes 

- Apoiar as ocupações 

Procurar definir quem sao os parceiros e atores com os quais pode se sornar 

- Buscar a integração da luta campo-cidade 

- Evitar o paralelismo 

- Definir prioridades dentro de políticas pública 

Fortalecer o forurn de moradia 

Agenda : 

21/12/94 - Reunião do Conselho Estadual do MNDHS, a realizar- se no IPCN RJ às 14h 

07/01/95 - Reunião do Conselho Regional do MNDHS a realizar-se no CDHS de N. I às 14h 

28/ 01/95 - Assembleia Estadual do MNDHS 

rnaio / 95 - grito 2 da Terra a realizar7se no Brasil todo 

- . Devera realizar-se caravana nacional à Brasília pela moradia, atê o mês 07 /95 

- Manifestaçõ·es nacionais sobre os 300 anos da luta do Zumbi dos Palmares 

abril/95 - Assembleia pela Reforma Agrária 

Sem mais haver, encerrou7se o encontro . 

Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 1994 

Relat~rib elaborado por: 

, Denise de Volta Redonda 

, Azuleicka de Nova Iguaçu 

Feliz 1995 a todos que lutam pela Vida: 

Regional Leste I 

L 

MNDHS 
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PRDGRAM~ 

9:3Dhs Abertura - Resgate histórico da idéia deste encontro e do MNDH. 

Painel - Identificação dos atores sociais, rurais e urbanos 

no RJ e ES. 

1 □ :4Dhs Análise da Conjuntura Rural e Urbana, tendo em conta a transi

ção nos Governos Federal e Estaduais. (divisão em grupos)· 

• 1 2: 3Dhs Almoço 

- Perspectivas que se abrem (ou se fecham) para os 

movimentos populares e sociais. 

- Questões prioritárias a serem enfrentadas . 

14: □ Dhs Retorno - Dinâmica de Teatro do Oprimido 

, . ~ 14:3Dhs Partindo dos indicativos da manhã, discussão sobre passiveis açoes 

conjuntas a serem suportadas pelo grupo. 

Planejamento e viabilização das mesmas. 

16:3Dhs - Formação de coletivos regionais de Reforma Agrária e Urbana no 

MNDH, com vistas a articulação nacional. 

17:D □ hs Deliberações Finais e Informes 

18: □ Dhs Encerramento • 

• 
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MOVIMENTO NACIONAL OE OIREIIOS HUMANOI 

Quadro atual da participa~ão das Entidades do Rio de Janeiro 
no HNDH 

Total das entidades na listagem oficial = 77 

1) Entidades ou grupos considerados "Atuantes"= 13 

(São as que tem participado com certa regularidade das 
atividades ou responsabilidades no MNDH). 

CCAP 
CDDH Bento Rubião 
CDDH Joio Cindido 
CDH Nova Iguaçu 
CEAP 
Centro Dom Luciano Mendes 
Comissão Direitos Humanos Volta Redonda 
Comissão Posseiros Urbanos Volta Redonda 
CPT 
Grupo Pela Vidda 
IBISS 
IDACO 
IPCN 

2) Entidades ou grupos "Mais ou menos Atuantes"= 31 

(Sã o as que mantiveram contato de maneira pontual: 1 evento, 
1 carta, 1 reunião ou conversa). 

ABI 
Associação Cultural dos Trabalhadores da Baixada 
Ação Católica Oper~ria 
AJUP 
Articulação Solo Urbano 
CAPINA 
CDH Petrópolis 
CF.DAC 
Comissão Defesa dos Direitos do Preso 
CUT 
FASE 

SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900- Brasília-DF 
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MOVIMENTO NACIONAL Ol OIRIIIOS HUMINOI 

•;':-7-:-..... ·· •• ·.:•··~·-·~-é-

Federação Mutir5es Rurais e Urbanos Nova Iguaçu 
Grupo Tortura Nunca Mais 
IBASE 
IBRADES 
Instituto Civitas 
ISFR - Sa~de na Prostituiçio 
ISER - Programa Negritude Brasileira 
Jornal Maioria Falante 
Movimento Comunitário Contra Violência 
Movimento Nacional Meninos(as) de Rua 
Movimento Negro Unificado - Volta Redonda 
MST 
N~cleo Direitos Humanos - Nova Friburgo 
N~cleo Direitos Humanos - São João de Meriti 
OAB - Comissão Direitos Humanos 
Pastoral Bennett 
Pastoral de Favelas 
SEPE - Volta redonda 

3) Entidades ou Grupos Distantes= 33 

(Sem nenhum contato; algumas sequer sabemos se existem ainda) 

ABIA 
ABRAPIA 
ASSEAF 
Associa~ão Beneficente São Martinho 
Centro Atividades Comunitái-ias - São .João de Mei-iti 
CEB's Macaé 
CEDI 
CEDIM 
CENPLA 
Centro Cultural Popular "Osca1- Rome1-o" Belfort Roxo 
Centro Educacional D. Pequetita 
CENPLA 
CEPIA 
CJP Tei-esópolis 
Clube de Mães Itaguaí 
Com i ssão Pastoral Operária - Duque de Caxias 
CPT/Cantagalo 
FAFFRJ 
FAMERJ 

' ses -Ed Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
. CEP: 7'0.316-900 • Brasma-DF 
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MOVIMINIO NACIONAi D[ DIRIIIDS HUMANDI 

:,:> .. '·•·>····:.:.:- ·.·.•.<t~. 

Grupo Mulher-Educação Indígena 
IDAC 
Instituto Sio Jos~ 
ISER - Projeto Sofia 
Juventude Ecumlnica 
líAB 
MUB 
l'-lova Assessor ia 
N~cleo Direitos Humanos - Campos 
PACS 
Pas-Ba:i.xada 
Past m-a 1 Penal 
SEOP <Petrcipolis) 
Solidariedade França-Brasil 

SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 10<:.> andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900- Brasília-DF 
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FORUM DE.FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 

NOTA À OPINIÃO PÚBLICA 

O Forum de Favelas deseja expressar à . opinião pública sua 
indignação com o quadro político vigente no Rio de Janeiro, 
considerando-se sobretudo as decisões tomadas pelo Governo 
Federal com vistas ao chamado "combate à violência", nos termos 
noticiados pela mídia escrita, falada e televisada, e vivenciado 
pela população. 

Queremos deixar bem claro que nós interessa a todos o fim da 
insegurança coletiva reinante em nosso País. Discordamos, contudo 
que a tranqüilidade possa ser alcançada, a partir da ação militar 
concretizada no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo nas áreas 
habitadas pela comunidade favelada como se lá se encontrasse a 
raiz de todos os problemas vividos pela população. Nada mais 
falso que isso, nada mais perigoso que repetir, implici ta ou 
explicitamente, essa concepção do favelado como o "indivíduo 
perigoso à ordem pública", "esquecendo-se" de dizer que a maioria 
esmagadora dos moradores em comunidades faveladas é constituída 
de trabalhadores que sobrevivem com extrema dificuldade e que 
somente ·conseguem fazê-lo em razão da solidariedade que constróem 
entre si no dia-dia de sua existência. 

Queremos deixar bem claro que 
modalidade de violência demanda 
existente no país, produzida 
sistema econômico, político, 
excludente, que gera 32 milhões 
mais ricas economias do planeta. 

a superação de toda e qualquer 
o fim da absurda apartação social 
diariamente pela vigencia de um 
social e cultural perverso e 

de famintos no cenário de uma das 

Queremos deixar bem claro que o fim desse estado de coisas 
demanda a plena participação da comunidade favelada na busca de 
soluções verdadeiras para seus problemas, pondo definitivamente 
de lado "soluções,, vindas de fora, estranhas a sua realidade 
e .também violentas. 

Queremos deixar bem claro que a superação dessa violência exige, 
em primeiro lugar, o absoluto respeito aos direitos humanos dos 
cidadãos que habitam essas comunidades, que quase sempre conhecem 
o Estado unicamente através da violência policial que ignora 
sistematicamente, entre outros, os artigos lo., 3o. (incisos I, 
III e IV) e So. ( inciso XLI) da Constituição da República. Essa 
violência, denunciada pelas comunidades e pelas organizações dos 
direitos humanos, permanece intocada na realidade das áreas 
faveladas no Rio de Janeiro. 

Exigimos uma discussão ampla, profunda e imediata com a 
participação das comunidades faveladas sobre as políticas 
públicas básicas que devem, a partir de agora, fazer parte 
definitiva do cotidiano desses cidadãos, bem como das entidades 
que sempre lutaram ao lado destas comunidades para implantação 
das referidas políticas públicas e, com elas, assinam esta Nota. 

Exigimos que os diversos orçamentos contemplem os necessarios 
recursos humanos e mat$.ais para a implantação, com a irrestrita 



t participação popular, de políticas públicas de saúde, educação, 
transporte, moradia, lazer e segurança nessas áreas 
historicamente relegadas ao abandono pelas autoridades 
constituídas. 

• 

Exigimos, em síntese, o pleno cumprimento das disposições 
constitucionais a nível federal, estadual e municipal que 
disciplinam essas políticas básícas. Somente com a vigência 
concreta e irrestrita da democracia e da cidadania, como direitos 
concretizados no dia-dia do cidadão, essa violência e esse estado 
de insegurança serão superados para sempre. Não se aceita nem se 
admite qualquer forma de preconceito e consequente discriminação 
contra crianças e trabalhadores, cidadãos pobres, em sua maioria 
negros. A democracia e a cidadania têm que ser levadas às últimas 
consequências e isto, repita-se, significa fazer cumprir, aqui e 
agora, as disposições da Constituição da República e os Acordos 
Internacionais no âmbito dos Direitos Humanos dos quais o Brasil 
é signatário . 

ENTIDADES QUE COMPOEM O FORUM 

- Ação Católica Operária (ACO) 

- Articulação do Solo Urbano (ASUR) 

- CAMPO - Zona Oeste 

- Casa de Anastácia 

- Centro de Ação Comunitária (CEDAC) 

- Centro de Cooperação e Atividades Populares (CCAP) 

- Centro de Defesa dos Direitos Humanos "Bento Rubião" 

• - Centro de Estudos e Ação Comunitária (CEAC) 

- Coordenadoria de Integração Comunitária/ SR3-UERJ 

- FAF - RIO 

- FAFERJ 

- FAMERJ 

- IBRADES 

- Movimento Nacional dos Direitos Humanos/ Leste I 

- Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro 

- Programa Cidadania e Direitos Humanos/ SR3-UERJ 

- Sindicato dos Arquitetos (SARJ) 



.. 

ENTIDADES QUE APOIAM A NOTA 

- Centro de Defesa dos Direitos Humanos/ Petrópolis 

- Centro de Defesa dos Direitos Humanos/ Nova Iguaçu 

- Comissão de Direitos Humanos/ Volta Redonda 

- Comissão de Posseiros Urbanos/ Volta Redonda 

- Coordenação das Associações de Moradores(COMAM)/ Angra dos Reis 

- Federação das Associações de Moradores (MUB)/ Duque de Caxias 

- Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de Janeiro 

• - Movimento Comunitário Contra a Violência/ Volta Redonda 

- União Nacional dos Movimentos de Moradia 

• 
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M_N_D_H_ 
MOVIMENTO NACIONAL DE DIRKI"I"OS HUMANOS 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1994. 

Prezados companheiros, 

O Programa de Políticas Públicas do MNDH, após o 
levantamento efetuado através dos questionários remetidos as 
entidades que o compoem, dando continuidade aos seus trabalhos de 
articulação no Estado do Rio de Janeiro, vem convidá-lo a 
participar da reunião no dia 24 de outubro de 1994 às 14:00 h, 
onde estaremos retirando propostas de desdobramentos das 
atividades do programa. 

Tencionamos definir nossas linhas de atuação no 
estado, através de uma discussão democrática, trazida pelos 
representantes das entidades. Sua presença é importante para 
implementação de nossos trabalhos . 

Local - GRUPO PELA VIDDA 
Rua Sete de Setembro; 48/12Q andar 
Centro - Rio de Janeiro 

Cordialmente, 

L~é~~E 
PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Maiores informações: 224-1654 
falar com Lilian 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Relatório da Reunião do Conselho Estadual do RJ-HNDH Leste 1 

Dia 10/10, no Centro Dom Luciano Mendes 

Presentes: Alex e Salvino (Programa Organização>, Simone, 
Pedro, Hai-celo e Fábio (P1-og.Justiça e 
Segurança), Azuleicka e Lilian CP1-og1-. Políticas 
PLÍbl icas). 

Obs. - Adriana ausente justificadamente, pois estava doente 

Pontos de Pauta 

1- Informes 

IPCN j~ conta com Secretária a partir de 13 hs, assim j~ 
podemos voltar e nos reunir lá, até para ratificarmos 
nosso interesse pela sala que nos foi oferecida . 

- 19/11 - Início da semana Zumbi em Hanguinhos, 
pelo CCAP. 

- 14/10 - Han i fest aç:ão "Pi-ó-Zumbi" e campanha 
cadastramento de novos sócios no IPCN . 

- 8 a 10/11 - Treinamento de Agentes de SaLÍde no ISER 
Tema: "Pi-evenc;:ão d e AIDS/DSTS". 

de 

- Bento Rubião est~ organizando curso sobre Direito 
Urbanístico e Reforma Urbana, aberto a todas as entidades. 

- Alex estará em Brasília dias 12 e 13/10, em 
CBIA sobre mortes violentas de crianças e 
trazendo resultados na volta. 

2- Estatuto 

- Foi aprovada, com algumas alterac;:5es desta 
1- eu n i ão , a p 1- o p os t a d e E s t a t u t os d o " C e n ti- o 

Semi n á 1- i o d o 
adolescentes, 

e da LÍ1tima 
de Apoio ao 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Regional'', entidade suporte na linha de administraçio e 
captaçio de recursos. A minuta ser~ discutida no Conselho 
Regional (dia 22/10), quando extrairemos a versio final a 
ser apreciada em Assembiia Regional, foro para deliberaçio 
desta questio. 

3- A participação das entidades na 
Financeira) do HNDH . 

sustentaçio (Política e 

Foram levantados alguns pontos que detonaram esta 
discussão. O io deles refere-se a questio de ati que ponto as 
Diretorias das entidades filiadas ao movimento estio 
dispostas a colocar o peso de sua instituição neste espaço de 
articulação. Em virtude de as entidades nao se colocarem 
desta forma, temos que muitas vezes seus representantes não 
conseguem trazer o resultado de discuss5es internas - ji que 
estas pouco acontecem nem articular sua entidade para 
esforços e atividades em comum. 

De outro lado hi a questão do Seminirio Regional de 
dezembro, atividade aprovada no Regional mas cuja realização 
vem sendo tarefa de poucos. Possivelmente, ser~ necessiria a 
contribuição financeira dos inscritos, a fim de custear a 
alimentação/hospedagem, inaugurando-se uma nova relação com 
movimento, onde as entidades sao co-respons~veis 
financeiramente pelos eventos. Fica a d~vida se diante disto 
a participaçio diminuir~ ou não, sendo um meio de medir o 
grau de compromisso da entidades com o HNDH . 

Por ~ltimo, temos a questio da sala para o HNDH no 
RJ, cuja abertura só sera possível mediante obtenção de 
recursos para tanto . Discutiu-se a possibilidade de as 
entidades contribuirem neste sentido Ja que tal espaço estari 
a serviço de todos. 

Diante destes pontos decidiu-se pelo envio de uma 
c a 1- t a a os c a c i que s " d e n os s as e n t i d a d e s f i 1 i a d as , a f i m d e 
pedir suas posiç5es a respeito das quest5es relatadas. 

ses -Ed . Oscar N,emeyer - Quadra 02 - Bloco ·o· - 1 Oº andar - S;:i/a 1001 - Fone: 001 005561 /061) 225-3337 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

4- Finanças 

Constatou-se a necessidade de uma estrat~gia de 
captaçio de recursos para custear as atividades pretendidas 
para 1995, j~ que os recursos disponíveis nio devem ser 
suficientes . 

A captação se daria em m~ltiplas fontes como 

Eventos (artísticos, culturais, etc.) 
Apoios do setor privado 
Cooperação externa 
Contribuição das Entidades 
Contribuiçio de Sindicatos 
Orçamento do Regional 

Estj a cargo do Conselho Estadual aprofundar esta 
discussio, defin i ndo e viabili~ando formas pelas quais 
acessaremos as m~ltiplas fontes apontadas . Voltaremos a este 
ponto nas prciximas reuni5es, aguardando sugest5es concretas 
dos Conselheiros . 

No tocante a contribuição das entidades, 
descartou-se a instituiçio de mensalidades ou algo parecido, 
posto que improdutivas e normalmente nio cumpridas . 

5- Planejamento Regional 

Como 1º passo deste processo, confirmamos a reuniio 
do Conselho regional para 22/10 proximo, em Serra CES). Dela 
participaria 4 Conse lheiro s Estaduais de cada Estado, sendo 
que do RJ foram escolhidos A~uleicka, Salvino, Alex e Pedro 
ou Adriana (ficou a d~vida j~ que esta ~ltima esteve 
ausente) . A partir dessa reuniio se procurar~ programar os 
passos seguintes do planejamento es tratigico do Regional . 

ses. Ed . 0scar N1emeyer . Quadra 02 . Bloco ·o· - 1 Oº andar. Sala 1001 • Fone: 001 005561 /061 ) 225-3337 
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6 - Seminirio Regional sobre Reforma Agrária e Urbana. 

Foram relatadas as dificuldadess em encontrar 
financiamento/apoios para esta atividade. Aguardamos retorno 
dos contatos com fundo Inter-Religioso, Instituto Lo~ola, 
Associaçio de Pessoal da CEF e Teatro do Oprimido; todos 
feitos apcis negativa da , CESE em bancar os custos. 

Ficou confirmada uma reuniio ampliada para o dia 
.1.5/10, das 9 às 13 hs., na CPT, com o objetivo de inse1-i1- o • 
conjunto das entidades filiadas na discussio e preparaçio do 
Seminário. 

7- Banco de Dados 

Discutidas as dificuldades financeiras e 
ex istentes, foi ressaltada a necessidade de ampliar 
de coleta em vista da limitação dos jornais neste 
utilizando-se dados do IM'- e outros . 

técnicas 
as fontes 
sentido, 

esta Foi definido que o Conselho deve 
discussão em novembro,tocando na própria 
me todologia do projeto . 

concepção 

Nada mais havendo, encerrou-se a reunião, definindo 
a pi-óxima pai-a 21/11, às 9hs, no IPCN. • 

Relatório elaborado por Alex CCDDH Bento Rubião) 

*** *** *** 



_ Ce~tro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu 

• 

-

Reunião do Conselho Estadual do MDHS, realizada no dia 19/9/94 no Centro de Defesa da 

Criança e Adolescente Dom Luciano Mendes (departamento jurídico do São Martinho, rua 

Evaristo da Veiga, 7 embaixo dos Arcos da Lapa), a reunião começou -as 14,30 horas e 

terminou as 17,10 horas. Participaram os seguintes conselheiros: Azuleicka, Pedro,Alex 

Fábio, Adriana, LÍlian e Micheli. 

Pauta: 

1- Discussão da criaçao de pessoa jurfdica do Regional Leste 1 do MNDHS, 

2- Leitura e discussão dos Estatutos 

3- Informes dos demais programas 

1. Na discussão sobre organizaçao se viu a necessidade de formar o Conselho Regional, 

cuja a proposta seria 4 representantes por estado, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

- Necessidade de sede para o estadual e recursos para as atividades estaduais, 

que a verba da CESE e muito reduzida . 

2. A leitura da proposta de estatutos após a leitura, houve diversas intervenções 

visto 

e 

discordância com o texto e o encaminhamento da questão. Ficou decidido que cada con- · 

selheiro faça as modificações a serem discutidas na próxima reunião do Conselho Esta

dual que sera dia 10/10/94 às 14 hotas no Centro de Defesa da Criança e Adolescente. 

- Mandar cópia aprovada para as bases do Movimento. 

- que a aprovação dos estatutos passe pela assembleia geral do Regional, em data a ser 

marcada. 

- discutir esse encaminhamento com o Cons·elho Regional provisório na- reuniao do 

22)10)94 no Rio de Janeiro ou Espírito Santo, 

3. Informes dos demais programas: 

dia 

a) Polhicas pGblicas -s-- reuniao de organ~·zação, 'dia 15/10/94 de 9 ãs 13 horas na ::. sede 

da CPT, rua Joaquim Silva, 56 ~ 89 andar, na Glôria -s-- Tel, 235~0495 

bl Alex informou que o pessoal do Espírito Santo pediu para adiar o seminário de 

po lÍ ti cas pGo licas devido as atividades .. do 11NDDHS. Foi aprovado o adiamento dos 
........ 'tJ'' .,._ .... .. ......... .. .. , ..... , •. 

24, 25 e, 26}11/-9.4 para os dias 1, · 2- ·--e '3,--ae, 'éte-z-e111n.ro de 1'9-94~ local não definido. 

T" Programa de racismo ~ Michele informou -que nã·o estão conseguindo reunir o 

r espons~vel por esse programa. 

dias 

grupo 

~- Programa Justiça e s·egurança Publica .,.._ e.s·tâo planejando um seminário em Caxias, em 

data a ser marcada. 
~~ ... .... 

- O Grupo pela Vida e CDH de Nova rguaçu marcaram reunião para 2&/~}9-4,:·i~ 14 horas na 

rua Sete de Setembro, 48 " 129 andar, para discutir encaminhamentos dos questionários. 

A)ex passo.u o novo endereço do Movimento Nacional de DHS: 

S,C , H, quadra 6 conjunto "A" bloco "A" 

Ed,Venâncio - 3,000 - . 59 andar ~ sala 507 

Cep: 70717~$00 ~ Brasília-, Distrito Federal. 

Tel,(061) 225~3337 e 225~?157 o Fax continua o mesmo. 

Nova Igus}çu, 19 de setembro de 1994 
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SÍNTESE DO DEBATE DE FORMAÇÃO DO COMITÊ CAMPO-CIDADE 

No dia dezenove de agosto, na sede do Comitê-Rio, realizamos 

a primeira reunião de organização do Comitê Campo-Cidade. Estavam 

presentes aproximadamente 15 pessoas, ligadas a entidades e 

movimentos sociais do campo e da cidade. Foram debatidas as idéias 

apresentadas em relação ao que seria o papel do novo Comi tê. 

Listaremos, abaixo, os principais pontos abordados. 

1. a criação do Comi tê Campo-Cidade está inserida na Ação da 

Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida. Nossa intenção é 

combinar a atuação sobre questões emergenciais com o debate e 

formulação de propostas para a solução dos problemas estruturais 

geradores da fome e da exclusão de milhões de brasileiros dos 

direitos elementares da cidadania. 

2. entendemos que o eixo principal de combate à fome e a miséria 

deve ser a realização de uma ampla Reforma Agrária, articulada com 

uma profunda reforma urbana . Neste sentido, pretendemos: 

a. atuar na divulgação e ampliação do debate sobre a Reforma 

Agrária nos Comitês da Ação da Cidadania; 

b . aprofundar o debate sobre a relação entre reforma agrária e 

reforma urbana; 

c. estimular o desenvolvimento e a ampliação das formas 

comunitárias de aquisição de produtos, com especial atenção à 

criação de cooperativas de consumo; 

d. favorecer o intercâmbio e a relação direta entre as formas 

cooperativadas de produção e comercialização de alimentos com os 

consumidores; 

e . mapear a situação fundiária e de famílias sem terra no estado do 

Rio de Janeiro; 

f. constituir-se num espaço de troca de informações, conhecimentos 

e de desenvolvimento de novas idéias, estimulando a cooperação 

entre as instituições de estudo e pesquisa e os movimentos 

populares. 

1 



Além destes pontos, aparentemente consensuais, ficaram algumas 

perguntas a serem respondidas. Entre elas destacamos: 

a. qual será nossa atuação prática? 

b. como interferir junto aos órgãos públicos no apoio às 

iniciativas dos movimentos populares no campo e na cidade? 

c . como apoiar e incentivar os grupos de produção, dentro da 

perspectiva de geração de emprego e renda? 

Ao final, decidimos ampliar o debate, convocando para o dia 30 

de agos t o nova reunião, convidando outras pessoas. 

2 
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~Oil~[NIO NACl(JIIAI_ OI OlllllO\ HU~~~r~ 

13:FI OTOR.I..O DA 2a REU!HAO DO CONSEI HO ESTADUAi 
Dia t2/07 - IPCN 

F' l" P <; e~- n t e i:, : A ·,7 u 1 e i I< a e 1 . ·j 1 i a n ( P 1· o g 1· . P o 1 í t i e as P Ll b 1 i e as ) 
Adtiana e ~lex (Ptogr. Organização) 
Jorge Damiâo e Michele (Progr. Gªnero e Racismo) 

Iniciamos a reunião com bastante atraso em virt ude 
da espera pelos Conselheiros restantes (to t al de 4 a usentes) . 
Logo de início Jorge Damião apresentou Ivana, que traba lh a 
com ele no CFAP e que participará do Programa de Racismo , 
substituindo-o no Conselho quando for necessário. 

i..Q...... __ .f' D n t p d ~~ P 1· i me i 1· ame n t e f i z em os um a 1· á p i d a 
avaliação do Encontro Regiona l , na qual ficou ma r cada a 
necessidade Je valori2armos as entidades que tim acompan h ado 
o MNDH, abr1ndo maior espaço para informes de suas lutas em 
nossas atividades . Foi distribuida uma síntese das ava1iaç5es 
in dividuais do Fncontro Regional , feita s pe l os participantes 
d n 111C-:-' •;; m o . O l" e 1 a b:íi- -ici e o m p 1 e t o d o I? n e o n ti· o s ET a d i :3 ti· i IHt i d o 
na prclxima rPunião, ve? que nao nos chegou a tempo do 
i::: ·•; pi r· i to San t: l). 

f..o_._E'JJ.I1li.'-...Ll..C_.f:_;1.1.i .. La. - T n f o 1· m e s e d r:: b a t e s ,; o b 1· e os 4 p 1· o g 1· amas . 

i"'. o 111 e r; ava a ,-; e 
a,, ,,; a •; ,e; j n a t o d o<:. 

o 1· g a n .i. ;:~ a 1· 

Asse:-ssol- e s 
,"clgor·a nao e luti dado 

q u a n cl o o c o 1· \" e u 
cl E' J u 1· em a , a t é 

pi::l a F'ol 1'.cia. 
Formou-se ppquena comissão (composta por 
e F 1~ F' / T F' e, , e s a 1 V i 11 o ) 1 q LI e t em a e o m p a 11 h a d o 
os depoimentos e elaborará dossi& sobre o 
caso. Fste pequeno coletivo busca 
def1ntç5o de linha do Programa com 
e~pecial atençio para o Racismo em face 
d , i --. n e g 1· o<:, ( a f 1· o - b 1· a<;; i 1 e .i 1· os ) . E 1 a b Cff a m 
dncumcnt □ envolvendo i n~meros casos 
,-.-: >< e m p 1 a 1· c ,,; , a , ; e 1· 1 a n ç a d o p a 1· a o F.: e g :i. o n a 1 , 
,111p1·r-:.n'.,,a e _r-:,'>,tETJCff. 1-Ja d.i.scuss~~o foj 
lembrado que já existem parceiros no MNDH 
para articular a djscussão relativa a 
outras formas de discriminação, no caso 
homossexuais e mulheres. 

'\..:~:- ·"" '" ··-· · ... ~~-;-·-;1~~~,-,':''\, - ,,w.,, -~ ~:-]t111::i~~~r·f~*Tu."ttà~t11~~~~~t~~~~~~~~~1mr"~~~1.~~~~~~~,~ 
SOS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.316-900 - Brasília-DF 
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MOVIMINIO NACIONAi Ol OIRtlfOI Hll~~~OI 

~Euni 5o ,junto com CPT e Volta Redonda . 
Definiram que o io. passo será 
levantamento da r ea lidad e atravis de 
que s tionários (alguns já distribuidos 
n a hora). A idiia i ter quadro do que 
fa2 o MNDH em termos de Políticas 
PJblicas. Apcis devo lução (ati 15/08) 
haverá nova reunião do Programa . 
Def i n i r a m formaçã o de 3 áreas do 
P,-og ,- ama: 

- Rio e Niter6i - responsável Pela Vidda 
- Baixada - responsável CDH N. Iguaçu 

Volta Redonda e adjacfncias r esponsável CDH 
1Jolta l~:ed o ncl a 

Quanto ao Seminário de Novemb ro, a pcis debates no s 
quais lodos inlerviram, propomos que: 

- Realizemos r e uniio regional p ara programá-lo, em 2 ou 4/08 
(Alex definirá junto com Oscar), às 15 hs no IPCN . Desta . 
p a r· t :i. e :i p a ,- ~~ o o "'· C o n "; e 1 h os F <; t a d u a :i. s d e R J e E S , E a C F· T , 
TDACO e MST c omo convidados . Abriu-se possibilidade de 
~provp 1t a rmo s o momento para debate r outras quest5es de 
carát e r reg 1onal. 

- O Se minário se reali7e em 3 dias 5a., 6a. e 

·::;abado . 

Haja es paço para 
e >< p e r· j ê n e: :i. a i:; d a 1:; e n t i d a d e ~, . 

discussão das 

, llt"; t- j ç ;·,\ ~J;-,'q llr ;-tn ç a - 1:=:m fac 2 d a au f.",en c 1. a d os ,- esp on sá,,e is 
1- e p a -5 samo·:; O'.;; pelo programa apenas 

in form es da reun iã o que tivETam 
O,- g a n i z a(;: ão . junto com Prog. 

Programa se pr op5e apresentar 
relat6rio sobre coleta do Ba nco de 
O"\d O'.,; , i nic: i. ada Em fe1.-·21-eiro, e 
distribuí-lo ao MNDH como motivação 
da arti c ulação do Prog rama. Alim 
d i s f:; o , · p 1 a n e j a Sem i rd. 1· i o e rn C a x i as , 
com a comunidade local, para f ins de 
julho ou início de agosto. Objetivo 
é apresentar expe r iincias nas ireas 
de Justiça e Segurança, busc an do 

, ,•❖ •••• , ·<· .... ••·-, .,« " __ ,.;:.. '.:. ~~T,dfü%.:''"'W' J}:§.~'l:~~~~~~~~'2m~,-..~~-~~~~~½:~~~'%~t%.~~~IB-._a~ 
ses -Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.316-900 - Brasília-DF 
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alguma mobilização neste sentido. 

•··· !J.L9..i;ill :i. 7 <
71 
d'.'ill. ··- S a l v i. n o e s t á e 1 a b o 1- a n d o j u s t i f i c a t i v a p a 1- a a 

p r· D p o i,; t a d e t 1- a b a l h o d o F' 1- o g 1- ama , que t em 
necess idade de participantes que venham a 
contribuir em suas tarefas básicas de 
articulação , comunicação e 
Geração/Administração de recursos. A 
a p n~ 1,; e n t a e;- ~\ o d E t a 1 j u s t i. f i e a t i v a f i c ou p a 1- a 
1-- (·!Ltn i (·'.\o d e agosto . 

F'PntQ de F'aut"i·:i. ·- Composid\o do Conselho Regional. 
Problema foi coloc a do porém a 
definição ficou para o mesmo dia da 
reuni ao Regional com vistas ao 
13 em i n e\ 1- i o . 1'1 e s t e d i a , o C o n se 1 h o se 
reunirá as 13 hs e encaminhará a 
di s cussão, com a presença de todos. 

J:11.im::JYJ.f:..:i ·-· () f :i. e i na "C omun i e ação e D i 1- e i tos Human os" , em 
::; e t e 1r1 b 1- o , V i. t ó 1- i. a C E S ) 

- Sem i n á 1- j o " Cu 1 t u 1- a e D i.i- e i t os Hum a n os " , 
a g o ,; t o - Ou 1- o F' 1- E t o ( 11 G ) . 

- Texto com história do MNDH, 
distribui.do na prox ima reunião. 

- Cartjlha sobre Direitos Humanos para 
população que a Comissão de Direitos 
Humano s da Camara do Rio está preparando. 
Responsável i Beth (Assessora da Jurema 
Ba tista). Idiia e c onsol i dar várias 
c artilhas já e l aboradas. Comissão deseja 
s e aproximar do MNDH. 

E..i::.ru.Ü.1I.U"i..-[.f~.i.w.iiio. ·-· F' o 1- e n q u a n t 1- o t em o~. a 1- eu n j ã o R e g i o n a 1 d E 2 
ou 4/08, e neste dia marcaremos a pr6xima 
de âmbito Esfadu a l. 

Relatório elaborado por Alex <Prog. Organi zação ) 

. ·' s'.·'"' :'..:.:~~:.,,;;;iitl'.:I:';"::'i'.\WJ1;-;'n'$'):;;1'~,--'''~'."""i._~._,i&~":::».'t~1'."'~-~"1:.~~~~~1&~~~~'\'~~~~,'à'.Wllfüt'R\~~~~---~ 
SCS • Ed. Oscar Niemeyer • Ouodra 02 - Bloco "D" • 109 andar• Sala 1001 • Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.316-900- Brasília-DF 
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CENTRO DE OIR'~lí05 l-fUM ANOS 
oe NOVA \Q\Jt-t(,.,U - [,{J 

Rua Antônio WUrna:n , 230 
CEP: 26 .215.020 

e G e: 30.2oa.111 /ooot- -~2. 
M.N.D.H. 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

QUESTIONÁRIO DO PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS 

I. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

1. Nome oficial da entidade: 

2. Sigla pela qual é conhecida: 

3.Endereço: ___________________________ _ 

a. Caixa Postal: 
b. Cidade: 
e. Telefone: 
d. Fax: 

II. DADOS INDICATIVOS DA ATIVIDADE NA ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

1. Áreas de trabalho no Programa de Políticas Públicas: 

a. ( ) Reforma Agrária f. ( ) Criança e Adolescente 
b. ( ) Reforma Urbana g. ( ) Comunicação e Cultura 
e. ( ) Trabalho h. ( ) Ciência e Tecnologia 
d. ( ) Saúde i. ( ) Transporte 
e. ( ) Educação 

2. Grupos aos quais dirige as atividades do Programa: 

a. ( ) Crianças f. ( ) Refugiados 
b. ( ) Jovens g. ( ) TrabalhadoreE; 
e. ( ) Mulheres h. ( ) Presos 
d. ( ) Deficientes l. ( ) Outros (especifique) 
e. ( ) Indígenas 

r 

3. Area geográfica gue atende: 

4. De que forma sua entidade vem atuando, tendo por base as 
respostas dadas nas perguntas anteriores? 
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CENTRO 02: DIRCITOS HUMANOS 
DE fJOVl\ IGUAÇU - RJ 

Rua Antônio W l lc.1 él 11, 230 
C E P : 2 6. 215 .. .o 2 O 

CGC: 3O.2OG.171/OC0-+r3.2-

5. Trabalha com a comunidade (especifique local) ? Que tipo de 
atividade desenvolve nesse meio? 

6. Considerando os outros atores da comunidade e grupos com os 
quais trabalha, quais as articulaçôes, parcerias que tem e quais 
os desafios que enfrenta para execução dos objetivos de sua 
instituição? 

7. Qual o tipo de problema que enfrenta com o Poder Público para 
a plena realização dos objetivos de sua instituição, tendo como 
pano de fundo os Direitos Humanos? (sugestão: envie boletins e 
outros comunicados que esclareçam a questão) 

8. Tem publicações? Quais? Qual a periodicidade? A quem se 
destina (público alvo)? 

9. Se a sua 
Urbana, como 
públicas? 

entidade trabalha com Reforma 
articula sua lu~a com as outras 

Agrária Oli Reforma 
áreas de políticas 

10. Se a sua entidade trabalha com outras áreas de políticas 
públicas, como articula e qual a relevância que atribui a guestao 
da Reforma Agrária e Reforma Urbana 7 

11. Tem interesse, considera importante que o MNDH promova 
seminário para discutir a questao da Reforma Agrária e Reforma 
Urbana à luz das políticas públicas como um todo, na esfera 
estadual? 

f 
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CENTRO D'.: 0 1Re-1-ro& HUMANOS 
DE í.J OV A- JGut.~. fJ - f: J 

Rua Antôni o W ilmii:n, 230 

' e e P : 2 6 . :i o 15 -o;l.o 
CG ~: 30.206.171/00ôA-3ti- \ 

12. Qual a contribuiçao (material, humana, publicações, etc.) que 
poderia fornecer para realização do seminário? 

' 

13. De que forma sua entidade pode enriquecer a discussão sobre 
políticas públicas dentro do MNDH? 

OBS: OS QUESTIONÁRIOS DEVERÃO SER REMETIDOS ATÉ O DIA 15 DE 
AGOSTO PARA OS LOCAIS INDICAOOS ANTERIOMENTE_· 
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RFI óTDR.l.Q_ Dti ?a. RFl/lHAO DO CONSEI HO ESTADUAL 
Dia 12/07 - IPCN 

F" 1 .. e s (,,' n t í-:: i,; : 01 ,r. Ll l (•:-: :i. I< a (-,: 1. .. i 1 :i. i::\ n ( F" 1· o g 1· . F" o 1 :í. t i e a s F· ü b 1 i e a s ) 
Adriana E Alex (Progr . Organi zaç ~o) 
Jorge Damião e Michele (Progr. Ginero e Racismo) 

Iniciamos a reunião com bastante atraso em virtude · 
d a es per a pelos Conselheiras restantes (total de 4 ausentes). 
La g o d e i ní cio J org e Dami5o apresentou Ivana, que trabalha 
co m e l e n o CEAP e que part i cipará do Programa de Racismo, 
i,; u b ::; t i t u :L n cl o .... a n o C D n i,; (❖: 1 h o q u a n d o f o 1· n e e e s s á 1· :i. o . 

J, .. !:l~. l=·on to c:l~..illli..a Pi· i me ir amen t E f i :-:.emos Ltma 1· áp ida 
a val i aç~ o do Encontro Regional, na qual ficou marcada a 
n e e e-;' <,; -;,; i d a d E· d e •..; :,,\ 1 o r· i ::r. e\ 1· m o ,,, a :; e n t: i d a d e s q u e t ê m a e o m p a n h a d o 
, .. , i"Íl~X"IH, ,·,\br· :i.ndo rn :::\:i.cir· esp a(::o pa r·a j_ nfo1·1r1r-;:s ele suas lutas em 
no,;;·,:;,·,\ i,. a t: :i. ,..,, :i. d ,·,\ d (·is . i:· o :i d :i. ,,, t r· :i. b Ll i d a um a s J'. n t r-;: s (7: d a<:, ava 1 ia ç õ e s 
i nd ivi du ais dci Fncontrci Regicinal, feitas pelos participantes 
d o m (:-: i,; 111 o . Cl r· e 1 ;;\ t cí r· i o e: o m p 1 f,: t o d o E> n c o n t 1· o ::; e 1· e\ d i s t 1· i b u i d o 
na p1 .. CÍ><:i.ma 1·(,,'uni \·;{o, V(7::.-?. que nt'(o nos chegou a tempo - do 
E:: :;; p _{ 1 .. :i. t: o San t: o . 

í} .. i::1~J'.1J.n...Li;L ..... dJ:L ... .f.' .. ili..Ll.i.1.l. .... T. n f o 1-me s e d e b e'\ t: e s so b 1· e os 4 p r o g 1· amas . 

.... .Glin..í-~' r o / i::; a e: i..;:i.lll.Q .... C o m e (;: a v a <::\ ::> e C) 1· g a li .i. :;r. a 1· q u ci li d o o c c:i 1· 1· e l.t 
ass a s sinato dos Assessores de Jurema, até 
a gora n5o elucidado pela P61:í.cia . 
Formou-se peque na comissão (composta por 
CE::AP, IPCN e Salvino), que tem acompanhado 
o s clç po imentos e e laborari dossiê sobre o 
cas o . Ls te pequeno co l etivo busca 
d efin:i.çJo de linha do Programa com 
e s pecial atenç5o para o Ra cismo em fa ce 
dos negros (a fro-brasileiros). Elaboram 
clac:u ment:o envolvendo in~meros · casos 
exemplares, a ser lançado para o Regional, 
:i. m p 1-- e n ·::; a e e>< t e 1 .. i o 1· . 1-1 a d i s e u s sã o f c:i i 
lembrado que já existem pa rceiros no MNDH 
para articula r a discuss~o re lat iva a 
outr a s forma s de di scri minai5o, no c ase 
homo ssexuais e mulheres . 

.... Eu.l :1'. t ·j e: a"> f'ÜJ;l..l~ ·- F~E'EP on !;;,,t vc-:: :i. s p e 1 o Programa -f' i 2er am ia. 

~ lfüiffiil'i:~.mt..%~%11$':W,mm.a~\¾-'Wt.~\Th.'-ml.W't~,~~~~~~"ü--~"t.'th~~-WB.\ .. ~"¾.~~~"h..''~,,fü1 .. ~'¾~'\W,"\m 
SCS • Ed. Oscar Niemeyer • Quadra 02 - Bloco "D"• 10(} andar• Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 • Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.316-900 • BrasílJa-DF 
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~iunião,junto com CPT e Volta Redonda . 
Definiram que o io. passo sertl 
levantamento da realidade atravis de 
questionários (alguns j~ distribuid os 
n a h cw a ) . A i d é i a é t e r q u a d 1- o d o que 
faz o HNDH em termos de Políticas 
PJblicas. Apds devolu,ão (até 15/08) 
haverá nova reunião do Programa. 
Definiram formaçio de 3 ~reas do 
Pi- og 1- ama : 

- Rio e Niterdi - r em ponsável Pela Vidda 
- Baixada - respons~vel CDH N . Igua;u 
- Volta Redonda e adjacincias · respons~vel CDH . 

Volte\ l~c~dond"\ 

Quanto ao Seminário de Novembro, apds debates nos 
quais todos interviram, propomos qu e: 

.... R f:.' e:\ 1 i ~"Em O <,, l " E·'. LI n :i. (·í O r· e g :i. O n a 1 p ar a p 1- O g 1- amá - 1 O , e ITI 2 O LI 4/08 
< ,~ 1 E>< d c,H i n i n\ j u n l: e:> e o m (h e a 1- ) , às i 5 h s n o I PC N . D e s t a 
participar~o os Conselhos Estaduais de RJ e ES, e a CPT, 
IDACO E MST come:> convidados. Abriu-se possibilidade de 
aproveitarmos o momento para debater outras quest5es 
caráte r regional . 

- O Seminário se reali~E em 3 dias 5a., 6a. e 

Haja espaço para relato 
experiincias das entidades . 

discussão das 

,J \ \ ,:; t i e;· S'-\ C"' ~1(·'' gurnnc;·a - dos respon~dveis Em face da aus~ncia 
pelo programa apenas 
informes da reunião 

repassamos os 

junte com Prog. 
Programa se prop5e 
1- e~- 1 a t cfr i ci <:, o b 1- e e: o 1 e t a 

que tiveram 
Organi:i!a,ão. 

a p 1- e se n t ar 
do B;.-:i.nco de 

Dados, iniciada em fevereiro, e 
distribuí-lo ao HNDH como motivaçio 
da articulaçio do Programa . Além 
disso, planeja Seminário em Caxias, 
e: o m a c o m u n i d a d e l o c a l , p a 1- a f i n s d e 
julho ou início de agosto . Objetivo 
i apresentar experiincias nas ~reas 
de Justiça e Segurança, buscando 

}ijJfü:~m~:lif$:':~'.%~f?.~~t.~i~~~~w~~tl~t~%t1:tf~.Jít1NWJ~füi'.t~:~~$.~~~t~1t1~m~~~~~t~"\\1tTu'fu~~Tu~~~~~~~~~~~~~l~~'m~~~~1~~1~~§~*t1=~)~~'\\~ 
SCS - Ed, Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 • Fone: (061) 225-3337 • Fax: (061) 225-7157 

. CEP: 70.316-900 - Brasília-DF 
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alguma mobilizaç5o neste sentido. 

····í)rgan·j·s;aG· ;-[o ... ~~;a1 1.1ino este:~ elaboi .. ~:i.nelo ju'::► t:ific:ati• . .,a pai·a a 
proposta ele trabalho do Program a, que tem 
necessidade de participantes que venham a 
e:: o n t l" :i. l:i u :i. 1.. e m !,; u a <:, t a 1· e f a s b á s i e a s d e 
art:i.culaç5o, comunicaç:io e 
GPraç5o/Aelministraç5o ele recursos . A 
aprese ntaç 5a de tal justi ficativa f icou para 
reun:i.5o de agosto . 

J..íL ...... f o n t e;, d F F' a l l t a ·- e o m P o!; :i. ç ~'.\ C) d c:i Conselho 
colocado 

1:;:egional 
F' r· o b 1 c~: m "' f o i 
rlefiniçio ficou para o 

com 1 .. E·~ u'n i fü (j R e g i o n a 1 
/~ e m i n e\ 1· :i. c:i . 
l" (~' U n :i. l" á a !5 

d ir,;cufü~;~~o, 

1-.iest E: 

1. 3 
com 

dia, 
E 

o 

mesmo 
po1·ém 

dia 
vistas 
Con<:,elho 

En e am :i. n h ar· e\ 
dE· todo<:, . 

a 
da 
ao 

l.üfCJl"DH;';:> ·- Of:i.c:i.na "Comun .i. caç:ão e Direitos Humanos", em 
!:. t.'t <=.·mb n1, Vi t én· :i. a ( ES) 

.... se Ili i n á l" i o " eu 1 t u l" a E'. D :i. l" e i t Cl s Hum a n () s " 1 

agosto - Ouro Preto (MG) . 

- Texto com histdria do MNDH, 
distr:i.buido na próxima reuniio. 

-· Cartilha s obre Direitos Humanos para 
yopu1aç5o que a Comissio de Dir ei to s 
H u ,r, a n os d a Cam a 1· a d o R :i. c1 i,: ,,. t ;;\ p 1 .. t:': p a 1· a n d o 
F~ e <,; iJ o n ,,; ,-,\•..;e 1 é B e t: h ( A,,; e;,.,: ·:;; ~; o 1- a d a .. J u i- em,·,, 
Batista). Id~ia i consolidar vária s 
c::art:i.lhas já elaboradas. Comissio deseja 
s e aproxj.mar do MNDH . 

E'.r:..ú..aJ.lil.ct....L.E..W'l.iJiw. .... F' o r e n q u ,:~ n l 1· e:> t e m o <:, a l" e u n i ;·~ o R E.' g i o n a 1 d e 2 
ou 4 / 0 i3 1 e n E',,, t ('/ d i a ITI a l" e: a l" p ITI Cl <:; a p i- cí >< .i. Ili a 
de âmbito Estadual . 

F~ e 1 ,ü cí r :i. o e 1 c:Ü, CJ r a d o p o r · A 1 ex ( P ,- o g . O r g a n i z a ç: ão ) 

~J/:~l~lt~t?f%MtJ:[:~~~§:-%~l~tm:~~l~Jt~,~~~"m's~~t~~ .. f~.t~~~1~~~~~~~1t~}..~~~~~~~~~\.~~~~-,_~~~~~"'-~1~~ 
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Reunião do Conselho Estadual do MNDDHS realizada no dia 12 /7/ 94 da 15h às 17h no IPCN. 

A¾· Men de Sã RJ. Participantes: CDH de Nova Iguaçu, Bento Rubião, CEAP, IBIS, 

Vida. 

Pauta: 

1. Avaliação do encontro Regional 

2. Informes de cada programa 

3. Discussão sobre seminário regional de políticas públicas 

Pela 

1-Sobre o Encontro Regional foi avaliado os seguintes pontos: positivos: envolvimento 

de entidades novas. O aprofundamento sobre os programas do movimento e identidade 

do MNDDHS, a confraternização dos grupos. Abertura do Beneti ao Movimento a partici

paçã'o de novos grupos; negativas: ausência de grupos que deveriam estar presente, 

dificuldade na organização do encontro e a questao do não cumprimento do horário. 

2- Programas: 

- Gênero e racismo, o CEAP informou que esta sendo preparado um dociê sobre as matan-

ças ocorridas no Estado do RJ das quais a maioria são negros. Se observam que 

programa apenas o racismo estâ sendo articulado faltando implementar o gênero e 

nesse 

eti-

nias. Programa de políticas públicas: Azuleicka e Lilian informaram que estJ sendo en 

caminhado uma pesquisa as outras entidades do E.R.J . para conhecer o que jâ existe de 

trabalho de políticas públicas; também tem o objetivo de envolver os grupos nessa dis

cussã'o da luta pelos DHS a distrió.uiçã'o será feita da seguinte forma: Nova Iguaçu assu 

me o prÕp:rio Muni'cf pio, Caxias e Silo Joã0, "Pela Vida" Rio de Janeiro, Niterói e Vol

ta Redonda distribui para o Município e as regiÕ.es prbximas • O recolhimento está mar

cado para a partir de 15 de agosto no mesmo esquema descentralizado , 

3- Seminário Regional de políticas pÚõlicas: local Rio de Janeiro, na Benetti ã merce 

de consulta. Garantir informes das entidades dentro do cenário discussão ã partir do 

que estâ sendo feito pelo movimento. Terminar o encontro no sábado , Para organizar o 

seminâri'o será marcada uma reunião com os Conselhos do. Rio de Janeiro e Espírito San~ 

• to para o dia 02 ou 04 de agosto de 1994, local a ser definida . 

Sem mais encerrou- se a reuniao , 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1994 , 

Azuleicka Sampaio Rodrigues 

/ 



M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1994 

Cal-os Co 1 egas, 

Estou enviando-lhes o Relatório da ~ltima 
do Conselho Estadual, bem como o texto prometido 

reunião 
na mesma 

( "Histól-ico do HNDH"). 

Aproveitando o ensejo, confirmo-lhes nossa 
reunião para 4/08 (5a.feira), no IPCN, com o 

próxima 
seguinte 

cronograma. 

13hs - Reune-se o Conselho Estadual do RJ, para discutir o 
Conselho Regional 

15hs - Reunem-se Conselho RJ + Conselho ES + Entidades 
Convidadas, para programar o Seminário Regional sobre 
"Reforma Urbana e Agrária" (em novembro no RJ) 

Aguardando a presença de todos, despeço-me com 
fraternais saudaç5es. 

Na fé, na esperança e na alegria, 

lf{J1 
ALF.:X FERREIRA MAGALHÃES 
Conselheil-o Nacional pelo Leste i 

P.S - Peço confirmaç~o do recebimento desta, 
temos tido problemas com o correio ! . 
breve. 

SCS - Ed . Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco ·o· - 1 Oº andar - Sala 1001 - Fone: DDI 005561 (061) 2 25-3337 
Fax: DDI 005561 (Ob 1 )225-7157 - CGC: 32902132/0001-03 - CEP :70.316-900 - Brasllia-DF - Brasil 

pois 
Até 
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CENTRO DE DIREITOS I '! "jANOS 
OE NOVA IGUAÇ U .' J 

Rua Antônio YlJlc.1 an, 230 
CEP: 26.215.0l 0 

CGC: 30.206.171/0C.O1 J:L 
M_N_D_ff_ --------------MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1994. 

Prezados Amigos, 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
M.N.D.H., em seu 8Q ENDH, realizado em Salvador (janeiro/94), 

deliberou que para melhor encaminhamento das discussões em torno 
dos Direitos Humanos, promoveria seus trabalhos em quatro 
programas, a saber: 1. Relações de Gênero, Racismo e 
Discriminação; 2. Justiça e Segurança Pública; 3. Politicas 
Públicas; 4. Organizaça0 • 

O PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
concluiu em plenária no Seminário Nacional de Políticas Públicas 
e Direitos Humanos, realizado em Peruíbe/SP (abril/94), o seu 
plano de trabalho: 

OBJETIVOS: 

1. GERAIS: 

1.1. Implementar a intervenção política do MNDH na área das 
políticas públicas, com vista a uma transformação estrutural da 
sociedade brasileira em favor da hegemonia da maioria excluída de 
sua população, garantindo a democratização e um projeto de 
desenvolvimento auto-sustentável que respeite as diversidades 
regionais. 

1.2. Contribuir para gue essas políticas sejam marcadas pelas 
perspectivas dos Direitos Humanos, universais, indivisíveis, e 
interdependentes; concretizando a concepçao dos Direitos Humanos 
como referência ética para a sociedade e para cada um dos seus 
cidadãos. 
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• CENTRO DE DIREITC '> tf~t'Mi~ S 

DE NOVA IGUA ÇU, l< J 

Rua Antônio V/ ilm n.. n, 230 
CÉP: 26.215.0 ZO 

CGC: 30.206.171/0001,3~ 

1.3. Promover, no âmbito interno do movimento, uma 
conscientizacao cada vez maior sobre o significado das politicas 
públicas, procurando, ao mesmo tempo, criar espaços de formação e 
capacitação dos militantes do MNDH, nesse sentido. 

1.4. Desenvolver açôes articuladas e/ou 
movimentos e entidades da sociedade 
concretização das politicas sociais. 

parceria 
civil com 

com outros 
vistas a 

2. ESPECÍFICOS: 

2.1. Implementar intervenções especificas do MNDH nas politicas 
públicas de Reforma Agrária, Reforma Urbana, Trabalho (relações 
trabalhistas, emprego e renda), Saúde, Educação, Criança e 
Adolescente, Comunicação e Cultura, Ciência e Tecnologia, 
Transporte, tanto em termos de diagnóstico da realidade, quanto 
em termos de proposta e de ações transformadoras. 

2.2. Articular as entidades filiadas que 
especificamente a essas políticas, para efetivação 
de políticas públicas do MNDH. 

se dedicam 
dos programas 

2.3. Articular o MNDH com outras organizações da sociedade civil 
que atuam nessas áreas . 

implementação destas 
indicadas e aprovadas 
Nova Iguaçú e Grupo 
articulação do Programa 
Janeiro. 

Tamanho desafio para estruturação e 
metas, foi confiado a duas entidades 

pelo movimento no nivel estadual (CDH de 
Pela Vidda), responsabilizando-se pela 
de Politicas Públicas no estado do Rio de 

Entendemos 
realidade se faz necessário, 
atuação na esfera das politicas 
desenvolvido pelas entidades que 

que o mapeamento 
para efetivarmos uma 
públicas, conhecendo os 
compôem o MNDH em nosso 

de nossa 
legitima 
projetos 
estado. 

anexo, objetivando 
iniciarmos nosso 
entidade dentro do 

Sendo assim, enviamos o questionário em 
levantar dados mínimos indispensáveis para 

trabalhos, contando com o retorno de sua 
prazo estipulado (até 15 de agosto de 1994). 

Desde já agradecemos a atençao 
dispensada, na certeza de que sua participação muito contribuirá 
para juntos lutarmos por políticas públicas que favo1'eçam os 
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Direitos Humanos. 

Atenciosamente, 

GRUPO PELA VIDDA 

CDH de NOVA IGUAÇlJ 

LOCAIS PARA REMESSA 00 QUESTIONÁRIO: 

- Baixada Fluminense 

CDH de NOVA IGUAÇÚ 
A/C ZULEICA 
RUA ANTÔNIO WILMAN, 320 - MOQUETÁ 
CEP: 26_215-020 - NOVA IGUAÇÚ - RJ 
TEL: 768-3822 E FAX: 767-8797 

- Volta Redonda e adjacências 

CDH de VOLTA REOONDA 
A/C LURDINHA 
AV_ 00 CONTORN0 7 3039 - MANGUEIRA 
CEP: 27.330-010 - BARRA MANSA - R.J 
TEL: (0243) 43-1801 

- Rio de Janeiro e demais 

GRUPO PELA VIDDA 
A/C LILIAN OU MIRIAM 

CENTRO D~ D/R f 1TC0 rlUMANOS 
DE f~OV!\ 1-JUAÇU _ RJ 

Rua Antônio V!;Jman 230 
C CP: 26.215.020, 

C G ;:'; 30.206.171/0001-32 

RUA SETE DE SETEMBRO, 48/12Q ANDAR - CENTRO 
CEP: 20.050-000 - RIO DE JANEIRO - RJ 
TEL: 224-1654 
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Reunião de articulação do programa Políticas Públicas do MNDDHS, realizada no dia 30/6/94 

na rua Sete de Setembro, n9 48 ~ 129 andar. 

Esteve presente: Azuleicka, Nova Iguaçu; Pe. Policarpo, pastoral da terra, RJ; 

LÍlian do grupo Pela Vida. 

Propostas de articulação: 

19 Questionário 

29 Encontros localizados 

Questionário: 

Nova Iguaçu - Baixada Fluminense 

. Volta Redonda, Regiões próximas 

Pela Vi·da RJ e Ni tei8i 

- carta introdução do MNDDHS - Programas hist8rico 

- transcrever objetivos gerais e espec't'ficos do programa de pol'tticas públicas 

- Discriminação dos elementos componentes da política pública 

Perguntas: 

Miriam e 

1) Qual a forma que_ sua enti'dade vem trabalhando r tendo por base na pergunta anterior? 

2) Tem publicações? Quais? 

31 Qual a periodicidade? A quem se destina (publico alvo) 

4) Trabalha com a comunidade? Que ti'po de trabalho desenvol-ve neste meio. 

5) Qual o tipo de problema que en;frenta com o poder publico para realização dos objetivos 

de sua entidade, tendo como pano de fundo Direitos Humanos? (sujestÕes envio de boletins). 

6) Considerando os outros atores da comunidade e grupos com quem trabalha, articulação e 

parcerias 1 quais são os desafios que enfrentam? 

7) Qual a área geográfica que atende? 

8) Se a sua Entidade trabalha com reforma agrária ou reforma urbana. Como articula sua 

luta com as outras âreas de políticas pública? 
j\~ 

9) Se a sua entidad~ ras greas de políticas públicas, como articula e qual a 

relevância que atribui a questão da reforma agrária e urbaaa? 

10) Teria interesse, considera importante o Movimento Nacional de DHS promover seminários 

para discutir a questão reforma agráTia e urbana a nível estadual? 

11) Qual a contribuição (material publicaço·es, etc) poderiam fornecer para realização do 

seminário , 

12) De que forma sua entidade pode enriquecer a discussa·o sobre políticas pública, dentro 

do MNDBHS? 

Etícaminhamentos: 



, 

.~ 12/7/94 infcio d~ distribuiçio do questionário, 

prazo para entrega dos questionários 15.8.94. 

Locais para remessa : 

Nova I guaçu - Rua Antônio Wilman, 230 

Pela Vida - Rua Sete de Setembro, 48 - 12? andar~ RJ 

Volta Redonda -

• 

• 
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Rjo de Janeiro, ~l de maio de 1994 

lstamos convidando- os para a p roxima reunião 
estadua l do MNDH, a ser rea1i?ada no dja 24/05, das 15 ~s 19 hs, 
no IPCN (Rua Mem de Sá no . ?08-Centro-RJ , prciximo a P ç a. da Cru z 
Vermelha) Neste dia, daremos continuidade a Asse mb l éia do d i a 
07/05, realizaria em Nova Iguaçu, fazen d o um a di scus s5o d os 4 
programas temáticos Pm que o MNDH se divide. Na qu e le dia , tal 
discussão não foi possível em função de ter mos p r iorizando (por 
solicitação dos participantes) um maior aprofunda me n t o n a questão 
da organização do MNDH em suas instâncias e do p a p e l do Con s elho 
[stadual que estavama s instituindo. 

O programa da reunião está sen do el ab orado p elo 
Prog r ama de Organização, e será apresentado no prcipr i o d i a (já que 
não temos antecPrlência suficiente para enviá- lo p r ev iamen te), 

1 

quando tarnbirn será entregue o relat6rio da tl lt ima As s emb l é ia . 

Soli~itamos das entidades, in form a rem aos 
responsáveis pelo Programa rle ílrganização (Salvi n o -AJUP, Alex-CDDH 
Be n to Rubião, Adriana - IBISS) qual o me l hor dia p a r a p a rt i c i p a r e m 
das reuniôes do MNDH, se durante a semana ou se d u r an te os finai s 
de se ma n a, pois estamos te n do difi~uldade e m f i xar hor á r i o/dia 
para as reuniôes regularP s dP maneira a garan t ir a p artici paç ã o de 
todas as entidade s arti~ularlas. 

Inf~rmamos ainda que n os dias 10 a 12/0 6/94 , d eve 
ser reali?acio, n o Rio de Janeiro, Fncontro Re g io n a l, c uja paut a 
serJ enviada em p r eve. Pedimos as e n tidades qu e indi quem s eu s 
representa n tes (máxima de duas pessoas) a t é a fina l des t e mis. 

Sem maj s , ap 1 .. esen t amos nossas saLtd a ç: Ões , e 
aguardamos todos nn dia 24. 

Abraços fraternos . 

. flff4 .... 
p/Programa de Organi?a~io 
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instituto 

A..PO.IO JUR1D.IGO .POPULAR 

Regional Leste Ido Movimento Nacional de Direitos Humanos 

Relatório da reunião da comissão de apoio ao Conselho Regional 
Leste I - MNDH 
Local: SEPE - Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino 

(Duque de Caxias) 
End: Rua Conde de Porto Alegre, 131 - Duque de Caxias - RJ 
Tel: 772-4877 

Entidades participantes: AJUP, Fábio Gaia Brown e Salvino José S. Medeiros: CDDH Bento Rubião, Alex Ferreira 
Magalhães; CDH JOÃO CÃMDIDO, Ana Cindida da S. Go1es, Ana Luiza Souza, João de Ca1pos Go1es; llosi1ere Pinto 
Carias, Silvania Conceição Oliveira da Silveira; CDH Mova Iguaçu, Azuleica Sa1paio Rodrigues; CDH Volta 
Redonda, Denise M. da Silva; e Mov. Negro Unificado Volta Redonda, Suzete de R. Li1a 

Pauta: 1. Informes 
2. Análise do recadastramento das entidades do Regional 

MNDH 
3. Encontro Estadual 
4. Propostas de dinamização do Regional 

1. Informes 
Do CDH de Nova Iguaçu : a companheira Azuleica, informou o 
do curso "O Deus da Baixda", atividade realizada 
participação da equipe de estudos do Leonardo Boff. 

término 
com a 

Do CDH João Cândido: a companheira Rosirnere comunicou a realização 
de um encontro de articulação e trabalho entre a Missão Central 
dos Franciscanos, (entidade Alemã) e entidades de Duque de Caxias, 
atividade conhecida como Rede Solidariedade. A Rede Solidariedade 
voltará a se reunir no dia 13.11.93. Informou ainda sobre a 
participação do CDH no Jornal Popular de Nova Iguaçu, como um 
espaço conquistado para a divulgação e promoção de iniciativas de 
lutas pelos direitos humanos . 

CDDH Bento Rubião: Alex comunicou a realização do Seminário sobre 
as transformações políticas sociais nas favelas do Rio, evento que 
aconteceu na UERJ, nos dias 18, 19 e 20.10.93. O seminário é o 
resultado de uma pesquisa organizada pelo CDDH Bento Rubião, e 
deverá se transformar em uma publicação a ser lançada ainda neste 
ano. 

CDH - Volta Redonda: a companheira Denise anunciou a realização da 
Semana da Resistência, evento que debaterá questões sociais como: 
a privatização de empresas públicas; a crise da habitação; da 
educação; da saúde e ainda a Reforma Constitucional, tendo como 
tema integrado a "participação popular", encerrando com um show da 
resistência. 

AJUP - com relação a proposta de seleção de textos para estudo e 
aprofundamento das lutas de direitos humanos, apresentada na 
reunião anterior, as entidades não enviaram suas contribuições ao 

Av, Beira-Mar, 216 gr, 701 * 20.021-060 Rio de Janeiro, RJ - Brasil* tel. (55-021)262-3406 fax (55-021)262-3536 
Utilidade Pública Estadual decr. 18.883 de 27 julho 1993 
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Conselho. O AJUP selecionou alguns trabalhos e distribuiu entre os 
participantes para que se possa dar início as reflexões de 
aprofundamento. 

O cadastro enviado às entidades articuladas no Regional Leste Ido 
MNDH, não foi respondido até a presente data pelo conjunto das 
entidades. Somente três entidades devolveram o formulário: A 
ASSEAF; O Núcleo de Dir, Humanos de Nova Friburgo e o CDDH Bento 
Rubião. 

2. Análise do recadastramento das entidades aticuladas no Regional 
Leste l 
O Conselho Regional, a partir do resultado do recadastramento 
acima referido, propôs uma convocação ampliada de novas parcerias 
para o MNHD. 

Uma vez que iniciamos a reflexão sobre o repensar dos Direitos 
Humanos, acreditamos que novas contribuições poderão enriquecer o 
debate e proporcionar uma efetiva dinamização do MNDH . 

O Centro de Defesa de Volta Redonda, manifestou o interesse de 
ficar registrado sua cautela à proposta de amplição da convocação, 
mas no geral, as entidades presentes manifestaram-se a favor do 
encaminhamento da convocação, sob responsabilidade do Conselho. 
Solicitamos às entidades sugestões de nomes para novas parcerias, 
se possível, indicando uma pessoa de referência para contacto. 

3. Encontro Estadual 
O encontro estadual estava previsto para o dia 27.11.93, 
indicação no relatório anterior, entretanto, o Conselho 
propôs seu adiamento para os dias 10 e 11/12/93 pelas 
razões: 

conforme 
Regional 

seguintes 

10.12 é dia internacional dos Direitos Humanos, Compreende o 
Conselho ser esta data significante para um trabalho de ampliação 
de nossas parcerias numa perspectiva de rearticulação das lutas de 
promoção, proteção e defesa dos direitos humanos em nosso Estado. 

O encontro contaria com dois momentos, um momento de 
evento - Sessão Solene Pública, no dia 10, na UERJ, 
Sua continuidade para aprofundamento seria no dia 
Bento, Duque de Caxias. 

abertura do 
por 

1 1 , 
exemplo. 

no São 

A comissão apoiou a proposta e discutiu sua estruturação, que será 
detalhada e programada imediatamente pelo conselho, para que possa 
ser divulgada no início do mês de novembro. 

4. Propostas para dinamização do Regional Leste I 
O Conselho Regional apresentou a proposta de criação de um boletim 
informativo, a serviço da divulgação das iniciativas do coletivo 
de entidades do Regional, O boletim será simples, contendo 
informes das organizações dos direitos humanos e com periodicidade 
inicial mensal e circulará entre os integrantes do Regional Leste 
I • 

~ ,m1s,1,~l.d,i,., 
Consel~~ Titular 

CDDB Bento Rubião/Alex Fer ira Magalhães 
Coselheiro Suplente 
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M"~-i--~t~ N-~i~~-i d- Di~-it~s H..--~~s 
MNDH - Regional Leste I 

Rio de Janeiro, 20 de abril de 1994 

Carta Convocatória NQ 02/94 

Caros colegas, parceiros na luta pelos Direitos Humanos, 

O Movimento pelos Direitos Humanos em nosso estado não parou de se 
articular. Como voces sabem, em dezembro iniciamos um processo, 
retomando os contatos e intercâmbios entre as entidades, e da 
discussão de iniciativas conjuntas que respondam às violações de 
Direitos Humanos em nossa realidade. Assim, foi realizado o 
Encontro Estadual nos dias 10 e 11/12/93, na UERJ e em Duque de 
Caxias. 

Já em janeiro último, 7 (sete} entidades do estado participaram da 
8ª Assembleia Nacional do Movimento de Direitos Humanos (MNDH), em 
Salvador (BA}, de onde trouxemos importantes e novas resoluções, 
bem como reforçamos nosso ânimo para a luta através da reflexão em 
conjunto e da consolidação de nossa articulação no Plano regional 
(Leste 1} e Nacional. 

A partir disso, realizamos uma reuniao Estadual em 12/03/93 (no 
IPCN), onde, com a partcipação de 20 entidades, 
repassar as informações vindas de Salvador, bem como 
continuidade de nossas atividades, dentro do novo 
Nacional. 

procurou-se 
discutir a 

contexto 

Viu-se então que o MNDH em nosso estado precisa aprimorar sua 
estrutura, garantindo assim a montagem dos 4 programas temáticos 
previstos, Notou-se que as decisões da Assembleia de Salvador vem 
ao encontro das preocupações levantadas nas atividades de nosso 
estado, no sentido de que o movimento aglutine os grupos 
envolvidos nas múltiplas questões compreendidas no âmbito dos 
Direitos Humanos, e se ocupe de apresentar propostas de defesa e 
promoção dos Direitos Humanos, tornando-se um movimento realmente 
importante e reconhecido pela sociedade. 

Assim, chegamos ao presente momento, quando viemos convocá-los 
para o próximo ENCONTRO ESTADUAL DO MNDH a ser realizado no 
próximo dia 07/05/94 no CDH DE NOVA IGUAÇU, próximo a prefeitura 
deste Município, e atrás do cemitério. Neste dia aprofundaremos 
as discussões sobre os programas de trabalho para 1994, e 
homologaremos as indicações - da última reunião - de formação de 
um Conselho Estadual, responsável pelos programas. Sobre este 
último ponto pedimos a todos os participantes que tragam propostas 
de suas entidades, evitando-se caiamos em impasse por ausência de 
propostas. · 
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Por fim, informamos que em caso de qualquer dúvidas, dificuldades 
de participação ou de chegada ao local, podem ser procuradas as 
seguintes pessoas: 

Salvino (AJUP) Tel. 262-3406 
Alex (CDDH Bento Rubião) Tels. 262-3003 ou 533-0837 
Adriana (IBISS) Tel. 533-0483 

Um abraço a todos, e até lá 

Adrianl!, Ribeiro Alex Magalhães 
Programa de Organização 

Salvin 

ENCONTRO ESTADUAL DO MNDH/RJ 
REGIONAL LESTE I 

Data: 07-05-1994 
Local: CDH Nova Iguaçu 

09:00 

09:20 

10:00 

13:00 

14:00 

14:00 

15:10 

15:30 

Rua Antonio Wilman, 230 - Moquetá 

P R O G R A M A C Ã O 

Chegada e apresentação 

Painel sobre o MNDH e informes mais detalhados sobre o 
8Q Encontro Nacional . 

Discussão dos programas Temáticos do MNDH, em 3 grupos 
simultâneos. 
- Justiça e Segurança Pública 
- Políticas Públicas 
- Racismo, Gênero e Discriminação 

Almoço 

Plenário para apresentação da proposta de Organização e 
debate sobre a mesma. 

Encaminhamentos 

Informes 

Encerramento. 
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RELATOR! □ DA REUNIA□ AMPLIADA 
DI REI TOS HUMANOS (REGIONAL LESTE 
JANEIRO. 

DO 
I) 

MOVIMENTO 
NO ESTADO 

NACIONAL 
DO RIO 

DE 
DE 

Em reuni~□ no dia 12 de março de 1994, na sede do 
IPCN, convocada pela Coordenaçào Estadual do MNDH, com o 
objetivo de rearticular este regional, no que concerne ao 
desenvolvimento dos trabalhos das entidades que o compbem, 
discutiu-se e deliberou-se sobre os segintes pontos: 

1. Informes gerais sobre o BQ ncontro Nacional 
Humanos, deliberaçào e novo funcionamento; 

Busca da organizaçào estadual . . -, .. ::. . 

de Direitos 

Estruturaçào do Conselho do Rio de Janeiro e indicaçào de 
conselheiros. Implantaçào dos 4 programas temáticos. 

3. Carta de adesào ao MNDH, através do Regional Leste I. 

4. Proposta de criaçào de um fundo de apoio ao Regional sob 
a perspectiva de independªncia relativa. 

Convocatória para seminário de lança mento do Livro 
11 Derechos Humanos, Democt-acia Y Desarro l lo en Amét- ica 
! .... atina 11

• 

Desenvolvimento do Banco de Dados no Estado do Rio de 
Janeiro. 

5. I nformes 

Estavam presentes nesta reuni~o,representantes do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos do Esp í rito Santo, da 
Comiss~o de Direitos Humanos da DAB/RJ, do CDH de Nova 
Iguaçu, da Pastoral de Favelas, do AJUP, da CPT do RJ, do 
Sindicato dos Servidores Federais (SINTRASEFF), do CDDH Joâo 
Cândido (Duque de Caxias) 1 do Programa Direitos Humanos em 
Cadeia (do ISER),do Centro de Desenvolvimento da Educaçâo e 
Cultura Popular,do IPCN, do CCAP, do IBISS, do CEAP, do Grupo 
Pela Vidda, do Jornal Maioria Falante e CDDH Bento Rubiào, 
totalizando 17 entidades. 

Em relaç~o ao primeiro ponto de pauta, foi bastante 
enfatizada a principal deliberaçào do Encontro Nacional: A 
reorganizaçào do MNDH em nível nacional. Por esta, deixam de 
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existir os programas violência, formaçào e comunicaç~o (os 
dois últimos passam a constituir assessorias), sendo criados 
outros 4: 

Drganizaç~o 
Justiça e Segurança Pública 
Políticas Públicas 
Racismo, Gênero e discriminaçâo. 

O coletivo refletiu ainda, sobre a falta de 
visibilidade do MNDH, que permeou as discussbes desenvolvidas 
no BQ ncontro Nacional, considerando tal fato um empecilho à 
dinamizaçào do movimento, como um todo. Como postura de 
enfrentamento a este problema, foi consenso, por parte dos 
participantes da reuniào. a estruturaçào do Conselho 
Estadual, respeitando a criaçào dos programas temáticos 
decididos no BQ encontro, pretendendo orientar, dessa forma, 
o movimento no Estado do RJ. 

No que diz respeito ao 2g ponto de pauta, foram 
aprovados diversos indicativos a serem homologados na próxima 
Assembléia Estadual 

Em primeiro lugar, o Conselho Estadual/RJ será 
constituído por dois coordenadores (ou responsáveis) por cada 
programa temático, e pelo Salvino (AJLJP) pois ele foi 
escolhido, no 89 ncontro, para o Secretariado Nacional do 
MNDH. Totalizando, 9 pessoas comporào este conselho. 

Para o programa de organizaçào foram indicados o 
representante no Conselho Nacional e o IBISS: para o programa 
de Justiça e Segurança Pública o CDDH de Petrópolis e o DHC 
do ISER; comporào o programa de Politicas Públicas o CDH de 
Nova Iguaçu e o Grupo Pela Vidda; e do programa de racismo, 
Gfnero e discriminaçào, participarào _o CDDH de Duque de 
Caxias e o CEAP. 

A próxima Assembléia Estadual ficou marcada para 
07/05, das 9 às 15 h no CDH de Nova Iguaçu, estando também 
previsto como ponto de pauta da mesma, um aprofundamento na 
temática dos 4 programas, apontado na reuniào como uma 
necessidade imediata. 

As entidades indicadas para o Conselho terâo a 
funçâo de coordenar os trabalhos dos seus respectivos 
programas temáticos, no sentido de articular entidades que 
reflitam sobre os temas propostos, conjuntamente, no sentido 
de encaminhar discuss6es e outras iniciativas, encaminhá-las 
a nível nacional, assumindo, dessa forma, os Conselheiros, a 
funçào de organizaçào do MNDH. 

Sobre o ponto as entidades colocaram a 
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importância de se fazer uma carta de ades~o individualizada, 
por entidade, e n~o uma carta única . A maioria das entidades 
ainda n~o filiada, deixou para formalizar sua ades~o na 
Assembléia do dia 07/05, após discutir internamente a 
que•st~o. 

Os itens do Ponto 4 foram 
inicial pela plenária, que porém 
deliberaç~o, ficando como pontos a 
futuras reuni~es. 

objeto de discuss~o 
n~o tirou qualquer 

serem aprofundados em 

Houve vários informes (ponto 5), com destaque para: 

Seminário Nacional do Programa de Políticas 
Públicas do MNDH, em S~o Paulo, de 29/04 a 1g/05: Rio tem 
direito a 1 representante,indicados foram CDH de Nova Iguaçu 
ou Pela Vidda, que confirmar~□ ida até 30/03. 

:? ~J/(iLj. o 
obser·vador. 

En c ontro Estadual MNDH do Espírito Santo - 22 
Estado do Rio de Janeiro deverá mandar 

e 
1 

- CEAP está lançando campanha intitulada 
Brasil 2000", dedicada às meninas de Rua. 

"Miss 

Relatório elaborado por CEAP e Coordenaçâ:o 
Estadual. 

Rio de Janeiro, RJ, 15 de abril de 1994 

e~,~~ j/1,.6:.:: 
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H.N.D.H. - CARTA OE PRINCIPIOS 

" Quanto mais negra a noite, 
m ·;~ i 1, r H r· r H' \;l l':\ ~ m l:i i °{:\ 

Rli:\ íll'' IID '•dllMt " 

cD.Htlci mr camara> 

O MOVIMENTO NACIONAL OE DIREITOS HUMANOS, expr 8sso na ~tua;ffia 
d e n ,., m <;: ,,. l1 lii o <:i 9 r ,.,, p (.) m c:i u e fie o r !~ a n i z e:\ rn ~~ m t: ci d o o p i·:\ , m , ?:: p a 1r t: ~~ 
i n t ~:-: !:J I" ~ n t: <Jt d ,A e a m i n h ,·:\ d a d o p o v n b r ,:1 f:'> i 1 <:t i r rJ , p e,;,: l ;1 e: o n fü t: ,,. 11 e; ~:-i o d e-:•: 1J m 1:\ 

n o v ,·,\ ~. e> e i e•~ d i':\ d <i-: • :t n i e: i .~ 1 me n l ~" <:t m p e,:,: n h a d o n ,:\ '11.1 t: a p li:: 1 C:) f i m d ;~\ D i t "' d 1,1 r a , o 
M <:> v I m fi: n t e> e:: .,-\ m i n h a 1 ,-~ d <:> <':I 1 ,:\ d o t:: a n1 o 1;; m o v i m <•:: n t: e:> s p C) p 1.11 r,\ r· t=: s , <❖: j 1.1 n t. o':!. 
cremcem € se forta1ec8m na medida do avanço do procesfiO d~ 

d ~?nH:><'.: r i:d: i Zi:\(j. ai:>., 

Em 1982 tem in,cic a art icula~io de Movimento Nacional de 
Direitos Hum~no~ com a real izaiic do seu I Encontro Naciona l. Hoje, 
cncontra-ss estruturado ~travês de oito Ccmiss5Es R~9ionais ~ c~ngrega 
dlvers~• Rntidades de todos os Estados da Federação. O Movimente, 
R$t lmulaclo pelas reflex8~m da Teologia da Liberta;âo e palas exemplem 
d~ unidade cristã que as I9r&jas da Amêrica Latina t!m vivenciado ac 
lado da povo, permeguE incansave1mEnl€ a construção da uma sociedads 
f' n\ t ew n e\ , j 1J 1;; t: i:\ , 1 i v r C❖: <:: í ~J 1.H,\ 1 i t: ã r· i ~, • 

P rnr t:l t., j E·: l i V ê':11' ' 

P crista, aecorre 
empobrecidos .. 

c;~!:,f.ic:\ r,ova cwclr,i:m 
seu compromisso 

scciBl, verdadPiramenta humana 
·f u n d ,·:\ m 1·:•: n t: a '! ~ <.\ l i ~1, 1 1;, l'I 1- u III ó ~. 

DIREITOS HUMANOS COMO DIREITOS DOS ÉMPOBRECIOOS 

.... " D o 1:1 ~i e~: t <~ u e r:\ fü é.~ n h e:) r· ,,\ t f~ m 
l\\ti~d<:>? 

- · T<::n1·1 o m1::do d f;: mm··,,. ei"' ,;,1 ~-: f onH:.- t 

mas hoje eu não mo~ro mais ••• 
c>h ~1:11.1 i oh! 

1 
j ã t E-:m m•.t i to pt\i;> 

ê\ cpJ i d fi: I') t' 1'' O p i:I Ir li\ € 1.1 C: (:) 01 e;: 1·· .::1. 

smmana intel rl nha . 
-· 1-loj e a 1,; c(•: n 1·, ora n f:\c) mcw r t;: 

B ~manhã, pode ser que morra? 
- Não pcrquE eu vou 19ir! !" 

CDiãlogo co m uma pEdinte) 

A luta pRlom Oir~itcm Humenns come;cu no 8ra81l , com P ncsso 
prõp~io descobrlm•nto. Afinal, 9ue outro sentido pode te r a dramAt lca 
resistência das naçUes ind,9anas contra o branco invaso~ ? k depois, 
9um sentido r~al ~MprR~mam os qui1cmbn~. s~nâc a conitru~iQ viva da 

- -- -, .. --•·- ·. -· .. . . 

-- - -- - - -- - - -- - ---- - - ----- - --- - - - - - - - -------- -----·· ·····-··· 
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l iberd~de pela mão do n~grc qu~, emcravo, 5~ afirme homEm~ A caminhada 
j,>(·:'.1oi~ Dit•~it:c:11;; H1.rnn,1nt:>lii é i:\ pl''Ópt·ia J.1.1ta do t'l(:)füfüO i:•01,,0, do p(:,vc;> 
np1·· i 111 i dcJ .. 

A!iiE>im, C> Movimento Nacional de Direitos Humanos nfü> Pf'' ((;'tf.,•ndf:,: 
subst ítuir as lutas da povo, ~ muito menos servir de agente 
intermEdiãric das classes dominantes. Mas firmar-sE como s~rviio, 
e a m i n h e\ n d ,:1 d e m ã C> s d l:1 d a s <;; ,:> m ,:, m e>,,. 9 a n i ~~ l':\ <i: õ e t'i p u p 11 l <:\ r w.· s ~'. ~; i n d i t: li'\ i s .. 

A cnncep;ic do Mwvimen~o opae-s~ ã visfflo 1 ibera, e afirma 9ue 
os Direitos Humanos sio fundamentalmente om Direitas das maiorias 
oprimidas, a partir da õt /ca dessas maicrlms .. Vai alêm dos direitos 
cllsmicos, e inicia amua açio na defesa do primeiro dcs Dlreitomn O 
DIREITO A VIDA, em ~bundfncia E com dignidada. Por issc o Movimento 
central iz~ sua v1sao, a~ic ~ compromisso com os empol iadcs em seum 
direitos, porque ~ neva mociedade t a scci~dadE d~ 1 ibevta~ão 
f.n: e:, 11 ü m i <:: i":\ , $o<: i <l\ l , p cd r t: i e: m e <:: •.A l t u 1·· <':\ l d o !li o p ,.. / m i d o s .. 

Para vivenciar integralmente seus ccmpron1imsos, o Movimento 
Nacional de Direitos Humanos nc:ir-t:F,'ic\ "-1:H,~ p~:-:l<::s !,i(·?/Jl.lint: <-~s p1"ini::lpiom:: • 

1 ·- RESPEITO A AUTONOMIA DOS MOVIMENTOS POPULARES 

Não dirigir, aprender com o povo, recumar a prGpctlncla e viver a humildade .. 

Nic caív nc extrEmo cio basismc, da idolatria a tudo o que vem 
d o p e:> v o , n, a 11, p a 1·· t: i e i p ar· <~ i n e:: e n r. i v ,u· o cf~ x <•:: r e r e i o d .,, e: I" f t i e: a • 

2 - APARTIDARISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos d~ve ter cl ara o seu 
papel, suas limitaçõ~s. sua identidade e não ci~ixar-ma 
instrymental izar pelos Part ide$ Pclfticos. A cmminhmcia pelem Dlr«itos 
Humanom tran9ced~ Ofü interesses part idãrios. 

N ;,i D C l'~ j r· l'1 C:) (? :,: t: ,,. e-:: íll (:) d C) fl 1,.11r Í S til (:) " A E d IJ C: t\ e;: à O p D ) f t: Í e: ,·,1 (•~' a l J V r" ("'. -
<,: <: cJ 11 i:i t: i «: n t: <•i o p <; fü r.> p i':11·· t: i d,~ r· i <':\ é b "' fü i e ,~ n i':I f n r ma e;: ~i <:> ti i:> p (~' v o .. 

~J .... PLURALISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos unE a~ divRrsas 
<:: o 1'' I'. ~rn t '": s p rJ l r t: 1 <;; a !:i r a$ V ,i ,,. i i'.Â l~ e o n (;; (;' p .r; õ (~ $ j d ((:' (:) l ó~-~ i (:: i~ fü 0.' r.lcn.d: I" i l'1 i:"11•· l l,\ $ • 

Os grupos gu~ e compõem atuam em áreas diversas. A sua uniclade t a 
9arant:ía de mau ccmprcmissc com os ~mpobrecidom. 

Nio c~ir, pcrêm, na t~nt:aqio fãcil da 
Mcvim~nto numa seita. Não SE constrói e homem ncvcr 
mem a vivlncia concreta da d~mocracía. 

tranmforma~âo do 
;;1 n o v ;-,1 fü o e: i ,~· ,1 m d G: 

: ::::::::::::::::::111111:,,,,,,,,,------------------------------- -·· ·· ········-·· ··-······--·· ··········· 
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4 .. · ECUMENISMO 

A luta p~lUlli Dir~itoe Humanos lr~nsc~ndm am 
e.: <.> 1 i f fi 111 li> i o n e\ i i;; <•:•: c1 J•< 1 !J e:': ,·,, p r- .. , t: i e a s i n e <•:•: r· a '1 1:> E e: u 1r, (•:: n i s mo ,. 

d i V I fü õ C·: !', 

Em ,,e,··d,,,de, l•· n,:\ '11..1t,·,\ p<-:-:1~, c:: onstr1J~:,~,o d<·:·: 1Jm m1.11·,d c> no vo, d<-i: 
I.J. 111 ~ j'I(;) V i:\ fü fj e i ~: d ~-\ d ~:: 1:p.rn: s €·: f m · .1 a i:\ IJ n i d r:\ d e d o fü e;; 1r i !~ t: ~K (;1 \;, €•; l'\?~ o e 1r i H► t fü os 7 

<.:c>nc::1· ·c•.:'ti-::.~;·:,nd1:>, c\i:isim, :::, c-:iHp<•:•:r· if.!nci.-:\ c•tcumi-'!ni1.:: r,, b ,',\!ii 1-:-: <:1d a n,·,\ 
!rn l i d ,H" it.'d "'ª ~. 

~í ··· RESISTeNCIA ATIVA 

Não cabe ao Movimento Nacional de Direitos Humanos c ondu z i r o 
p t:) V o a p f"' ,H i r.: ,:\ fü e :d n ,: lll i fü t a '5 " I!. !;IJ <:\ o b r· i ~)<':\ ~; fü D (-'-: f:i t i m 1.1 1 l'H' <:\ 1r n m i 1:•it: (,;) n e i l'~ 

ativa do povo para a ccnstru~io dE uma scciedadCT v~rd a de iramCTnt e 
fr· ê:'\ t; r,:,:1r n e\. 

Nic se pode cair nu lmobil ismo. O povo sab~ come encaminhar 
melhor a mu~ luta~ quando recorre J for;a, nio prat icm a violtncia • 

As entidadas e grupos participantes do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos considCTramcm todos e9ses princfpios or ient a do r • • cia 
DEFESA E PROHOÇAO DA VIDA, Rm todom os seus nlveis e , Em e sp~c i a l, da 
VIDA HUMANA .. 

Sent imc-no ■ honrados ao no s compromet~rmcs c om a 
de um NOVO MUNDO, já ~mbrionirio nos a ■ combros do pr·esent e , 
digna morada para e HOMEM NOVO. 

, . o n l!I t: ,,. u 4: ~lo 
e~ c:i u e~ m <•:·: r l1 

MEsmo que nos s a r az ã o est ~ja conven c ida pe l ~ ~vid t ncia de 
1-:,: 1llt: a1·· m1:im ~~ bt~:ir·c\ d ,,\ tc)ti':\l, iminente 1❖: in •;it: r~ntt'.tne ,·,, dff:füt: 1··1..1i~·â o , t: w: im~,m c:i iu 
um afirmaru O BOM SENSO LEVARA A MELHOR E O AMOR PREVALECERA . 

.... i\ TERRA 
p ,.- C) d l.l t: i y o 

,:\ 1 !J 1., m a ~ 

VOLTARA A SER PATRIMONIO COMUM P 

pertencerê a toda humanidadE, m~ m 
t odo b(?/l1 
d i s t i n (i; fü:1 

- todos trabalharia~ nao haveri pobre s nem rico mp nfic 
haveri patrõEs n~m •mpre9ados~ 

... e\ IIHI\ i c11•· lwnn~r ia S(·~r{\ SERVIR AOS IRMÃOS 9 

- todos terio o necessãrio ã vida digna y prin c ipalm~n t e 
os imposslbil ltados para o trabalhov 

- todos tirarão da natureza apenas e nRc~m~ãrlc I viciM 1 

~r. ,~ l ~1·1 d<:> p ,.~ '1 l.l\ e 1:in s<::-:r· Vl:\ <;: ii<:> d <:>s r (❖:<:: 1J ,,. s 1:1~:; na t: 1.,11•· ,~ i 1; µ n I n i:J 1.i ~t ln 
acumulard riqueza• a natureza voltar~ a mR r a ci e spansa 
de t <:>dc,i; ~ 

3 
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. ' 

haverã confiança entrm as pesmoas e O lli an imai s µ tccics 
S (f'. I'' il\ C) j I'' fll z, C) l:, , li;.' <\\ h e\, I'' 111 C) n Í \:\ p ,,.~ ir d j d é';\ d ,·;1 l l i:\ t: 1..( t" (❖'. ~~ " ' i; fi? I'" "~ 

nov~m~nte alcan~acia;: 

.... \:\ !U p ~·~ fü fü C:> i':\ iii. 

h,ib i t: o dr::• 
e:: <:>mp ii\ i )•:t,o, 

~starâo em constante tr~ino para assE9urmr a 
se elevarem •~mpra mais a lto nu amor, na 

na bondade, na ternura e na mõtua 
<:: omp r <•:•)<i-'.n m~o;: 

- os mais fracos e indefe s os viverio em s ~gur an ç a p 

- a verdade e a ccnfian~a serão fundam•ntu s da s rel a ióas 
i n t 1-:? ,,. p e-~ s fü c1 ,·,\ i r:. ~ 

- todos terão conmti~ncia dE quR cada inciivtciyo f um 
l"!•:ts1 . .1111c1 di'~ h1 . .1.mrr1riid~'\d<;.: f'::, pcw is~.c>, t: c)d<:>s !il~~ sr.-mti1'"~c> 
afet ivam€nte solidários; 

t: e, d o !,; d i ~" t: i n ~:J 1.1 i ,,. ii c1 C:l b <f! m d c:1 m (':\ l , f,' n u ri 1: i:• m ;:1 i li ► <:> b e 111 • 
será chamado mal, nam e mal serã chamado bEmu 

nic hav~rá cifncia ociosa e jamais se dir~ 9um ~ 
citncia I neutra; 

- a vida serà a fonte geradora da palavra, d a citncia, e 
tudo que n~ s cer da vid a a ela voltari pi r m promcvé - l a r 

- as razões do ccraçio falaria mai s alto~ 

- haveri tempo de scbr~ para se tom a r con t a da am i~ aci e p 

- todos serio s onhadores E poEtas. 

1:::, c:1u1·:\nd<:> int1;,;l'' r<:>9,,1d,:1s sob1··e as pr·o ·f'1..tnd~'!li 1··.-~2,·ie: m de,•) t: r~ntr~ -r-,~, • 
de tanto sonhe e d• propôsitos tio apaixonados , respond~r e mos ~cm a s 
pal a vras do compromisso que agora renovamos: 

HOJE E PARA SEMPRE 
NOS COMPROMETEMOS A 

SERVIR A VIDA! 
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Relatório do Seminário Estadual e do 
Encontro Regional Leste I - MNDH - ES/RJ 

Data: 10, 11 e 12 de setembro de 1993 
Local: Centro de Defesa dos Direitos Humanos - Carapina - Serra/ES 
Participantes: entidades vinculadas ao MNDH 

Dia 10/09/93 (noite) 
Palestra sobre a "Violência e o Papel da Polícia", 
Salvino do AJUP/RJ.(cf. texto anexo). 

proferida por 

Após a palestra houve um debate acerca do tema em 
provocado pela problematização do animador Salvino. 
questões foram levantadas nesse debate, quais sejam: 

questão 
Algumas 

Os atos de violência praticados pelos grupos militares e 
paramilitares nos coloca numa situação-limite. É necessário criar 
mecanismos de controle que permita a sociedade civil organizada 
auto-regular a ação do Estado, principalmente, no aspecto do 
aparato militar . 

Um agravante dessa situação limite reside na descrença da 
população no trabalho das organizações populares pelo seu parco 
poder de intervenção e de proposição de alternativas. É preciso 
resgatar a credibilidade da população, exigindo do estado o 
cumprimento do seu papel e não permitir o desenvolvimento de um 
poder paralelo (privado). 

O nosso trabalho tem-se manifestado sob forma de "apagar 
incêndio". É necessário que o MNDH apresente propostas no sentido 
de desmistificar o próprio aparelho de Estado, a ciranda 
financeira. Nossa atuação não deve restringir-se às épocas das 
chacinas, mas sobretudo chegar às causas da violência, às suas 
raízes. 

A violência na América Latina, na África, etc ... provém da nossa 
dependência econômica e cultural. A história da nossa formação 
social pode contribuir para a compreensão dos nossos problemas e 
desafios. Por ex: a mídia tem nos orientado em nossas ações. Logo 
que a Rede Globo encampou campanha contra a fome, houve uma 
mudança nos rumos da campanha na questão da mobilização de alguns 
setores da sociedade. A nossa cultura de esperar que os outros 
façam por nós, nos coloca na condição de seres acomodados. 

Sabemos que a violência é estrutural. O próprio Estado 
constitui -se sob o fundamento d~ violência e a promove, à medida 
que o aparato policial protege a propriedade privada e esta 
sobrepõe-se ao direito à vida. os governos federal, estadual e 
municipal, as forças armadas e a administração submetem-se a um 
poder real, o capital financeiro (especulador), o capii~l 
industrial , o imobiliário, etc. Em dltima instancia, o poder de 
decisão é o capital. Há que se consi'dera.!' que a sociedade civil 
ainda é frágil em sua organi z~ção, fato que nos coloca na condição 
de i mpo tê nci a diante da complexidade / das manifestações da 
violência ~m nosso cotidiano. Parece que se buscassemos as 
"brechas'.' para u m trabalho a nível locaJ! ( o mun icípio) poderíamos 
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cont.r i bui r para que a população que , -i ve sob a "cultura do medo", 
pudesse se indignar com as situaç6es de violênc i a e se predispor a 
participar de uma discussão mais profunda dessas situações de 
, -iolência e do clima constante de insegurança, conhecendo a~ le j s, 
os mecanismos de controle jã existentes a fim de propor 
a lternativas que promovam urna intervenção mais efetiva na 
superação do clima de "terror", no qual estamos sobrevi,,endo. 

Dia Jl/09/93 (manhã) 
1) Formação das equipes de trabalho 

Coordenação: Oscar Gática e Alex 
Secretaria: Mª Olinda e Ribamar 
Animação: Pedro e Rose 

2) Apresentação da pauta e propostas de mudança. 
Houve urna mudança na proposta inicial de avançar 
de domingo, em função do esvaziamento do grupo, 
trabalhos. 

nas atividades 
no final dos 

• 3) Análise de conjuntura 

• 

Essa atividade foi desenvolvida no grupão e seguiu a orientação 
de intervenção por inscrição. 

Inicialmente o assessor Roque Grazziotin fez algumas provocaç6es 
que pudessem orientar a reflexão, Segundo ele, dois pontos 
deveriam ser considerados na análise de conjuntura, O primeiro 
desafio desta análise é projetar, vencer o desafio do imediatismo 
e propor um planejamento a longo prazo, resgatando as aç6es 
concretas tmesmo que de âmbito local ou de fatos de projeção 
nacional), vislumbrando perspectivas de atacar as raízes da 
violência. O segundo refere-se à questão conceitual. O conceito 
de Estado implica uma duplicidade de posiç6es, Há aqueles que 
pretendem um trabalho de intervenção via interior do Estado (ou 
seja sociedade política) e outros que pensam intervir via 
sociedade civil. É necessário compreender as estruturas sociais, 
das quais nos servimos para nos organizar, a fim de que nossa 
reflexão abarque tanto o aspecto metodológico como o aspecto 
teórico, simultaneamente . 

Em síntese, a análise de conjuntura expressou as diversas 
representaç6es que os participantes fazem da realidade atual, 
manifestando as contradiç6es do pensamento do próprio grupo. O 
pensamento do grupo pode ser assim resumido: o Estado passa por 
um rearranjo em sua estrutura, associado a uma crise social e 
econômica volumosa, agravada pela fragilidade dos partidos, bem 
como, pela política da privatização. Essa crise coloca até, a 
possibilidade de uma intervenção militar, caso um projeto dos 
partidos progressistas não consiga convencer a população da 
viabilidade desse projeto. 

Essa população expressa um descrédito; uma falta de motivação na 
classe política, nas organizaç6es populares. Os grupos de 
e x termínio penetram em todos os âmbitos da sociedade e ocupa 
espaços. A impunidade estimula e protege a ação desses grupos, 
Falta-nos espaço na mídia, para que possamos mostrar e convencer a 
população da viabilidade do nosso projeto, A Rede Globo forma e 
direciona a opinião pública, restando-nos, somente, os meios de 
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comunicação alternativos. A revisão constitucional trará 
retrocesso nas questões sociais, Esse avanço, ainda, permanecem 
no escritório. A força do narcotráfico penetra em todos os 
âmbjtos da sociedade e convence a população, pois mostra-lhes 
resultados emprego, comida, proteção contra a polícia, etc. 

Esse quadro brasileiro nos coloca grandes desafios. Precisamos 
resgatar e praticar \'alores tais como a solidariedade, no interjor 
das organizações populares e sustentados nesse valor exercer a 
crítjca à nossa metodologia de trabalho teórico/prático. 
Precisamos aliar a lógica dos movimentos populares espontâneos que 
surgem repentinamente, à lógica do movimento organizado e 
trabalhar com essas lógicas como se estivéssemos transitando numa 
via de mão dupla. Precisamos ocupar espaços na mídia, como 
também, criar ou resgatar aqueles já existentes tais como: rádio 
popular entre outros possíveis. Precisamos compreender as 
contradições expressas pelo sistema capitalista e, nelas, 
fundamentar nosso planejamento. Precisamos estar atentos à 
reforma constitucional e, sobretudo, precisamos ocupar os espaços 
já consolidados em lei tais como conselhos de criança e 
adolescente entre outros . 

Um outro grande desafio é compreender a tendência da Globalização. 
Hoje, um ideário do capital. Segundo Roque esse ideário funda-se 
na divisão do poder (democratização), nova forma de organizar a 
produção. Parceria e terceirização (união dos grandes para a 
exploração). A orquestração, a organização, a grande maestria do 
capital em exterminar a população pobre. 

Dia 11/09/93 (Tarde e noite) 
1) Avaliação do Regional 

Espírito Santo 

Há, nesses dois anos uma experiência positiva no sentido de marcar 
presença nos conflitos acerca da violação dos D.H., em constante 
alianças com outras entidades, quais sejam: 

sindicatos 
as igrejas 

resultou num 
Desafio da 

O conflito rural foi pensado em conjunto com o MST, 
rurais CPT, Federação dos Trabalhadores Rurais, 
luterana e católica. Esse pensar em conjunto 
seminário "Reforma Agrária e Reforma urbana", o 
Integração". Nesse seminário constitui-se um fórum 
encaminhando a Campanha contra a Fome e a Campanha 
Impunidade. 

está que 
contra a 

Na área Urbana a articulação com o movimento de Moradia e alguns 
sindicatos tem discutido a questão da Violência. O MNDH tem sido 
referência para as outras entidades, visto que foi solicitado a 
participar num seminário que discutia a questão do índio em 
Resplendor-MG e, também, no conflito com a Aracruz Celulose e 
acampamento Urbano em Aracruz, Fórum permanente das Associação 
Moradores em Colatina entre outras atividades 

Há algumas falhas que merecem atenção, quais sejam: 
Falta de divulgação dos trabalhos para as entidades e para a 
imprensa; o grupo de Direitos Humanos tem crescido pouco; a 
participação do CDDH no Conselho da Criança e Adolescente é muito 
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falha, a questão financeira constitui obstáculo para a realização 
de algumas atividades, algumas entidades precisam ser articuladas 
e até reorganizadas, o conselho estadual funcionou razoavelmente, 
a acumulação da secretaria e do conselho ao mesmo tempo resulta 
dificuldade, etc. 

Rio de ,Janeiro 

A articulação Estadual 
trabalho muito intenso, 
articulação de esforços. 
Direitos Humanos, mas sim 
constitui numa referência 
Humanos. 

está enfraquecida. Os grupos tem um 
porém individual, ou seja, com pouca 

Assim "não aparece" um mo,·imento de 
a entidade A B ou C. O MNDH não se 
para as entidades que atuam com Direitos 

O enfraquecimento da articulação teve ainda, em seu favor, os 
problemas por que passou o CDH Petrópolis (com a saída de Fernando 
e Fachini) e com Lurdinha colocando o cargo de Conselheira à 
disposição, após diversas dificuldades, ficando o Estado sem 
Conselheiro/Articulador . 

Conquanto isto, uma comissão de representantes das entidades Ja se 
reune há mais de um ano, tendo conseguido trocar algumas 
informações e preocupações quanto ao Movimento. Nessas reuniões 
sente-se a falta de uma proposta de trabalho conjunto, mas há 
intenções nesse sentido. 

A comunicação deixa a desejar entre 
mesmo entre os Conselheiros. 

as entidades do Estado e, 

Há no entanto, o crescimento da estratégia de trabalhar com Teatro 
do Oprimido nos Sindicatos, professores e Igrejas. Formou-se uma 
oficina de teatro corno forma de interferência na realidade. Nova 
Iguaçu, apesar do marasmo, tem se colocado à disposição dos grupos 
que a procura. Pensa integrar pessoas que fazem parte de outros 
trabalhos à entidade. O trabalho tem enfatizado a formação, o 
conhecimento de novos grupos e a luta contra a violência. O AJUP 
em seu programa geral tem se articulado com advogados com a 
finalidade de promover assessoria jurídica. Há ação dirigida a 
formação de monitor na área jurídica, uma formação específica para 
contribuir na falta de advogados, entre outras ações pertinentes a 
essa área. Bento Rubião tem assessorado várias Associações de 
Moradores e Favelas do Rio de Janeiro com mulheres, menor 
infrator, tem articulado com o movimento de moradia. CDH 
Petrópolis realizou junto com Programa Direitos Humanos da UFRJ um 
Seminário sobre Revisão Constitucional. 

Há proposta de ampliar o leque de aliados ao movimento, com outros 
grupos que lutem pelos Direitos Humanos, bem como a reflexão sobre 
as questões pertinentes. Este processo já está em curso pois 
algumas novas entidades se agregaram na Comissão Estadual durante 
o ano. Além disso, em algumas reun1oes fizeram urna discussão 
sobre alguns fatos da conjuntura - caso_ candelária, violência do 
tráfico, política penitenciária etc. 
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2) Trabalho em grupo 

Questões para discussão 

1 - articulação com entidades de Direitos Humanos; 

2 - prioridade de trabalho comum: temas e projetos; 

3 - conselho e secretaria do regional (critérios); 

4 - estrutura do regional. 

Síntese das propostas dos grupos: 
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conhecimento de outros grupos e travar parceria no 
respeitando a autonomia desses grupos; 

trabalho, 

- trabalham com apoio do Movimento Popular; 

- ficha de cadastramento de todas entidades para contatos; 

- priorizar programas 
regional; 

conjuntos que vjsem a 

- repensar a metodologia no processo de formação; 

integração do 

- trabalhar com o tema da Campanha contra a impunidade e direitos 
humanos hoje; 

- permanecer as áreas de comunicação, violência e 
prioritárias. 

Quanto a estrutura do regional 

- manter comissões de apoio ao conselho; 

formação como 

- liberar uma pessoa para a secretaria administrativa do regional; 

• - assessoria jurídica para o regional; 

Comentários: qualquer 
clareza 
político 

que seja a estrutura do regional 
da função do conselheiro de 
interno e externo ao movimento. 

Crit~rios para escolha do conselheiro: 

- indicação por entidade e não por pessoa; 

- entidade deve estar presente no momento da escolha; 

é preciso 
articulador 

- perfil: capacidade de articular, animar e administrar. 
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Escolha: 

- Conselheiro do Rio de Janeiro - AJUP - Salvino J. S. Medeiros 

- Suplente - Bento Rubião - Alex Ferreira Magalhães 

- Conselheiro do Espírito Santo 
Executivo) 

Oscar Gática ( Secretário 

- Suplente - CDDH-Serra - Rosa Maria Nascimento Miranda 

Dia 12/09/93 Manhã 

Informes do MNDH 

1 - Programação provisória do encontro nacional em janeiro de 1994 
- Salvador: "DH na perspectiva do século XXI" 

Participação: 

- 01 delegado por entidade; 

- pré-requisito: participar do encontro regional; 

- custo das passagens por conta das entidades representadas. 

2 - Estrutura organizacional do MNDH 

Sugestões para o encontro nacional 

Produzir um vídeo poderia ser vendido aos centros e serviria 
como material didático para o trabalho de formação das entidades 
locais. 

- Priorizar a metodologia de oficinas de trabalho e 
experiências concretas com assessoria, visto que 
tormam-se cansativos, 

discussão de 
as palestras 

Incluir o tema Desafios à luta pelos DH a partir da questão da 
democracia, nos grupos de discussão. 

Encaminhar uma ação jurídica, questionando a revisão 
constitucional, perante o Supremo Tribunal Federal - STF. 

Proposta de Salvino: 

Criar possibilidades de formação de grupos fiscalizadores da 
administração pública. 

, Buscar e encaminhar respostas para o problema da criança e 
adolescente. 
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Incorporação da cultura popular . 
07 

Míd ia - projeto claro de atuação dos D.H. 
igrejas e criar parce ira com jornalistas. 

e m emissoras das 

Romper com o "achismo" 

Ap rofundamento das relações sociais. 

Relativizar as profecias - pensamento mess i ânico. 

Aprofundar a questão do Estado pois ex i ste a 
representati vidade. 

Enfrentar a legitimação da impunidade 

crise de 

Repensar a questão dos partidos nos movimentos socia is 
proposta do PT de incentivador do movimento e não de aparelhador 
dos mo,·imentos. 

Capacidade de conspiração. 

Planejamento 

Espírito Santo 

1 - Caravana da "Cidadania contra 
Agrária de 20 a 26/09 
reivindicações das entidades 
Comitê combate a Fome, Fórum 
Desafio a Integração 

2 - Campanha contra a Impunidade 

a Fome, Miséria e pela Reforma 
reunirá em cada local as 

populares organizadas MNDH, 
de Reforma Agrária e Urbana: Um 

a) Seminário - Impunidade e a Violência -
Lutero 

21 e 22/10 Martin 

b) Encaminhamento da Campanha: Juri Popular - 10/12/93 com entrega 
do Prêmio Estadual de D.H. 

3 - Campanha contra a Revisão Constitucional 

e 4 - Mutirão pela redemarcação das terras indígenas 

5 - Seminário contra a expansão do plantio de eucalipto no sul do 
Estado. 

Propostas: 

- Reunião do Conselho - Reg. Leste I - encaminhamento do banco de 
dados 

- Seminário e encontro estadual de D.H. 19 e 20/11/93 

- Investir na articulação interna 
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Nomes Prêmio Nacional 
Past o r Jaime Wright 
Pe. Ri cardo Resende 

Rio de Janeiro 
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J - En c ontro e Seminário Regional - 18 a 20 de março/94 em Duque 
de Ca x ias/RJ 

2 - No mês de março será definido o caráter de encontro e local 
para 02 a 04/12/94. 

Definições: 

Em 1994, março, será realizado um seminário e encontro regional, 
com a participação de dois (02) membros por entidade, em Duque de 
Caxias-RJ, nos dias 18, 19 e 20. 

Em 02, 03 e 04 de dezembro de 1994 haverá uma outra atividade a 
ser definida no encontro de março. 

Articulação interna para o encontro estadual de março: 
um fichário com as entidades articuladas ou vinculadas ao 
fim de que a comunicação seja facilitada e eficaz. 

organizar 
MNDH a 

Reunião do Regional Leste I, em Salvador, cujo objetivo seria de 
encaminhar o "Banco de Dados". 

OBS.: Esse relatório está sujeito a críticas, modificações e 
acréscimos, caso não contemple ou tenha deixado de 
representar por escrito alguma questão relevante do 
seminário ou do encontro. Caso seja necessário alterações, 
enviar por escrito. 

Mª Olinda de O. Menezes 
Relatora 30-09-93 

• 



DATA: - 06/07/96 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS --------------------------------------
REGIONAL LESTE I - ES- RJ 

ENCONTRO_ESTADUAL_DE_DIREITOS_HUMANOS 

LOCAL: - CDDH - SERRA- ES 

OBJETIVOS :-

- Avaliar as atividades das Entidades filiadas e parceiras do 

Regional Leste I - ES-RJ; 

- Planejar os trabalhos em forma articulada e de acordo com as 

prioridades do Regional Leste I; 

- Articular e fortalecer a rede de Entidades filiadas. 

P R O G R A M A Ç Ã O 

8:00h :- ABERTURA 

• Apresentação dos participantes 

8:30h :- Apresentação das entidades (Roteiro Histórico) 

9:00h :- Apresentação do Plano Nacional de Direitos Humanos:Aspectos que 
condicionam nossas lutas; 

COORDENADORA: AZULEIKA - CDDH- Nova Iguaçú 

11:00h:- DEBATE 

lL:Oüh:- ALMOÇO 

13:30h:- Coordenação Regional: Sua Estrutura orgânica. Diagnóstico 

COORDENADOR: ISAIAS- Conselheiro Regional MNDH 

14:30h:- Trabalho de Grupo: Discussão das prioridades para o Regional Leste I 

15:JOh:- Plenária 

16:30h:- Orientações sobre Registro de Entidades, 

17:30h:- Confraternização 

18:00h:- Encerramento 

COMO CHEGAR:-

- DO SUL 

DO NORTE 

Rodoviária de Vitória 

• Opções de Ônibus :Terminal Laranjeiras(Via Reta da Penha) 
" Carapina ( " " " " ) 

André Carloni 
Serra 

• DEPOIS DA RETA DO AEROPORTO,saltar no 2Q ponto do Norte: 

Rodoviária "Águia Branca" em Carapina 
Ponto de referência: depósito de cimento "NASSAU" 
2ª rua à direita: Rua Adão Bandeira s/nQ 
Telefone: 328-28-33 

SCN _ Quadi a 0G . Bloco "/\" . E. d. Ven ãncm 3000 - 5" /\11da1 Sala 50 7 - r nnn· 1)1)100556 1- 225-3337-Fa x: OD1005561 -225-7157 
C EP 711 7 18-B00 -131 asiha - ur -Bias1I 



e 

M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

OF. SEC. ~...\C.225/96 
Brasília. 16 de julho ele 1996 

.\O COLETIYO DO CO~SELHO E SECRET . .\.RIADO :\ACIONAL 
\IO\T\lE:'\.TO :'\.-\CIO\".-\L DE DIREITOS HC\1.-\.i~OS 

com o nosso abraço. 

A SECRET...\.RL-\ :\'"ACIO~..\L. no exercício de suas at1ibuições. por meio deste. -:om o 
objetiYo de dinamizar atividades de interesse da Entidade. convoca. por ocasião da Reunião 
Geral para ~studo Je planejamento estratégico. Assem bléia Geral Extraordinária, a ser 
instalada no dia 25.07.96, às 20:00, no Centro C ultural de Brasília. ;:orno 
encaminhamento fl proposições do Plano :\'acional de .-\ção do :\0-TIH - biênio 96 97. 
rdaciona os expediemes e se coloca à disposição para esclarecimentos. solicitações. 
s:tmt1ibui~õe - e outras man.ifrstações d·~_Z. arn.ig•qs. 

l. Reforma Estatutária. 

Cmno e Je ;;on.hecimento de \ '. Sa .. con ·eguimos o Reconhecimento de Uilidade Pública do 
\f.\1)H no Dist1ito Fec.kral. Seu encaminhamento a nível Federal previsto no nosso Plano 
Je .-\ção. apos -:ontatos efetivados. necessita de adendos ao Estatuto da Sociedade de Apoio 
.10s Direito. Humanos. em atendimento à exigências legais e administrativas. Como noYidade, 
já in-:u1porafülo novas idéias e propostas de aJTecadação de recursos financeiros para a 
impkm-:ntaçào das lutas do .\Il\TIH e superação da dependência c.\terna, propomos :i 

.;JiJ'r5o da ~atcgoria de só~ios beneméritos, ou seja. pessoas fisic:is ou pri-vadas interessadas 
em cc1nnibuir economicamente com as atividades do \.f.\.TIH. Deste modo. esramos lhes 
-:rn i,1t1do cúpi:i do E::- taturo ante1ior e da proposta atual para conhecimento e sugestões. 

2 . .-\ TF:.'."Ç,..\O ESPECIAL (locomoção dos Conselheiros e Secretários) 

r l Secretaii:ido :\a-:ional :inseia por um:1 deliberação do Conselho. melhor definida. sobre 
meios de lo-:omoç.:io de seus membros para encontros. reuniões gerais e especiais. levando-se 
em conta : 

,1) tempo disponível dos colaboradores ativos do \.f'-.TIH: 
h) custo .! benetício. aproveitamento máximo da contiibuição de cada integrante: 

1 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

~ 1 valoriLa1;-àu profo,-,ional do :'vlilitante; entre outros. 

Portanto. solicitamos o empenho pessoal do coletivo, refletindo com :mteceJfocia sobre a 
realidade do \. [~H e trazendo contribuições para. com tranqüilidade e agilidade. definirmos 
um:i norma ger:il 1.k (,Onsenso em prol da estabilidade do ~f\TIH. 

3. Informações necessárias 

Reafirmamoo;; que e<;tamos atualizando o cadastro de todos os nossos Conselheiros 
.\"acionais_ e Secretários, nacionais e regionais. Por essa razão, solicitamos a,a s 
companheir q,' s u envio das -.;eguintes informações : 

~orne completo, data de nascimento, nºs de Rgs. e CIC, e respectiYas datas de 
expedição. Esses dados serão importantes também para apresentarmos ao Banco do 
Brasi l no ato da entrega da documentação solicitada para o pedido de instituição do 
Cartão de Crédito/Afinidade do ::\L-'\DH/Ol'RO C.-\.RD. Agradecemos sua atenção. 

➔- Para dh·ulgação 

.-\ O~F . ..\.. ~, seção Brasil, sediada em Recife, está selecionando candidat? ,'l Função de 
Gerente .-\dministrath·o. .-\s normas e requisitos para o processo seleth;o estão 
disponinis na Secretaria :'\acional. I-favendo interesse, providenciaremos cópia. 

'\'o en::êjo. expressamos manifest:ição de estima ç ele"\'Jdo J.preço. 

4✓-r~:~~-
S.-\L\T\O JOSÉ D~S~S . .\..c'iT \.1EDEJROS 

SEÇRET...\RIO G AL 

SCN -- Quadra 06 • Bloco "A" -- Ed. Venâncio 3000 -- 5° Andar -- Sala 507 -- Fone: 001005561 - 225-3337- Fax: OOl005561 -225-7157 
CEP 70. 718--900--Brasília -OF - Brasil 



Estatuto Social da Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos 

Capítulo 1 
Da denominação, sede, foro, duração e finalidades 

Art. l º A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos, entidade de representação do 
MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos, fundado 20 de janeiro de 1982, é 
uma Instituição civil, sem fins lucrativos, de duração indetenninada, com sede e foro em 
Brasilia/DF e endereço no SCN Q.6, Edf. Venâncio 3000, Bloco A, Salas 506/507. 

Art. 2° A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos tem como objetivos: 

e I - Representar juridicamente o Movimento Nacional de Direitos Humanos, prestando-lhe 
apoio financeiro e administrativo e implementar as deliberações dos Encontros Nacionais; 

-

II - Estimular a organização popular para o combate às manifestações de opressão, 
contribuindo na descoberta de instrumentos legais, educacionais e políticos para promoção, 
proteção e defesa de uma Cultura Valorativa dos Direitos Humanos. 

III - Lutar. com determinação, para garantir a plena vigência dos Direitos Humanos, 
exigindo, inclusive juridicamente, a punição dos responsáveis por sua violação e a justa 
reparação dos danos causados às vítimas, inclusive promover ações civis públicas nos termos 
da Constituição Federal e Leis Adjetivas, entre outras. 

IV - Combater todas as formas e manifestações de preconceito e discriminação, 
especialmente, por razões de identidade étnica, cultural, credo, opção política, ideológica, 
sex1Ja4 condição tisica ou mentai econômica e social. 

V - Produzir material educativo diversificado, em prol da construção teórica e sua 
socialização para uma cultura valorativa de Direitos Humanos. 

Parágrafo único. Para a realização de seus objetivos a Entidade poderá firmar convênios de 
cooperação mútua, técnica ou financeira, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais. 

Capítulo II 
Dos Sócios 

Art. 3º A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos é constituída de sócios militantes e 
sócios beneméritos. 



-

§ 1 º São admitidos como sócios militantes os integrantes do Conselho Nacional do N!NDH, 
eleitos pelos Regionais, no efetivo exercício de seu mandato, bem como, os respectivos 
suplentes. 

§ 2º Os suplentes assumirão mandato em caso de ausência e impedimento dos titulares; 

§ 3º São sócios beneméritos, pessoas tisicas e/ou juridicas que apoiam e contribuem para a 
manutenção das atividades do Movimento Nacional de Direitos Humanos, os quais serão 
registrados em liwo especial; 

Art. 4° Será excluído do quadro de sócios militantes: 

a) o associado que faltar com o dever inerente ao cargo que ocupa; 
b) o associado que não cumprir com as determinações deste Estatuto; 
c) o associado substituído pelo Regional que representa . 

. .\rt. 5º Os sócios, e os membros da coordenação e Secretariado não respondem, nem 
mesmo, subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela entidade. 

Capítulo III 
Da administração da sociedade 

Art. 6º São órgãos da Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos: 

a) Assembléia Geral; 
b) A Coordenação do Conselho; e 
e) A Secretaria Nacional. 

• Art. 7° A Assembléia Gera~ instância máxima de deliberação da entidade, é composta pelos 
Conselheiros acionais, Coordenação e Secretariado, cunvocada pela- Secretaria Nacio~ 
reunindo-se semestrahnente, instalando-se com quorum núnimo de 2/3 ( dois terços de seus 
membros), tendo como função: 

I - Traçar e supervisionar as linhas gerais de atuação do !vfNDH; 
II - Fiscalizar a administração e apreciar os relatórios de prestação de contas, balanço 
financeiro e execução de projetos; 
III - Decidir sobre qualquer assunto pendente de interesse da Sociedade. 

Parágrafo único: As decisões serão tomadas por maioria simples dos associados presentes. 

Art. 8° A Assembléia Geral poderá ser convocada extraordinariamente, pela Coordenação, 
por 1/3 dos sócios ou pelo Secretariado Nacional, num prazo mínimo de 15 dias de 



-

antecedência, para discutir qualquer assunto de relevante interesse da entidade e com 
exclusividade quando se tratar de: 
I - Reforma Estatutária; 
II - Dissolução da entidade. 

§ 1 º As decisões para os casos especiais dos incisos I e II serão tomadas por, no núnimo, 
2/3 ( dois terços) dos sócios. 

§ 2º Em caso de dissolução da Sociedade, seu patrimônio será destinado à entidade nacional, 
congênere ou afim, que seja reconhecida de utilidade pública e inscrita no CNAS - Conselho 
Nacional de Assistência Social. 

Art. 9º A Coordenação Nacional é composta de dois membros, um Coordenador Geral e um 
Vice-coordenador, eleitos em Assembléia Geral. Compete ao Coordenador Geral: 

a) representar ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente a Sociedade de Apoio aos Direitos 
Humanos; · · 
b) movimentar as contas bancárias da entidade; 

§ 1 º O Coordenador Geral poderá substabelecer seus poderes ao Secretário Geral. 
§ 2° Em caso de vacância ou ausência, assume o Vice-coordenador; 

.-\rt. 10 A Secretaria Nacional é composta por três integrantes, um Secretário Geral e dois 
Secretários Nacionais, eleitos nos Encontros Nacionais. Compete a Secretaria Nacional: 

a) executar as deliberações das Assembléias Gerais; 
b) preparar as assembléias e demais reuniões da Sociedade; 
e) administrar a sede nacional da Sociedade; 
d) elaborar projetos para capitação de apoio financeiro às atividades do MNDH; 

e § 1 º Compete aos Secretários Nacionais a distribuição entre eles, das atividades necessárias à 
implementação das decisões das assembléias. 

§ 2° Em caso de vacância ou outro impedimento, assume a Secretaria Geral um dos 
Secretários Nacionais indicados pelo Conselho. 

Art. 11 Os membros da Coordenação e do Secretariado Nacional terão mandato de dois 
anos, P?dendo ser reeleitos. 

Capítulo IV 
Do Patrimônio 

Art. 12 O patrimônio da Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos será constituído de bens 
móveis e imóveis que vier adquirir, sobras resultantes de aplicação financeira e doações. 



-

Parágrafo único. Os recursos financeiros acima previstos serão aplicados integrahnente na 
implementação das atividades que constituem objetivos do N!NTIH. 

Capítulo V 
Das disposições gerais e transitórias 

Art. 13 A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos não remunera nem distribuiu, a 
qualquer título ou pretexto, dividendos, bonificações ou qualquer parcela do patrimônio, 
vantagens ou beneficios aos seus sócios e coordenadores. 

Art. 14 Os casos nãos previstos neste Estatuto serão encaminhados pela Secretaria Nacionai 
cabendo recurso à Assembléia Geral. 

Art. 15 Este estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte, por decisão da Assembléia 
Geral, nor. termos do art. 8º. 

Art. 16 Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. 

Brasília, julho de 1996 



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 
Organización no gubernamcntal acreditada ante las Naciones Unidas - Estatuto "B" y dei Consejo de Europa 

NACIONES UNIDAS 

LIGA ESPANOLA PARA LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

Madrid 26 de Junio 1996 

SRA DONA VALERIA GETULIO DE BRITO E SILVA 
MOVIMIENTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
BRASILIA 

Querido amigo: 

CONSEJO DE EUROPA 

AI igual que el pasado afio, la Liga Espafiola ha organizado un curso sobre Derechos 
Humanos en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. 

A instancias dei Consejo de Europa, la Liga Espafiola está comprometida en difundir los 
valores humanos en la sociedad y para tal fin este curso va dirigido especialmente a todos 
aquellos que trabajan en defensa de los Derechos Humanos, así como a los que están interesados 
en esta materia. 

Ante la posibilidad que la Liga de ese país considere importante este curso, le remito el 
progran1a donde figuran las características generales de esta convocatoria. 

Por sei- plazas limitadas, le agradeceria me informara dei número de personas que deseen 
hacer este curso, con la seguridad que hariamos todo los posible para admitir a los que vd. nos 
indique. 

Sin otro particular, y en espera de sus urgentes noticias, le saluda rnuy atentamente, 

Nuestro nuevo domicilio es e/ FRANCISCO DE ROJAS Nº 9 
Teléfono y Fax: 34.1-4488660 

Fdo: Cannen Ferrer Peõa. 
PRESIDENTA. 

Balmes, nº 1 Bajo. Tno.: 448 86 60. Fax: 448 60 70. 28010 MADRID 
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INFORMACIONES VARIAS 

- EI curso comenzará el día 15 de Octubre a las 10 
horas en el aula dei Instituto de Derechos Humanos de 
la Facultad de Derecho, situado en el Campus de la 
Universidad Complutense de Madrid, ciudad 
Universitaria. 

- La inscripción puede realizarse remitiendo, hasta el 
día 15 de Septiembre próximo, el boletín que se adjunta 
a la siguiente dirección. 

LIGA ESPANOLA PARA LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

CALLE FRANCISCO DE ROJAS Nº 9 PISO 3º 
MADRID 2801 O TELEFONO Y FAX 

INTERNACIONAL (34. 1.) 4488660 NACIONAL 91 4488660 

-EI importe de la matricula es de 30.000, ptas (240,-
dólares USA) 

- La secretaría dei curso podría gestionar el alojamiento 
en Madrid, si así se indica en el boletín de inscripción. 

- Este curso está especialmente disefiado para 
personas que estén interesadas en la problematica de 
los Derechos Humanos . 

- EI Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
dispone de una biblioteca especializada en esta 
materia, pudiendo ser utilizada por los asistentes ai 
curso. 

- Los participantes que sigan el curso con 
aprovechamiento recibirán el correspondiente diploma 
acreditativo. 

INSTITUTO DE DEÂECHOS HUMANOS 

UNJVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

CURSO DE 

DERECHOS HUMANOS 

MADRID, 15 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE DE 1.996 

LIGA ESPANOLA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 



A).- CURSO FUNDAMENTAL 

12
.- lntroducción ai estudio de los Derechos Humanos 

8).- DIMENSIONES INTERNACIONALES 

2º.- EI Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario. 

3º.- La protección Internacional de los Derechos 
Humanos. 

4º.- Sistema de protección en el ambito dei Consejo de 
Europa ' 

5º.- Los Derechos Humanos en la Unión Europea. 

6º.- EI sistema Europeo de protección de los Derechos 
Humanos en el ámbito lberoamericano. 

7º.- EI Sistema Constitucional Espaflol de protección de 
los Derechos Humanos. 

8º.- EI Defensor dei Pueblo. 

C).- CUESTIONES ESPECIALES EN 
CONFERENCIAS MAGISTRALES 

9º.- Los Derechos Humanos dei nino. 

10º.- Los Derechos Humanos y la Bicética. 

11º.- EI Derecho Medioambiental. 

12º.- Estudio práctico en misiones realizadas en 
defensa de los Derechos Humanos 

RELACION DE PROFESORES 

PROF. DR. LORENZO DE MARTIN RETORTILLO BAQUER 
Catedrático Derecho Administrativo. Universidad Complutense 

PROFª. DRª. FANNY CASTRO-RIAL GARRONE 
Profesora Titular Derecho Internacional Publico. UNED. 

PROF. DR. ANTONIO BLANC ALTEMIR. 
Profesor titular Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Cantabria 

PROFª. DRª. CONCEPCION ESCOBAR HERNANDEZ 
Catedrática Derecho Internacional Público de la Universidad 
de Cantabria 

PROF. DR. GERMAN FERNANDEZ FARRERES 
Catedrático Derecho Administrativo. Universidad Complutense. 

PROF. DR. PAULINO GARCIA PARTIDA 
Catedrático de Patología Facultad Veterinaria. Universidad 
Complutense. 

PROF. DR. ALVARO GIL ROBLES Y GIL DELGADO 
Catedrático Derecho Administrativo. Universidad 
Complutense. 

PROF. DR. GERMAN GOMEZ ORFANEL 
Profesor Titular Derecho Constitucional. Universidad 
Complutense. 

DR. DON. MANUEL LECERTUA RODRIGUEZ 
Administrador Principal de la Secretaria dei Comite de 
Ministros dei Consejo de Europa. 

PROF. DR. ENRIQUE MUJICA URQUIA 
Profesor Titular Historia de los Movimientos Políticos y 
Sociales. Universidad Complutense 

-PROF. DR. MANUEL PEREZ GONZALEZ 
Catedrático Derecho Internacional Público. Universidad 
Complutense. 

ORA. DONA. MARGARITA RETUERTO BUADES 
Adjunta Primera dei Defensor dei Pueblo. 

PROF. DR. ANTONIO TRUYOL Y SERRA 
Catedrático de Filosofía dei Derecho y de Derecho 
Internacional Público y Relaciones lnternacionales 

DR. DON. MANUEL E. VENTURA ROBLES 
Secretario de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 
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Vitória, 27 de junho de 1996. 

OF. /M.N. DH - REGIÃO LESTE I -ES-NQ 01/96 

Prezados Companheiros(as) que lutam em defesa da Vida: 

O Regional Leste Ide Direitos Humanos está organizando o seu 

lQ Encontro Estadual de 1996 que será realizado no C~NTRO DE DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS DA SERRA em Carapina no dia 06 de julho (sába

do) de 08 as 18:00 h. 

Neste Encontro poderão participar representantes de Entidades que 

tenham o compromisso de reproduzir todas as discussões, e os enca

minhamentos deliberados no Encontro, nas suas bases. 

Tendo em vista uma melhor organização do Evento, pedimos a confir

maçao do número de participantes desta Entidade até o dia 03/07/96-

pelos telefones: 222-51-11 R: 213 ANA MARIA oi.L 223-37-53 ISAÍAS. 

As passagens dos municípios do interior sserão reembolsadas median

te a p~resentação do bilhete. 

As pessoas que precisarem de hospedagem, avisar com antecedência 

• para que possamos providenciar. 

e A pontualidade é uma das condições necessárias para garantir o êxi

to do niosso encontro, e é uma questão que deve ser assumida cole

tivamente. 

Veja em anexo a programaçao. 

No Encontro vamos abordar a discussão sobre -o Plano Nacional de Di

reitos Humanos de FHC e o Plano Nacional _do MNDH.Esperamos que seja 

um momento rico de discussão, e com responsabilidade política ele

gemos as prioridades do Regional. A socialização das experiências 

de nossas entidades filiadas e parcerias se darão na apresentação 

do Roteiro de cada Entidade. 

Para melhorar a nossa organização interna e qua~lificar a nossa açao 

tornando-a mais produtiva e eficaz, serão dadas orientações sobre 

Registro de Entidade. 

Gostaríamos de fortalecer o nosso desejo de que cada Entidade par-- ,, 
ticipe com o intuito de melhorar sua atuàçao EMDEFESA DA VIDA,CON_ ,. 
TRA A I~DADE E A VILENCIA: Na certeza de sua resposta, até breve. 

ISA1AS~aOCHA - CONS. NAC.-REG.LESTE I-ES 
SCN _ Quadl a 06 . Bloco"/\" . Ed. Venâncio 3000 . 5º /\11Cla1 . Sala 507 - r nne · 1)1)I005561- 225-3337-Fax: 001005561 -225-7157 

CEP 70 718-900 -131 asiha · Of- -Bias1I 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

OF.SEC.NAC.18896 

A 
CÂJ\-L\RA LEGISLATIVA 
EXº SR. PRESIDENTE 
END. 

Car@s Amig@s, 
com o nosso abraço. 

HRAStLIA, 17 DE MAIO DE 1996 

O l\lOVIMENTO NACIONAL DE DJREI'~OS, uo exercício <le suas atribuições, por seu 
representante legal infra-assinado, vem, por meio deste, solicitar a V. Exa. especial atenção 
ao pedido que por ora fonnulamos pelos motivos a seguir c.le~critos . 

Do .MJ'-1) H 

1. O Movimento Nacional de Direitos Humanos é uma organização e.la Hocie<la<le civil, com 
representação ern todos os Estados da Fcdenu,:.:'lo, e tem t:orno objetivo promover, valorizar e 
defender os direitos huru:mos inalieuaveis à ganmtia da dignidade de vida da l">essoa 
humau.a. 

2. O lrnbaU10 desenvolvido por seu coletivo de Direitos Hwrnmos, apesar de suas 
dificul(bdes econômicas e exlcnsão geográfica, representa para o !vll'{DH e para a S1)cieJade 
brasileira um.a signitícante intervenção para a co11strução de wna cultura nacional de 
Direi.tos Humanos onde prevaleça a digniiícação e valoriz;tção da pessoa humana. 

3. Como é <lo conhecimento ele V. Ex"., os esforços para a garantia elos Direitos 
Humanos, agora também foram assumidos pelo Governo ll'edual, que no dia 13.05.96, 
lançou oficialmente o PLANO NACIONAL DE DIREITOS HlJl\'lANOS. Pa.-a nús da 
sociedade civil esse passo dado foi f wulamcntal para o forialcdmrnto da democracia 
brasileira, d;, qual somos também responsáv~is pela sua realização de fato. Nésse 
momcntó o MOVll\fENTO NACIONAL DE DIREITOS JJUl\L\..,.~OS está realizando 
um curso sobre Planejamento Estratégico, com n finalidade de qmtlifkar a atuaç:lo de 
seus militantes e contribuir, de for·ma dccish-·a f)llra a construção do Estlldo 
Democrático de Direito. 

SCN Quadra 06 Bloco 'A' - Ed . Venâncio 3000 - 5° Andar - Sala 507 - CEP: 70718-900 - Brasília - DF - Brasil 
CGC: 32 902132/0001 -03 - Fone : DOI005561 - 225-3337 - Fax: DOI005561- 225-7157 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

4. Reconhecendo a dimensão das atividades coticfümas da Administração Pública, 
portanto, a rcs110nsabilidadc de V. Ex11

• e demais parl:amcntarcs para a construção de 
novas relações sociais, nos dirigimos ;1 esta co11ccituad;1 casa p;tr.1 solicitar 
indispensável apoio, por meio de passagens aéreas on terrestre para um Consl'lhciro 
Naciomtl do l\'lNDH e o Sccrclítrio Executivo Regional, 1,arn •1ue .uulJos possam 
participar do estudo de Planejamento Estral~g_ico e assim Jlrestar um serviço mais 
c1ualificado em favor do Direitos Umnanos e do dcsenvolvinu:nto 
sócio/econômico/cullural em vosso Estado e Mililicip~o. 

Certos de podcnnos c-ontar <.·om a valiosa contribuição desta Conceituada casa, nos 
colocamos a inteira disposição de V. Exª. 

No ensejo, exvrcssamos manife, tação de e.stima e elevado apreço . 

E~~tri:~1C~~,. ;Á .. -;l~:':f, :t=:t-1~· ~in~ ~mt:'\ .. ~~.~~l~\~iflf.~j~iÃ~~\i◄..,, 1 ~~f~'.l /,;.· ... :-;:;~1 ~~~.1rl'.",',.~~~~J\1.\ ti :rT~'/tl~~;,1Et'.~i 
SCN Quadra 06 Bloco 'A' - Ed . Venâncio 3000 - 511 Andar - Sala 507 - CEP: 70718-900 - Brasília - DF - Brasil 

CGC : 32 902132/0001-03 - Fone: DDI005561 - 225-3337 - Fax: DDI005561- 225-7157 
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M·N·D ·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

OF.SEC.NAC.18896 

À 
CÂMAR.\ LEGISLATIVA 
EXº SR PRESIDENTE 
END. 

Car@s Amig@s, 
com o nosso abraço. 

BRASÍLIA, 17 DE MiUO DE 1996 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS, no exercício de suas atribuições, por seu 
reprcsentaute legal infra~assinado, vem, por meio deste, solicitar a V. Exa. especial atenção 
ao pedido que por ora formulamos pelos motivos a seguir descritos . 

Do 1\-INDH 

1. O Movimento Nacional de Direitos Humanos é uma organização da socü:..,dade civil, com 
representação em todos os Estados da Federação, e tem como objetivo promover, valorizar e 
defender os direitos humanos inalienáveis a garantia àa dignidade de vida da pessoa 
humana. 

2. O trabalho desenvolvido por seu colelivo de Direitos Humauos, apesar de suas 
dificuldades econômicas e extensão gevgràfic.a, representa para o lVIl\i"'DH e p,úa a Süciedade 
brasileira uma significante intervenção para a construção de uma cultura Mcional de 
Direitos Humanos onde prevaleça a dignificação e valoriz,ação da pessoa humana . 

3. Como é (lo conhecimento de V. Ex~., os esforços para a garantia dos Direitos 
Humanos, agora também foram assumidos pelo Governo Federal, que no dia 13.05.96, 
lançou oficialment.e o PLANO NACIONAL DE DIREITOS HUl\'IAi~OS. Para nós da 
sociedade civil esse passo dado foi fundamentai para o fortalecimento da democracia 
brasileira, da qual somos também responsáveis pela sua realização de fato. Nesse 
momento o l\1OVIMENTO IA_CIONAL DE DIREITOS HUMA_,.~OS esiá realiza."lclo 
wn cm·so sobre Planejamento :Estratégico, com a finalidade de qualificar a atuação de 
seus militantes e contribuir, de forma decisiva para a construção do Kstado 
Democrático de Direito. 
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4. Reconhecendo a dimensão das atividades cotidianas da Administração Pública, 
portanto, a responsabilidade de V. Exª. e demais parlamentares para a construção de 
novas relações sociais, nos dirigimos a esta conceiiua(la casa para solicitar 
indispensável apoio, por meio de passagens aéreas ou terrestre para um Conselheiro 
Nacional do MNDH e o Secretário Executivo RegionaJ, para que ambos possam 
participar do estudo de Planejamento Estratégico e assim prestar um s~rviço mais 
qualificado em favor do Direitos Humanos e do desenvolvimento 
sócio/econômico/cultural em vosso Estado e lVfonicípio. 

Certos de podermos contar com a valiosa contribuição desta Conceituada casa, nos 
colocamos a inteira disposição de V. Exª. 

No ensejo, expressamos manifestação de estima e elevado apreço . 

SAL VINO JOSÉ 
SE 
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OF.SEC.NAC.187/96 

AO COLETIVO DO CONSELHO E SECRETARIADO NACIONAL 
MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Car@ Amig@, 
com o nosso abraço. 

Brasília, 17 de maio de 1996 

A SECRETARIA NACIONAL, no exercício de suas atribuições, por meio deste, com o 
objetivo de informar ao coletivo dirigente do MNDH sobre as atividades reafuadas no 
período abril/maio 96, como encaminhamento ao Plano Nacional de Ação do :tvfNDH -
biênio 96/97, relaciona os expedientes e se coloca à disposição para esclarecimentos, 
solicitações, contribuições e outras manifestações d@s amig@s. 

1. Articulação e fortalecimento da rede de entidades filiadas. 

Na oportunidade de estadia em Manaus para uma audiência de instrução e julgamento da 
Ação de Responsabilidade Civil do Estado, proposta pelo MNDH, por meio da. ~ a 
Jurídica Aparaçawa - do CDDH/CNBB Nl, realizamos encontro com o coletivo de 
entidades da capital; fizemos o lançamento do Plano Nacional de Ação do MNDH, por meio 
de uma coletiva a Imprensa, na sede da Seccional-AM, da Ordem dos Advogados do Brasil. 

No ensejo, estendemos nossa visita ao Estado do Acre, em apoio ao coletivo de entidades da 
capital, que sofriam agressões de um jornal por sua atuação em defesa dos Direitos 
Humanos. Realizamos uma coletiva com a Imprensa locai repudiamos as acusações e 
anunciamos o Plano Nacional de Ação do MNDH. 

Obs. estamos nos empenhando, ao máximo, para participarmos de encontros regionais no 
sentido de fortalecer nossas relações e ações em prol dos Direitos Humanos . 

2. Formação Jurídica 

Dos dias 1 O a 15/06/96 estaremos assessorando o cprso de mensageiros jurídicos, organizado 
pelo CDDH de Coari-M1, a ser reafuado no município de Codajás-AM, onde participarão 
militantes de Maués, Parintins, Coari, Codajás, Nhamundá, entre outros Centro de Defesa da 
Região. 

3. Sede Nacional 

1 
... -1~-- . ___ ,, -~ .. 

r. - .. d ~Ô; BI .. .'A' ;d- Ve-~ânc io 3ooà- 5º Andar - Sa·I~ 507. - CEP: 70718-90.0 - Bras ília ---DF - Brasi l 
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No dia 02.05.96, foi publicado, no diário oficial do DF, o decreto de Utilidade Pública 
Provisória - por cinco anos - do MNDH, nos termos do Decreto Lei 13.877/92. Já estamos 
providenciando o requerimento para reconhecimento de Utilidade Pública Federal. 
Recomendamos às entidades articuladas ao MNDH que indiquem em seus 
documentos/produções oficiais que são filiada,;; ao MNDH. Acreditamos que essa é uma 
estratégia de fortalecimento mútuo. 

4. Rede de Advogados em prol dos Direitos Humanos 

Estamos nos articulando com coletivos de advogados que já atuam na área dos Direitos 
hwnanos, entre esses, AA TR-BA - Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da 
Bahia; ANAP - Associação Nacional de Advogados Populares; Escritório Desacato Juridico 
do 1-1aranhão; Escritório Jurídico de Gurupi - To; Oficina Jurídica Aparaçawa; Coletivo 
Jurídico da SPDDH-P A, com o objetivo de encontramos alternativas jurídicas de combate a 
violações de Direitos Humanos. Aos Regionais que dispuserem de contatos com outros 
coletivos jurídicos solicitamos sua intermediação para que possamos construir nossa política 
de ação jurídica. 

5. Plano Nacional de Direitos Humanos 

O :tvINDH se fez representar por ocasião do lançamento oficial do PNDli no dia 13.05. 
Estamos requisitando 500 exemplares para distribuirmos entre nossos filiados . 

6. Comissões Ministeriais 

O MNDH passa a integrar no GT - Grupo de Trabalho Jurídico da Comissão Interministerial 
dos Negros, onde trabalharemos com a equipe do Professor Edson Santos proposições 
legislativas compensatórias e promocionais da comunidade Afro-brasileira. 

7. ATENÇÃO ESPECIAL 

A segunda etapa do processo de planejamento estratégico foi prevista para ser realizada nos 
dias 18 a 22 de julho de 1996. Entretanto, após nossa última reunião, efetivamos os contatos 
para a reserva do local do próximo encontro. Não obtivemos êxito, pois a rede de instituições 
com quem trabalhamos estava indisponivel naquele período. Não levamos em conta que o 
mês de julho é complexo, pois muitas entidades realizam encontros etc. Conseguimos 
encontrar um espaço em disponibilidade - o Centro Cultural de Brasília - apenas para a 
semana seguinte, ou seja, do dia 25 a 29.07.96. hnediatamente contatamos o professor 
Marcos Affoyo, que nesse período tinha agenda livre. Ousamos em reservar o local e pedir a 

2 

r -· . . -· ~ .... ,.. ... . ..... ~-- ... . ~ ..... • ....... ~- , . - .,_ .. _. ·: \. . ·~ ·.. . . - . .. :.,., . ..,.~", .... •. -~-:: ~· ·-. ...,.~-~~- .. ~ ·"--: -•: -~.-- .. r ~- . •· 
séN Quad ra 06 Bloco 'A' - Ed . Venânc io 3000 - 5Q Andar - Sala 507 - CEP: 707 18-900 - Bras ília - DF - Brasi! 

CGC: 32 902132/0001 -0 3 - Fone: ODI005 56 1 - 22 5-3337 - Fax : DO I005561- 225-7157 



• 

M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

compreensão d@s Companheir@s no sentido de compatibilizar sua agenda e assim 
garantirmos a continuidade do nosso trabalho. 

O endereço do Centro Cultural de Brasília é: SGAN - A V. L 2 NORTE QUADRA 
601 BLOCO "B". Um ponto de referência é o SERPRO, que fica ao lado. Para quem 
chega de ônibus, a condução mais fácil da Rodoviária do Plano Piloto é o ônibus nº 115 
e deve-se descer na primeira parada da A V. L 2. 

É absolutamente necessário trazer lençol, fronha, toalha de banho. O Centro Cultural 
tem uma ótima infra-estrutura de alojamento, mas não dispõe de vestuário. 

Conforme proposto na Reunião do Conselho, faríamos solicitação, junto às i\ssembléias 
Legislativas de nossos Estados, Municípios de apoio econômico núnimo para garantirmos 
nossa presença no Estudo de Planejamento Estratégico. Alguns Regionais já possuem seus 
mecanismos próprios de articulação com essas instituições, mas, levando em consideração à 
nossa diversidade, estamos anexando carta de apoio à reivindicação dos Regionais, para ser 
usada pelo Regional que entender necessário. 

Documentos: A Secretaria Nacional dispõe dos documentos abaixo relacionados, em 
cópias, que enviaremos a partir de solicitações expressas: 

W Avaliação do Estatuto da Criança e Adolescentes, pesquisa elaborada pela subcomissão da 
~riança e Adolescente da OABIPR; 

G)Relatório analítico de visita ao Regional Norte 1 (Amazonas e Acre); 

3. Relatório do Processo de Investigação da Intoxicação, ocorria no município de Caruaru
Pe, enviado pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, por meio do Oficio GAB. 
Nº 622/96, em 26.04.96. 

Livros: Trabalho EscraYo, de .Alison Sutton - Anti-Slavery International; 
A Dupla Face da Violência, de Luciano Oliveira, Coleção Oxente, Regional NlYMNDH; 
Sobrevivência e Cidadania, avaliação de projetos alternativos comunitários da Cáritas 
Brasileira. 

N"o ensejo, expressamos manifes 

3 
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..adi~ ICENTRQ OE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
• GRUPO ACAO, JUSTIÇA E PAZ OE PETRÓPOLIS 

SERVIR À VIDA 

Caixa Postal 90561 
25680 Petrõpolif>,RJ 
Fone.f0242l 422462 

.. ~ 1r--~--------------------------
t=ol~ de rosto para Facsfmíle 

Para: ALEX FERREIRA MAGALHÃES 
Empresa: CDDH-Bento Rubíão 
Telefone: 

Fax: 021 533 0837 

De: JUNINHO 
Empresa: CDDH-PetrópoUs ' Telefone: 

Ea,c ++55242 

Data: 24/05/96 
Nº de págs. incluindo 

esta folha de rosto: 01 r 

Refi : Encontro Estadual de Direitos Humanos 

Preziado amigo Alex: pazt 

\ 

'4 

Estot,1 lhe enviando este faX porque um lmprevlsto está me impedindo de estar amanhi no 
Encdntro Estadual. E como discutimos aqui no CODH alguns pontos que serio tratados no 
Enccintro. estou enviando a você e peço que coloque durante o Encontro e também justifique a 
noss~ ausência. 

1. Sc,bre o primeiro pomo da pauta, não pudemos aprofUndar a discussão porque ainda nlo 
recep os o ·Relatório do Processo AvaPativo do IIJWDW. Por fala do material não formamo~ 
opin~o acerca da relaçto do ~DH e ~mtidades. 

2. Sfbre o plano de açAo e estrutura organizativa do t.t&DH no estado do RJ, nossa opinito é a 
se99inte: • Manter fUncionando uma secretaria que fa9a contato permanente com os grupos do 
estado, com a Secretaria do Regiona! e também com o Nacional. Pensamos que esta secretaria 
podtria funcionar no Bento Rublão ou em Nova Iguaçu. Se fosse em outros tempos, Petrópo&s 
pod-,ria assumir, mas nos tempos atuais temos sérias dtficuldades de infra-estrutura e pessoal. 

• Quanto t\s atividades de cunho ,stadual, sugerimos que se realizem as seguintes: 
- 2 Encontros Estaduais por ano visando a troca de erlinclas 1 a organização, 

o e'l1udo de documcmtos do Nacional e. atividades afins. 
- 2 Semlnjrlos Estaduais de Formação por ano Visando a atualização dos grupos 

em 1
1
emas Hgados aos Direitos Humanos, Sugestões de temas: Programa de Direitos Humanos do 

Goimo Federal; NeolberaBsmo; Emprego e Trabatlo; l'v1eio Ambiente; Vlolfncla Polcial, etc. 
Esperamos em breve o relatório deste Encontro e manteremos o contato. Nossos 

con~atos aqui em PetrópoDs continuam sendo a Denise e a Elete. 

Grande abraço! Bom Encontro! Jun~ 

- e 
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TERMO DE DEVOLUÇÃO 

Pelo presente, COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, devolve 

ao MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, os seguintes equt 

p:=: •nentos: 

- Micro computador 386 - DX/4d 

Monitor (Angra Plus) 

Teclado 

- Impressora Epson LX-810-L 

- Estabilizador com 04 (quatro) tomadas 

Caixa com papel para impréssora. 

Outrossim, MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 

dec lara receber em perfeito estado e funcionamento os referi 

dos equipamentos . 

Rio de Janeiro, 01 de abril de 1996 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 
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Recife, 24 de abril de 1996. 

~ 
~ Caros Salvino, Augustino e Oscar, 
\; 

~ Segue em anexo a síntese do documento "Pensando sobre crime": notas 

• 

-
introdutórias sobre homicídios e criminalidade no Brasil, elaborado por mim a pedido do 

MNDH, para o IX Encontro Nacional do MNDH. 

Conforme solicitado, esta versão resumida destina-se à divulgação do documento 

junto aos meios de comunicação. 

Atenciosamente, 

~~~~~J-t, 
Jo~é Lu\k de Amorim Rattt~1 Jr. 
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1 - Apresentação 

Movimento Nacional de Direitos Hum anos 
Texto para divulgação 

O Banco de Dados sobre Violência do Movimento Nacional de Direitos Humanos 
(BDV-MNDH), criado em 1992, surgiu como alternativa à inexistência de um sistema de 
informações sobre crimes e violência no Brasil. Como se sabe, as estatísticas oficiais 
nesta área são bastante precárias. Os dados dos IMLs não abrangem todos os eventos 
do·"interior dos estados, os dados das Polícias Civis e Militares não são organizados e 
arquivados sob forma de relatórios totalizados nacionalmente, bem como não apresentam 
um padrão único de coleta, definição e sistematização. Restam os dados do Ministério 
da Saúde, que apesar de abrangerem todos os estados da federação desde 1979, 
referem-se apenas a homicídios e suicídios - enquanto modalidades de mortalidade por 
causas externas - e trazem informações apenas sobre as vítimas . 

. 
Desta maneira, o BDV-MNDH constitui-se hoje como uma fonte adicional de 

informação sobre violência no Brasil da maior importância. Trabalhando apenas com 
dados sobre homicídios, nesta primeira fase de implantação, o BDV-MNDH revela 
contudo informações sobre vítimas e acusados, assim como dados gerais do ocorrido, 
como local, circunstâncias e motivos da violência, tipo da arma utilizada, dia da semana 
e horário em que foi praticado o crime, etc. 

A fonte de dados sobre homicídios do BDV-MNDH são notícias publicadas em 
jornal de cada estado. Tais dados são coletados por centrais estaduais (em geral, 
organizações de direitos humanos filiadas ao MNDH) e transferidos para a Central 
Nacional na sede do MNDH em Brasília. 

Atualmente as seguintes unidades da federação apresentam dados disponíveis 
para análise: Amazonas, Roraima, Acre, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Goiás e Distrito Federal.1 

Em dezembro de 1995, o sociólogo José Luiz Ratton, foi contratado pelo MNDH 
para realizar uma análise dos dados do BDV-MNDH, que resultou no documento 
ºPensando sobre o crime": notas introdutórias sobre homicídio e criminalidade no Brasil, 
a ser publicado proximamente pelo MNDH. 

1 Os dados analisados neste estudo têm periodicidades diferentes: 
• CE, RN, PB e PE: agosto de 1992 a dezembro· de 1995, AM , AC, GO, DF, RS: janeiro de 1994 a 

dezembro de 1994, MG: o ano de 1994, RJ: abril de 1994 a dezembro de 1995, RR: agosto de 1994 a 
dezembro de 1995, SE: agosto de 1992 a junho de 1994, PI: maio a dezembro de 1995, ES: janeiro a 
novembro de 1994, AL: julho de 1994 a dezembro de 1995. 
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11 - Conclusões 

As principais conclusões da análise mencionada acima são: 

1) Em todos os estados brasileiros abrangidos pelo estudo, os homicídios 
praticados por indivíduos que já possuiam uma relação anterior com a vítima (parentes, 
vizinhos, amigos, "conhecidos"), e aqueles praticados por motivos fúteis (brigas de bar, 
desentendimentos, discussões, etc) são os dois tipos predominantes de homicídios, 
atingindo conjuntamente percentuais em torno de 40% do total deste tipo de crime 
violento. Com exceção do Rio de Janeiro, onde os homicídios resultantes daquilo que 
convencionalmente se conhece como criminalidade urbana (roubos, assaltos, seqüestros, 
etc) assumem o primeiro lugar. 

Estes dados indicam um problema fundamental para a formulação de políticas 
públicas de segurança e justiça: a violência, expressa através da eliminação física de um 
outro ser humano, não é propriedade exclusiva de "criminosos" ou da polícia, mas está 
disseminada na própria ~ociedade. 

Exige assim, atuação diferenciada do Estado na maneira de prevenir e reprimir 
esta modalidade de ato crimino$o. 

2) Cerca de 50% dos homicídios, em quase todos os estados brasileiros, ocorre 
nos finais de semana (sábado e domingo). Além disso, boa parte destes homicldlos são 
praticados no horário noturno. Exatamente quando as polícias reduzem seus efetivos na 
rua. 

3) Para cada mulher assassinada no Brasil, são mortos entre oito e nove 
homens, o que indica maior vulnerabilidade masculina a este tipo de mortalidade. 

No entanto, confrontando-se os homicídios de homens e mulheres com menos 
de dezoito anos, percebe-se que a relação mencionada acima cai expressivamente para 

• valores que giram em torno de cinco hornens para cada mulher assassinada. 

Apesar do número de homicídios de menores de 18 anos ser bastante inferior 
- em números absolutos - aos homicídios de maiores de 18 anos, nas faixas etárias 

correspondentes à infância e à adolescênciçi, as mulheres morrem proporcionalmente 
mais do que as mulheres com mais de 18 anos. 

4) Existe uma coincidência entre a faixa etária de maior incidência de vitimas e 
acusados em todo o país: aqueles que mais matam e que mais são vitimados por 
homicídios têm entre 18 e 35 anos. 

5) Também existe uma coincidência das ocupações de vítimas e acusados. 
Selecionando as quinze principais ocupações de vítimas e acusados de homicídios, 
encontra-se, para todos os estados, uma coincidência de aproximadamente 70%. Ou 
seja, o perfil sócio-ocupacional das vítimas é semelhante ao dos acusados, indicando 
que a possibilidade de um indivíduo entrar em uma interação que resulte em homicídio 
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sofre interferência do tipo de atividade profissional que exerce. 

6) Os homicídios praticados por policiais, exercendo ou não a função, são 
responsáveis em todos os estados brasileiros analisados, com exceção do Espírito Santo, 
por menos de 10% do total de homicídios noticiados pela imprensa. Apesar de outros 
tipos de homicídios, como aqueles praticados por motivos fúteis, por indivíduos que já 
se conhecem, ou mesmo homicídios resultantes daquilo conhecido como criminalidade 
urbana, alcançarem patamares mais elevados do que as mortes provocadas por policiais, 
as taxas brasileiras são muito altas se comparadas com as internacionais. 

7) A presença marcante de indivíduos classificados ocupacionalmente como 
vigilantes ou vigias como vítimas e acusados de homicídios no país, indica a relevância 
do tema segurança privada na construção de uma agenda de segurança pública no 
Brasil. 

8) A crescente presença de brigas de quadrilha, tiroteios com a polícia, roubos, 
assaltos e outros tipo~ de ações praticados por quadrilhas e bandos 1 etc como 
circunstância associada à ocorrência de homicldios indicã tãmbém ã pi'ê5êiiçã quê o 
crime organizado tem na produção da violência do país. Acrescentando a isso que a 
idade predominante de vítimas e acusados envolvidos em homicídios e relacionados com 
grupos criminosos aponta um perfil basicamente jovem destes indivíduos, o problema do 
crime organizado assume ainda maior dramaticidade. 

9) Adicionando-se aos dados do BDV-MNDH aqueles do Sistema de Informação 
de Mortalidade do Ministério da Saúde, percebe-se que o mapa da criminalidade violenta 
por homicídios no Brasil não acompanha o mapa da pobreza. Estados com elevados 
níveis de pobreza como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, 
apresentam taxas de criminalidade por -homicídios bastante inferiores seja à média 
nacional, seja às taxas dos estados mais afluentes. Esta constatação revela que 
associações diretas e imediatas entre pobreza e criminalidade não se sustentam e além 
disso podem levar à adoção de políticas públicas_ de segurança ineficazes e 
discriminatórias. 

Brasília, abril de 1996 
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ESTATUTOS SOCIAIS 
"CENTRO DE APOIO AO REGIONAL LESTE 1 DO MHDH" 

DA DENOMINAÇAO, SEDE, FORO, DURAÇAO E FINALIDADES 

REGIONAL LESTE 1 DO MNDH Art 1°. - O CENTRO DE APOIO AO 
doravante apenas denominado CENTqo, 
direito privado, sem fins lucrativos, 
com sede e foro no Municipio da Ser-a. 

é uma sociedade civil, de 
de duração inceterminada, 
estado do Espírito Santo. 

Art. 2°. Constitui finalidade do CENTRO organizar e promover a 
captaç~o e administraçâo dos recursos finan=eiros destinados ao 
Regional Leste 1 do Movimento Nacional de Direitos Humanos, 
atuando enquanto en~idade mantenedora deste. 

Parágrafo Onico - Para a realizaç~o de. sua finalidade, o 
CEiTRO, a critério do Conse!ho Administrativo, e ouvida a 
Diretoria Executiva, poderá abrir subsedes, firmar convênios, 
contratar serviços de terceiros~ promover iniciativas conjuntas 
com organizaçôes e entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras • 

DA ADMINISTRAÇAO 

Art. 3°. - S~o órgãos da administração: 
a) o Conselho Administrativo; 
b) a Diretoria Executiva; 

Art. 4°. Compbem o Conselho 
Conselheiros do Regional Leste 1 do 
Regionais ou, na falta destes, 
regularmente convocados. 

Administrativo do CENTRO os 
~NDH, escolhidos nos Encontros 

em Assembléias EstadJais, 

Parágrafo Onico - Compete ao =onsel~o, 
2°, apreciar os balancetes financeiros 
atividades. 

além do dispos~o no 
e o p:anejamento 

Art. 
das 

Art. 5=. - A Diretoria Executiva serà =omoosta por 
um Secretàrio e um Tesoureiro, com mandato de dois 
ser reconduzidos . 

um Coordenador, 
anos, podendo 

Parágrafo Onico - Os irtegrantes da Diretoria Executiva sâo os 
dois Conselheiros Nacionais do MNDH no Regü:mal, além de outro 
membro do Regional escolhido no competente Encontro. 

Art. 6=. - Por regimento próprio os membros da diretoria Executiva 
terão suas tarefas detalhadas, sendo que a movimenta~âo de 
recurses contarà, necessariamente, com a assinatura do Coordenador 
e do Tesoureiro, em conjunto, podendo ambos delegar tal atribui~âo 
em casos especiais. 

Art. 7°. - A representa~âo ativa e passiva do CENTRO, em juizo ou 
fora dele, é competência do Coordenador. podendo delegà-la, 
justificadamente, mediante p~ocura~âo. 

Art. 8°. - O patr~mônio do CENTRO será constituído 
resultados financeiros de convênios ou aplica~ôes, e 
ou imóveis qLe vier a adquirir. 

por doa~é:Jes, 
bens móveis 

Art. 9°. - Na administra~âo e aplicação dos recursos que estiverem 
à sua disposi~~o, o CENTRO obser~arà o crité~io da paridade entre 
os dois estados que compôem o Regional Leste 1 do MNDH, bem como 

dos Encontros do Regional. 
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Parágrafo □nico - O patrimônio mobi!iàrio e imobiliàrio do 
CENTRO some~te poderà ser alienado mediante autorização em 
Encontro do Regional Leste 1 ou, na impossibilidade, por consulta 
prévia as entidades filiadas, aprovada por 2/3 das mesmas. 

DAS DISPOSIÇôES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 10 - Os integrantes ao Conselho 
Diretoria Execu.1:va não respondem, nem 
pelas obrigaçôes contraidas pelo CENTRO. 

Administrativo e os da 
mesmo subsidiariamente, 

Art. 11 - O CEN~RO não remunera os membros d8 Conselho ou da 
Diretoria pelo exercicio de seus cargos, nem efetua distribuição 
de saldos a qualquer titulo apurados. 

Art. 12 - O CENTRO somente poderá ser extinto mediante proposta do 
Conselho de Administra~ão, aprovada em Assembléia ou Encontro 
Regional. 

Parágrafo □nico - Neste caso, o património existente serà 
destinado a uma ou mais entidades congêneres filiadas ao C.N.S. 
S. (Conselho Nacional de Servi~o Social). 

Art. 13 - Estes Estatutos poderão ser 
parte, por decisão de dois terços 
Conselho Administrativo. 

Art. 14 
E>~ecutiva, 

Os casos omissos serão 
cabendo recurso ao Conselho 

t-e+ormados, 
(2/3) dos 

resolvidos 

no todo cu 
integrantes 

em 
do 

pela Diretoria 
Administr--ativo. 

Art. 15 - O Conselho Administrativo reunir-se-à, ordinariamente, 
uma vez por ano, em data consensualmente determinada, pat-a 
promover a avalia~ão e programa~âo das atividades do CENTRO. 

Paràgrafo 1°. - A cada dois anos 
Diretoria Executiva. 

se procederá à eleí~âo da 

Paràgrafo 2°. - As reuniôes do Conselho serão realizadas com o 
minimo de 50 % de seus integrantes presentes e serão presididas 
pelo Coordenador. 

Paràgrfo 3°. - Os Conselheiros ausentes poderâa manifestar suas 
opiniôes ou votos, exclusivamente a respeito de pontos de pauta 
previstos na convoca~âo, mediante correspondência escrita 
dirigida ao Coordenador. 

Art. 16 - Semestralmente, durante o Encontro ordinàrio do Regional 
Leste 1, o Conselho de Administra~ão procederá a presta~âo de 
contas das atividades do CENTRO ao conjunto das entidades do MNDH. 

Art. 17 - Estes Estatutos entram em vigor na data de seu 
público. 

Serra, 2 de Abril de 1995 

OSCAR GATICA 
COORDENADOR DO CENTRO 

registro 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

OF.SEC.NAC.N·· 151/9(, 

Brasília, 11 de abril de 1996 

Ao 
COLETIVO do CONSELHO NACI01'AL e 
SECRETARIADO do ~l)H 

Carostas) Amigos(as), 
com nosso abraço. 

Esta.mos enviando, para apreciaç.ão e sugestões de V. Sa. , 
Plano Nacional de Açào do Movimento Nacional de Direitos 
1996/1997, elaborado pela Secretaria Nacional. 

a proposta prebm1uar de 
Humanos para o biênio ·-

Nossa iniciativa tem o objetivo de implementar imediatamente, a partir das resoluções 
do último encontro nacional, algumas atividades consensuais e a_brir discussão preparativa 

ao processo de Planejamento Estratégico em e~ 

Solicitamos especial atenção e sensibilidade deste coletivo, num momento conjlllltural 
importante para uma intervenção dinâmica e propositiva do J\,1NTIH. Portanto, criticas e 
su~e.stões devem ser manifestadas no menor espaço de tempo possivel. 

No ensejo, manifesto consideração e apreço. 

SAL VINO JOSÉ 
SE 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS PROPOSTA 

DE PLANO NACIONAL DE AÇÃO 
DO MOY11\'IEN1O NACIONAL DE DIREITOS Húl\IANOS 

BIÊNIO 96/97 - versão preliminar 

Apresentação 

O IvIT-..:TIH encontra-se num estágio ímpar de sua história . Após mais de 13 anos de atuação 
em defesa da vida por meio do c-0rnbate direto e indireto as diversas manifest.ãções de 
violénc-ia contra a vida e a dignidade humana é impelido a rever sua prática, seu método de 
abordagem e a sua própria identidade, uma vez que ele hoje não tem atendido aos anseios do 
conjunto da militância e às exigências da atual realidade . Por essa razão a responsabilidade 
do conselho de dirigentes e do secretariado nacional sem dúvida aumentou, pois dele-s 
esperam os Centros de Direitos Humanos, entidades afins, e principalmente os segmentos 
sociais marginalizados, vítimas em potencial dessas violações, propostas capazes de 
modificar o quadro de estagnação apontado, recolocando a luta pela promoção, v~Jorização e 
defesa dos direitos humanos no plano das prioridades nacionais. 

A crise identificada não pode ser sinal de esgotamento mas fonte de revigoração, até porque, 
oficiabnente o Governo brasileiro convoca a sociedade civil a compatilhar um Plano 
Nacional de Direitos Humanos, o que certamente contribuirá para o l'v1l'iTIH reagir, com 
melhor desenvoltura, às criticas pejorativas e desmoralizadoras dos agentes públicos e 
privados promotores da violência, que sempre o confundiu, propositadamente, como uma 
instituição defensora de delinquentesímarginais. Esse é o momento do i1NDH reafirmar que 
a universalidade-dos Direitos Humanos e sua e~iensão vão alem da violência fisica explicit..'-1., 
mas incorpora todos os direitos indispensáveis à realizaç.ão da digindade da pessoa humana . 

Os desafios a serem superados dependerão, dentre outros, da capacidade de criatividade, 
habilidade de articulação nacional e internacional para a c-onstrução do poder de mobiliz~ção 
soei.ai, pois, tais requisitos são indispensáveis à formação de parcerias e formulaç.ão de 
propostas concretas e realiz.aveis que viabilizem uma nova cultura de Direitos Humanos na 
sociedade brasileira. 

O lvfovimento Nacional de Direitos Humanos é uma iniciativa da sociedade civil. Portanto, 
por definição desempenha um papel especifico no campo propositivo, fiscalizador e às vezes 
protet.ívo dos Direitos Humanos junto ao poder público constituído, além de funcionar como 
mediador de conflitos, detiva assim, uma linha de ação da política de segurança pública 
preventiva. Realiza uma experiência diplomática popular na tentativa de- controle de atos 
ilicitox da administração pública e de relações opressivas - também ilicitas - da iniciativa 
privada, na maioria àas vezes não vi.sua)i 7 ,adas, justamente por ser sua principal 
motiYação a ~tolerância radical à toda forma de violação à dignidade da l-ida 
humana. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Plano Nacional de Ação do Movimento Nacional de Direitos Humanos 
Para o biênio 96/97, a intervenção do 1\.1NTIH se dara em dois niveis: interno e externo 

1. contexto interno 

1.1. articulação e fortalecimento da rede de entidades 

Internamente o :tvINDH, por ser um movimento de adesão voluntaria reSJ..,"'Onsavel, buscará 
fortalecer sua rede de entidades, de militância e parceria, por meio de uma especiai politica 
de valorização e promoção de c.oletivos de direitos hurn.filJos espalhados pelo País, com 
atenção especial aos Centros de Defesa de Direitos Humanos, Comissões de Direitos 
Humanos e outras entidades ou grupos afins, a partir de uma orientação e subsidiamento às 
lutas do cotidiano com. a finalidade de potencializar suas ações no combate efetivo às 
violações e para 'a construção de uma nova cultura de Direito,~ Humanos; 

1.2. SOS Direitos Humanos 

O :t-.~TIH dispõe de um instrumento importante à realização de seus objetivos, ou seja, o 
sistema de processamento de informações sobre índices de violência contra a pe.ssoa humana 
por meio do Banco de Dados. Entretanto, a nossa agilidade em atender as inúmeras 
solicitações de socorro, apoio, solidariedade não tem correspondendido a urgência delas, 
razão pela qual sentimos a necessidade de instituin.nos o programa de Linha direta de 
combate a violência - SOS Direitos Humanos, a partir da estrutura do próprio Banco de 
Dados, 

1.3. Formação jmidica 

Como estratégia de qualificação de quadros militantes do IV[l\:TIH e da intervenção local no 
campo juridico, sera nacionalizado, a partir de e:,...-periências em andamento, o programa de 
fonnação de Mensageiro~ Juridic.os, por meio do5 Regionais, para as entidades e grupos 
aniculados na rede do lVfJ\ITIIl 

1.4. ~lanual de Direitos Humanos 

Elal:x..ração ·de manual pratico de promoção, valorização e defesa dos direitos humanos a seí 
distribuído nacionalmente em fins de 96 e inicio de 1997, contendo informações basic8.s 
sobre os direitos humanos, inst.rumemos de prntcçâo e defesa e orientação prática para o 
exerc1cio da cidadan.ia ativa pelos direitos humano::- junto a órgãos e illi---tituiçôes 
compe1emes. Um instrumemo do 1'v1NDH para sua própria ação exie:m.a. 
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M·N·O·H 
MOVIMENTO NACIONAL 

DE Dl~ S!~~tnai 

Em 1996 serão intensifica.dos os esforços para o registro de reconhecimeuto de utilidade 
pública federal do l'vINTIH para, com esse diploma, estabelecer discussão diplomática para 
aquisição de sede própria para a entidade, por meio de contrato de comodato entre o rv1NDH 
e o Governo Federal ou Distrital. Com essa iiuciativa efetivaremos uru espaço público/civil, 
de propriedade do Estado, mas sob controle e administração de uma organização popular, o 
l\1NDH. 

~ Grupos de Trabalho 

Dinamiz,ação e orientação dos grupos de trabalho surgidos no 9° Encontro Nacional, 
buscando articular e encaminhar suas propostas ou indicações numa perspectiva de 
mobilizãção permante deles . 

2. contexto externo 

2.1. Potencializaç.ão da Campanha ~acional contra a Impunidade 

Com enfase à necessidade de reforma das instituições públicas de proteção, defesa e garantia 
dos Direitos Humanos e da Justiça Social, o MJ'..TIH, buscando parcerias com outras 
entidades e/ou instituições, promoverá debate público nacional sobre o 
com ,rtamento/funcionamento do Poder Judiciário, sua estrutura e importância num 
Estado democrático de Direito, a partir de um diagnóstico a ser realizado pelos regionais do 
IV!NTIH: Do judiciário que temos ao Judiciário que queremos l . 

Os resultados desses dessas discussões serão sistematizados e transfonnados em propostas 
para a democratiz.ação da justiça, no acesso e distribuição e para a construção de 
mecanismos de controle direto dos atos da administração pública e privada pela população 
organizada. 

2.2. Rede de Advogados(as) e Juristas dos Direitos Humanos 

A organização de uma rede de advogados (as) e juristas dos Direitos Humanos, em parceria 
com outras entidades, servira como apoio estratégico para a exigência legal da prevalência 
dos Direi1os Humanos. A partir dela, podera o MNDH propor e ac-ompanhar ações judiciais 
especiais de reparação a danos morais, materiais e sociaü, de re&pousabilidade pública e 
privada e assim objetivar o respeito à dignidade humana, bem como com•iruir nova:
referências jurídicas em contribuição a reformulação do pensamento jundic.o dominante. 
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MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 
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2.3. Segurança Pública e Direitos Humanos 

Estabelecimento de debate nacional sobre Política de Segurança Pública e Forças de 
Repressão Estatal na ótica dos Direitos Humanos, em parceria com outras entidades e 
instituições, a partir de um diagn6stieo realiz.ado pelos regionais do Ml\1DH; O objetivo final 
será a sistematização de propostas para uma atuação dos órgãos e instituições de Segurança 
Pública, Prevenção e Repressão criminal sob o controle da sociedade e de instuições 
públicas competentes, de modo a garantir a observância aos Direitos Humanos . 

2.4. Vigilância junto ao Congresso Nacional 

Acompanhamento, no Congresso Naeional dos projetos de leis especiais diretamente ligados 
às lutas do l\1l\lTIH e atualização sistemática dessas informações às entidades co-irrnãs, 
identi,.~cando votos de. parlamentares contrários e a favor dos direitos da pe-ssoa humana. 
Entre eles destacam-se os p~ietos que regulam a Tipific.aç.ão do e.rime de tortura; Tipificaç.ão 
do crime de racismo; Tipificação do crime de trabalho escravo; abuso sexual; Competência 
para julgamento de crimes praticados por militares etc.; 

2.5. Conselho federal da OAB e Sec.cionais 

Apresentação de proposta de convênio de cooperação mútua entre o l\1NDH e a OAB ao 
Conselho Federal da OAB e OAB Estaduais, com o objetivo de garantir a atuação de 
advogados em causas patrocinadas por entidades do :rvfovimento, quando estas não 
possuírem em seus quadros profissionais da área do direito. 

2.6. Comissões 1\finisteriais 

Articulação junto a comissões ministeriais especiais~ como: projeto comunidade solidária; 
comissão ministerial dos negros etc., com o objetivo de sensibilizar tais coletivos para as 
necessidades urgentes da população vitÍina de violaç-ões de seus direitos básicos e 
demonstrar, a partir de propostas concretas, a necessidade de apoio e valorização de 
ex-periências populares autogestionadas que atuam no campo da promoção da dignidade 
humana. 

2. 7. Ouvidoria dos Direitos Humanos 

Apresentação de proposta de nacionalização da Ouvidoria dos Direi1os Humanos, 
organizada nas principais cidades de todos os estados do Brasil, com re.conhecimento oficial 
e função pública, garantindo-se a pa.'iicipação de advog:=tdoP militantes dos Direitos 
Hwna.nos, escolhidos a partir de criterios que ganmtam o reconhecimento de notório saber 
jurldico e sensibilidade para a matéria em discussão. 
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M·N·D ·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

2.8. Campanha nacional dos Direitos Humanos 

Elaboração de um projeto de campanha nacional pelos Direitos Humanos com a participação 
de amplos setores da sociedade e veiculada nos principais meios de comunicação. Podendo 
ser em parceria com o próprio Governo brasileiro, empresas públicas e privadas, etc . Para a 
intervenção direta do IVfi'H)H juiito a populaç.ão serão produzidos vídeos específic.os, sobre 
diferentes temas sob a orienfaç~\'o e promoção do :MNlJH, a partir das ex--periéncias existentes 
nessa àrea . 

2.9. Campanha nacional pennanente contra a discriminação sócio/racial 

Elaboração de um projeto de campanha nacional permanente contra a discriminação 
sócioíracial, a partir do estabelecimento de diálogo oficial com empresas públicas e privadas, 
notificações judiciais e/ou açõe-s judiciais declaratórias com o objetivo de exigir, nos 
c-.omerciais públicos e privados, a pres.enç.a de repre.sentante-s de afro-brasileiros, índios, entre 
outros, como reconhecimento de sua existência cidadã, contribuintes, portanto pessoas de 
direitos . 

2.10. Especial atenção aos marginalizados sociais 

A Defe.sa assumida dos povos habitantes de favelas , cortiços, palafitas, perife.rias e 
responsabilização do Estado por danos mora.is, materiais e sociais em razão de sua omissão 
e negligência na administração de políticas públicas para o desenvolvimento desses povos; 

2.11 . Desaparecidos civis 

Elaboração de um projeto de pesquisa sobre os desaparecidos c1V1s, em parceria com 
universidades, com o objetivo de identificar os desaparecidos civis anônimos, na sua maioria 
habitantes de favelas, cortiços, palafitas e bairros perifericos e assim sensibilizar o Governo 
brasileiro e a sociedade sobre a extensão do e>..ierminio humano, fruto da impunidade e da 
discriminação socio/e.conômico/raciaí. 

2.12. SOS Tortura 

Campanha nac1oruu contra a cultura da Tortllr'c1 e maus tratos, em parceria com demais 
entidades afins, discutindo sua cultura como crime de le.sa hurnanid.1.de. Como resultndo 
ampliar os espaços institucionais para a garantia d.a integridade ilsfr:a e mental da pessoa 
humana. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

2.13. ~'leios de comurucação 

Campanha nacional de sensibilização da imprensa nacional à causa dos direitos huma.110s, a 
partir de ocupação àe espaços especiais para manifestação concreta do lVfi\iTIH. Como 
esirate-gia inicial, o 1v1.l,TDH elaborará uma proposta de programa radiofónico, à ser 
apre,ent.ado junto a em.isoras de rádio, Al'\1/Fl\.1, enfatizando a função social dos meios de 
comunicação e sua responsabilidade na construção de uma nova cultura de Direitos 

Humanos . 

2.14. Alternativas de apoio econômico nacionai ao Nh''{DH 

Estabelecimento imediato de negociações diplomáticas junto a financiadoras e cartões de 
crédito e estabe1ecimentos bancários com o objetivo de criação e instituição do cartão de .. . . . 

afinidade - l\1NTIH (cartão de crédito) como fonte de capitação de rncursos próprios em favor 
da vi.abilizaç.ão do projetos espedficüs do Movimento. 

~ ~ . . 

SAL VINO !_9~0S S OS MEDEIROS 
~TÁRIO ERAL 
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CONTRATO DE COMODATO 
Comodante : Movimento Nacional de Direitos Hmnanos 

Comodatário : Centro de Cooperação e Atividades Populares 

----------------------------------------------------------------------------------

Firmam entre si a Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos, entidade que empresta 
personalidade jurídica ao MNDH (Movimento Nacional de Direitos Hlllllanos), C.G.C. 
32.902.123/0001-03, situada à SCN - Quadra 06 - Bloco A - Ed. Venâncio 3000 Sala 507, 
Brasilia/DF CEP 70718-900, Tel. (061)225-3337 e FAX (061)225-7157, doravante 
denominado CO neste instrumento representado pelo seu Coordenador 
SALVINO JOS DOS SANTOS MEDEIROS e o CENTRO DE COOPERAÇÃO E 
ATIVIDADES POPULARES (CCAP), C.G.C. 28644144/0001-08, com endereço à Rua Dr. 
Luís Gregório de Sá, 46 - Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ CEP 21050-200, Tel. (021)581-
2294 e FAX (021)361-2703, doravante denominado COMODATÁRIO, neste instr1.llllento 
representado pelo seu Coordenador JOSÉ LEONÍDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS, 
portador do docwnento de identidade nº 2.666.602-4, expedido pelo IF.P. e do C.P.F. nº 
408.997.481-97. 

1 - O presente Contrato tem por objetivo o repasse de 1.lllla cópia do SOFTWARE do Banco 
de Dados Nacional Direitos H1.llllanos. 

2 - Este contrato tem por finalidade a manutenção do Banco de Dados infonnati:iado do 
Movimento Nacional de Direitos H1.llllBllos, sobre homicídios, nas bases referidas pelo 
Conselho do referido Movimento. 

3 - O COMODATÁRIO, do SOFTWARE, obriga-se ao cumprimento das seguintes 
condições: 

a) manter 1.llll espaço fisico adequado ao perfeito :fimcionamento dos equipamentos; 

b) manter contrato com assistência técnica, tendo periodicidade definida, visando a manutenção 
preventiva dos equipamentos; 

c) dispor de 1.lllla linha tele:ffinica, não necessariamente exclusiva, para commúcação via Carbon 
Copy, 

d) garantir a disponibilidade de pelo menos 1.lllla pessoa, com capacitação garantida pelo 
comandante, para possibilitar o gerenciamento das informações indexadas no Banco de Dados; 

.-
7t 



-

CONTRATO DE COMODATO 
Comodante : Movimento Nacional de Direitos Humanos 

Comodatário : Centro de Cooperação e Amidades Populares 

----------------------------------------------------------------------------------

2 

e) garantir, com antecedência de 2 (dois) meses, a capacitação da pessoa que substituirá, se for 
o caso, o profissional responsável pelo gerenciamento do Banco de Dados; 

1 
f) utilizar o SOFTWARE supra citado prioritàriamente para os fins constantes no ponto 2 
(dois) deste Contrato; 

g) a Central Estadual ( comodatário) obriga-se a manter o Banco de Dados atualizado; 

h) restituir o SOFTWARE ao comandante. a pedido do Conselho do Movimento, quando 
verificada qualquer das hipóteses no ponto 4. 

4 - São as seguintes hipóteses que obrigam ao comodatário a restituir o SOFTWARE 
recebidos em comodato: 

a) descumprimento de qualquer das obrigações previstas nas letras D, E, F, G e H do ponto 3; 

b) incapacidade, por qualquer motivo, de implantar e dar manutenção às informações contidas 
no Banco de Dados; 

c) fuga aos compromissos e objetivos do Movimento; 

d) desistência, por parte da entidade comodatária, de operar o Banco de Dados. 

5 - O restituí do deverá ser repassado a outra entidade no estado, de preferência filiada ao 
Movimento. 

6 - Caberá ao COMODATÁRIO a incumbência de garantir recW"Sos financeiros para 
aquisição de equipamentos mais avançados. 

7 - É também parte integrante deste Contrato o documento, em anexo, contendo as Normas de 
Funcionamento do Banco de Dados em nível nacional. 

8 - Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E por estarem assim acordados, assinam em duas vias de igual teor na presença de duas 
testemunhas. 



CONTRATO DE COMODATO 
Comodante : Movimento Nacional de Direitos Humanos 

Comodatário : Centro de Cooperação e Atividades Populares 

Rio de Janeiro, RJ, 30 de abril de 1996. 

COMODANTE 
MOVIMENTONACIONALDEDm.EITOSHUMANOS 

Salvino José dos Santos Medeiros - Coordenador 

, 
COMODATARIO 

CENTRO DE COOPERAÇÃO E ATIVIDADES POPULARES 
José Leonfdio M. de Sousa Santos - Coordenador 

Rol de Testemunhas: 

3 
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XIII Prêmio 
de Direitos 

Nacional 
Humanos 

Suzana Lisboa recebe o Prêmio em nome da luta dos familiares de mortos e desaparecidos políticos , 
E com muita honra que recebo, em 

nome dos familiares de mortos e 
desaparecidos políticos e dos Gru-

pos Tortura Nunca Mais, o VIII Prêmio 
Nacional de Direitos Humanos. 

Depois de tantos anos, essa homena
gem nos toca em um momento crucial 
de nossa trajetória. 

Gostaria, antes de tudo, de registrar 
neste ato uma ausência extremamente 
significativa e dolorosa para nós, famili
ares, e para a história de nosso país. É 
com muito carinho e saudade que, neste 
momento, lembramos nosso amigo, 
companheiro, mestre e líder, recentemen
te falecido - Professor João Luiz de 
Moraes. Em seu nome lembramos todos 
os familiares que morreram na luta pelo 
resgate da memória de seus filhos, pais, 

companheiros, irmãos e amigos. 
Falar da luta dos familiares é falar um 

pouco de cada um de nós. De nossos 
passos incertos na busca de notícias, de 
nosso horror e desespero perante ator
tura e a morte. 

Quantos de nós sonhamos com essa 
certeza ... 

Por quantos anos transformamos nos
sos sonhos de vida na esperança do en
contro de um corpo, buscando, na espe
rança do corpo sepulto, aliviar a tortura 
da dúvida e da dor. 

Tantos anos de solidão, tanta incerte-

za ... 
1995 nos trouxe uma pequena vitória. 
Com a conquista da lei 9. 140, de 4 

de dezembro de 1995, estamos, a cada 
dia, reescrevendo a história de nosso 
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país, trazendo à luz os fatos que enco 
briram a morte se nossos familiares. C 
resgate da verdade histórica vem sendo 
feito, pouco a pouco e a duras penas. 

Com profunda emoção acompanha
mos, até o presente momento, o reco
nhecimento da responsabilidade do Es
tado na morte de 20 presos políticos, cujas 
versões oficiais eram de suicídios, atro
pelamentos, tiroteios. A ditadura mentiu 
- dissemos e provamos! 

Mas este é apenas o começo. Assim 
como a Anistia de 1979, a Lei de 1995 
não abrangeu todas as reivindicações dos 
familiares e da sociedade. Da mesma 
forma que em 1979, a lei aprovada não 
enfrentou a realidade dos fatos, sendo, 
também, parcial e restrita. 

A lei de anistia, apesar de se procla-

mar ampla, geral e irrestrita em nome da 
pacificação da família brasileira, não atin
giu todos os presos políticos; não resol
veu o drama das mortes e desapareci
mentos políticos; não reparou as perdas 
infligidas aos seus familiares; não anis
tiou todos os atingidos pelo arbítrio - es
pecialmente os sindicalistas, os marinhei
ros, os subalternos das Forças Armadas; 
não afastou os torturadores do serviço 
público e referiu-se aos desaparecidos 
apenas como mortos presumidos. 

A partir de então, as seqüelas dessa 
lei pairaram sobre as tentativas de 
elucidação dos crimes cometidos. 

Alegar, hoje, que a investigação 
das circunstâncias das mortes fere 
a lei da anistia é esquecer que to
dos os presos políticos, então con
denados pelos chamados "crimes 
de sangue", ou seja, seqüestros, 
assaltos a banco, não foram anis
tiados e somente ganharam a li
berdade depois da reformulação da 
Lei de Segurança Nacional, que ate
nuou as penas. Saíram, então, em 
liberdade condicional, cumprida 
ainda por muito tempo. 

E os torturadores? E os mandan
tes? E os responsáveis? Esses, evi
dentemente, não haviam sido con
denados, nem sequer julgados, ou· 
citados processualmente e, muito me
nos, conhecidos. E assim ficaram, 
acobertados pela obscuridade, lançan
do o estopim para o lastro da impunida
de que nos persegue até hoje e que faz 
com que a tortura e os assassinatos se
jam, ainda hoje, marcas no nosso coti
diano de violência. 

A lei 9.140, sem qualquer dúvida, é 
uma importante conquista, mas é funda
mental que continuemos, familiares e 
militantes na área de direitos humanos, 
a exigir junto à sociedade civil que o res
gate da verdade histórica não fique res
trito aos seus limites. 

Reafirmamos nossas bandeiras: 

1 O reconhecimento público e inequí
voco pelo Estado de sua responsabi

lidade em relação aos crimes cometidos. 
Todos os que foram assassinados pelo 
regime militar de 1964 a 1985 são víti; 
mas de sua atrocidade, nem mais nem 
menos - mortos não se divide em 
categorias. Todos os que foram as,sas
sinados foram vítimas do regime militar 
sejam aqueles com comprovada mili
tância política, sejam os que defendiam 

• 
ou apenas participavam de atos consi
derados contrários aos interesses do re
gime. 

2 A questão. dos mortos e dos desapa
recidos políticos não pode ser tratada 

como um problema humanitário envolven
do os familiares e o governo. É direito de 
toda a sociedade brasileira conhecer a fun
do o que ocorreu nos porões do regime 
militar. A vinculação do reconhecimento dos 
presos políticos assassinados não pode fi
car restrita ao requerimento de um famili
ar na busca de indenizaçõo. E os nossos 

As bandeiras que 
empunhavam 
tremulam, ainda 
hoie, nos 
movimentos 

• • soc1a1s e nas 
entidades de luta. 

direitos? E os direitos da sociedade à ver
dade e à cidadania? 

3 O esclarecimento circunstancial 
(como, onde, porque e por quem) é 

fator decisivo para que os crimes come
tidos sejam realmente conhecidos, inves
tigados e punidos. 

4 Cabe ao Estado, reconhecida a sua 
responsabilidade no assassinato, de

saparecimento e ocultação dos cadáve
res, diligenciar para a localização e a 
identificação dos restos mortais, entre
gando-os aos familiares para sepulta
mento. 

5 O ônus da prova,,até hoje, está sob 
nossos ombros. E dever do Estado 

provar não ser o responsável direto pe
las mortes e desaparecimentos ocorridos. 

6 A abertura incondicional de todos 
os arquivos da repressão polític:a 

sob jurisdição do Estado é fundamental 
para que possamos ter o conhecimento 
pleno do que ocorreu. 
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7 O compromisso de não nomear e 
demitir de cargos políticos todos 

os envolvidos nos crimes da ditadura é o 
que se espera de um governo que repu
dia os atos cometidos e condição primeira 
para o fortalecimento democrático. 

Todas essas questões, que durante 
anos ficaram submersas por um pretenso 
discurso revanchista, são, na realidade, 
fatores determinantes para que a impu
nidade e o cotidiano de violência sejam, 
ainda, marca registrada de um país que 
permite massacre de milhões pela fome 

e pela miséria; que convive com o 
assassinato e a prostituição de crian
ças e com os massacres aos índios; 
que permite o extermínio oficial e não 
oficial de marginalizados pelos es
quadrões da morte e grupos de ex
termínio; que convive com o cotidia
no de torturo nas delegacias e as 
agressões aos direitos humanos; que 
tenta retroagir em décadas nas frá
geis, mas importantes conquistas dos 
direitos da mulher, que são direitos 
humanos; que presencia as prisões 
e as mortes dos que lutam pela Re
forma Agrária, como Diolinda Alves 
de Souza, do Movimento Sem Terra, 
hoje refém, que amarga a prisão por 
um ideal justo e democrático, como 
ontem outros amargaram contra a 

injustiça nos campos e nas cidades. 
Nossos familiares deram suas vidas 

na luta pela liberdade e por melhores 
condições de vida para o povo brasilei
ro. As bandeiras que empunhavam tre

mulam, ainda hoje, nos movimentos so
ciais e nas entidades de luta. 

Resgatar suas memórias é também re
cuperar, de dentro de cada um de nós, a 
força para prosseguir empunhando suas 
bandeiras, para que possamos fazê-los 
renascer a cada dia em nós e na história 
de nosso povo. 

PARA QUE NUNCA MAIS 
ACONTEÇA! 

PELA VIDA E PELA PAZ., TORTURA 
NUNCA MAIS! 

DIREITOS HUMANOS, SEMPRE! 
Brasílio, 29 de fevereiro de 1996 

Suzana Lisboa 
é representante na 

Comissão do Ministério da 
Justiça dos familiares de mortos 

e desaparecidos políticos e de 
entidades de direitos humanos 



' 
Resgate Histórico 

Desde 08 de janeiro úl
timo tem se reunido no 
Ministério da Justiça, 

em Brasília, uma Comissão 
de sete membros que trata da 
questão dos mortos e desa
parecidos políticos. Tal comis
são é composta por Suzana 
Lisboa (representante dos fa
miliares de mortos e desapa
recidos políticos e entidades 
de direitos humanos), Nil
mário Miranda (represen
tante da Comissão de Direi
tos Humanos da Câmara Fe
deral), Paulo Gonet (repre
sentante da Procuradoria Ge
ra/ da República), João 

Grandino Rodas (represen
tante do ltamaraty), general 
Osvaldo Pereira Gomes 
(representante das Forças Ar
madas), Eunice Paiva (indi
cada pelo Presidente da Re
pública) e Miguel Reale 
Júnior (indicado pelo Presi
dente da República e presi
dente da Comissão). 

Até meados do mês de 
março último, trinta e dois 
mortos políticos foram reco
nhecidos por esta comissão 
como tendo sido assassinados 
sob a responsabilidade do 
Estado. 

Importante passo, entretan
to, torna-se necessário que, 
além de assumir esta respon
sabilização, o Estado Brasilei
ro inicie - através desta Co
missão - as investigações so
bre essas mortes e os desa
parecimentos ocorridos no pe
ríodo de 1964 a 1985. Saber 

Ainda Se Faz 
Necessário 

como, onde, quando e 

quais os responsáveis por 
estes crimes hediondos, fru
tos do terrorismo de Estado, é 
condição sine qua non para 
que possamos trilhar um ca
minho democrático. 

Os mortos políticos até 
agora reconhecidos foram: 

Reconhecidos em 
18/01/96 

FREDERICO EDUARDO 
MAYR 

Militante do 
MOVIMENTO 
DE LIBERTA
ÇÃO POPU
LAR (MOLIPO). 

Foi baleado 
e preso pelos 

agentes do DO1/CODI-SP no 
dia 23 de fevereiro de 1972, 
na avenida Paulista, em São 
Paulo. 

Levado às câmaras de tor
tura do DOI/CODI, apesar de 
ferido com um- tiro no abdô
men. Frederico foi visto pelos 
outros presos recolhidos 
àquele órgão de repressão po
lítica, sendo torturado na cha
mada "cadeira de dragão". 

Vários companheiros estive
ram com ele antes de ser mor
to pelos torturadores. Entre os 
quais, José Carlos Gianini, que 
afirma não haver possibilida
des de Frederico ter travado ti
roteio com os policiais, nem 
mesmo conseguido fugir, pois 
estava muito debilitado devido 

ao ferimento à bala e às tortu
ras. 

Segundo o depoimento 
desses presos, foi torturado até 
a morte por torturadores co
mandados pessoalmente pelo 
hoje general da reserva Carlos 
Alberto Brilhante Ustra, chefe 
do DOI-CODI e pelo vice-che
fe, tenente-coronel Dalmo Lú
cio Muniz Cirillo. 

Enterrado sob nome falso 
no Cemitério Dom Bosco, em 
Perus/SP, seus restos mortais 
estavam na Vala de Perus. A 
ossada de nº 246 era de Fre
derico, sendo identificada, em 
1992, no Departamento de 
Medicina Legal da UNICAMP. 
Seus restos mortais foram 
trasladados para o jazigo da 
família, no Rio de Janeiro, em 
13 de julho de 1992. 

JOAQUIM ALENCAR DE 
SEIXAS 

Dirigente 
do MOVIMEN
TO REVOLUCI
ONÁRIO TIRA
DENTES (MRT). 

Foi assas
sinado em 17 

de abril de 1971. 
Foi preso junto com seu fi 

lho Ivan, na rua Vergüeiro, al
tura do nº 9000, no dia 16 de 
abril de 1971. Do local da pri
são, ambós foram levados 
para a 37° Delegacia de Polí
cià, que fica na mesma rua 
Vergueiro, onde foram espan
cados no pátio do estaciona-
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mento, enquanto os policiais 
trocavam os carros usados 
para o esquema de prisão. 

De lá foram levados para 
o DOI-CODI, que a esta épo
ca ainda se chamava Opera
ção Bandeirantes (OBAN). No 
pátio de manobras da OBAN, 
pai e filho foram espancados 
de forma tão violenta, que a 
algema que prendia o pulso 
de um ao outro rompeu-se. 

Dessa sessão de espanca
mento, ambos foram levados 
para a sala de interrogatóri
os, onde passaram a ser tor
turados um defronte ao ou
tro. Nesse mesmo dia, sua 
casa foi saqueada e toda sua 
família presa. 

No dia seguinte, 17 de abril 
de 1971 , os jornais paulistas 
publicavam uma nota oficial 
dos órgãos de segurança, que 
dava a morte de Joaquim 
Alencar de Seixas em tiroteio. 
Em realidade, Seixas estava 
morto só oficialmente, pois 
nesta mesma hora se desen
rolavam torturas horríveis, o 
que pôde ser testemunhado 
por seu filho Ivan, sua esposa 
Fanny e suas duas filhas, leda 
e Iara, presas na noite anterior. 

Por volta das 19 horas des
te dia, Seixas foi finalmente 
morto. Sua esposa, Fanny, 
ouvindo que seu marido aca
bara de morrer, pôs-se nas 
pontas dos pés e viu os polici
ais estacionarem uma perua 
C-14 no pátio de manobras, 
forrar seu porta-malas com 
jornais e colocarem um cor-

po que reconheceu ser o de 
seu marido. 

Os assassinos de Joaquim 
Alencar de Seixas foram iden
tificados por seus familiares e 
companheiros como sendo o 
então major Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, o capitão 
Dalmo Lúcio Muniz Cirillo, o 
delegado Davi Araújo dos 
Santos, o investigador de po
lícia Pedro Mira Granziere e 
vários outros, identificáveis so
mente por apelidos. 

FLÁVIO DE CARVALHO 
MOLINA 

Militante do 
MOVIMENTO 
DE LIBERTA
ÇÃO POPU
LAR (MOLIPO). 

Morto aos 
24 anos, em 

1971, em São Paulo. 
Preso no dia 06 de novem

bro de 1971, em São Paulo, 
por agentes do DOI-CODI/SP, 
em cuja sede foi torturado até 
a morte. 

Presos políticos que se en
contravam nesse dia nas de
pendências do DOI-CODI são 
testemunhas de que Flávio foi 
assassinado sob tortura no dia 
O 7 de novembro de 1 9 71 , des
mascarando a versão oficial 
de que ele teria sido morto ao 
tentar reagir à prisão. 

A primeira informação de 
sua morte foi em agosto de 
1972, quando "O Globo" e 
o "Jornal do Brasil" noticia
ram o fato como ocorrido em 
choque com policiais em São 
Paulo, referindo-se à data re
troativa. A família consultou 
as autoridades quando, en
tão, foi negada a veracida
de da notícia. 

A prisão e a morte de Flá
vio Molina não foram assu
midas pelos órgãos de segu
rança de imediato. 

Sua família tentava deses
peradamente alguma notícia, 

• nas prisões e quartéis - tudo 
em vão. Flávio, jó morto, era 
processado como reveL 

Somente em julho de 1979, 
a família, por investigação pró
pria e com o apoio dos Comi
tês Brasileiros de Anistia, tomou 
conhecimento de seu assassi
nato através de documentos 
oficiais anexados a um proces
so na·2° Auditoria da Marinha, 
sem que jamais tivesse havido 
uma comunicação, mesmo que 
informal, a seus familiares. 

Em outubro de 1979, de 
posse de docum~ntos ofici
ais, a família abriu processo 
em São Paulo exigindo retifi
cação de assentamento de 
óbito e reconstituição de 
identidade, ganhando a cau
sa em 1981. 

Em 09 de outubro de 1981 , 
houve a oportunidade de abrir 
a vala comum para a família 
e constatar a existência das 
ossadas. Percebeu-se naque
la ocasião a necessidade de 
apoio técnico e respaldo polí
tico, o que só foi conseguido 
em 1990. 

Em 4 de setembro de 1990, 
com a abertura da Vala de Pe
rus, as ossadas foram trasla
dadas para a UNICAMP, onde 
se encontram paro identifica
ção até hoje. 

ALEXANDRE VANUCCHI 
LEME 

Militante da 
AÇÃO LIBER
TADORA NA
CIONAL (ALN). 

Foi morto 
aos 22 anos 
de idade, em 

São Paulo. 
Foi preso por agentes do 

DOI-CODI/SP no dia 16 de 
março de 1973, por volta de 
11 horas. As torturas inflin
gidas a Alexandre iniciaram
se assim que deu entrada nas 
dependências do DO1-CODI, 
sob a orientação do coman-

• 
dante daquele departamento, 
o então major Carlos Alberto 
Brilhante Ustro. 

As torturas prolongaram-se 
até o dia seguinte, tendo en
tão Alexandre sido colocado 
na cela-forte. 

Por volta das 1 7 horas, o 
carcereiro conhecido pelo 
nome de "Peninha", foi retirá
lo da cela para levá-lo para 
mais uma sessão de tortura. 
Alexandre não respondia aos 
gritos do carcereiro que, intri
gado, entrou na escura cela
forte e constatou que estava 
morto, saindo da cela aos gri
tos de "o homem morreu". Os 
torturadores correram todos 
para ver o corpo de Alexan
dre e o retiraram da cela-for
te, arrastando-o pelas pernas. 

Tal cena, assistida por todos 
·os demais presos recolhidos às 
dependências do DOI-CODI 
naquele dia era brutal: Alexan
dre sangrava abundantemen
te na região do abdômen. 

A morte de Alexandre foi 
justificada pelos torturadores, 
perante a acusação dos de
mais presos, como tendo sido 
provocada por suicídio com 
auxílio de uma lâmina de bar
bear. Somente no dia 23 de 
março os órgãos de seguran
ça divulgaram sua morte, com 
a notícia de que fora atrope
lado ao tentar fugir à prisão. 

Tal versão foi desmentida ca
tegoricamente nos depoimen
tos prestados no mês de julho 
de 1973, perante a 1 ° Audito
ria Militar, pelos seguintes pre
sos políticos: Luís Vergatti, 
Cesar Roman dos Anjos Car
neiro, Roberto Ribeiro Martins, 
José Augusto Pereira, Luís Ba
sílio Rossi e Neide Richopo. 
Tais depoimentos foram cita
dos pelo Ministro do STM 
Rodrigo Otávio Jordão Ramos 
no dia 26 de abril de 1978. 

Como a nota oficial só foi 
divulgada vários dias após o as
sassinato de Alexandre, sua fa
mília só pode localizar o corpo 
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quandÓ este já se encontrava 
enterrado. Detalhe bastante sig
nificativo é que Alexandre fora 
enterrado sem qualquer espé
cie de caixão, em cova rasa e 
forrado de cal-virgem, a fim de 
que a decomposição do corpo 
fosse acelerada e apagadas as 
marcas evidentes das torturas 
.que o levaram à morte. 

Apesar de haverem consti
tuído advogado após a notícia 
de sua prisão, somente 1 O anos 
depois puderam resgatar seus 
restos mortais. Foi instaurado 
um inquérito pelo DEOPS para 
apurar a morte de Alexandre e 
encaminhado para a 2° Audi
toria Militar, onde o Juiz Audi
tor Nelson da Silva Machod9 
Guimarães encaminhou para o 
Comandante do li Exército e, 
como ~ra de se esperar, foi ar
quivado sem solução. 

Em 1983, finalmente os res
tos mortais de Alexandre fo
ram trasladados do Cemité
rio de Perus para Sorocaba, 
sua terra natal. 

EDUARDO COLLEN LEITE 
(BACURI) 

Dirigente da 
AÇÃO LIBER
TADORA NA
CIONAL tALN). 

Morto aos 
25 anos, em 
São Paulo. 

O assassinato de Eduardo 
Leite, o "Bacuri" é um dos mais 
terríveis dos que se tem notí
cia, já que as torturas a ele 
infligidas duraram 109 dias 
consecutivos, deixando-o 
completamente mutilado. 

Foi preso no dia 21 de agos
to de 1970, no Rio de Janeiro, 
pelo delegado Sérgio Fleury e 
sua equipe, quando chegava 
em sua casa. Passou pelo 
CENltv\AR/RJ e DO1-CODI/RJ, 
onde foi visto pela ex-presa po
lítica Cecília Coimbra, já qua
se sem poder se locomover. 

Do local da prisão, Eduardo 



foi levado a uma residência por
ticular onde foi torturado. 

Após ser torturado na sede 
do CENlf,.MRJRJ, Eduardo per
maneceu sendo torturado até 
meados de setembro, quan
do voltou novamente para São 
Paulo, sendo levado para o 
DOI-CODI. Em outubro, foi 
removido para o DEOPS pau
lista, sendo encarcerado na 
cela 4 do chamado "fundão" 
(celas totalmente isoladas). 

No dia 25 de outubro, to
dos os jornais do país divul
garam a nota oficial do 
DEOPS/SP relatando a morte 
de Joaquim Câmara Ferreíra 
(Comandante da AlN), ocor
rida em 23 de outubro. Nesta 
nota, foi inserida a informa
ção de que Eduardo leite ha
via conseguido fugir, sendo ig
norado seu destino. 

O testemunho de cerca de 
50 presos políticos recolhidos 
às celas do DEOPS paulista 
neste período prova que Edu
ardo jamais saíra de sua cela 
naqueles dias, a não ser quan
do era carregado para os ses
sões diórias de tortura. Eduar
do era carregado porque não 
tinha mais condições de man
ter-se em pé, muito menos de 
caminhar ou fugir, após dois 
meses de torturas diáf'ias. 

O comandante da tropa de 

choque do DEO PS/SP, tenente 
Chiari da PM paulista, mostrou 
a Eduardo, no dia 25, os jor
nais que noticiavam sua fuga. 

Aos 50 minutos do dia 27 
de outubro de 1970, Eduardo 
foi retirado de sua cela, ar
rastado peios braços, pela fal
ta total de condições de pôr
se em pé, com o corpo reple
to de hematomas, cortes e 
queimaduras, sob os protes
tos desesperados de seus 
companheiros. 

No dia 8 de dezembro, 109 
dias após sua prisão e 42 dias 
após seu seqüestro do DEOPS, 
os jornais do país publicavam 
nota oficial informando a 

morte de Eduardo em um ti
roteio nas imediações da ci
dade de São Sebastião, no li
toral paulista. 

O corpo de Eduardo foi en
tregue à família, que consta
tou o nível animalesco a que 
chegaram as to rturas a ele 
infligidas. 

Seu corpo, além de hema
tomas, escoriações, cortes 
profundos e queimaduras por 
toda a parte, apresentava 
dentes arrancados, orelhas 
decepadas e os olhos vaza
dos, segundo o testemunho 
de Denise Crispum, esposa 
de Eduardo, desmascarando 
por completo a farsa monta
da pelo delegado Fleury e sua 
equipe. 

ISMAEL DE JESUS SILVA 

Militante do PARTIDO CO
MUNISTA BRASILEIRO (PCB). 

Morto aos 19 anos. 
Foi preso no dia 8 de agos

to de 1972 e levado para o 
10° Batalhão de Caçadores de 
Goiás, comandado pelo ma
jor Rubens Robine Bigenil (atu
al 42° BIM - Batalhão de In
fantaria Motorizada), onde 
passou a ser torturado, vindo 
a morrer no dia seguinte em 
conseqüência dos ferimentos 
a ele infligidos. 

O corpo foi entregue a suo 
família, com evidentes sinais 
de sevícias sofridas e com a 
justificativa de que Ismael ha
via se suicidado pelo vergo
nha de estar preso. 

GILDO MACEDO 
LACERDA 

Militante do 
AÇÃO POPU
LAR MARXIS
TA-LENINISTA 
(APML). 

GildoeMa
ril uce Moura, 

sua mulher, foram presos no 
dia 22 de outubro de 1973, em 

Salvador, no Quartel do Bor
balho, pelo Exército e, imedia
tamente, conduzidos às câma
ras de tortura. Malu, grávida, 
foi libertada alguns dias depois 
e não mais o viu. G ildo foi 
transferido para o DOI-CODI 
de Recife, onde foi torturado até 
a morte, no dia 28 de outubro 
de 1973, quando tinha 24 anos 
de idade. 

Os órgãos de segurança 
noticiaram, no dia 19 de no
vembro de 1973, que Gildo, 
ao ser interrogado, teria for
necido a informação do local 
onde se encontraria com José 
Carlos Novaes da Mata Ma
chado. Chegando ao local do 
encontro, teria havido um ti
ro tei o o nde Gi ldo e José 
Carlos teriam sido mortos. 

Sua família luta, incessan
temente, até hoje, pela locali
zação de seus restos mortais, 
por um sepultamE:nto digno e 
para que a União assuma a 
respon sabilidade por sua 
morte. 

JOSÉ CARLOS NOVAES 
DA MATA MACHADO 

Dirigente da 
AÇÃO POPU
LARMA.RXISTA
LENINISTA 
(APML). 

No dia 18 
de outubro de 

1973, atendendo ao apelo 
vindo de São Paulo, dois cu
nhados e um amigo da fa
mília foram encarregod~s de 
buscar José Carlos e conc~u
zi-lo à fazenda de um tio, no 
interior de Minas Gerais. No 
dia 19 de outubro, em São 
Paulo, para onde José Carlos 
tinha ido com o principal ob
jetivo de providenciar cober
tura jurídica para os compa
nheiros presos, encontraram
se no escritório de Joaquim 
Martins da Silva. Ali combi
naram novo encontro em um 
posto de gasolina na saído da 
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cidade. Não percorreram 
mais do que alguns quilôme
tros e foram presos por ele
mentos à paisana fortemente 
a rmados. Algemados e enca
puzados, fora m conduzidos 
provavelmente para o DOI
CODI/SP, onde foram sub
metidos a interrogatórios du
rante três dias. No dia 21 fo
ram transferidos, à exceção 
do José Carlos, para o 12° 
Regimento de Infantaria, em 
Belo Horizonte, onde perma
neceram incomunicóveis. Na 
noite de 22, Madalena, sua 
mulher, e seu fi lho Eduardo 
(do primeiro casamento) fo
ram presos no sítio onde se 
encontravam. Nesse mesmo 
dia, G ildo Macedo e sua es
posa foram presos em Sal
vador pela Pol ícia Federal. No 
dia 31, quarta-feira pela ma
nhã, os representantes da fa
mília foram soltos. Na noite 
do mesmo dia 31, os meios 
de comunicação transmitiram 
nota oficial informando sobre 
a morte de José Carlos e 
Gildo M acedo Lacerda num 
tiroteio em Recife. A nota di
zia que ambos confessaram, 
durante interrogatório~, que 
teriam no dia 28 um encon
tro com 'um subversivo de 
codinome A ntônio'. Levados 
para o loca l, o referido 'An
tônio' pressentiu alguma 
anormalidade e abriu fogo 
contra seus companheiros. 

No dia 15 de novembro, 
após ordens e contra-or
dens, o corpo de José Carlos 
foi finalmente liberado e che
gou a Belo Hori zonte às 
13: 15 hs, em caixão lacra
do. Às 14:30 hs foi sepulta
do no cemitério Parque · da 
Colina. 

Sua morte, na madrugada 
do dia 28, foi testemunhada 
pela estudante Fernanda Go
mes de Matos e por Melânia 
Almeida Carvalho, que esta
vam presas no DOI-CODI do 
Recife. Fernanda reconheceu, 

imediatamente, quando Mata 
Machado chegou no dia 27 de 
outubro de 1973, escoltado 
por agentes, com uma venda 
nos olhos. 

Após vórias horas de ago
nia, pedindo ajudo, porque es
tava perdendo muito sangue, 
a voz grave de Mata Macha
do silenciou. 

Reconhecidos em 
08/02/96 

AMARO LUÍS DE 
CARVALHO 

Militante do 
PARTIDO CO
MUNISTA RE
VOLUCIONÁ
RIO (PCR). 

Líder cam
ponês do Sin

dicato Rural de Barreiros, em 
Pernambuco. Conhecido po
pularmente como Capivara, 
foi preso e cumpria pena no 
cosa de detenção de Recife, 
quando foi morto por enve
nenamento. 

Na época era diretor da 
Casa de Detenção o Cel. PM 
Olinto Ferraz. Os companhei
ros de prisão denunciaram 
fartamente o assassinato de 
Amaro, responsabilizando os 

guardas da Cosa de Deten
ção. Amaro terminaria de 
cumprir sua pena no mês de 
outubro e a repressão não 
queria soltá-lo vivo. Sua mor
te, ocorrida no dia 22 de agos
to de 1971, foi dado a conhe
cimento público pela Secreta
ria de Segurança de Pernam
buco, com a versão de enve
nenamento causado pelos 
seus próprios companheiros 
de prisão, ocasionada por su
postas divergências políticas. 

Tal versão é violentamente 
repudiada pelos companhei
ros de Capivara, que denun
ciaram mais essa farsa para 
encobrir o assassinato de um 
preso político. 

• 
ANTÔNIO MARCOS 
PINTO DE OLIVEIRA 

Militante da 
VANGUARDA 
ARMADA RE- . 
VOLUCIONÁ
RIA PAlt,.MRES 
(VAR-PALMA-
RES). . 

Morto aos 22 anos de ida
de por agentes do DOI-CODI/ 
RJ, em 30 de março de 1972, 
junto com Maria Regina Lobo 
Leite de Figueiredo e Lígia 
Maria Salgado Nóbrega. 

Antônio Marcos e seus com
panheiros estavam na caso de 
nº 72 da Avenida Suburbana nº 
8988, Rio de Janeiro, quando os 
policiais do DOI-CODI/RJ inici
aram o tiroteio. De imediato, a 
porta foi arrombada pela explo
são de uma granada, por onde 
os policiais entraram, atirando a 
esmo. Antônio l'-klrcos ficou feri
do e, mesmo assim, começou 
ali mesmo a ser torturado. 

O corpo foi retirado por seu 
pai, em 1 O de abril de 1972, 
por pressão de a·lguns setores 
da Igreja, visto seu tio ser pa
dre influente no Rio de Janeiro 
e entregue à família num cai
xão lacrado, onde só aparecia 
o rosto. Ao mesmo tempo, fo
ram feitas ameoc;as de que nõo 
abrissem o caixão ou sequer de
nunciassem as condições em 
que havia sido entregue. 

CARLOS NICOLAU 
DANIELLI 

, ... ~. ~· 
~ . . ,~ .. : . 
' -~~·. ·,.· . . ·.·.~.·. 
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Dirigente do 
PARTIDO CO
MUNISTA DO 
BRA.51l (PC do B). 

Mortoaos43 
anos de idade, 
em São fbulo. 

Foi preso no dia 28 de de
zembro de 1972, às 19 horas, 
na rua loefgreen, no bairro de 
Vila Mariana, pelos agentes do 
DOI-CODI/SP, paro cujo sede 
D.anielle foi levado. 

• 
Durante três dias, Carlos 

Nicolau foi muito torturado sob 
o comando do então major do 
Exército, Carlos Alberto Brilhan
te Ustra, do capitão Dalmo lú
cio Muniz Cirillo e do "Capitão 
Ubirajara", codinome do dele
gado de polícia Aparecido 
Laerte Calandra. Apesar das 
torturas, seus algozes não con
seguiram arrancar dele nenhu
ma informação, conforme os 
testemunhos dos militantes po
líticos que estiveram presos jun
to com ele. Danielle foi lenta
mente assassinado. Mesmo 
com o corpo todo esfolado, res
pondeu sempre de maneira al
tiva a seus inquisidores. 

Como testemunhas de sua 
morte sob tortura, há os de

. poimentos prestados na Audi
toria Militar pelo casal Maria 
Amélia de Almeida Teles e 
César Augusto Teles, que fo
ram presos e torturados junta
mente com ele. Há ainda de
clarações do ex-preso político 
José Auri Pinheiro, informado 
por um torturador, na Polícia 
Federal do Ceará, que Danielli 
havia sido exterminado. 

A notícia da morte de Danielli 
foi dada a conhecimento públi
co, através de uma nota oficial 
dos órgãos de segurança, que 
diz.ia ter sido morto mais um 

"terrorista" ao tentar fugir quan-

do era levado a um encontro 
com um companheiro. 

Em 1981 , seus restos mor
tais foram trasladados por fa
miliares e pelos Comitês Brasi
leiros pela Anistia de São fbulo 
e Rio de Janeiro para Niterói, 
onde foi enterrado dignamente. 

HÉLCIO PEREIRA FORTES 

Dirigente da 
AÇÃO LIBER
TADORA NA
CIONAL (ALN). 

Preso no 
dia 2L de ja
neiro de 1972, 

no Rio de Janeiro, foi imedia-
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tamente levado à tortura no 
DOI-CODI daquela cidade, 
sendo em seguida transferido 
para o D01-CODI/SP. 

Em S_ão Paulo, as torturas 
continuaram durante vários 
dias, até que, em 28 de janei
ro, Hélcio morreu, aos 24 
anos de idade. 

A versão oficial distribuída 
à imprensa informa a morte 
de Hélcio como conseqüência 
de uma tentativa de fuga em
preendida no interior da Ro
doviária de São Paulo, ao re
sistir à prisão. Entretanto, fo
ram localizados depoimentos 
policiais prestados por Hélcio 
que confirmam sua prisão. 

Testemunhos dos presos po
líticos do Rio de Janeiro e de 
São Paulo denunciaram a pri
são de H~lcio nos DOI-CODls 
das duas cidades e comprovam 
seu assassinato sob tortura. 

Segundo depoimento de seu 
irmão, Gélcio, a família tomou 
conhecimento de sua morte, no 
mesmo dia, pela televisão. Ime
diatamente dirigiu-se para São 
Paulo, mas o corpo já estava 
enterrado no Cemitério de Pe
rus. Em 1975, conseguiu levar 
seus restos mortais para Ouro 
Preto, onde foi enterrado na 
Igreja São José. 

AN1'ÔN\O CARLOS 
BICALHO LANA 

Dirigente da 
AÇÃO LIBER
TADORA NA
CIONAL (ALN). 

Em 14 de 
junho de 1972, 
escapou ferido 

com 3 tiros de um massacre 
feito pelo DOI-CODI/SP, quan
do morreram luri Xavier Perei
ra, Marcos Nonato da Fonseca 
e Ana Maria Nacinovic Correia. 

Foi preso em novembro de 
1973, no Posto Rodoviário, no 
canal l , em _Santos, junto com 
sua ·companheira Sônia Maria 
de Moraes Angel Jones. Na 



hora da prisão, Antônio Carlos 
foi agredido por vórios poliéi
a 1s, tendo recebido uma 
coronhada de fuzil na boca. 

A versão oficial divulgada pe
los órgãos de segurança, no dia 
30, dava a informação de que 
Antônio Carlos e Sônia haviam 
morrido em conseqüência de um 
tiroteio em Santo Amaro, São 
Fbulo. Testemunhas da prisão de 
Antônio Carlos e Sônia atestam 
que os dois foram presos, em 
Santos, com vida, em meio à 
grande pancadaria para detê-los. 

Conforme depoimento de 
Marival Dias Chaves do Can
to, do DOI-CODI/SP, à revista 
''Veja" de 18 de novembro de 
1992, Antônio Carlos e Sônia 
foram levados a um centro 
clandestino da repressão, em 
um sítio na zona sul de São Pau
lo, onde foram torturados e as
sassinados com tiros no tórax, 
cabeça e ouvido. Depois, seus 
corpos foram colocados no por
ta-malas de um carro e leva
dos até o bairro de Santo 
Amaro, em São Paulo, onde foi 
encenada a farsa de um tiro
teio para simular as mortes. 

Seus restos mortais foram 
exumados em 1990, com o 
apoio do governo municipal 
de Luiza Erundina, identifica
dos pela UNICAMP e trasla
dados para Ouro Preto, em 
1 6 de agosto de 1 991. 

SÔNIA MARIA LOPES .DE 
MORAES ANGEL JONES 

Militante da 
AÇÃO LIBER
TADORA NA
CIONAL (AlN). 

Foi morta 
aos 27 anos, 
em 1973, em 

São Paulo. 
Casou-se com Stuart Edgar 

Angel Jones, militante do Mo
vimento Revolucionário 8 de 
outubro (MR-8), desaparecido 
desde 14 de junho de 1971. 

Foi assassinada sob tortu-

ras no dia 30 de novembro 
de 1973, juntamente com An
tônio Carlos Bicalho Lona. 

Durante quase vinte anos 
o família investigou os fatos 
relacionados à prisão, tortura 
e assassinato de Sônia e An
tônio Carlos. 

Sônia e Antônio Carlos fo
ram presos e levados para 
uma casa de tortura na Zona 
Sul de São f'aulo, onde fica
ram de cinco a dez dias, até 
morrerem, dia 30 de novem
bro de 73 e foram colocados, 
no mesmo dia, à porta do 
DOI-CODI/SP, para servir de 
exemplo. Ao mesmo tempo, 
foi montado um "teatrinho" 
para justificar a versão oficial 
de que foram mortos em con
seqüência de tiroteio, nomes
mo dia 30 (metralharam com 
tiros de festim um casal e os 
colocaram imediatamente 
num carro). 

Apesar de haverem identi~ 
ficado Sônia Maria, os seus as
sassinos enterraram-na, como 
indigente, no Cemitério Dom 
Bosco, em Perus, sob o nome 
de Esmeralda Siqueira Aguiar. 
A troca proposital do nome de 
Sônia, demonstra a clara ten
tativa dos órgãos de repres
são em esconder seu cadáver. 

Para sepultar dignamente os 
restos mortais de Sônia, a fa
mília teve que fazer várias exu
mações, que chegaram a seis. 

Após serem identificados 
pela UNICAMP, seus restos 
mortais, finalmente, foram tras
ladados para o Rio de Janeiro 
no dia 11 de agosto de 1991. 

JARBAS PEREIRA 
MARQUES 

Militante da 
VANGUARDA 
POPULAR RE
VOLUCIONÁ
RIA (VPR). 

Em 8 de ja-
neiro de 

1973, quando estava traba-

lhando na Livraria Moderna, 
em Recife, recebeu um tele
fonema e deixou a livraria 
com "estranhos" que vieram 
lhe buscar, deixando um re
cado para sua esposa, no 
qual afirmava que não vol
taria mais. Jarbas já tinha 
forte suspeita do envol
vimento do Cabo Anselmo 
com a equipe do Delegado 
Fleury e os órgãos de segu
rança de Pernambuco e, se
gundo informes de seus fa
miliares, Jarbas e a esposa 
já estavam se mobilizando 
para deixarem o Recife, ou 
o país, ou para entrarem na 
clandestinidade. No dia 11 
de janeiro de 1973, os jor
nais locais noticiaram a mor
te de Jarbas e mais cinco 
membros da VPR, na Gran
ja São Bento, em Paulista/PE. 

JOSÉ JÚLIO DE ARAÚJO 

Militante da 
AÇÃO LIBER
TADORA NA
CIONAL (ALN). 

Preso em 
companhia de 
Valderez Nu

nes Fonseca, no dia 18 de 
agosto de 1972, em um bar 
da Vila Mariana, em São Pau
lo, ainda tentou resistir. Hou
ve luta corporal e José ,Júlio 
saiu ferido por uma 
coronhada desfechada em 
sua cabeça por um dos agen
tes policiais. 

A versão oficial é que teria 
sido morto, baleado por agen
tes de segurança em uma es
quina da Rua Teodoro Sam
paio, no bairro de Pinheiros. 
Por essa versão, José Júlio teria 
encaminhado policiais até um 
outro militante e roubado a 
arma de um segurança ban
cário, correndo em zigue-zague, 
sendo fuzilado. Foi essa versão 
que o carcereiro e torturador 
Maurício José de Freitas, vulgo 
"Lungareti" apresentou aos pre-

Março, 1996 - Boletim 22 GTMN- RJ 

sos, por meio do jornal onde 
era publicada a notícia da mor
te de José Júlio. 

A equipe responsável pelas 
torturas e assassinato de José 
Júlio era comandada pelo en
tão major Carlos Alberto Bri
lhante Ustra, hoje general de 
reservo, tendo como subchefe 
o tenente-coronel Dolmo Lú
cio Muniz Cirillo. 

Foi enterrado no Cemitério 
de Perus/SP como indigente. 

Seu enterro somente acon
teceu no dia 6 de novembro 
de 1993, no Cemitério Parque 
da Colina, sendo acompanha
do por familiares, amigos, an
tigos companheiros e repre
sentantes dos movimentos de 
Direitos Humanos. 

JOSÉ MENDES DE SÁ 
RORIZ 

Militante do PARTIDO CO
MUNISTA BRASILEIRO (PCB). 

Em 28 de janeiro de 1973, 
sua casa mais uma vez foi in
vadida pela repressão e seu 
filho mais novo, Eduardo, de 
17 anos, foi preso e tortura
do e toda a família ameaçado 
para que se entregasse. Apre
sentou-se, então, ao Mare
chal Cordeiro de Farias, seu 
filho foi libertado e Sá Roriz 
preso, ficando 17 dias no 
DOI-CODI/RJ, de onde saiu 
morto. 

Seu atestado de óbito afir
ma que morreu em 1 7 de feve
reiro de 1973, no Hospital Cen
tral do Exército e não apresen
ta causa mortis, afirmando "de
pender de exames laboratoriais 
solicitados". Somente foi assi
nado em 11 de julho de 1973 
(5 meses após a sua morte), 
tendo sido firmado pelo Dr. 
Rubens Pedro Macuco Janine. 

O corpo de Sá Roriz foi en'
terrado no Cemitério Jardim 
da Saudade (RJ) por sua fa
mília, em 18 de fevereiro de 
1973, após muito insistência 
para liberação. 

JOSÉ RAIMUNDO DA 
COSTA 

Dirigente 
da VANGUAR
DA POPULAR 
REVOLUCIO
NÁRIA (VPR). 

Morto aos 
32 anos de 

idade, no Rio de Janeiro, em 
05 de agosto de 1971, após 
ter sido preso e torturado no 
DOI-CODI/RJ. 

Seu corpo foi encontrado em 
terreno baldio na rua Otacílio 
Nunes, em frente ao nº 80, no 
Bairro de Pilares (RJ). Preso em 
São Fbulo e trazido para o Rio 
de Janeiro, embora estivesse 
usando o nome de Oduwaldo 
Clóvis da Silva, o CIE informou 
ao DOPS/RJ que se tratava de 
José Raimundo da Costa. 

Inês Etienne Romeu, em seu 
Relatório sobre sua prisão na 
"Casa da Morte", em Petró
polis, afirma-que, em 04 de 
agosto de 1971, ouviu o tortu
rador Laurindo informar aos 
torturadores que José Rai
mundo havia sido preso numa 
barreira. Posteriormente, outro 
torturador lhe disse que José 
Raimundo foi morto vinte e 
quatro horas após sua prisão, 
num "teatrinho" montado 
numa rua do Rio de Janeiro. 

Apesar de ser identificado, 
José Raimundo foi enterrado 
como indigente no Cemitério de 
Ricardo Albuquerque (RJ), em 09 
de setembro de 1971, na cova 
23.538, quadra 16. No livro de 
saída de indigentes do IML/RJ, 
ao lado de seu nome, está ma
nuscrita a palavra "Subversivo". 

ANTÔNIO HENRIQUE 
PEREIRA NETO (PADRE) 

Coordena
dor da Pastoral 
da Arquidioce
se de Olinda e 
Recife. 

Professor e 

especialista em problemas da 
juventude, desenvolvia ativida
des junto ao Arcebispo Dom 
Hélder Câmara. 

Por sua destacada posição, 
firmemente contrária aos mé
todos de repressão utilizados 
pelo governo, tendo como 
destaque a missa que celebrou 
em memória do estudante Ed
son Luiz de Lima Souto, Padre 
Antônio Henrique passou a re
ceber constantes ameaças de 
morte por parte do chamado 
CCC (Comando de Caça aos 
Comunistas). 

No dia 26 de maio," foi se
qüestrado por este mesmo 
CCC. Seu corpo foi encontra
do, no dia seguinte, em um 
matagal existente na Cidade 
Universitária de Recife, pen
durado de cabeça para bai
xo, em uma árvore, com mar
cas evidentes de tortura: es
pancamento, queimaduras de 
cigarros, cortes profundos por 
todo o corpo, castração e dois 
ferimentos produzidos por 
arma de fogo. 

No inquérito aberto no Tri
buno l de Justiça de Per
nambuco para apurar as cir
cunstâncias da morte de Pa
dre Henrique, foram acusa
dos como responsáveis pelo 
seqüestro, tortura e morte: 
Rogério Matos do Nascimen
to, delegado Bartolomeu 
Gibson, investigador de po
lícia Cícero Albuquerque, te
nente José Ferreira dos An
jos, da Polícia Militar, Pedro 
Jorge Bezerra Leite, José 
Caldas Tavares e Michel 
Mourice Och. 

Entre as testemunhas de 
acusação, estavam a mãe do 
Padre Henrique, Sra. lsaias 
Pereira e uma investigadora 
da polícia, de nome Risoleta 
Cavalcanti, que acusaram as 
pessoas acima mencionadas 
não só por este assassinato, 
mas também pelo metralha
mento que deixou paralítico, 
em 1969, o líder estudantil 

, 
recifense Cândido Pinto de 
Melo. 

Do inquérito, resultou o ar
quivamento. Nenhum dos acu
sados foi condenado, apesar 
dos testemunhos e provas 
irrefutáveis. 

PEDRO JERÔNIMO DE 
SOUZA 

Militante do PARTIDO 
COMUNISTA BRASILEIRO 

(PCB). 
Em 11 de setembro de 

1975, quando viajava em 
um ônibus num bairro de 
Fortaleza, foi preso e levado 

para o DOI-CODI. Um ami
go que viajava no mesmo 
ônibus, comunicou o fato à 
família. Depois de alguns 
dias, seu_s familiares conse
guiram visitá-lo .. 

No dia 1 7 de setembro de 

1975, seus familiares foram 
informados por agentes do 
DOPS de Fortaleza de que 
teria se suicidado, dentro da 
cela em que se encontrava. 
O corpo apresentava diver
sos hematomas que, segun
do os policiais, foram em 
conseqüência do modo como 
se suicidou: enforcou-se com 
uma toalha de rosto, que foi 
amarrada em um lugar de 
pouca altura, o que o forçou 
a debater-se contra as pare
des e o chão da cela, poro 
consegui r finalmente o seu 

intento. 
Seis meses após a sua 

morte, a família solicitou 
exumação do cadáver e o 
exame pericial constatou tor
turas, fazendo cair por terra 
a farsa do suicídio. 

O deputado Alfredo Mar
ques, do MDB, denunciou da 
tribuna da Assembléia Legis
lativa de Pernambuco, o te
nente Horácio Marques Gon
dim, como um dos assassi

nos de Pedro. 
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Reconhecidos em 
29/02/96 

ANTÔNIO CARLOS 
NOGUEIRA CABRAL 

Militante da 
AÇÃO LIBER
TADORA NA
OONAL (ALN). 

' Segundo 
versão oficial, 
Antônio Carlos 

teria morrido, aos 25 anos, no 
Rio de Janeiro, em tiroteio ao re
sistir à prisão, na casa em que 
morava. Mas, segundo a vizi
nhança, não houve tiroteio al
gum. Associado a isto, existe o 
fato de que seu caixão foi entre
gue à família lacrado e com or
dens expressas de não abri-lo. 
O enterro de Antônio Carlos 
contou, ainda, com a presença 
ostensiva de policiais. 

As fotos da perícia de local, 
obtidas no lnstiMo Carlos Éboli/ 
RJ, mostram escoriações nas 
mãos, no tórax, no rosto, faces 
e testa de Antonio Cor/os. 

ÂNGELO ARROYO 

Dirigente do 
PARTIDO CO
MUNISTA DO 
BRASIL (PC do 
B). 

Foi m orto 
aos 48 anos 

de idade, em SP. 
Foi um dos comandantes da 

Guerrilha, um dos poucos 
guerrilheiros sobreviventes do 
Araguaia, que enfrentou na 
área todas as investidas do ini
migo contra a população e que 
saiu da região após o término 
da guerrilha. Em fins de janei
ro de 197 4, quando a organi
zação guerrilheira já se encon
trava bastante d ispersa pela 
ação das forças da repressão, 
Ângelo Arroyo conseguiu furar 
o cerco de quase vinte mil mi
litares e reencontrar os compa
nheiros do Partido em São Pau-



onde ficou detido. 
lo, aos quais entregou Relató
rio detalhado sobre as ativida
des da guerrilha, a prisão e morte 
dos guerrilheiros. 

Foi fuzilado em 16 de dezem
bro de 197 6, quando do cerco 
a uma casa onde estavam reu
nidos os dirigentes do PC do B. 
na Rua Pio XI, no bairro d, 
Lapa, em São Paulo, ondetarr 
bém foram assassinados Pedr 
Pomar e João Baptista Frene 
Drumond. 

Foi enterrado como indi
gente no Cemitério de Vila For
mosa/SP, com o nome falso 
de Roberto Paulo Wilda. 

DEVANIR JOSÉ DE 
CARVALHO 

No dia 5 de maio, foi reti
rado da cela e conduzido à 
sala de torturas, onde perma
neceu por mais de 6 horas. 
Na volta, os companheiros de 
cela de Olavo ouviram dele o 

oficial que seria publicada no 
dia seguinte. 

No dia 13 de maio, a fa
mília de Olavo é informada 
de que ele se suicidara no dia 
9. No atestado de óbito for
necido pelo IML, a causa
mortis foi intoxicação pelo in
seticida Parotion, constando 
também escoriações dissemi
nadas pelo corpo, equimoses 
e a descrição de oito feri
mentos. Os agentes do DOI-CODI 

SP cercaram a referida cas 
e, segundo os vizinhos, em ne
nhum momento houve troca 
de tiros, mas sim uma fuzila
ria que partia apenas do lado 
de fora, onde estavam os 
agentes da repressão política. 

Ângelo Arroyo e Pedro Po
mar, ambos desarmados, fo
ram mortos no interior da casa. 
João Baptiste Franco Drumond, 
segundo a nota oficial, morreu 
atropelado por um carro pró
ximo do local da fuzilaria. 

Este foi o único caso em que 
não houve unanimidade na 
Comissão. Três de seus inte
grantes votaram contra a in
clusão do nome de Arroyo. 
Foram eles: general Osvaldo 
Pereira Gomes, Miguel Reale 
Júnior e Eunice Paiva. 

JOELSON CRISPIM 

Militante da 
VANGUARDA 
POPULAR RE
VOLUCIONÁ
RIA (VPR). 

Assassinado 

Dirigente 
do MOVIMEN
TO REVOLUCI
ONÁRIO TIRA
DENTES (MRl). 
· Morto aos 
28 anos. 

Por volta de l l horas da ma
nhã do dia 5 de abril de 1971, 
Devanir chegou à Ruo Cruzei
ro, nº 1111, bairro de Tremem
bé, em São Paulo, onde foi re
cebido por uma rajada de me
tralhadora, deixando-o imobi
lizado. Levado para o DEOPS, 
passou a ser torturado pelo de
legado Sérgio Fleury e sua equi
pe e por volta das 1 8 horas do 
dia 7 de abril de 1971, Devanir 
morreu. 

A versão dos órgãos de se
gurança, publicada à época, 
dizendo ter sido morto ao re
sistir à prisão, é desmentido 
pelos depoimentos de presos 
políticos que se encontravam 
detidos no mesmo período. 

OLAVO HANSEN 

.Dirigente do 
PARTIDO OPE
RÁRIO REVO
LUCIONÁRIO 
TROTSKISTA 
(PORT). 

Preso pelo 

relato das torturas sofridas: 
obrigado a despir-se, sofreu 
queimaduras com cigarros e 
charutos, choques elétricos 
oriundos do tubo de imagens 
de um televisor, palmatória 
nos pés e nas mãos, espan
camentos, pau-de-arara, com 
afogamentos e choques elé-
tricos. 

Os presos políticos passa
ram a exigir que fosse chama
do um médico para prestar as
sistência a Olavo, o que só foi 
realizado no dia 6 de maio. 
Além dos ferimentos visíveis 
por todo o corpo, Olavo apre
sentava sinais· evidentes de 
complicações renais, anúria e 
edema das pernas. O médico 
que o assistiu, Dr. Geraldo 
Ciscato lotado na época no 
DEOPS/SP, recomendou so
mente que ingerisse água, pro
videnciando curativos em al
guns ferimentos superficiais. O 
estado de Olavo agravava-se 
a cada dia. Seus companhei
ros de cela promoveram ma
nifestações coletivas paro que 
fosse providenciada assistên
cia médica efetiva, tudo em 
vão. 

JOSÉ DE SOUZA 

Mecânico e ferroviário, era 
membro do Sindicato dos Ferro
viários do Rio de Janeiro. 

Preso no dia 8 de abril de 
1964, para averiguações sobre 
suas atividades no Sindicato. No 
dia 17 de abril, às 5:00 h, após 
intensos interrogatórios, foi divul
gada nota oficial, na qual dizia 
que José havia se suicidado, ati
rando-se pela janela do 3° an
dar do prédio da Polícia Cen
tral do Rio de Janeiro. 

DORIVAL FERREIRA 

Militante do AÇÃO LIBER
TADORA NACI_ONAL (ALN). 

No dia 02 de abril de 
1970, por volta dos 21 ho
ras, agentes do DOI-CODI/ 
SP invadiram sua casa atiran
do. Mesmo ferido, Dorival ten
tou fugir pelos fundos da casa, 
quando foi preso. Seu pai, 
que chegou nesse instante, 
não conseguiu saber dos po
liciais que estavam na casa 
para onde Derivai tinha sido 
levado preso. 

no dia 23 de 
abril de 1970, aos 25 anos· de 
idade, em uma emboscada 
montada por agentes do DOI
CODI/SP, chefiados pelo capi
tão Coutinho da PM. 

_ DEOPS/SP, juntamente com 
mais 18 pessoas no dia l 0 

de maio de 1970, na praça 
de esportes da Vila Maria Zé
lia, durante a comemoração 
operária pela passagem do 
Dia Internacional do Traba
lho e imediatamente levado 
para o DOI-CODI/SP, onde 
foi torturado. 

Somente no dia 8 de maio, 
quando Olavo já se encon
trava em estado de coma, o 
Dr. Ciscato vpltou a vê-lo, 
dando ordens para que fos
se removido para um hospi
tal, deixando claro qu~ ele 
não tinha a mínima· chance 
de sobrevivência. Foi levado 
às pressas para o Hospital de 
Exército no Cambuci. No 
próprio hospital, e na tenta
tiva de fugir à responsabili
dade do assassinato sob tor
tura, os agentes injetaram em 
Olavo o inseticida Paration, 
preparando a farsa da nota 

A versão policial é de que 
Dorival morreu em tiroteio. 

Nos arquivos do IML/SP, fo
ram encontrados a requisição 
do exame e o laudo necros
cópico com o nome falso de 
Roberto Paulo Wilda assina
lado com um "T" vermelho. 

No dia 4 de maio, Olavo 
foi transférido para o DOPS, 
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HIROAKI TORIGOI 

Dirigente 
do MOVIMEN
TO DE LIBER
TAÇÃO PO
PULAR (MO
LIPO). 

Foi morto, aos 28 anos de 
idade, em São Paulo. 

Fazia o 4° ano da Facul
dade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo. 

Baleado e preso pelo DOI
CODI/SP, em 5 de janeiro de 
1972, Torigoi foi imediata
mente levado para os câma
ras de tortura desse departa
mento. 

Suo prisão se deu na rua 
Albuquerque Lins, bairro de 
Santa Cecília, por uma equi
pe chefiada pelo delegado 
Otávio Gonçalves Moreira Jr., 
vulgo "Otavinho". 

Seus torturadores eram 
chefiados pelo então major 
Carlos Alberto Brilhante Ustra 
e pelo capitão Dalmo Lúcio 
Muniz Cirillo. 

Devido a seus ferimentos e 
pela impossibilidade de pen
durá-lo no pau-de-arara, 
Torigoi foi torturado em uma 
cama de campanha, onde foi 
amarrado para espancamen
tos, choques elétricos e outras 
violências. 

Vários presos políticos que 
se encontravam no DO1-
CODI/SP nesse dia viram 
Torigoi ser arrastado pelo pá
tio interno, sangrando abun
dantemente, em direção às câ
maras de tortura. 

A já tradicional nota oficial 
à imprensa anunciava sua 
morte como sendo mais um 
"terrorista" que morria ao ser 
levado ao hospital, ferido em 
conseqüência de tiroteio. 

Foi enterrado como indi
gente com o nome falso de 
Mossahiro Nakamuro, em 
07 de janeiro de 1972, na 
rua 15, sepultura 65, em Pe
rus. Seu irmão, que foi fazer 
o reconhecimento fotográfi
co no DOPS no dia· 20 de ja
neiro de 1972, contou 8 ti
ros, sendo 3 na face e 5 no 
tórax. Foi exumado em 197 6 
e seu paradeiro não foi in
formado aos familiares, di
zendo não saberem do des-

• tino dado à sua ossada. 
Em 1990, pelo exame dos 

livros do Cemitério Dom 
Bosco, constatou-se que os 
restos mortais foram teinu
mados no mesmo local. O 
corpo exumado dessa sepul
tura não possui crânio, aguar
dando a identificação atrav~s 
do exame de DNA, no 
UNICAMP até hoje. 

LUÍS 
GHILLARDINI 

ft .. •· ~. ·.·.· .. · -. . . . 

,. 

-r: 
·t~ . . 

Dirigente 
do PARTIDO 
COMUNISTA 
DO BRASIL 
(PC do B). 

Foi morto . . ·; y ~ -
aos 53 anos 

de idade, no Rio de Janeiro, 
logo após a sua prisão. Seu 
cadáver foi encontrado na rua 
Girapimirim com Turvânio 
(Rio de Janeiro). 

Sua esposa, Orandina 
Ghillardini, narrou que, em 
04 de janeiro de 1973, sua 
caso foi invadida por treze 
homens armados e que ali 
mesmo começaram as tor
turas. Ela, seu filho de 8 
anos e Luís Ghillardini fo
ram colocados em cômodos 
separados e espancados. 
Levados encapuzados em vi
aturas diferentes para um 
local que se presume fosse 
o DOI-CODI/RJ. Seu filho 
assistiu o pai ser torturado, 
ao mesmo tempo que tam
bém sofria sevícias. 

Orandino foi liberada três 
meses depois, quando conse
guiu encontrar seu filho. O 
corpo de Ghillardini entrou no 
IML em 05 de janeiro de 1973, 
pelo Guia nº 14 do DOPS, 
como desconhecido, descre
·vendo-o apenas como "mor
to quando reagiu às Forças de 
Segurança~'. 

Foi enterrado com seu pró- · 
prio nome, como indigente, no 
Cemitério de Ricardo de 

• 
Albuquerque (RJ). 

FERNANDO AUGUSTO 
VALENTE DA FONSECA 

Militante 
do PARTIDO 
COMUNISTA 
BRASILEIRO 
REVOLUCIO
N Á R I O 
(PCBR). 

Preso em Recife na 2° quin
zena de dezembro de 1972, 
levado para o DOI-CODI/PE, 
onde passou a ser torturado. 
Na ocasião, sua mulher 
Sandra Maria Araújo da Fon
seca, grávida, e seu filho 
André (com cerca de 2 anos 
_de idade) foram presos no 
DOPS/PE. 

Trazido para o -Rio de Ja
neiro, onde já haviam sido 
presos 3 companheiros de 
Fernando Augusto: José Silton 
Pinheiro, José Bartolomeu 
Rodrigues de Souza e Getúlio 
d'Oliveira Cabral. 

Os 9uatro prisioneiros fo
ram levados a um lugar 
ermo, onde seus corpos fo
ram crivados de balas para 
dar a impressão de morte em 
tiroteio, sendo que José 
Silton, José Bartolomeu e 
Getúlio tiveram seus corpos 

carbonizados. 
O corpo de Fernando en

trou no IML/ RJ, em 30 de de
zembro de 1972, como des
conhecido. 

JOSÉ SILTON PINHEIRO 

Militante do 
PARTIDOCO
M UNIS TA 
BRASILEIRO 
REVOLUCIO
NÁ RI O 
(PCBR). 

Foi morto aos 24 anos de 
idade no Rio de Janeiro, jun
to com Fernando Augusto 
Valente Fonseca, Getúlio 
d ' Oliveira Cabral e José 
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Bartolomeu Rodrigues de 
Souza. Foi carbonizado den
tro de um Volkswagen, na 
rua Grajaú, nº 321 (Rio de 
Janeiro). 

No certidão de óbito de nº 
131 . 985 é dado como desco
nhecido. No verso há a se
gui11te frase manuscrita: "Ini
migo da Pátria (Terrorista)". 

Foi enterrado em 06 -de fe
vereiro de 1973, no Cemité
rio de Ricardo de Albu
querque (Rio de Janeiro) 
como indigente. 

JOSÉ BARTOLOMEU 
RODRIGUES DE SOUZA 

Militante do 
PARTIDO CO-

, MUNISTA BRA
SILEIRO REVO
LUCIONÁRIO 
(PCBR). 

José Barto
lomeu foi uma das vítimas 
do massacre em que também 
morreram Fernando Augus
to Valente Fonseca , José 
Silton Pinheiro Soares e Ge
túlio d' Olivéira Cabral. José 
Bartolomeu, juntamente com 
Getúlio e José Silton, tiveram 
seus corpos carbonizados. 

No verso de seu óbito, há 
uma frase manuscrita: "Inimi
go da Pátria (Terrorista)". foi 
enterrado como indigente no 
Cemitério de Ricardo de 
Albuquerque (RJ), em 06 de 
fevereiro de 1973. 

MARIA REGINA LOBO 
LEITE FIGUEIREDO 

Militante da VANGUARDA 
ARMADA REVOLUCIONÁRIA 
PALMARES (VAR-PALMARES). 

Maria Regina foi ferida 
quando a casa em que se en
contrava foi invadida por 
agentes do DOI-CODI/RJ, no 
dia 29 de março de 1972. Lí
gia Maria Salgado. Nóbrega 
e Maria Regina, juntamente 
com Antônio Marcos Pinto de 



Oliveira, foram presos, tor
turados e assassinados. 

RAIMUNDO GOLÇALVES 
FIGUEIREDO 

Milítante da 
VANGUARDA 
ARMADA RE
VOLUCIONÁ
RIA PALMARES 
(VAR-PALMA
RES). 

Tinha 33 anos de idade 
quando foi baleado ao sair 
de sua casa, no bairro de 
Sucupira, em Recife, por 
agentes do DOPS pernam
bucano, no dia 27 de abril 
de 1971. Segundo versão 
oficial da repressão, foi le
vado para o Hospital Pron
to Socorro, onde faleceu no 
dia seguinte. 

JOSÉ MANOEL DA SILVA 

Militante da 
VANGUARDA 
POPULAR RE
VOLUCIONÁ
RIA (VPR). 

Foi assas
sinado sob 

torturas pelo equipe do de
legado Sérgio Fleury, no dia 
OS de ,aneiro de 1973, no 
Massacre da Chácara São 
Bento. 

Em 19 de dezembro de 
1994, sua viúva, Genivalda 
Maria da Silva, exumou seus 
restos mortais. 

À época da morte de José 
Manoel, Genivalda também 
foi presa, torturada e estu
prada por soldados do Exér
cito. Ficou, então, sem co
ragem para reclamar o cor
po do marido. Só agora, 
com o apoio do Grupo Tor
tura Nunca Mais de Per
nambuco, ela tomou a ini
ciativa de exumar seus res
tos mortais e dar-lhe uma 
sepultura digna. 

SOLEDAD BARRET 
VIEDMA 

Militante da 
VANGUARDA 
POPULAR RE
VOLUCIONÁ
RIA (VPR). 

Foi assas-
sinada sob 

torturas no Massacre da 
Chácara São Bento, oco.~ri
do no dia 8 de janeiro de 
1973, pela equipe do dele
gado Sérgio Fleury. 

Juntamente com Soledad, 
que estava com 4 meses de 
gravidez, foram assassina
dos Pauline Reichstul, Eu
doido Gomes da Silva, Jar
bas Pereira Marques, José 
Manoel da Silva e Evaldo Luiz 
Ferreira. 

Os torturadores e assas
sinos crivaram de balas os 
cadáveres dos seis comba
tentes, jogaram várias gra
nadas na casa da referida 
chácara, com o objetivo de 
aparentar um violento tiro
teio, dizendo que lá se reali
zava um suposto congresso 
da VPR. Segundo a versão 
oficial, só Jarbas Pereira Mar
ques teria morrido no focal, 
sendo que os outros morre
ram em conseqüência dos 
ferimentos recebidos. 

Na realidade, todos foram 
presos pela equipe do dele
gado Sérgio Fleury, que os tor
turou até a . morte na própria 
chácara. 

As prisões e conseqüentes as
sassinatos foram fruto do tra
balho do informante infiltrado 
na VPR, ex-cabo Anselmo. 

EVALDO LUÍS FERREIRA 
DE SOUZA 

Militante da 
VANGUARDA 
POPULAR RE
VOLUCIONÁ
RIA (VPR). 

Foi preso e morto sob tor
turas, juntamente com outros 
companheiros, no ·dia 07 de 
janeiro de 1973, no Massacre 
da Chácara de São Bento. 

PAULINE PHILIPE 
REICHSTUL 

Militante da 
VANGUARDA 
POPULAR RE
VOLUCIONÁ
RIA (VPR). 

Assassina
da sob tortu
ras, aos 26 

anos, no Massacre da Chá
cara São Bento, município de 
Paulista, em Pernambuco, 
pela equipe do delegado Sér
gio Fleury, em 8 de janeiro de 
1973. 

RUY 
OSVALDO AGUIAR 
PFITZENREUTER 

Dirigente 
do PARTIDO 
OPERÁRIO 
REVOLUCJO
N Á RI O 
TROTSKISTA 
(PORT). 

Morto aos 30 anos, em São 
Paulo. 

Preso por agentes do 
DOI-CODI/SP no dia 14 de 
abril de 1972 e morto sob 
torturas nas dependências 
daquele órgão. 

Ruy, que fora enterrado no 
cemitério de Perus como in
digente, graças aos esforços 
de seu pai, acabou tendo 
seus restos mortais traslada
dos para o jazigo da famí
lia, em Santa Catarina. 

Declarações dos presos 
políticos Ayberê Ferreira de 
Sá e Almério Melquíades de 
Araújo, em Auditorias Mili
tares, à época, denunciaram 
os torturas e morte de Ruy 
no DOI-CODI/SP. 
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Medalha 

Chico Mendes 
de Resistência / 96 

A medalha Chico Mendes de Re
sistência foi criada em 1989 pelo 
Grupo Tortura Nunca Mais/RJ para 
agraciar anualmente os que tomba
ram ou se destacaram na luta con
tra as ditaduras militares, a tortura 
e a impunidade, nas lutas popula
res de resistência, na defesa dos Di
reitos Humanos e do direito dos 
povos e na luta contra a violência 
urbana e rural. 

O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ 
propôs, na criação da medalha, o 
nome de Chico Mendes, símbolo 
nacional e internacional das lutas 
em defesa do povo brasileiro. 

Poderão ser agraciadas pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito públi
co ou privado, reconhecidas oficial
mente ou não, nacionais ou inter-
nac1ona1s. 

A seleção é feita por uma co
missão, integrada por um represen
tante de cada uma das seguintes en
tidades: Grupo Tortura Nunca Mais/ 
RJ, OAB-RJ, Sindicato dos Bancários 
do RJ, Comissão Pastoral da .Terra/ 
RJ, Imagens da Terra, IBASE e Articu
lação do Solo Urbano. A Medalha 
Chico Mendes de Resistência tem se 
realizado há oito anos, sempre no 
dia 31 de março, como forma de 
lembrar os malefícios que o golpe 
militar de 1964 trouxe para nosso 
país. Este ano acontece no dia 01 de 
abril, no Clube da Engenharia, que 
nos últimos três anos tem dado gran
de apoio à realização deste evento. 

Os agraciados em 1989 foram: 
D. Paulo Evaristo Arns, Elizabeth 

Teixeira, Santo Dias, Sargento 
Raymundo Soares , Inês Etienne 
Romeu, Manoel Ferreira de Lima, 
G rupo de Madres y Familiares de 
Uruguayos Detenidos-Desapareci
dos, Sindicato de Xapuri, Sindicato 
dos Metalúrgicos de Volta Redonda 
e Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais de Cabo Frio. 

Em 1990 foram: 
Luís Carlos Prestes, Wilson Pinhei

ro, Eduardo Leite (Bacuri), Mário 
Alves, Maria Aparecida Rodrigues de 
Miranda (Cida de Unaí), D. Mauro 
Morelli, Fernando Ca rdena l, 
FEDEFAM, Conselho Nacional dos 
Seringueiros e Movimento Naciona\ 
dos Direitos Humanos. 

Em 1991 foram: 
Tito de Alencar Lima (Frei Tito), 

Antonieta Campos da Paz, Hélio 
Pellegrino, Apolônio de Carvalho, 
Comitê de Defesa da Revolução 
Cubana (COR-Cuba), Volmer Nas
cimento, Flávio Carvalho Molina, 
Prefeita Luísa Erundina, Paulo Stuart 
Wright e Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Brasiléia. 

Em 1992 foram: 
Francisco Vale, Agrupación de 

. Detenidos y Ejecutados Chilenos, 
Jana Moroni Barroso, D. Pedro 
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Casaldáliga , Padre Ricardo 
Rezende, José Gomes Teixeira, Mo
vimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra do Rio Grande do Sul, 
Francisco Lan, Barbosa Limq Sobri
nho e Grupo de Apoio Jurídico Po
pular do Recife. 

Em 1993 foram: 
David Capistrano, lvanete Tonin 

(a Nina), Caco Barcellos, Proieto 
Di reito Achado na Rua de lpatinga, 
Paulo César Botelho Massa, Equipe 
Argentina de Antropologia Forense, 
Ora. Nise da Silveira, D. Adriano 
Hipólito, Osni Pereira Duarte e Mães 
deAcari. 

Em 1994 foram: 
Carlos Marighela, Maurício 

Grabois, José Portírio de Souz.a, Pau
lo Freire, D. José Maria Pires, Co
missão Justiça e Paz da Arquidiocese 
de São Paulo, Maria Moraes Werneck 
de Castro, Povo Guarani-Kaiowá, 
Herbert José de Souza (Betinho) e 
Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra do Paraná. 

Em 1995 foram: 
Alceu Amoroso Lima (Tristão de 

Atoíde), Associação dos Juízes para 
a Democracia , Carlos Lamarca, 
Sonia Maria de Moraes Angel Jones, 
Elzita Santa Cruz de Oliveira, 
Epaminondas Rodrigues, Helena 
Greco, Mães da Cinelândia, Manu
el da Conceição e Padre Olinto 
Pegoraro. 



Para 1996, 
foram indicados: 

Ana Maria Nacinovic Corrêa 

, 

Morta política, assassinada pelos ór
gãos de repressão aos 25 anos de ida
de, em 14 de junho de 1972, na cidade 
de São Paulo por agentes do DOI-CODI/ 
SP. Era militante da Ação Libertadora Na
cional (ALN). Morreu, junto. com lúri 
Xavier Pereira e Marcos Nonato da Fon
seca, de forma cruel: foi assassinada 
covardemente. Após sua morte teve seu 
corpo jogado de um lado para o outro 
pelos seus assassinos. 

Após muitas gestões, sua família con
seguiu enterrar seu corpo. 

Lincoln Cordeiro Oest 
Morto político assassinado sob torturas 

em 21 de dezembro de 1972 no Rio de 
Janeiro. Era dirigente do Partido Comu
nista do Brasil (PC do B), tendo participa
do da insurreição armada de 1935. Foi 
Deputado Federal em 1946, sendo cas
sado em 1947. 

A partir do golpe de 1964 passou a 
viver na clandestinidade, tendo sido pre
so pelo DEOPS/SP em 1968, quando foi 
torturado e após 18 dias, colocado em 
liberdade. Foi preso novamente em 20 
de dezembro de 1972, por agentes do 
DOI-CODI/SP, quando foi morto sob vi
olentas torturas. 

A falsa versão oficial da repressão afir
mou que Lincoln foi morto em tiroteio ao 
resistir à prisão. 

Somente foi encontrado e reconhecido 
por sua filha, em 06 de janeiro de 1973, 
sendo sepu\tado pela fomília. 

Iara lavelberg 
Morta política que se suicidou - para 

não ser presa - em 20 cje agosto de 
1971, aos 27 anos de idade, na cidade 
de Salvador. 

Militante do Movimento Revolucionário 
8 de Outubro (MR-8), era psicóloga e pro
fessora da Universidade de SP. 

Na clandestinidade, foi companheira 
de Carlos Lamarca. Sua morte ocorreu 
no grande cerco que foi feito pela re
pressão para prender Lamarca, que se 
encontrava no interior da Bahia. O pré
dio onde se encontrava em Salvador foi 
cercado por agentes de diversos órgãos 
de segurança, numa verdadeira opera
ção de guerra. Iara, que já tinha sido 
localizada, para não ser presa e tortura
da, matou-se com um tiro na cabeça. 

Após muitas gestões, sua família con
seguiu enterrar seu corpo. 

L 

Zilda Xavier Pereira 
Militante política ligada, inicialmente, 

ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e, 
posteriormente, à Ação Libertadora Naci
onal (ALN). Com o golpe de 1964, sua 
família começou a ser perseguida. Foi pre
sa em 29 de janeiro de 1970 na cidade 
do Rio de Janeiro, sendo violentamente 
torturada e conseguindo fugir em 01 de 
maio de 1970. Partiu para o exterior, onde 
viveu na Itália e Cuba até 1979, quando, 
com a Anistia, retornou ao Brasil. 

Dois de seus filhos, Alex e luri Xavier 
Pereira foram mortos covardemente pelos 
órgãos da repressão. Ambos eram tam
bém militantes da ALN. Alex foi morto em 
circunstâncias ainda não esclarecidas, em 
20 de janeiro de 1972, na cidade de São 
Paulo, aos 22 anos de idade, por agentes 
do DOI-CODI/SP. 

luri, o outro filho, foi também covar
demente assassinado por agentes do 
DOI-CODI/SP, tendo sido morto junto 
com Ana Maria Nacinovic Corrêa e Mar
cos Nonato da Fonseca, em 14 de junho 
de 1972, na cidade de São Paulo, aos 
33 anos de idade. 

Ambos, Alex e luri, foram enterrados 
pela repressão como indigentes, sob no
mes falsos no Cemitério de Perus (São 
Paulo). Somente em novembro de 1980, 
seus restos mortais foram transladados 
para o Rio de Janeiro, onde foram enter
rados por sua família. 

Também o genro de Zilda, o dirigente da 
ALN, Arnaldo Cardoso Rocha, foi assassina
do, aos 25 anos de idade, em 15 de março de 
1973, na cidade de São Fbulo, por agentes do 
DOI-CODI/SP. Casado com Iara Xavier Perei
ra, filha de Zilda e também militante da ALN, 
Arnaldo foi morto covardemente em uma em
boscada. Seu filho com Iara e neto de Zilda, 
nascido após sua morte, em 1973, Arnaldo 
Xavier Cardoso Rocha, também teve uma 
morte trágica: faleceu em 1994, aos 20 anos 
de idade em um desastre de automóvel. 

Sua filha Iara, hoje, tem se destacado 
pelo trabalho realizado junto à Comissão 
do Ministério de Justiça que trata da ques
tão dos mortos e desaparecidos políticos. 

D. Valdir Calheiros 
Bispo de Volta Redonda, desde os 

anos 60 participou ativamente dos mo
vimentos sociais de sua região. Nos 
anos 70, durante o período da ditadu
ra militar, teve uma destacada atua
ção, denunciando as torturas e aco
lhendo muitos perseguidos políticos. 
Vários de seus assessores e pessoas a 
ele ligadas foram presas pelos órgãos 
de repressão. Ainda em 1970 e du
rante os anos 80 esteve ligado aos 
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movimentos de bairros e aos 
metalúrgicos da Companhia Siderúr
gica Nacional de sua Cidade, apoian
do suas lutas e reivindicações. Foi fi
gura importante, com seu apoio, no 
surgimento e fortalecimento das Co
munidades Eclesiais de Base e de mui
tos outros movimentos sociais que, 
ainda hoje, clamam por justiça e 
igualdade social. 

Quando houve a invasão da Companhia 
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda pe
las forças do exército, em 1989, D. Valdir 
foi uma importante trincheira de denúncia 
contra as arbitrariedades cometidas que 
culminaram com a morte de três operários. 

Ainda hoje se destaca no apoio e 
engajamento às lutas dos marginalizados: 
os sem teto, sem terra e todos aqueles que 
continuam sendo massacrados pela injus
ta distribuição de riquezas em nosso país. 

Jorge Luiz Careli 
Funcionário da Fundação Oswaldo 

Cruz, no Rio de Janeiro, foi preso em 1 O 
de agosto de 1993 e até hoje encontra-se 
desaparecido. 

Careli foi seqüestrado na Favela da 
Varginha, no Rio de Janeiro, pela equipe 
da Divisão Anti-Seqüestro (DAS), chefia
da à época pelo delegado Hélio Vígio. 

Segunda depoimentos dados por 
agentes da própria DAS, Careli foi 
"confundido com um seqüestrador" e 
preso pelo inspetor Plácido de Souza 
Neto - braço direito de Hélio Vígio - e 
por um alcagüete conhecido como Tar
taruga Ninja. Após ser barbaramente 
torturado nas dependências da Divisão 
Anti-Seqüestro - há uma testemunha de 
suas torturas - foi queimado com ga
solina. 

Desde seu desaparecimento, a 
combativa Associação de Funcionári
os da Fundação Oswaldo Cruz 
(ASFOC) tem denunciado o fato, pro
movendo passeatas e atos de repúdio, 
exigindo providências sobre o caso. O 
GTNM/RJ aliou-se a esta luta e denun
ciou o Caso Careli a entidades Nacio
nais e Internacionais de Direitos Hu
manos. A Anistia Internacional tomou 
para si o desaparecimento de Careli e 
foram enviadas cerca de 800 cartas de 
todo o mundo às autoridades cariocas, 
chamando pelo esclarecimento do 
fato. 

Até hoje, nada foi trazido à luz. Careli 
continua desaparecido! 

Human Rights Watch/ Americas 
Esta entidade intern.acional de Direitos 

Humanos, atualmente com sede em Wa-

• 
shington, era a antiga Americas Watch que 
fazia parte da Rights Watch. 

Desde 1987 tem se destacado internaci
onalmente nas denúncias de torturas e as
sassinatos que ocorrem no Brasil. Vários 
dossiês sobre nosso país têm sido organiza
dos por esta entidade, como "Abuso Policial 
no Brasil: Execuções Sumárias e Tortura em 
São Paulo e no Rio de Janeiro", de novem
bro/87; ''Violência Policial Urbana no Bra
sil: Mortes e Tortura pela Polícia em São Paulo 
e no Rio de Janeiro nos Últimos Cinco Anos, 
1 98 7 -1992", de maio/93; "Os Massacres 
da Candelária e Vigário Geral: a necessida
de urgente de policiar a Polícia Brasileira", 
de novembro/93; "Justiça Final: Polícia e Es
quadrão da Morte Assassinam Adolescen
tes no Brasil", de fevereiro/94 e ''Violência x 
Violência: Violações dos Direitos Humanos 
e Criminalidade no Rio de Janeiro", de fe
vereiro/95, dentre outros. 

Desde janeiro de 1995, a Human Rights 
Watch/ Americas tem um escritório no Rio 
de Janeiro para assuntos relativos à viola
ção de Direitos Humanos no Brasil e Amé
rica Latina. Seu coordenador, James 
Cavallaro, à época, acompanhou ativa
mente as arbitrariedades ocorridas durante 
as "Operações Rio l e 2", denunciando 
as barbáries cometidas. 

Esta entidade tem sido, portanto, uma 
importante aliada na luta pelos Direitos 
Humanos no Brasil hoje e, em especial, 
pelo total esdarecimento das mortes e 
desaparecimentos ocorridos durante o 
período da ditadura militar. 

Luís Fernando Veríssimo 
Escritor, ensaísta e cartunista, tem, com 

humor ferino, às vezes mesmo cáustico e 
sem esconder a indignação, denunciado 
as violências cometidas no cotidiano da 
vida brasileira. Quando o colunismo pofí
tico e mesmo a crítica artística e da cultura 
em geral parecem adormecer, lânguidas, · 
à sombra do poder e mesmo quanto al
guns que foram dos mais combat97os to
leram o exemplo vindo de cima, do mais 
alto mandatário da nação, aceitando o 
ideário e as práticas neo-liberais e o desâ
nimo parece se instalar em alguns dos 
poucos que ainda resistem, algumas trin
cheiras ainda restam. Podemos abrir o 
jornal e um sopro de alento nos atinge, 
nos revigora e nos dá força para continu
ar ao lermos uma límpida e bem-humo
rada crônica de Veríssimo. 

Quem mais poderia tratar o tema dos 
mortos e desaparecidos polític9s durante a 
ditadura militar, com leveza, característica 
da mistura de humor e seriedade com o 
que foz, sem perder no entanto a pro~n
didade e precisão que o assunto requer? 

• 
Como, por exemplo, quando escreve, em 
crônica no Jornal do Brasil de 11/07 /95: 
" ... Uma satisfação às famílias dos desa
parecidos na nossa guerra suja certamen
te estaria na agenda de prioridades de 
Fernando Henrique Cardoso se tivesse sido 
eleito ... A União deve, sim, dinheiro a 
quem prejudicou profissionalmente, deve 
compensação aos parentes de quem ma
tou e deve informações à História, como 
as que, aos poucos começam a ser dados 
na Argentina e no Chile ... Por todas estas, 
acho que se deve pedir urgentemente, um 
teste de DNA no atual ocupante do Planal
to.Trata-se, obviamente, de um impostor". 

E mais contundentemente ainda, más 
sem perder o toque de classe e de humor: 
"As pessoas que nos advertem contra "re
moer" o passado, tratam o passado como 
lixo. Mexer no passado só traz maus chei
ros e coisas inúteis. O passado é o presen
te metabolizado e deixado para trás como 
resto, se tivéssemos o bom senso de ou
tras espécies o enterraría.mos ... O que não 
desaparece, paradoxalment~, são os de
saparecidos. Esses deixaram mães, viúvas, 
filhos, parentes e amigos inconformados, 
que querem não vingança mas um corpo 
com valor legal e um túmulo identificável. 
Acima de tudo, que os que morreram não 
sejam arrolados como lixo, no qual não 
se deve mexer por uma noção peculiar de 
polidez. Numa entrevista à TALVEZ no RS, 
Éfe Agá disse que queria me ver no seu 
lugar para tratar do assunto dos desapa
recidos, já que não existem documentos, 
indícios ou provas nas Forças Armadas ou 
em qualquer outro órgão do governo so
bre eles. O presidente usou uma figura de 
retórica, não é verdade que gostaria de 
me ver em seu lugar ... Só tem uma coisa, 
presidente, indícios sobre os desapareci
dos existem muitos e a falta de documen
tos e provas é que pede uma determina
ção executiva. Com documentos e provas, 
até eu." (JB, 18/07 /95). 

Diolinda Alves de Souza 
Líder do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra na região de Sandovalina, 
no Pontal do Fbranapanema (SP), junto com 
seu marido José Rainha Júnior. Em outu
bro de 1995, iniciaram a ocupação de 
algumas áreas improdutivas na região do 
extremo leste de São Paulo, como forma 
de pressionar o govêrno a assentar milha
res de famílias que buscam ter um pedaço 
de terra para sobreviver. 

Ainda em início de outubro passado, 
Diolinda passou a ocupar a Coordenação 
Interina do MST no Pontal do Para
napanema, quando José Rainha e ou
tros 15 membros da Coordenação come-
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çaram a ser sistematicamente perseguidos. 
Esta mulher de 25 anos, mãe de uma cri
ança de 2 anos, passou a liderar um gru
po de mais de 800 sem terra e a negociar 
com a Polícia Militar da região. 

No Movimento dos Sem Terra desde 
1985, Diolinda é de família camponesa e 
militou em Comunidades Eclesiais de Base. 

Por sua liderança, foi presa em 30 de 
outubro de 1995, junto com dois outros 
companheiros, por "crimes de desobedi
ência, receptação de armas da Polícia 
Militar e formação de quadrilha". Liberta
dos em 16 de novembro de 1995 por for
te pressão nacional e internacional, 
Diolinda foi novamente presa com outros 
três companheiros, sob as mesmas acu
sações, em 25 de janeiro último. Foram 
libertados, pelos fortes clamores nacionais 
e internacionais. 

Timor Oriental 
Timor é uma pequena ilha próxima à 

Austrália que se tornou colônia portuguesa 
• em 1702. Na li Guerra Mundial foi ocupa
da pelos japoneses e, em 1949, Timor Oci
dental tornou-se parte da República da 
Indonésia. A região oriental continuou sob 
o domínio português até 197 4, quando se 
organizou mais intensamente o movimento 
de independência. Havia dois grandes gru
pos que lutavam pela independência de 
Timor Oriental: a União Democrática do 
Timor (UDT) e a Frente Revolucionária Por 
Um Timor Independente (FRETILIN). 

Por influência dos militares indonésios 
alguns líderes da UDT tentaram dar um 
golpe de Estado em 1975. Logo a se
guir, a FRETILIN declarou a independên
cia, crjando a República Democrática 
do Timor Oriental. Diante desta resis
tência, as forças armadas da Indonésia 
invadiram e ocuparam o país provocan
do matanças indiscriminadas, saques e 
estupros, quando cerca de 60.000 
timorinos foram mortos. 

A luta de resistência continuou nos 
anos seguintes com o massacre da po
pulação do Timor pelos militares indo
nésios. Em 1979, a FRETILIN foi quase 
destruída com a prisão e morte de mui
tos de seus líderes, mas duramente se 
reorganizou e prosseguiu na luta, en
frentando o poderio indonésio. Até hoje 
esta organização está à frente da oposi
ção ao regime ditatorial imposto. O bis
po de DIU (cidade de Timor Oriental), 
CARLOS XIMENES BELO, tem realizado 
um incansável trabalho de denúncia in
ternacional contra as torturas, os assas
sinatos, os desaparecimentos e os vio
lentos massacres que continuam ocor
rendo em Timor Oriental. 



I.; 

Projeto Clínico-Grupal TNM/RJ 
RETROSPECTIVA 95 

O projeto clínico TNM completou, 
em 1995, quatro anos de atividades 
e vem atendendo, gratuitamente, pes
soas atingidas direta ou indiretamen
te pela tortura institucionalizada. 

Este trabalho vem sendo subven
cionado, desde 1991, pela ONU e, 
no último ano, também pela Comu
nidade Européia, o que permitiu uma 
ampliação significativa do número de 
atendimentos. 

Neste momento, o GTNM/RJ 
aguarda resposta das duas entidades 
acima citadas sobre os pedidos de fi
nanciamento para 1996. As novas 
inscrições estão temporariamente 
encerradas e, quando reabertas, po
derão ser feitas diretamente pelos in
teressados junto aos coordenadores 
e/ou membros da equipe clínica nas 
plenárias de segundas-feiras, na sede 
doGTNM/RJ. 

Os serviços abrangem psico
terapias grupais e individuais, consul
tas psiquiátricas e reabilitação física 
e social. 

Em seus quatro anos de existên
cia, o Projeto clínico continua sendo 
pioneiro no Brasil. Constitui-se em um 
movimento produtor de prática 
clínica voltada para os direitos 
humanos. Sua gerência é realizada 
por todos os membros da equipe, em 
consonância com os princípios do 
GTNM/RJ, cuja diretoria administra os 
recursos financeiros. A escolha deste 
modo de funcionamento - pressupos
to de uma fundação - busca mobili
dade e baixo custo, permitindo a pos
sibilidade de ampliação do número 
de consultas. Todos os atendimentos 
são realizados em consultórios cedi
dos pelos membros da equipe clíni
ca. E importante que, se os critérios · 
de encaminhamento e o direito 
de inscrição são voltados somente 
para as pessoas que tenham vi~ 
vido direta ou indiretamente a ex
periência da violência, por outro 

lado o projeto não se constitui em 
uma clínica espeáalizada que traba
lha exclusivamente com os efeitos da 
violênàa. A equipe clínica considera 
que os trabalhos realizados têm cri
térios éticos e teóricos que, sem dúvi
da, incluem a análise das produções 
de violência, mas também se esten
dem a toda história cotidiana. Bus
ca-se uma prática clínica distinta das 
que se apoiam em uma perspectiva 
conservadora e evita-se qualquer ca
racterização que possa estigmatizar 
os traba_lhos. 

A proposta da equipe clínica 
TNM/RJ inclui - o que tem sido ob
jeto de permanentes estudos - uma 
abordagem analítico voltada para 
a visibilidade das relações de po
der existentes no âmbito social, vi
sando a potencialização do pen
samento, dos afetos e da ação. 

Além dos atendimentos e inici
ativas ligados ao Projeto e ao 
GTNM/RJ, os membros da equipe 
clínica desenvolvem há longo tem
po outras atividades profissionais, 
quer sejam clínicas, em unidades 
da rede pública e privada, quer 
educacionais, em universidades, 
bem como participam das lutas de 
v6rios movimentos sociais. Esta 
diversificada inserção tem sido um 
aspecto considerado essencial no 
processo formativo permanente da 
equipe, que é constituída pelas psi
cólogas: Heliana C. Rodrigues, 
Janne C. Mourão, Maria Beatriz Sá 
Leitão, Regina Benevides de Bar
ros, Vera Vital Brasil e pela médica 
psicoterapeuta Tania Ko/ker. A equi
pe conta, a partir de 95, com a 
participação dos psicólogos clíni
cos Sonia Francisco e Raimundo 
Reis - que também atuam em rea
bilitação social - e dos psiquiatras 
Ana Rocha e Francisco Cami·nha, 
entre outros. A reabilitação física é 
realizada por Moema F. Neves e 

Denise Graça Melo. A co-coorde
nação é de Cecília Coimbra, psi
cóloga é Flora Abreu, socióloga. 

Em 1995, além de realizar os 
atendimentos clínicos - o que consti
tui a parte remunerada do trabalho -
a equipe participou de diversas ativi
dades voluntárias: reuniões adminis
trativas do Projeto com a diretoria do 
GTNM/RJ, reuniões quinzenais de 
estudos e elaboração de textos teóri
co-clínicos, pedidos de subsídios, re
latórios e correspondência com enti
dades internacionais congêneres· e 
esteve presente, em sistema de rodí
zio, nas reuniões plenárias e nas ati
vidades do GTNM/RJ. 

Além destas atividades regulares 
a equipe participou de palestras so
bre temas relacionados ao Projeto 
em mesas redondas, simpósios e 
conferências nas universidades Fe
deral Fluminense, Federal do Rio de 
Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro 
e Rotary Club. No âmbito internaci
onal .apresentou trabalhos no sim
pósio "Caring for Survivors of Tortu
re: Challenger for the medical and 
Health Professions" na África do Sul, 
a convite e subsidiada pelo RCT/ 
IRCT; tem quatro trabalhos aprova
dos para o Congresso Mundial da 
Federação Mund.ial de Saúde Men
tal na Irlanda e, no final de 1994, 
esteve representada nas Filipinas, na 
IV Conferência Internacional de Cen
tros, Instituições e Profissionais que 
Trabalham com Vítimas da Violên
cia, a convite da Sociedade Interna
cional para a Saúde e Direitos Hu
manos. Manteve, ainda, encontro 
com representantes de entidades, tais 
como a Anistia Internacional e o RCT/ 
IRCT da Dinamarca. 

Em 1996, o Projeto Clínico TNM/ 
RJ pretende manter as atividades re
gulares, ampliar os atendimentos clí
nicos grupais, editar um livro base
ado na experiência do Projeto e se 

dedicar a contatos e intervenções jun
to a comunidades, especialmente no 
que diz respeito à formação dos pro
fissionais de saúde. Estas metas têm 
sido pensadas, como uma contribui
ção a uma intervenção em larga es
cala, onde as práticas de saúde pos
sam se constituir apoiadas no prin
cípio da solidariedade, dos direitos 
humanos, do direito ao prazer de vi
ver e contra o individualismo, autori
tarismo e violência. 

O atual panorama político brasi
leiro se caracteriza pelas denúncias 
de diferentes tipos e por um balan
ço ético que promove algumas re
velações importantes sobre as vio
lências passadas e atuais, que con
figuram evidentes violações aos Di
reitos Humanos. Entretanto, a pro
dução de silêncio e a negação de 
diversas dessas violações, também 
são mantidas. A recente "Operação 
Rio", o limitado projeto do governo 
sobre a questão dos mortos e desa
parecidos, os laudos falsos de mé
dicos legistas, as violências 
institucionalizadas de toda ordem e 
a perda por morte natural de com
panheiros que sofreram violências 
sem que o quadro de silêncio tenha 
sido rompido, entre outros fatos, fa
zem com que um jogo sinistro entre 
passado e presente se perpetue na 
produção do sofrimento. A propos
ta perversa de-algumas autoridades 
em "virar a página da história", isto 
é, silenciar e negar as violências, 
continua sendo o principal fator, tanto 
de incentivo a novas violências, como 
de manutenção dos efeitos de vio
lências vividas. 

Essas situações, que criam uma 
demanda virtual da demanda te
rapêutica, se constituem em perma
nente desafio, que o Projeto 
Clinico- Grupal TNM trata de, no 
âmbito clínico, e, na medida de 
suas possibilidades, enfrentar. 

·------------------------------------------~-------· 1 

A_ 
GRUPO TORTURA NUNCA MAIS/RJ 
Rua General Polidoro, 238/ sobreloja - Tel./Fax: 286-8762 
Cep: 22280-000 - Botafogo - RJ 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

mo dc.Jm1cil'o, 19 dcí\·fan;:o de 1996 

< '11rns Comp1mhcin,s d•l MNDIJ: 

At•ús a n~afü:ação do tÃ Encontro Nadonai de Direfü,~ Unm~nos, 

on,nido C'm Un1sífü1, de 29.02 1t 03.03 ;t~ssm!os, do qmd pm1idpnrnm re;m:scnhmtes de 

4 entidades de nosso estndo. foz-se nernssn1io um momento de rcpnsse, ao rnu_junlo ,Ins 

entidades de dh-citos humanos. dos rcsultmtos de tal cncontrn, hem como. fie discussão 

dos dcsdobrnment.os do mesmo. 

De out.-o lado, o .l\1.N"DH no estmto 4lo R.J precisa discntil· e definir 

s•~n plm1cjnrnento parn o ~no de 1996, bem rnmo a stm cstn hm1 inte1nn. nJt"•m dt) o•!tras 

'luesHíes que est.eja111 1,asando 1,elo din-a-dia das entidades filiadas e. em g_t!ral, da iuta 

pelos direitos hmnnnos. 

Nesse sentido, estamos convoc,mdo a 1uimeirn 1·c1miílo cstadnal do 

.MNDH de 1996, a qual scr{i realizada dia 30/ 03 próximo (Si1bado), da!i 15 às 18 horas, 

no Sindicato dos Químicos de Duque de Caxias. sita à Rua T1úuti n!!-Fl3. hnin:o 25 de 

Agosto. com a seguinte pautn: 

15;00 hs - ;\he1turn e Ap1·cscntnção 

15:1~ hs - Jníoi1ucs e discussílo sobre o JX Encontro Nacional do 1\-JNDH 

11,: l5 hs - Disrnssílo e delihc1·nçfio subre estrutura do MNDH no estado do lU 

l7:00 hs - Discussão e deliberação do 1,hme.imnc11to/96, com lmse n~s 

ddfüe1·~,·ões do íaltimo Encontrn do Rcgiom1l Leste 1 

18:00 hs - Jnfo1mes füuús e euccnamcnlo . 

Partidpc desta rc1mião. e convoque ontrns cntichuJcs idcntific,uJas 

com a luta J•clos dieit.os lumumos. para (!Ue 1996 seja um ano de avanços e de comp,istas. 

pi Coordemt\·fio Estadunl do l\'lDNll 

(em tempo) m:esso ao local do cnrontrn: no Centro de Caxias, pass:mdo-sc pela 1~rnça 

Roberto Silveira. onde ficn o Fonun e a antie.n P 1·efcitura. seguit- ,,ela Rua Comlc de 

l.'orto Alegre; no 'li! ponto de ônibus a1~lls n 1mtça fica o {Tuznmcut,1 com 11 Run Tuiuti, 

loc~I •h• rennH\o. O melhor ponto •le referênd.t é a Tlf.Llt:.R.J, que fim cm fnmt.e :10 

cruzmnento. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

PROPOSTA DE NOVA ESTRUTURA NACIONAL 

1 N;rte 1 ~ !Leste I 1 !Leste II 1 !Nordeste! lcentro-Oestel !sul I 

!Encontro/Assembléia Nacional! ~ 3 em 3 anos 

I Conselho Nacional 1 *Com 8 Conselheiros 
• 2 Reuniões Anuais 

lsuI 11! 

* Fwições Executivas exercidas por eles ou 
por pessoas por eles delegadas. Os 
Conselheiros irão escolher as pessoas que 
irão executar as atribuições dos mesmos, e 
esta escolha será referendada pela 
Assembléia Nacional. 
• Recomendação aos Regionais para que o 
mandato dos Conselheiros tenha igual 
periodo, ou seja 3 anos . 

1 Executiva Nacional 1 • 3 Conselhe_iros escollúdos pelo próprio 
~------~- Conselho Nacional. 

• 2 liberados sendo 1 em Brasília ( caso 
seja impossível para o Conselheiro 
escollúdo mudar-se para Brasília, o 
Conselho poderá escolher outro membro 
do próprio Conselho ou de fora do 
:MNDH). 
• Fwições/papel: representação política, 
gestão dos Programas Nacionais, 
administração financeira ( orçamento, 
projetos, pessoal etc). 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000- 5° Andar - Sala 507 - Fone: 001005561-225-3337-Fax: 001005561-225-7157 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Programas Nacionais: 
1 - Justiça e Segurança Pública 
2 - Politicas Públicas 
3 - Formação e Comunicação 

* Papel/funções executivas não serão exercidas necessariamente 
pelos Conselheiros, que poderão delegá-las a outras pessoas 
definidas pelo próprio Conselho. 
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M·l\l·D·~I 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Hio de ,Jnncirn, 19 de Março de 1996 

<.'iwos Cnm1Hmhcin~s do l\1lNDH: 

111u•s a reafü;a~ão do TX: Em:onfro Nadonai de Direitos Ummmos, 

ornnido cm Brnsífüt, de 29.02 a 03.03 pímmdos, do flual pmiiciparam reprcsC'nlm1tcs de 

4 entidades de nosso estado, fa,;-se ncccssá,·io um mome11to de repasse, no ron_junto das 

cntidmJes de dkc.itos humanos. dos n:-sulJ:~dos rlc tal encontro, bem como. de rlisrn:ssão 

dos dcsdobrnmcntos do mesmo. 

Vc outt·o lado, o .MJ'{DH no eslmlo do R.J {IH~dsa cfücntk e dcfinit-

'-Nl phmejnm~nto p~rn o 11110 de 1996, bem rnmo a s,m cstrnhm1 interna. oli·m (1~ 01,1rr1s 

'luestiies ,,ue cstejmn 1,n1sando pelo diu-a-dia das cntidmics filiadas e, cm f!Cntl, da luta 

pelos direitos hmmmos. 

Nesse senüdo, estamos convoc,mdo a p1imeil:a 1·cuniilo estadual do 

MNDH de 1996. a <11rnl será realizada dfa 30/03 próximo (Sábado), das 15 f s 13 horns, 

no Síndicato dos Químicos de Duqne de Caxias. sita à Run Tuiuti nº-·f 13. haino 15 de 

.\gosto, com a seguinte pauta: 

15:00 hs - i\bc1iun1 e Aprcsc11tação 

15:15 hs - Infoi1nes e discussão sohrc o IX Ji:.ncontro Nãcion:,l do MNDH 

1~: 1.5 hs - l)i~russí\o e delihernçfio sobre ~strut.nrn do M.Nl)H no est~•lo do lU 

17:00 hs - Discussão e deliberação do llhme_jamento/96, mm hnse n~s 

delil.1ern\·õcs do írltimo Encontro do Rcgiomtl L~ste 1 

18:00 hs - Jnfonncs finrus e e11cen.•;1mcnlo . 

Pmiidpc desta reuni:"lo, e convoque outrns entidades idcntificmtas 

mm a lnta pelos dicit.m: humanos. pnn1 {JUC 1996 seja um ano de avanços e de cmup1istas. 

pi Coordennção Estfldnnl do J\IIDN11 

{em tempo) arcsso ao local do encontro: no Centro de Ca.xias, passando-se i>cla Pra\'ª 

Rohetio Sil"·cira. onde fica o Fornm e a anti1rn P1·efeitnni, seinil- pela Rna Comlc de 

1•mto Alegre; no 2.Q. 1,out.o de ônibus apús n jirm;a fica o crnznmcuto com a Rua Tniuti, 

loc~d da renuião. O melhor pont:o 1le refcrê11dn é a TELltRJ, que fica cm frente :,o 

cnumnento. 
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IpEJLlÇ. ÕES SOBRE O RELATÓRIO DO PROCESSO AV ALIATIVO 

· :~-M'.NDH, APRESENTADO NO IX ENCONTRO NACIONAL 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Foi solicitado de cada Conselheiro Nacional, na reunião do Conselho de 

03.03.96. que fizesse wna aná.liseiapreciação final do docwnento apresentado pela equipe 

responsável pelo processo avaliativo. Nesta linha, diria, inicialmente, que o documento é 

muito bom. enquanto um "espelho" de todas as questões que perpassam as discussões 

internas ao l\1NDH sobre seus rumos, dificuldades, avanços, etc. Acho de suma importância 

o envio do documento a todas as entidades oficialmente filiadas. garantindo o mais amplo 

acesso às informações nele contidas, o que contribuirá, inclusive, para demonstrar 

claramente a disposição do MN"DH em enfrentar as questões que o tem afligido. 

Trê-s pequenos reparos formais a respeito do documento. 1) A frase de 

epigrafe escolhida é wn tanto obscura para o leitor - que desconhece o contexto da entrevista 

::-m que a mesma foi colhida 2) A lista de "personalidades externas ao .lv.fNDH" 

entrevistadas. que. segw1do dito à. página 4. estai-ia ao final do texto. em verdade não se 

e-m~ontra, devendo ser incluída por ocasião da versão final do relatório. 3) O capítulo 5 do 

relatório. o mais longo e impo11ante do mesmo. deveria.. afim de facilitar ao leitor localizar

se no texto, ter seus subitens devidamente numerados; além disso, em sua apresentação, 

devei-ia ser deixado mais clm·o que tais subitens con-espondem à. essência do processo 

avaliativo, aos termos do questionário enviado aos regionais ( devemos considerar que o 

texto será. consultado. agora e no futuro. por muitas pessoas que não participm"81n desta 

avaliação que estamos concluindo). 

Qum1to a substfincia do relatório. a mesma apresenta diversas propostas. 

pistas e indicativos de ação para o 1\.1NDH, bem como desafios a serem 

superados/enfrentados. Isto tanto a nível nacional como regional. Assim. como já. foi dito 

SCN _ Quadra 06- Bloco "A"_ Ed. Venâncio 3000- 5º Andar - Sala 507 - Fone: ODI 005561-225-3337-Fax: 001005561-225-7157 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

dw·ante o IX Encontro, o processo de avaliação não tenninou ( e não termina nunca, pois 

deve ser al_go processual na vida de qualquer movimento socal), e, portanto, os produtos 

desta avaliação deverão ser traball1ados e considerados tanto pelo Conselho Nacional -

especificamente em sua presente tarefa de elaborar um Plano de Trabalho para o próximo 

triênio -, como pelos Regionais através de suas instâncias - contando com o necessário 

estímulo do Conselho Nacional que, a julgar pelo relatório, deverá buscar uma relação mais 

interativa com os Rgiooais, dialogando, se dfrigindo, provocando, colocando questões aos 

mesmos, e vice-versa 

No sentido apontado acinla, goEi1aria de sublinhar/enfatizar algumas 

questões presentes no relatório, que consideraria como necessidades prioritárias do MNDH: 

• trabalhar o seu "Programa-Eixo ", o "ponto forte de convergência", aquele onde 

"podemos contnbuir mais", ou seja, a nossa "especificídtufe ou especialidade ''.. 

"o nosso espaço de excelência", reafinnador de nossa identidade e legitimidade 

(os grifos são palavras do próprio relatório). Neste sentido, o Regional Nordeste 

apresentou proposta lapidar na plenária final do encontro, a qual deve ser retomada, 

tendo-se apenas o cuidado ressaltado na página 20: será necessário 

especificar/ampliar a compreensão de como se identificará de que forma a questão 

da violência se expressa nas diferentes linhas de trabalho eleitas pelos grupos e 

regionais, bem como a própria concepção que temos a respeito de JUE,'tiça e 

Segurança PúbJí ca, para que esta proposta ganhe consistência. 

• trabalhar a tensão existente entre investimeno na mobilização/organização popular 

ou na ocupação/utilização de espaços institucionais, esboçando algum tipo de 

diretriz. 225-7157 
º 07 - Fone· ODl005561-225-3337- Fax: DOI005561 -"A" - Ed Venâncio 3000 - 5 Andar - Sala 5 .. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

• no tocante ao orçamento: retirar recursos de atividades que não tem demonstrado 

resultados - como reuniões do Conselho e Sede Nacional - priorizando recursos 

para o Secretariado Nacional. 

• ''redescobrir o papei politico-institucionai da sede em Brasília" (cópia lteral de 

páginas 13 e 21). 

• posicionar-se formahnente a respeito do Plano Nacional de Direitos Humanos . 

• criar mecanismos de sistematização dos resultados, avanços, conquii:,1as obtidas nas 

lutas. 

• utilizar-se de Carnpanhas Nacionais como instrumento/mecanismo de aglutinação 

de ações. 

• a respeito da agilização da comwlicação: resgatar-se tmgestão das tele

coníerências, já apontada há um ano na reunião do coletivo de Criança e 

Adolescente no RJ ( consultar o respectivo relatório). 

• em relação à proposta de formação de equipes de advogados: aproveitar a 

experiência do regional Sul-2, que promove encontros anuais de agentes jurídicos 

ligados ao MNDH. 
•J 

• em relação ao desafio nQ 1, apresentado por Denui (como desenvolver ações 

mlitárias a nível nacional, sem ferir o :federalismo que caracteriza o MNDH) : a 

fonnação de Coletivos Nacionais pode ser uma boa re&4Posta. Tal propo&1a, idêntica 

em sua essência à de fonnação de Grupos de Trabalho ou Cdma.ras Setoriais, foi 

em parte desenvolvida pelo Programa de Políticas Públicas no biênio 94-95. 

Temos embriões destes organismos nos próprios pmticipantes das oficinas 

temáticas ocot,idas no IX Et1contt·o das guais semore saem orooosta.s de aue 
SCN - Quadra 06- Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000- 5° Andar - Sala 5Õ7 - Fone 00100556f-225-3337-Fhx: ODI005561-22B'-7157 
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M·N ·D ·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMINQSgrllpo mantenha contatos, volte a se encontrar, etc. 

Em suma, tratam-se, os itens acima, de acentos que coloco em alguns 

fragmentos do relatório, propondo, de um lado, que sejam adendados ao mesmo, e, de outro, 

que sejam aproveitados/considerados pelo Conselho Nacional, na elaboração do plano de 

trabalho 96-98, entre as queE.1ões emergenciais. 

ALEX FERREIRA MAGALHÃES 

CONSELHEIRO NACIONAL- REGIONAL LESTE 1 
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Mortos e Desaparecidos - li 

MASSACRE DA 

CHÁCARA SÃO BENTO 

Gilney Viana 
(PT-MT) 

Brasília, 29 de fevereiro de 1996 
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A anistia aos mortos e desaparecidos não pode 
reproduzir a exclusão da anistia aos vivos, 
eternizando feridas que nunca cicatrizam. 



• 

•· 

Senhor Presidente, 

Senhoras e senhores deputados. 

Em memória de seis combatentes da 
democracia: Soledad Barrett Viedma, Pauline 
Philippe Reichstul, Eudaldo Gomes da Silva, 
Jarbas Pereira Marques, José Manoel da Silva e 
Evaldo Luiz Ferreira de Souza. 

A Comissão Especial constituída pela Lei 9.140/95, visando 

reparar moralmente os militantes políticos mortos e 

desaparecidos durante o regime militar e, materialmente, seus 

familiares, está analisando os casos dos militantes da 

Vanguarda Popular Revolucionária - VPR, acima referidos, 

_todos eles presos, torturados e assassinados pelos D01-CODI no 

episódio conhecido como "Massacre da Chácara São Bento", 

tendo já sido reconhecida, nos termos desta lei, a 

responsabilidade do Estado pela morte de Jarbas Pereira 

Marques, na reunião do dia 08/02/96. 



Os processos referentes aos outros cinco militantes serão 

examinados nas próximas reuniões da Comissão Especial e, nós 

esperamos, deverão ser igualmente reconhecidos como 

beneficiários dessa lei, dada a estreita conexão entre uns e 

outros e a unicidade do ato repressivo que os manteve ~ob 

vigilância e virtual controle, prisão e guarda, tortura e f: 
execução. 

Nós sobreviventes da resistência armada e também das 
' 

torturas e prisões do regime militar, bem sabemos que a Lei 

9.140 é limitada em seu conceito de reparo histórico e em sua 

abrangência. Ainda assim, a Comissão Especial, ouvindo a 

~onsciência nacional e explorando a possibilidade aberta pela 

lei, pode e deve reconhecer todos os militantes mortos e 

desaparecidos por motivos políticos durante o regime militar. 

A lei da anistia (6.683/79), que baliza a lei do 

reconhecimento dos mortos e desaparecidos (9. 140/95), foi 

importante para a transição democrática, mas foi odiosa pelas 

suas exclusões. Mesmo quando ampliada pela Emenda 

2 

Constitucional número 26, de 1985, e pelo artigo 8º do ADCT 

da Constituição Federal de 1988, até hoje não se completou por 

resistências incrustadas no aparelho do Estado, atingindo os 

ex-integrantes das Forças Armadas, sobretudo os da Marinha. 

A anistia aos mortos e desaparecidos não pode reproduzir a 

exclusão da anistia aos vivos, eternizando feridas que nunca 

cicatrizam. 

Registro aqui os nomes dos seis militantes mortos no 

"Massacre da Chácara São Bento", com traços de suas 

biografias dedicadas à luta pela democracia e pelo socialismo. 

Evaldo Luiz Ferreira de Souza, nascido em Pelotas-RS, a 

05/06/1942. Filho de pais humildes, tornou-se ajustador 

mecânico pelo Senai. Após passar na seleção e cursar a Escola 

de Aprendizes de Marinheiros em Santa Catarina, transferiu-se 

para o Rio de Janeiro, objetivando seguir carreira na Marinha. 

Ali filiou-se à Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais 

do Brasil (AMFNB) e participou de suas lutas, inclusive da 
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assembléia do dia 25/03/64 no Sindicato dos Metalúrgicos do 

Rio de Janeiro, também conhecida como "Revolta dos 

Marinheiros", de grande impacto político na ocasião. 

Foi preso em 1964, por nove meses, sendo expulso da . 

Marinha e depois condenado pela Justiça Militar a cinco anos 

de prisão, em 1966. Exilou-se no Uruguai e, depois, em Cuba. 

No Exterior, participou do Movimento Nacionalista 

Revolucionário de resistência ao golpe militar. Com a 

desestruturação deste movimento, ingressou na VPR e retornou 

ao Brasil, disposto a retomar a resistência. 

Soledad Barrett Viedma, nascida em 06/01/45, em Laureies 

Paraguai , filha de Alezandro Rafael Barrett, escritor e 

militante comunista de oposição à ditadura paraguaia. 

Já aos três meses de idade, com sua família, foi obrigada a 

se refugiar na Argentina por cinco anos, período em que seu pai 
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esteve preso ou foragido das polícias paraguaia e argentina. 

(Depoimento de sua irmã Nany Barrett). 

Adolescente, exilou-se no Uruguai, onde militava política e 

culturalmente, ficando muito conhecida nos atos de 

solidariedade ao povo paraguaio como dançarina folclórica. Em 

função disso, foi sequestrada por um grupo neonazista que lhe 

marcou a pele a navalha com a cruz suástica. Ameaçada no 

Uruguai , Soledad percorreu vários países, indo finalmente para 

Cuba, onde se casou com o brasileiro José Maria Ferreira, com 

quem tem uma filha, Naysandy Barrett. José Maria Ferreira de 

Araújo retornou ao Brasil, onde foi preso e morto sob tortura no 

D01/CODI/SP, em 23/09/70, tendo hoje seu nome incluído na 

lista oficial dos 136 desaparecidos políticos. 

Soledad veio para o Brasil, aproximadamente em setembro 

de 1971 , como militante da VPR. Instalou-se em São Paulo, 

onde foi contatada pelo ex-marinheiro José Anselmo dos 

Santos, o "Cabo" Anselmo, com quem estabeleceu uma relação 

afetiva, passando a conviver maritalmente com ele em 

Reci fe/PE, onde reestruturaram a VPR - tendo sido entregue à 
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polícia pelo seu próprio companheiro, um agente infiltrado 

dentro da Organização. 

Eudaldo Gomes da Silva, nascido em OI de outubro de 

1947, em Salvador/BA, estudou agronomia na Universidade 
. . 

Federal ·da Bahia a partir de 1965, onde iniciou sua militância 

politica. Foi vice-presidente do Diretório Acadêmico e membro 

do DCE - UFBA, tendo participado do Congresso da UNE em 

Tbiúna - São Paulo, em 1968. Não concluiu o curso em função 

de sua militância política, primeiro na Colina, depois na 

Var-Palmares e finalmente na VPR, através das quais participou 

da resistência armada à ditadura. 

Preso em maio de 1970, foi libertado juntamente com outros 

militantes em troca do embaixador alemão no Brasil. Banido 

em 15/06/70, foi para a Argélia e, de lá, para Cuba. Retomou ao 

Brasil no final de 1972, juntamente com sua companheira 

Pauline Philippe Reichstul, indo diretamente para Pernambuco, 

onde passou a integrar a VPR local. 
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Pauline Philippe Reichstul, nascida a 18 de julho de 1947, 

em Praga, na antiga Tchecoslováquia, vindo para o Brasil em 

1955. Em 1963 foi para Israel, e depois Dinamarca e França, e 

finalmente em Genebra-Suíça, onde se formou em psicologia, 

em 1970. trabalhou com vários órgãos de divulgação na Europa 

de divulgações sobre violações de direitos humanos, torturas e 

desaparecimento de pessoas no Brasil. Conheceu militantes 

brasileiros exilados casando-se com Eudaldo Gomes da Silva, 

integrado à VPR, com o qual veio ao Brasil. 

José Manoel da Silva, nascido a 2 de fevereiro de 1940 em 

Toritoma/PE, alistou-se na Marinha em 1960, em Natal-RN, 

vindo a participar da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros 

Navais do Brasil (AMFNB) e de suas lutas, inclusive a "Revolta 

dos Marinheiros". 

Expulso da Marinha em 1964, retomou a Natal e depois a 

Toritama/PE, onde se estabeleceu comercialmente. Contatado 

pelos antigos companheiros marinheiros, ingressou na VPR, 

trabalhando politicamente no meio rural e fazendo contatos 
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P,ªra a Organização no grande Recife, com vida legal até o dia 

de sua prisão, 7 de janeiro de 1973. 

Quando do "Massacre da Chácara São Bento", o DO1-CODI 

tentou impingir a José Manoel a delação dos seus companheiros 

e a condução da polícia até o sitio onde teriam sido mortos. Na 

verdade, tanto José Manoel como os demais militantes da VPR 

estavam estreitamente vigiados pela polícia a partir de 

informações do agente infiltrado "Cabo" Anselmo, que exercia 

o comando da VPR local. 

Jarbas Pereira Marques, nascido a 27 de agosto de 1948 

em Recife/PE. De origem humilde, procurou estudar mesmo 

tardiamente, em função do que se mudou para São Paulo. Lá 

teve os primeiros contatos com a esquerda através de militantes 

do Partido Comunista Brasileiro, na pensão onde morava. 

Voltando a Recife, passou a militar no movimento estudantil 

sob a influência do Partido Operário Revolucionário 
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(trotskysta), razão pela qual foi preso em 17 de agosto de t 968, 

e dois dias depois libertado. 

Mais tarde, Jarbas integrou-se à VPR em Recife, onde tinha 

vida legal, residência fixa e local de trabalho conhecido. Foi 

preso a 8 de janeiro de 1973. 

A verdade sobre o "Massacre da Chácara São Bento" passa 

pelo esclarecimento do papel desempenhado pelo agente 

policial "Cabo" Anselmo, infiltrado no comando da VPR local. 

"Cabo" Anselmo ganhou notoriedade na política nacional a 

partir da assembléia da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros 

Navais do Brasil no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de 

Janeiro, no dia 25 de março de 1964, quando era presidente da 

mesma. 

Já nesta época surgiram suspeitas de que Anselmo fosse 

agente do Cenimar (Centro de Informações da Marinha) ·e da 
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ClA - Central lnteligence Agence. Após o golpe, abrigou-se na 

embaixada do México a 9 de abril de 1964, abandonando-a no 

dia 22/04/64. 

Preso no dia seguinte, apareceu na TV declarando estar 

sendo "muito bem tratado" . No dia 1. de abril de 1966 , 

Anselmo fugiu da delegacia de polícia do Alto da Boa Vista, 

onde, segundo sua declaração ao DOPS/SP, "a fechadura da 

porta da prisão estava trabalhada e abria com a ponta de uma 

faca" . Foi diretamente para o Uruguai , onde fez contatos com o 

MNR. Junto com outros militantes deste, foi para Cuba em 

1967. Apareceu na Conferência da OLAS, segundo disse, 

· representando o MNR, que já estava em processo de 

desintegração. 

Depois de algum tempo, ingressou na VPR, através de 

Onofre Pinto, e voltou ao Brasil em 15 de setembro de 1970. 

Desde então, toda a sua atuação no Brasil se deu como agente 

policial infiltrado a serviço do DO1-CODI, conforme ele 

próprio dá a entender no documento nº 09/143 - DOPS/SP de 4 , 

de junho de 1971 , encontrado nos arquivos desse órgão policial. 
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Confrontando entrevistas e documentos deixados pelo 

próprio Anselmo, notícias de jornais e revistas, informações de 

sobreviventes da resistência armada e o Dossiê das Famílias dos 

Mortos e Desaparecidos, elaboramos uma lista preliminar de 

militantes que entraram em contato com Anselmo e foram 

mortos pela repressão: 

1- Edson Neves Quaresma - morto em 5 de dezembro de 1970· , 

2 - Yoshtame Fujimore - morto em 5 de dezembro de 1970· , 

3 - Celso Gilberto de Oliveira - morto em 30 de dezembro de 

1970; 

4 - Aluísio Palhano Pedreira Ferreira - morto em 21 de maio de 

1971; 

5 - José Raimundo da Costa - morto em 5 de agosto de 1971 ; 

6 - Edgar de Aquino Duarte - morto em jnuho de 1973; 

7 - Paulo de Tarso Celestino da Silva - morto em 12 de julho de 

1971 ; 

8 - Heleny Guariba - morta t:Hl 12 de julho de 1971; 

9- Evaldo Luiz Ferreira de Souza - n1u1 to em 08 de janeiro de 

1973; 

1 O - Eudaldo Gomes da Silva - morto em 08 de janeiro de 1973'; 
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1.1 - José Manoel da Silva - morto em 08 de janeiro de 1973; 

12 - Jarbas Pereira Marques - morto em 08 de janeiro de 1973; 

13 - Soledad Barrett Viedma - morta em 08 de janeiro de 1973; 

14 - Pauline Phileppe Reichstul - morta em 08 de janeiro de 

1973. 

A lista de militantes que foram mortos pelos órgãos de • 

segurança em razão dos serviços prestados pelo agente "Cabo" 

Anselmo será sempre incompleta sem acesso aos arquivos dos 

serviços de informação militar. Porque Anselmo colocava sob 

os olhos do DOI-CODI e DOPS/SP repressão os militantes com 

quem tinha contato, que passavam a ser vigiados de perto e a 

partir destes outros poderiam ser seguidos, presos ou mortos. 

O Relatório Geral do "Massacre da Chácara São Bento" 

encaminhado à Comissão Especial da Lei 9.140 pela Comissão 

de Familiares dos Mortos e Desaparecidos, em 26 de fevereiro, 

mostra claramente que: 

a - os militantes contatados por Anselmo passaram a ser 

seguidos e vigiados pela polícia; 
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b - o DOI-CODI e o DOPS/SP decidiram eliminar os seis 

militantes de forma premeditada, temerosos com a descoberta 

da traição de Anselmo (Jorge Barrett Viedma, irmão de 

Soledad, tinha acabado de chegar do Chile com a carta neste 

sentido); 

c - todos os seis militantes foram presos, torturados e 

assassinados, sendo as versões oficiais de tiroteio e fugas 

totalmente falsas, elaboradas para salvaguardar a pessoa do 

agente policial Anselmo, encobrir as verdadeiras circunstâncias 

das mm1es e as responsabilidades dos agentes do Estado, 

dificultando assim as investigações posteriores por parte de 

familiares, amigos, companheiros e da própria Justiça. 

A verdade sobre o "Massacre da Chácara São Bento" reforça 

a necessidade de que a responsabilização política do Estado 

seja acompanhada pela responsabilização dos agentes do Estado 

envolvidos nos crimes de tortura e execução sumária de 

prisioneiros. 

Se a inclusão nos beneficies da lei 9.140/95 representa o 

reparo moral aos mortos e desaparecidos, atendendo, · em 
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tennos, à responsabilização política do Estado, o 

não-esclarecimento das circunstâncias e a 
não-responsabilização judicial dos agentes do Estado deixam 

uma dúvida que um dia a História vai cobrar. 

A afinnação do Estado democrático depende da superação • 

dos resquícios e sequelas do Estado autoritário, e para tanto é 

imprescindível o reconhecimento amplo, geral e irrestrito das 

responsabilidades pelas mortes e desaparecimentos forçados de 

todos - rigorosamente todos - os opositores políticos. 

Muito obrigado. 

Deputado Gilney Viana (PT-MT) 

• 
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Boletim Informativo do CDDH da Serra (ES) - Ano 2 - Nº 15 - 5ª semana de fevereiro de 1996 

Trabalhadores Rurais passam Fome 

As 300 famílias de trabalhadores rurais sem-terra acampadas na antiga Fazenda Água Preta, 
agora Assentamento V aldício Barbosa, no norte do Espírito Santo, estão passando fome. Apesar 
do decreto_ de desapropriação já estar assinado desde setembro de 1994, nada havia sido feito até 
a ocupação da fazenda em 22 de outubro. Sob fortes pressões da sociedade, o INCRA agilizou o 
processo, pagando a indenização em novembro de 95 e publicando a "emissão de posse" no dia 
08 de fevereiro deste ano. 90 famílias permanecerão ali e as demais serão assentadas em outras 

e.reas, em fase final de negociação. No entanto, a situação continua grave por causa da falta de 
alimentos e água potável no assentamento, onde há mais de 500 crianças de O a 1 O anos de 
idade. É grande o risco de casos de diarréia e infecção porque a água conswnida não é filtrada e 
por causa da falta de higiene nos barracos de palha e plástico, onde os companheiros estão 
morando. Os tratores dos assentamentos vizinhos já foram utilizados para preparar as terras 
cultiváveis. Mas, apesar das terras estarem prontas para a plantação de hortaliças e outras 
culturas, estão faltando as sementes para o plantio. O INCRA já se dispôs a transportar os 
alimentos recolhidos pela Paróquia São José Operário para o assentamento, mas só terá 
condições de enviar alimentos e sementes regularmente a partir do mês de abril. Enquanto 
aguardamos essas soluções do poder público, estamos fazendo uma campanha nas comunidades 
para aliviar as dificuldades dessa situação emergencial. As doações de alimentos, roupas e filtros 
de barros podem ser feitas nas comunidades ou no CDDH. Se for necessário, estamos dispostos 
a ir buscar as doações. Os contatos devem ser feitos com Nilcéia pelo telefone 228-2908 . 

• REPRESSÃO A ESTUDANTES 

A J/Ío/ência da polícia de la Plata contra 
estudantes univesitários, exibida 4ª feira 
(21/02) pela 1V a1gentina lembra os 
períodos mais repressivos da guerra suja. 
A presidente das Mães da Praça de Maio 
Hebe Bonalini foi ferida na cabeça e os 
jomalistas atingidos com balas de 
borracha. O CDDH enf/Íou carta ao 
presidente Menen repudiando a flÍolência 
que "enlameia o esforço decidido do povo 
argentino na caminhada em busca de 
Justiça e cidadania plenas:' 

Jovens Assassinados 

O CDDH 
famílias 

enviou carta às 
de Cheidid Banhos 

Mamari, Igor Miranda Silva 
Nogueira e Heine Schwartz 
Duarte, assassinados dia 08 
de fevereiro em Cabo Frio-RJ, 
explicando sua posição em 
defesa da vida. E ao Secr. de 
Justiça Newton Cerqueira 
cobrando a apuração do crime 
e a rigorosa punição dos 
responsáveis. 

i- ( '.\; Poletim Semanal do Centro de Defe$a dos Direitos Humanos da Serra 
t~:-:-~-)-.: Pestinado a l;ntid~~e~. do MovJ.,nento Popular, ·Igrejas e Sindicatos 
(T,e.le.fax: (027) 228 2908 • Cx. P.: 191 ~ Carapina - Serra -ES - CEP: 29.160-970 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

Aos participantes do 9° Encontro do Movimento Nacional de Direitos Humanos: 

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados saúda os 
participantes do 9º Encontro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Instalada em 
março de 1995, a CDH tem entre suas atribuições a colaboração com entidades 
não-governais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos. Deste 
então, a CDH promove audiências públicas, recebe denúncias, apresenta projetos de lei e 
fiscaliza políticas públicas. Os telefones de contato são (061)3188283, 3188284 e 3188285. O 
nº do fax é 3182170. A Comissão produz um boletim informativo quinzenal, que é enviado 
por fax para redes temáticas de ONGs. 

Tendo em conta a representatividade do 9° Encontro do MNDH, a 
CDH sugere um pronunciamento a respeito dos seguintes temas: 

CAMPANHA INTERNACIONAL CONTRA A PENA DE MORTE 

Lançada pela Liga de Cidadãos e Parlamentares pela Abolição da Pena 
de Morte até o Ano 2000, a campanha visa a elaboração de uma convenção internacional pela 
abolição integral e definitiva da pena de morte. Para isto, é preciso que a Assembléia Geral da 
ONU convoque uma conferência específica. Como objetivo intermediário, defende-se a 
aprovação de uma moratória das execuções até o ano 2000. 

É importante que o governo brasileiro não apenas apóie esta proposta, 
mas que lidere a iniciativa, submetendo-a à Assembléia Geral e retirando da legislação 
brasileira a hipótese de aplicação da pena de morte em casos de guerra. 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS lillMANOS NO TIMOR LESTE 

O Timor Leste é uma ilha situada no Oceano Pacífico, cuja população é 
de aproximadamente 700.000 habitantes. Ao lado de Macau, é a única região do Oriente onde 

• se fala o português, devido à colonização feita por Portugal. 

Logo após a retirada de Portugal, em 1975, a ilha foi invadida pela 
Indonésia, situação que perdura até hoje. A invasão foi desde logo condenada oficialmente 
pela ONU. Desde então, 200.000 timorenses tinham sido assassinados (um terço da 
população). Além disto, 80% da população refugiou-se nas montanhas. O país vive sob uma 
ditaduta feroz, que não permite sequer o uso da língua portuguesa. 

A resistência congrega-se no Conselho Nacional da Resistência 
Maubere (CNRM). Seu líder (Xanana Gusmão) foi preso em 1992, cuja libertação é a 
principal reivindicação do povo timorense, pois representa a libertação do próprio país. 
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O Brasil pode dar uma contribuição decisiva para esta luta. O povo 
timorense fala português como nós. É importante reconhecer este fato, admitindo uma 
representação do Timor na Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa. Além disto, o 
Brasil precisa reconhecer a representatividade do CNRM, permitindo que uma representação 
oficial instale-se no país. 

CONFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS 

O Presidente da República anunciou no dia 7 de setembro do ano 
passado a decisão do governo brasileiro de elaborar um plano nacional de direitos humanos, 
cumprindo assim uma das recomendações da Conferência de Viena, ocorrida em 1993. 
Aguarda-se para os próximos dias a divulgação da minuta preliminar. A CDH entende que 
esta plano deve ser o resutado de uma ampla discussão com a sociedade brasileira, 
incorporando Estados, Municípios e entidades representativas dos setores interessados. 

Para tanto, a CDH pretende convocar, em conjunto com outras 
instituições, uma conferência nacional de direitos humanos, a se realizar no 1 º semestre deste 
ano, estabelecendo uma instância permanente de diálogo do governo com a sociedade civil. 

PRISÃO DE LÍDERES DOS SEM TERRA 

A CDH é solidária aos líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra que foram presos em São Paulo. Depois de tantos anos de luta contra a ditadura, 
não se pode admitir que voltem a acontecer prisões políticas no país. 

O julgamento do Habeas Corpus impetrado pelos advogados dos 
lideres presos ocorrerá no próximo dia 4 de março (2ª feira), no Tribunal de Justiça de São 
Paulo. A CDH apresentou um projeto de lei propondo a discriminalização da ocupação 
pacífica de terras ociosas (PL 1171/95). Além disso, enviará uma comissão de deputados para 
assistir ao julgamento. 

PROJETOS DE LEI 

Há inúmeros projetos de lei que tratam de aspectos relevantes de 
direitos humanos em tramitação no Congresso Nacional. Dentre estes, é importante que o 
MNDH pronuncie-se a respeito dos seguintes: 

PL 929/95, dos Deputados Paulo Rocha, Nilmário Miranda e Alcides Modesto. 
Define como crime as condutas que favorecem ou configuram trabalho forçado ou escravo. 

Elaborado pelo Fórum Nacional Contra a Violência no Campo, o 
projeto define como crime o aliciamento, o transporte, a hospedagem, o endividamento, o 
constrangimento, as condições degradantes de trabalho e a exploração do trabalho infantil. 
Cria a pena de perda da propriedade onde ocorre o trabalho escravo. Já aprovado na 
Comissão de Trabalho, aguarda apreciação da Comissão de Justiça. 
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PLC 13/96 (PL 899/95 na Câmara), do Deputado Hélio Bicudo. 
Retira da Justiça Militar Estadual a competência para o julgamento de Policiais Militares, nos 
crimes cometidos contra civis. 

O projeto retoma a proposta da CPI que investigou o extermímio de 
crianças e adolescentes. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados no início deste ano. 
Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 

PL 4716/94, do Poder Executivo. 
Define o crime de tortura. 

Embora a Constituição defina a tortura como um crime hediondo, até 
hoje não há na legislação penal uma definição e uma pena para este crime. A CDH aprovou 
um substitutivo elaborado pelo Deputado Pedro Wilson. O projeto aguarda o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. 

PL 4715/94, do Poder Executivo. 
Reformula o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

A democratização e o fortalecimento do CDDPH é uma antiga 
reivindicação da sociedade civil. O proprio CDDPH elaborou uma proposta, que foi 
aperfeiçoada na Agenda Comum de Direitos Humanos. O projeto afinal enviado pelo governo 
ficou muito aquém do esperado. Por esta razão, a CDH apresentou um substitutivo 
retomando a proposta original. Aprovado pela Comissão de Trabalho, o projeto encontra-se 
na Comissão de Finanças e Tributação. 

Brasília, 29 de fevereiro de 1996. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

PAUTA DO 9º ENCONTRO NACIONAL 

DIA 28.02.96 
Tarde - Chegada-Credenciamento dos Delegados à Brasilia/DF. 

DIA 29.02.96 -
07:00 hs - Café da Manhã 
09:00 hs - Saída dos Delegados para a Câmara Federal. 
10:00 hs - Abertw-a Oficial do 9° Encontro NacionaVSeção Solene no 

Plenário da Câmara Federal. 

11:00 hs - Entrega do 8° Prêmio Nacional de Direitos Humanos 

12:00 hs - Almoço na Câmara Federal 
14:00 hs - Visita à parlamentares e audiências. 

17:00 hs - Apresentação do Plano Nacional de Direitos 
GovernoFernandoHenrique Cardoso - mesa: Coordenação Nacional 

18:00 hs - Debates 

19:00 hs - Jantar 

20:00 hs - Painel sobre o Neoliberalismo e os desafios e perspectivas para 
os Direitos Humanos - expositores: Ivan Valente -Dep.Federal, José 
Geraldo de Sousa Júnior - Prof.UNB, Roque Grazziotin e Fermino 
Fechio - Conselho Nacional. 

DIA 01.03.96 
07:00 hs - Café da manhã 

08:00 hs - Apresentação dos Reroonais 

09:00 hs - OFICINAS - coordenadas pelos Programas Nacionais 

O 1 - Gerenciamento e Administração de Proietos - assessoria: 
IBRACE <Irene e Romoaldo 

02 - Forma~ão e Sistematiza~ão da Praxis - assessoria: CDDH 
de Caxias do Sul (Roque e Mariz.a) 

03 - Comunica~ão Interna e Externa do MNDH: Um desafio 
ao 4° Poder assessoria: CDHMP de Natal e Aylma 

04 - Mulher - assessoria: União de Mulheres de São Paulo e 
Cfemea 

05 - Ne!!ros - assessoria: Geledes-Instituto da Mulher Negra/SP 

06 - Criança e Adolescente - assessoria Francisca da Silva e Alex 
Mruzalhães do l'v!NDH 

07 - Saúde - assessoria: MOPS 

~ 

SCN _ Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000- 5° Andar - Sala 507 - Fone: DDI 005561 -225-3337- Fax: DDI 005561 - 225-7157 
C EP 70. 718-900 -Brasí lia - D F - Brasil 
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MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

08 - Solo Urbano - assessoria: Graça - Regional Sul II e :MNLM. 

09 - Política de Comunicação - assessoria: Denni Az.evedo-
Secretário Nacional e INESC 

10 - Questão Agrária - assessoria: Domingos Outra-
Dep.Federal e Gilberto MST 

11 - Ouestão Carcerária - Pe. Chico - Secretário Nacional 

12 - Atuatão nos Esl!atos Institucionais - assessores: Pedro 
Wilson MNDH, Augustino V eit - Assessor Parlamentar e Mariano- Ouvidor/SP 

13 - Violência - assessores: Fennino Fechio e Dunas Neves 

14 - Banco de Dados - Eduardo Loureiro e Socorro 

14:00 hs - Apresentação das Oficinas 

15:00 hs - Painel:Apresentação da Avaliação realiz.ada pelo MNDH e CESE 
- aspectos políticos internos e externos -, e, Balanço do MNDH e Programas Nacionais -
expositores: José Carlos Zanetti-CESE, Oscar Gatica-MNDH e Coordenação Nacional do 
MNDH. Mesa: Ana Ludivg 

16:00 hs - Debates 

17:00 hs - Painel: Apresentaç10 da avaliação realizada pelo MNDH e CESE 
- aspectos institucionais, organiz.acionais.expositores: José Carlos Zanetti-CESE, Oscar 
Gatica-MNDH e Coordenação Nacional. Mesa: Ana Ludivg 

18:00 hs - Debates 

19:00 hs - Jantar 

21:00 hs - Festa 

DIA 02.03.96 
07:00 hs - Café da Manhã 

08:00 hs - TRABAUIO EM GRUPOS: Avaliação do MNDH e 
proposta - (10) 

12:00 hs - Almoço 

14:00 hs - Apresentação dos resultados dos Trabalho de Grupo - Debates e 
Deliberações. Mesa: Roque Grazziotin e Adeyde Viana 

19:00 hs - Jantar 

20:00 hs - Deliberações finais e encerramento do 9º Encontro 
Nacional do MNDH 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000- 5° Andar- Sala 507 - Fone: 001005561-225-3337-Fax: 001005561-225-7157 
C EP 70. 718-900-Brasília - O F - Brasil 



SAMOPS - SOCIEDADE DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR E SINDICAL 
C.G.C.10.749.733/0001-00 END. RUA IlUNEU JOFFll.Y, 159-CENTRO CEP.58011-110 JOÃO PESSOA-PB. FOlfEFAX: (083) 221-5729 

João Pessoa, 22 de Fevereiro de 1996 

Carta Circular nº. 001/96 

A SAMOPS - Sociedade de Assessoria ao Movimento Popular e Sindical , vem através desta informar a 
esta conceituada Entidade o retorno de suas atividades, desta feita com alguma'> novidades. 

A primeira novidade é com relação a nova sede. A SAMOPS estará funcionando, a. partir do dia 22 de 
fevereiro /96, na Rua Irineu Jofflly, 159 - Centro, João Pessoa-PR, Cep. 58011-110 com o mesmo 
número do telefone e fax (083-221-5729) # ATENÇÃO: a rua continua a mesma da sede anterior , 
como também o número do telefone e do fax , o que muda é apenas o número da casa . E fácil encontrar. -A segunda novidade é com relação a indicação do novo Coordenador de Projetos. 

Em virtude do afastamento do Dr. Eduardo Loureiro dessa Coordenação em dezembro de 1995, e da 
conseqüente necessidade de preenchimento do cargo, o Conselho Gestor e a Coordenação Operacional 
resolveram indicar o nome do Sr. Oscar Gatiga para ocupar o cargo provisoriamente ate a Assembléia. 
Geral, a partir de primeiro de abril do corrente ano. 

A SAMOPS também informa que continua em plena atividade, respondendo no momento pela mesma as 
seguintes pessoas: Marcelo Soares Barbosa., contador e Presidente do Conselho Gestor; Pe. Cleto Leclec, 
Coordenador de Finanças ; Maria do Socorro Augusto Beserra, membro do Conselho Gestor e Maristela 
Silva de Almeida , Assistente Social e Coordenadora de Secretaria. 

Na oportunidade, a SAMOPS quer desejar a todos que acreditam no homem e na mulher como sujeitos de 
sua história, e num projeto de sociedade justa e fraterna, um ano de muita perseverança, sabedoria e 

-fortaleza para enfrentar os vendavais da vida, e de muita alegria na esperança de que vale a pena sonhar e 
a tar juntos. 

Atenciosamente. 

~ 
Coordenação Operacional 

SAMOPS 
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PRII\'ffiIRA RElJNlÃO DE 1996 DA COORDENAÇÃO 
NACIONAL DO lVINDTI. 

A Coordenação Nacional do IVTJ\TJJH reuniu-se em Salvador/BA, no dia 12.0l.96, 
com a equipe da CESE parn tratar dos ultimas encam.i:nhn.mcn1os relativos ao moccsso de 
avaliação do Movimento. Esta reunião contou com a presença de Pedro Wilson ·Guimarães, 
FeITill;ilO fr-ci..; - J- r. ._ -1 ne--- " _, ___ ..1 _ 'r: -- - 'r - 1 , _;" r-o _,__ ,: - Q- - -- ,.., _. ; - ·r.,. 

-.; lllU, .:>i:.llJL:1 .r · 1e::,, J-\Ut.;_YUC VllUlél, Vê11CJhl Vtlllll.V, :SCêt.l \Ji:.lllCfl, .éJi8.i1ft 

Rolemberg, José Carlos Za.netti e Alonso. No dia 13.01.96, a Coordenação Nacional, 
também em Salvador/Ba, tratou dos encamÍl.111.a.ID.cntos do 9~ Encontro Naciorntl. 

Foram discutidos e enc..1mmhados, no dia 12.01.96, os seguintes pontos de pauta: 

1 - NOTÍCIAS DA MONTAGEJVI DO 9º ENCONTRO, ElVf ESPECIAL A 
CONFIRlVIAÇÃO DA DATA: 

O Projeto Fina.n.ceiro do 9° Encontrou Nacional foi enviado à 20 agências de 
cooperação, sendo que. até a data desta reunião, apenas contava com o apoio àa CESE, com 
aprnxim.adame-,1te 20%; do valor total do projeto, e, de CEBEMO no montante de 10.000 
florins. Responderam negativamente ao pedido: Cáritas ela . Alemanha, CAFOD, 
Benevolentia - Holanda, IAF - USA, União Européia - Bélgica, CERES e Embaixada do 
Canadá. Aguarda-se resposta das seguintes agências: Desenvolvimento e Paz - Canadá, 
Ação Quaresmal, Broederlijk Delen - Bélgica, MISEREOR, 1ROCAIRE, Rainbow World 
Fund - USA, Korand Adenauer - São Paulo e Fundação Samuel. 

Alem dos projeto enviados, na última reunião do Conselho Nac.ional do I\11\TDH, 
ficou definido que os delegados e convidados ao 9º Encontro deverão assumir, além das 
despesas com transporte, uma taxa de inscrição. Ressalia-se que a taxa dos delegados será 
de R$ 30,00 (trinta reais) e a taxa de inscrição dos convidados de R$ 100,00 (cem reais). Os 
recursos provenientes destas taxas serão utilizados para a complemcntaç·.ão das despesas com 
hospedagem/alimentação do 9° Encontro Nacional. Estima-se que 150 delegados participem 
do Encontro Nacional, o que totalizaria R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 
aproximadamente 50 convidados o que resuitaria cm R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Até o momento, estão assegurados cm torno de R$ 9.865,00 (nove mil oitocentos e 
sessenta e cinco reais) da CESE e R$ 5.977,11 (cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e 
onze centavos) de CEBEMO, o que totaliza R$ 15.842,11 (quinze mil, oitocentos e quarenta 
e dois reais e onze centavos). Com os recursos oriundos das taxas de Íli.Scrição, quais sejam, 
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), totaliza-se R$ 25.342, 11 (vinte e cinco mil, trezentos 
e qoa.renta e dois reais e onze centavos) as despesas com hospe-dagem e aliinentação 
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estariam asseguradas (previsão de 4 dias x 25,00 =--= 20.000,00), com também alguns gastos 
com infra-estrutura e: car1azcf; do Encontro. 

Os gastos com passagens do Conselho Nacional, registro do 9" Encontro, atividades 
cultura1s/lazcr, rnatcrinl de expediente, subsidias etc possam ser r1ssegurndos com o ingresso 
de novos apoios. Sendo que a CESE sugerin um contato com a Igreja Unida do Canadá. 

J:\ par:i assegurar as despesas com ônibus, médicos/enfcnnciras, papel, paslas, entre 
outros, estão sendo realiv.idos pe.didos junto ao Governo do Distrito Federal, sendo que até o 
momento não se lGm urna resposta positiva. 

O periodo parn realização do 9º Encontro permanece o mesmo, qual seja, 29 de 
fevereiro a 02 de março de 199ó, em Brasília/DF . 

Definiu-se, por fim que se ate L').02 .96, os recurso;:; disponiveis para a rea]izaç.ão do 
Encontro não forem suficientes, o mesmo devera ser adjado. 

2 - Th~OR.i.,·lE SOBRE O TRABALHO DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO E 
DISCUSS-4.O QUAJ\T'fO AO FOR1\1ATO DOS RELATÓRIOS: 

Oscar e Zanelti, equipe da avaliação, apresentaram o relatório complementar que 
segue em anexo. Além desde relato os ultegmnte.s da Coordenação do Conselho e da equipe 
da CESE realizaram uma ampla discussão acerca dos principais itens suscitados dentro do 
processo avaliativo, destacando-se: a visibilidade do 1.1!\TDH, o sentin1ento de pertença das 
entidades filiadas e Regionais, principais dificuldades encontradas para urna melhor 
estruturação, comunicação interna e externa, Í11lanceira, eficácia dos Programas Nacionais, 
entre outros. 

A equipe de avaliação informou que após a realização da 2ª reunião do Corn,ellio 
Nacional, realizada em dezembro/95, em Brasilia/DF, ouviram Pedro Dalcero do IBASE, 
Elizabeth do Viva Rio e r..1árcia ·Miranda de Petropólis. Não foram ouvidos o Centro Bento 
Rubião, CUT Nacioillll, 1v1ovimento Nacional de 1'v1eninos e i\,1eni.nas de Rua e a área militar. 

Serão produzidos os seguintes documentos: 

* Relatório Subsidio mais extenso e analitíco que será remetido aos Conselheiros, 
Regionais e. entidades filiadas antes do 9° Encontro Nacional, que devera ser enviado à sede. 
nacional até o dia 10.02.96 para ser repassado à todas as entidades filiadas . 

* Rel8tório Final após o 9° Encontro Nacional, que contará com as discussões e 
resoluções do mesmo em tomo da avaliação. _ 

* Um , -ideo a ser apresentado no 9° Encontro contendo alguns depoimentos de 
entrevistados - militantes do 1v1J\TDH sobre os principais temas apontados nos tem1os de 
referencia e outras que surgiram no processo avaliativo; e de personalidades que estudaram 
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ou atuam fora <l:.i. articuiação, visando ilustrar o ' 'oliiar de Corai' sobre auesiões ati11cntes aos 
direitos hilli.1'.illos e sobre o próprio i\·mTDH. • 

* Quadros e transparências com síntese dos gr:u1des temas da :waliação, poulos de 
convcrgêncía/divcrgência, sugestões que serão apresentados 110 9" Encontro Nacional. 

Alguns 1emas que deverão constar da estrntura do relatório: 
* Somos indispensáveis cnqulli1to mticulação própria ? ou Ainda cmpolglli11os o 

l\tlovin1cnto Social ? 
* O "Oil1ar de Fora": Que signific.1do os outms nos àão? 
~ A condição de pertcnc.imcnto ao l\.11\'DH 
"' Discussões em tomo àa estrutura e os mecanismos de decisão 
* Como vão os Programas ? 
~ A coragem de denunciar e a capacidade de propor. 
* Comunicação: Entupimento generalizado . 
* Ser interlocutor ou ser serviço: Eis mais uma quest:1o. 
* Falta de recursos - Cruar e Preciso. Outras iniciativas tambem. 

3 - DISCUSS1\.0 DA AGE~1)A DO 9º ENCONTRO, 0:t\1)E ENTRARA A 
AVALIAÇÃO: 

Em decorrência da abrangência e significado da avaliação do NINTIH, esta deverá nortear 
grande parte do 9° Encontro Nac.ional, reservando-se para ela e seus desdobramentos, 
basicamente, O l dia e meio do mesmo. 

Da reunião rui Coordenação Nacional do Ml'<'DH, realizada no dia 13.01.96, acerca do 
9° Encontro N3cional, afora o já clc!ibcrado anteriormente pelo Conselho Nacional, foi 
dermido que: 

1 - PRÉMIO NACIONAL DE DIREITOS HUMA.t~OS: 

Co11fom1e agenda do 9° Encontro Naci011al, a entrega do 8° Prêmio Nacional ocorrera em 
seção solene no Plenário da Câmara dos Deputados, às 11:00 hs do dia 29.02.96. 

De acordo com a última reunião do Conselho Nacional, ocorrida em dezembro/95, em 
Brasilia/DF, o 8° Prêmio Nacional será entregue à CO~1ISSÃO DE F AI'vllLIARES DOS 
DESP.PARECIDOS POLTI1COS - TORTURA.. l'\ruNCA :t-,,1.A..IS, na pessoa de Suzana 
Lisboa. 

Serão convi.d::!.dos a senhora Helena Grcco, o senhor Ivan e a esposa do Coronel l\tforães, que 
receberão, sin1b6Jicamen.te, com Suzana. Lisboa, o Prêmio. · 

O Prêmio será entregue por um (a) Conselheiro (a) de cada Regional do 1fovimento e o 
discurso em homenagem à Comissão de Familiares dos Desaparecidos Políticos sera 
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elaborado por I'eJ:-o V-li lso11 e Osca.r Gatica, sendo lido pelo úlli.mo no Plenário, caso a mesa 
di retora dnqucl:1 cas~ pcnu.ita, como tilmbém entregue à todos os partic.ipames e registrada 
nos anais da C5.m~r:i F edem!. Dever:'t ser solici tado :) S11z..-1na Viei.m que ta mhé:m produza 
urna dcclarnç:ío, que além dc.; Jistribuida ú todos deverá ser registrada nos anais da Câmara 

Fcdernl. 

2 - REUl'HÃO E TRANSPORTE CONSELHO NACIONAL: 

Os (as) Conselheiros (as) Nacionai s e Secretá.rios deverão se reunir no dia 2S.01.96, cm 

Brasilia/DF. 

Os (as) Conselheiros (as) e Sccret..'i.rios de Programas em decorrência das dificuldades 
financeiras para cobrir a totalidade das despesas básicas do 9" Encontro Nacional não terão 
asseguradas passagens aéreas. Os (as) Conselliciros (as) e Secretários receberão passagens 
terrestres - ônibus leito - ou o sen equivalente, caso queiram complementar os custos das 

passagens aéreas. 

3 - CON\·TDADOS AO 9º ENCON1RO NACION,.-\L: 

3.1 - Convidados para acompanharem todo o Encontro Nacional: 

Serão convidadas as seguintes personalidades, autoridades e entidades para participarem do 
9º Encontro Nacional: Presidentes das Comissões de Direitos Humanos das Câmaras 
l'v1unicipais, i\ssembléías Legislativas Esmduais e Federal; Presidentes dos Conselhos 
Estaduais e Federal de Direitos Humanos,Defesa da Pessoa Humana; Presidentes das 
Comissões Estaduais de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil; 
Procuradores dos Direitos do Cidadão nos Estados e Federal; Procuradores do Trnbafüo nos 
Estados e Federal; Membros do M:i.nistério Público, que devem ser indicados pelos 
Regionais ; Federação Internacional de Direitos Humanos; Agências de Cooperação; CUT, 
CO:l'\TTAG, FlliAJ, CONIC, CN-:BB, l uústia Internacional, os homenageados com o Prêmio 

Nacional de Direitos Humanos, Emir Sader. 

3.2 - Convid..-idos parn a solenidade de aberturn elo Encontro Nacional: 

Presidente da República, l\1inistro da Justiça, Ministro das Relaiyões Exteriores, 
Comunidade Solidária, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Presidente da .A.ssociação Brasileira de Imprensa, representantes de todos os partidos 
politic.os, todos os parlamentares - deputados federais e senadores -, Governador do Distrito 
Federal e Vice-Governadora, Presidente da Câmara Legislativa do DF, todas as entidades 
nacionais com as quais o JVINDH mantém relações e não são filiadas . ()L.f 
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4 - VlSJTAS E AUDIÊNCJAS OFJCIAJS: 

Os integrantes do Conselho Nacional e Secretaries Nacionais, em conjunto com 
representantes/delegados designados pelos Regionais realizarão visitas e/ou audiências com 
as seguintes autoridades: 

28.02 .96 - Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - Alex 1\1agalhães - res xmsávcl. 
28.02.96 - Presidente do Supremo TribU11al - Eduardo Loureiro - responsável. 
29.02.96 - Presidente da República - Coordenação Nacional - responsável. 
29.02 .96 - Presidente da Câmara Federal - Pedro 'Wilson - responsável 
29.02.96 - Presidente do Senado Federal - Pedro Wilson - respomável 
29.02 .96 - Ministro da Justiça - Oscar Gatica e Fennino Fedúo - responsáveis 
29.02.96 - :Ministério das Relações Exteriores/Departamento de Direitos Humanos - :Marcelo 

Frank - responsável. 
29.02 .96 - Procurador Geral da Republica e Procurador Federal dos Direitos do Cidadão -

Teresa Borba - responsável. 
29.02.96 - Comunidade Solidária - Isabel Peres - responsável. 
29.02.96 - Visitas aos Deputados e Senadores dos Estados - todos os delegados 

Nestas audiências e/ou visitas deverão ser entregues os seguintes documentos relativos a 
área de competência das respectivas autoridades, como por exemplo; ao Supremo Tribunal 
relação de ~sos de interesse ou denúncias, no Su · or Tribunal do Trabalho, relativo as 

7 súmulas, aos Presidentes da Câmara e Senado, projetos de Lei de interesse do Movimento, 
Ministério da Relações Exteriores, denúncias de violaç.ão dos tratados/acordos/convenções 
internacionais e/ou relatórios relativos aos mesmos; aos Deputados e Senadores os 
delegados deverão entregar dossiês contendo denúncias estaduais, propostas de prqietos, 
entre outros cada qual. 

OBS: Os (as) Conselheiros (as) responsáveis por cada audiência/visita deverão organizar 
documentos e uma solicitação formal a ser entregue à respectiva autoridade. 

5 - OF1CINAS: 

Serão realizadas no 9° Encontro Nacional 14 Oficinas simultâneas, e.ada qual contará com 
assessores (as) vinculados (as) as entidades filiadas ao MNDH ou de entidades parceiras. 

As Oficinas têm por objetivo a discussão dos problemas vinculados aos temas específicos, 
troca de experiências e o levantamento de propo·stas para os Programas Nacionais. 

Cada Oficina, ao término dos trabalhos deverá produzir um te>..io síntese das discussões 
realizadas e propostas levantadas que deverão ser apresentadas e distribuj&ls à todos (as) 
quando da passagem do Trem "Direitos Humanos", composto pelos (as) participantes do 9º 
Encontro Nacional, aos locais onde as mesmas forem realizadas . 
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Os participantes do 9" Encontro deverão se inscrever prcvia.mcllle nas Ofic inas de seu 
interesse. 

6 - GRUPOS DE TRABALHO: 

Os (as) participantes do 9" Encontr0 serão di vididos previamente em ] O GruJ><--,s dc- Trnb<11ho. 
garantindo-se a panicipação de todos os Regionais nos grupos . · 

7 -PAUf A DO 9° ENCOI\TTRO NACIONAL: 

DIA 28.02 .96 - Tarcie - Chegada-Credenciamento dos Delegados à Brasilia/DF. 

DIA 29.02 .96 - 07:00 hs - Café da Manhã 
09:00 hs - Saída dos Delegados para a Câmara Federal. 
10:00 hs - Abertura. Oficial do 9° Encontro Nacional/Seção Solene no 

Plenário da Câmara Federal. 
11 :00 hs - Enírega do 8" Prêmio Nacional de Direitos Humanos 
12:00 hs - Almoço na Câmara Federal 
14:00 hs - Visita à parlamentares e audiências. 
17 :00 hs - Apresentação o ac1õiial de Direitos Humanos do 

Governo Fernando Henrique Cardoso - mesa: Coordenação 
Nacional 

18:00 hs - Debates 
19:00 hs -Jantar 
20:00 hs -Painel sobre o Neoliberalismo e os desafios e perspectivas para os 

Direitos Humanos - expositores: Ivan Valente -Dep.Federal, José 
Geraldo de Sousa Júnior - Prof UNE, Roque Grazziotin e Fennino 
Fechio - Conselho Nacional. 

DIA 01.03.96 - 07:00 hs - Café da manhã 
08:00 hs - Apresentação dos Regionais 
09:00 hs - OFICINAS - c.oordenadas pelos Programas Nacionais 

01 - Gerenciament.o e Administração de Projetos - assessoria: IBRACE 
02 - Formação e Sistematização da Praxis - assessoria: CDDH de Caxias 

do Sul (Roque e Mariz.a) 
03 - Comunkaçio Interna e Externa do MNDH: Um desafio ao 4° Poder 

assessoria: CDHMP de Natal e Aylma 
04 - l\fulher - assessoria: União de Mulheres de São Paulo e Cfernea 
05 - Negros - assessoria: Geledes-Instituto da l\1ulher Negra/SP 
@ criança e Adolescente - assessoria Francisca da Silva e A]ex -07 - Saúde - assessoria: MOPS 
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OS - Solo Urbano - assessoria: Graça - Regional Sul D e 'M1"-i1LM. 
09 - PoUtica dr Comunicação - assessoria: Dc-nni Azevedo-Secretário 

Nacional e INESC 
10 - Questão A,2,rária - assessoria : Domingos Dutra-Dep.Federal e Gilberto 

MST 
11 - Questào Carcerária - Pe. Ch.ic.o - Sec.ret{mo Nacional 
12 - Atuação nos Espaços Institucionais - assessores : Pedro Wilson do 

?vll\TDH, Augustino Veit - Assessor Parlamentar e ?--1.ariano-·ouvidor/SP 
13 - Violência - assessore-s: Fennino Fecb..io e Dima5 Neves 
14 - Banco de Dados - Eduardo Loureiro e Socorro 

14:00 hs -Apresentação das Oficinas 
15 :00 hs - Painel:Apre.sentação da Avaliação realizada pelo MNDH e CE-SE 

- aspectos políticos internos e externos -, e, Balanço do 
~'TIH e Programas Nacionais - ex-positores: José Carlos 
Zanetti-CESE, Oscar Gatica-MN"DH e Coordenação 
Nacional do :MNDH. Mesa: Ana Lud.ivg 

16:00 h.s - Debates 
17 :00 bs - Painel: Apresentação da avaliação reafuada pelo 1v1NDH e CESE 

- aspectos institucionais, organizacionais.expositores: José 
Carlos Zanetti-CESE, Oscar Gatica-MNDH e 
Coordenação Nacional. Mesa: Ana Ludivg 

18:00 bs - Debates . 
19:00 hs - Jantar 
21:00 hs -Festa 

DIA 02.03.96 - 07:00 hs - Café da Manhã 
08:00 hs - 1RABALHO EM GRUPOS: Avaliação do MNDH e 

proposta - (10) 
12:00 hs -Almoço 
14:00 hs -Apresentação dos resultados dos Trabalho de Grupo -

Debates e Deliberações. :tv1esa: Roque Gmzziotin e 
Adeyde Viana 

19:00 hs - Jantar 
20:00 bs - Deliberações finais e encerramento do 9º Encontro 

Nacional do :MNDH 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

OF. SEC.NAC.213/96 
Brasília, 20 de junho de 1996 

AO COLETIVO DO CONSELHO E SECRETARIADO NACIONAL 
MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Car@Amig@, 
com o nosso abraço. 

A SECRETARIA NACIONAL, no exercício de suas atribuições, por meio deste, com o 
objetivo de informar ao coletivo dirigente do :MNDH sobre as atividades realiz.adas no 
periodo maio/junho 96, como encaminhamento ao Plano Nacional de Ação do MNDH -
biênio 96/97, relaciona os expedientes e se coloca à disposição para esclarecimentos, 
solicitações, contribuições e outras manifestações d@s amig@s. 

1. Articulação e fortalecimento da rede de entidades filiadas. 

Na oportunidade de passagem por Manaus para assessoria do curso de Mensageiros Juridicos 
em Codajás, realizamos duas reuniões de trabalho - avaliação e planejamento de atividades -
da Oficina Juridica Aparaçawa - do CDDH/CNBB Nl e oficiamos o Estado do Amazonas, 
responsabilizando-o por calúnia, difamação e injúria ao CDDH, na pessoa de padre 
Humberto Guidott:i, efetivadas por agentes do governo local. (doe.anexo) 

2. Formação Jurídica 

Dos dias 13 a 16/06/96 estivemos assessorando o curso de mensageiros juridicos, organizado 
pelo CDDH de Coari-AM e Micro-região do :MNDH, no município de Codajás-AM, onde 
participaram militantes de Coari, Codajás e Beruri. 

3. Rede de Advogados em prol dos Direitos Humanos 

Estamos ampliando nossa articulação com coletivos de advogados que já atuam na área dos 
Direitos humanos, entre essês, FETAG-MA; Themis-Asses. Juíridica/RS; Esc. Adv. Vera 
Regina Ferreira Fontes/SP; Esc. · Adv. Gustavo Cortês/DF com o objetivo de encontramos 
alternativas juridicas, para proposição de ações idenizatórias por violação aos Direitos 
Humanos. Aos Regionais que dispuserem de contatos com outros coletivos juridicos 
solicitamos sua intermediação para que possamos construir nossa política de ação juridica. 

:li 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

4. Plano Nacional de Ação do Movimento Nacional de Direitos Humanos 

Realizaremos o lançamento do plano de ação do "MNDH no Estado do Mato Grosso do SuL 
no dia 18/07, quando apresentaremos ao Governo iocal o Programa de Proteção de 
Testemwlhas e Vítimas de Violações aos Direitos Humanos, desenvolvido pelo GAJOP e 
incorporando-se nos nossos regionais. 

5. ATENÇÃO ESPECIAL 

A segunda etapa do processo de planejamento estratégico esta confirmada para os dias 25 a 
29.07.96. O local é o Centro Cultural de Brasília Seu endereço é:. SGAN - AV. L 2 
NORTE QUADRA 601 BLOCO "B". Um ponto de referência é o SERPRO, que fica 
ao lado. Ratificamos, para quem chega de ônibus, a condução mais fácil da 

· Rodoferroviária é o ônibus nº 131 até a Roviária do Plano Piloto. De lá para o Centro 
Cultural o ônibus é o de nº 115 e deve-se descer na primeira parada da AV. L 2, 
praticamente, em frente ao SERPRO. 

1 
Relembramos. É absolutamente necessário-- trazer lençol, fronha, toalha de banho. O 
Centro Cultural tem uma ótima infra-estrutura de alojamento, mas não dispõe de 
vestuário. 

Conforme proposto na Reunião do Conselho, faríamos solicitação, junto às Assembléias 
Legislativas de nossos Estados e Municípios, de apoio econômico mínimo para garantirmos 
nossa presença no Estudo de Planejamento Estratégico. Quais dos Regionais conseguiram 
efetivar esse encaminhamento? Necessitamos dessa informação como urgência. Temos que, 
de imediato, reseivar as passagens dos participantes. 

5. Bibliografia/Leitura interessante 

A Secretaria Nacional recebeu os livros abaixo relacionados: 

1. Tenório, lgor; Lopes, Inácio Carlos Dias, Crime Organizado, Editora Consulex, 1995. 
End. SCS Quadra 8 Bloco B-50, 2° andar 
Supercenter Venâncio 2000 
CEP 70333-900. Tel.(061)226-1188; 226-1378; Fax. 226.3620/226-7460. 

2. Lamounier, Bolívar, A Demoéracia Brasileira no Limiar do Século 21, Série Pesquisas, 
Fundação Konrad Adenauer Stiftung, SP, 1996. End. Rua Engº Antônio Jovino, 220 /4º 
andar. CEP. 05727-220 - São Paulo. Tel:(011) 843-1055 e Fax. 843-9025. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

3. Relatório Azui Garantias e Violações dos Direitos Humanos no RS, . produzido pela 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. 

4. Ações Indeniz.atórias 

Como estamos estimulando nossos regionais a ingressarem com ações judiciais para 
reparação de danos por Violação aos Direitos Humanos, tomamos a iniciativa de indicar a@s 
companheir@s advogad@s de nossa articulação a publicação: 

Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudenc~ de Rui Stoco, Editora Revista dos 
Tribunais, segunda edição, por sua atualidade e qualidade. 

6. Informações necessárias 

Estamos atualizando o cadastro de todos os nossos Conselheiros Nacionais e 
Secretários, nacionais e regionais. Por essa razão, solicitamos a@s companheir@s o 
envio das seguintes informações: 

Nome completo, data de nascimento, nºs de Rgs. e CIC, e respectivas datas de 
expedição. Esses dados serão importantes também para apresentarmos ao Banco do 
Brasil no ato da entrega da documentação solicitada para o pedido de instituição do 
Cartão de Crédito/Afinidade do MNDH/OURO CARD. Agradecemos sua atenção. 

No ensejo, expressamos manifestação de estima e elevado apreço. 

SAL VINO JOSÉ DOS SANTOS MEDEIROS 
SECRETÁRIO GERAL 

3 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

SECRETARIA DO REGIONAL LESTE I - M.N.D.H. 

PRAÇA MANOEL SILVINO MONJA.RDIM, 98 

ED. ADA , SALA 704 - CENTIO VITÓRIA ES 

CEP: 29.010-520 - TELEFAX (027) 2225869 

OF. SEC. REG. LESTE I. N~ 03/97. 

As ENTIDADES FILIADAS 

E PARCEIRAS DO M.N.D.H. 

REGIONAL LESTE I ES/RJ 

Preza~ Ami~, 

Saudações. 

VitÓria,13 de Janeiro de 1997. 

Pelo presente, encaminhamos o Relatório do Encontro Regional 

Leste I, rêalizado no Rio de Janeiro em Outubro de 1996.Pedimos descu! 

pas pelo atraso no envio e desejamos que o resultado contido no-- :mesmo 

• possa servir de instrumento para a luta em prol dos Direitos 

neste ano se 1997. 

Na certeza de contar com a compreensão de todos, despedimo -

nos. 
Atenciosamente 

Um fraternal abraço. 

"POR UMA NOVA aJLTURA DOS DIREITOS HUMANOS" 



RELATÓRIO DO ENCONTRO DO RE<!ilONAL LESTE IDO M.N.D.H. 

DATA 25 a 27 de OUTUBRO de 1996 

LOCAL: NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - RJ 

ESTADO PARTICIPANTES ESPIRITO SANTO E RIO DE JANEIRO 

PAUTA DO ENCONTRO: 

• APRESENTAÇÃO E DEBATE DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
DE FHC; 

• A QUESTÃO DA ARTICULAÇÃO DO REGIONAL LESTE I; 
• PLANO NACIONAL DE AÇÃO DO M.N.D.H. E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO 

M.N.D.H.; 
• ESTRUTURA ORGANIZATIVA E FINANÇAS DO REGIONAL LESTE I. 

O Encontro inicio-se às 18:30 do dia 25/1 O com a apresentação e acolhida das Entidades e 
participantes do Encontro sobre a calorosa recepção das companheiras da SODHIC de Nova Iguaçu. 
logo em seguida foi dado continuidade à programação com o lançamento do livro ASSASSINATOS 
EM NOME DA LEI de autoria do juiz Sérgio Verani (juiz e professor da UERJ) apresentado pelo 
padre Roy que fez um brilhante comentário sobre o tema. Na sequência foi apresentado o programa 
Nacional de Direitos Humanos de FHC pelo Dr. Sérgio Verani. 

A Equipe do PCDH da UERJ que estudou com profundidade, segundo DR. Sérgio Verani, 
consideraram o programa como desumano e capitalista com desprezo à vida e o amor ao capital 
Internacional, se resume apenas numa propaganda panfletária do Presidente FHC. Para se mostrarem 
como bom seguidor do neo-liberalismo à Comunidade Internacional. Este programa deve ser 
repudiado pela Sociedade Brasileira . Com estes comentários abriu-se o debate e diversas lideranças 
presentes . . teceram críticas e preocupações a respeito do programa, causa desconfiança devido ao 
perfil de FhC que lança um programa de Direitos Humanos e ao mesmo tempo desemprega milhões 
de trabalhadores (as), abandona as políticas sociais, desmantela o Estado fazendo aumentar em larga 
distancia a Exclusão social. 

Para terminar o primeiro dia do Encontro foi dado pela coordenação algumas questões de 
ordem práticas, infonnes sobre os trabalhos e a casa, Formação das Equipes , secretaria, Animação e 
Cronometrista . 

Sábado dia 26/1 O 

O 2°. Momento do Encontro iniciou com o Relato das Entidades dos dois Estados contando 
experiências dos trabalhos desenvolvidos por elas como forma, de dar o conhecimento a todas as 
demais, tentando detectar as semelhanças das ações empreendidas pelas mesmas nas diversas áreas 
do Regional. Com o objetivo de avaliar a razão da existência da nossa articulação Regional, bem 
como identificar as diversas formas de parceria . Foi franqueada a palavra às Entidades para 
relatarem as suas lutas, experiência e dificuldades. 

* O Movimento da luta Pela moradia do Espírito Santo contou das suas experiências nas ocupações 
urbanas, são milhares de famílias sem teto no Estado. As ações do Movimento se dá na organização 



dos sem moradia e nas ocupações de áreas públicas e privadas. Participam e fiscalizam Projetos 
Habitacionais, de infra-estrutura e saneamento básico. Trabalham em parceria com o MNDH, 
CDDH, MST, Igrejas, alguns Sindicatos e com o Fórum Campo e Cidade. 

* Dificuldades: Falta de Vontade Política dos governadores em todos os níveis e dos órgãos 
responsáveis à nível Municipal, Estadual, e Federal, Descaso do Poder Judiciário, Repressão Policial 
por parte do Estado, causando violência nos Processos de Despejos. O Movimento tem uma estrutura 
organizativa fragilizada, possibilitando a articulação em apenas 13 Municípios do Estado. 

* O Movimento de luta Pela Moradia do Rio de Janeiro - Tem uma articulação insipiente como-CUT, 
MNDH, CPU. O Representante falou a respeito da audiência que tiveram na Caixa Econômica 
Federal para saberem das inadiplências, das habitações e saneamentos no Estado do Rio de Janeiro. 

* O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua do Espírito Santo - Há 10 anos trabalham 
na re-socialização da criança e de adolescente infrator com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Desenvolve um trabalho de prevenção com as familias e a comunidade para resgatar a 
dignidade. Recebem denúncias e fazem articulações com instituições para encaminhar casos, 
articulados com o CDDH- Serra/ES, MNDH e outras entidades e movimentos afins. 

* MVDVL Laranjeiras/Serra - Filiada ao MNDH desde 1991, faz ações contra a violência em defesa 
da vida com acompanhamento de processos, denunciam torturas na delegacia da Serra. Suas ações 
são articuladas com as entidades do Município, MNDH e Fórum Campo e Cidade. 

* CPU - VR/RJ - Desde 1984, trabalham na organização de posseiros urbanos, urbanização e 
Titulação de Terrenos com a parceria das entidades da região. 

* CDH - VR/RJ - Articulados com o CPU, encaminham denuncias de corrupção dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, assessora Posseiros da Fazenda Santa Cecília. 

* APMG - ES - Articulado com o MNDH E CDDH-Serra/ES, apoia a ação judicial pelo assassinato 
do Padre Gabriel Maíre; recebe denúncias, assessora movimentos, participa na Campanha contra a 
Impunidade e a violência do MNDH, do Fórum Campo e Cidade no Esp. Santo. 

* CDDH São Gabriel da Palha - Participa da Campanha Contra a Impunidade, fazendo 
acompanhamento jurídico que deu inicio ao processo de dissolução de entidades do crime organizado, 
acompanha o caso Laurinda Buuss (pequeno agricultor seqüestrado e morto no Norte do Estado), 
filiado ao MNDH, participa do Fórum Campo e Cidade. 

* CDDH - Serra/ES - Participa da vários conselhos municipais, do Fórum Campo Cidade, 
desenvolve trabalhos com Movimentos de Mulheres, delegacia de mulheres, com educação e 
fonnação, parceria com o MNDH, Igrejas, MST. Participa do Processo de Dissolução de Entidades 
do Crime Organizado e da campanha Contra a Impunidade, o CDDH é uma grande referência do 
Movimento Social no município e no Estado. 

* SODIHC - Nova lguaçu/RJ - Sociedade de Direitos Humanos e Cidadania de Nova Iguaçu, um dos 
Centros mais antigos do Regional que no início tinham um trabalho mais articulado com a Igreja. 
Hoje ampliou a sua base se atuação junto aos diversos movimentos populares e aumentou o leque de 
parcerias . Presta Assessoria Jurídica, organizativa, promovem Cursos de Formação para os Mutirões 
de Moradia, fazem trabalho com Mulheres e Crianças através de Universidades Populares, urna 
iniciativa do saudoso e Inesquecível Dom Adriano. Na área da Educação a SODIHC desenvolve um 
projeto educacional através do Sítio, envolvendo cerca de 100 crianças em tempo integral. 

* MST/RJ - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio de Janeiro tem as mesmas 
orientações e determinações do MST Nacional, a luta pela Terra e a Reforma Agraria. Tem 



dificuldades organizativas no Rio, mas conta com o apoio e parceria de diversos movimentos 
sociais organizados, com o tema Reforma Agrária uma luta de todos que está massificando o MST a 
nível Nacional, confrontando o Projeto Neo-Liberal. 

* FCC - Fórum Campo e Cidade, uma iniciativa das entidades rurais e urbanas do ES que tem como 
objetivo articular e fortalecer as lutas do conjunto das entidades. É uma experiência que já começa a 
ser feita em outros Estados . A avaliação das Entidades do ES é de que esta iniciativa esta 
potencializando mais as lutas e a representatividade das entidades. 

* FEMOPOVI - Federação dos Movimentos Populares de Viana/ES, articula os diversos movimentos 
organizados do município, desenvolve trabalhos com Programas Alternativos nas Comunidades, 
trabalhando a questão da moradia e Meio Ambiente, participa dos Conselhos Municipais. 

* REGIONAL LESTE I do MNDH - Fundamenta o seu trabalho em defesa da vida Contra a 
Violência, se preocupa com a articulação dos CDHs e do Regional, participa do Conselho Nacional e 
é o responsável imediato dos Programas do MNDH no Regional. Nos dois Estado existe o Programa 
Banco de Dados que está funcionando com alguns problemas. No ES o Regional esta trabalhando 
duas campanhas: a Campanha Nacional Contra a Violência e a Impunidade e a outra, Campanha de 
Dissolução de uma Entidade ligada ao Crime Organizado. 

* MAB/RJ - O Movimento de Associação de Moradores da Baixada, organizado em uma Federação 
com 170 associações de moradores articulados com os demais movimentos da baixada desenvolvem 
as lutas políticas na região, realizam debates políticos sobre diversos temas da política local, e fazem 
um trabalho de animação no conjunto dos movimentos. 

* CDDH - Petrópolis/RJ - Trabalham o principio dos Direitos Humanos e Cidadania desenvolvendo 
o aspecto artístico e cultural , projeto Arco-Íris se preocupam com a comunicação , produzem vídeo 
sobre diversas temáticas participam de Conselhos, movimentos de Moradia, Criação de Cooperativas 
Populares, Fórum da Criança . 

* PCDH - UERJ/RJ - Programa de Cidadania e Direitos Humanos Fazem assessoria, estudos e 
pesquisas sobre Direitos Humanos e Cidadania para Movimentos Sociais. 

* MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos o responsável político pela articulação, 
organização, animação e representatividade a nível nacional . 

* OAB - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Nova Iguaçu - Apoia a luta dos Movimentos na 
Região. 

* CMMW - Coordenação dos Movimentos de moradia de Vila Velha/ES - Articula e organiza os 
movimentos de moradia no Município em conjunto com o Movimento Estadual. É fundador do 
movimento à nível nacional, é o mais organizado do Estado. 

* GRUPO TORTURA NUNCA MAIS - Trabalha com denúncias de violação dos direitos 
individuais e coletivos dos cidadãos, acompanha os processos de familiares de desaparecidos 
políticos e da repressão da ditadura militar, parceira com entidades da sociedade civil e instituições. 

Terminando o processo de apresentação das Entidades, passou se ao debate, varias 
contribuições e considerações foram feitas pelos participantes no sentido de complementar, 
enriquecer e levantar pistas para o planejamento. 

Foi constatado as dificuldade que as entidades enfrentam no Regional e que elas são comuns 
a todos os grupos. Existem articulação das Entidades nos Estados, mas o mesmo não acontece à nível 
regional. É preciso definir melhor a nossa fonna de articulação de tal maneira que fortaleça o nosso 
Regional, já que as dificuldades são as mesma e os Estados tem a mesma forma de articulação, é só 
definir pontos comuns que unifiquem o Regional, o que se tentou fazer no passado com a questão da 



luta contra a violência . Definir melhor a estrutura organizativa e financeira, eleger um plano mínimo 
de ação que fortaleça o trabalho dos dois Estados e consolidar a articulação do Regional. 

Houve época em que o ES era mais enfraquecido, agora se fortaleceu e o RJ enfraqueceu, 
porque Entidades importantes que compunham o Regional se retraíram um pouco e há também a 
questão financeira . O Regional recebe uma verba da CESE para as atividades dos dois Estado e do 
Regional. Grande parte destes recursos foram gasto na campanha Nacional Contra a Impunidade 
lançada no ES já que o MNDH não assumiu financeiramente a Campanha, mesmo sendo a nível 
nacional. Tendo o Estado do Rio pouco recursos para desenvolver suas atividades, dificultando ainda 
mais sua articulação. 

Outra questão é que muitas entidades que participam dos encontros estaduais, regionais e 
nacionais, participam das decisões, mas quando chegam as bases não assumem as deliberações. 

É preciso definir melhor quem são as nossas parcerias, entidades afins e os CDHs, para 
definir a responsabilidade políticas de cada uma no processo. 

De 92 para cá a gente se defrontou com a questão de como se articular, ainda não esta claro 
para a CESE esta questão do regional ou dos dois Estado trabalhado. Uma tentativa foi a formação 
dos Conselhos que são responsáveis pelas articulações. Fizemos várias reuniões e isto não se 
concretizou porque tem horas que as pessoas aparecem e a gente acha que as coisas vão caminhar, 
logo as pessoas somem. 

No ano passado pensamos que a questão da violência possibilitasse juntar mais o grupo, mas 
não conseguimos. 

Temos uma secretaria do Regional no ES, que funciona num espaço da SEJUC através, do 
convênio. banco de dados . 

Temos que compreender melhor quem somos nós e o que fazemos. A maioria das 
pessoas confunde o trabalho do movimento Nacional no ES, devido a referência do CDDH e do 
Fórum Campo e Cidade. 

Temos várias Entidades filiadas e afins no Mov. Nac. de Direitos Humanos . Outra questão é 
a financeira . Esta questão têm reflexo que é a desorganização. O Regional teve problema com a saída 
e renovação dos Conselheiros que não assumiram a articulação e a organização do regional, 
sacrificando pessoas e Entidades que apostavam na construção do Regional. 

Foi levantada a questão do Banco de dados e da secretaria do Regional que hoje está 
funcionando num espaço do Governo e a saída do Banco de Dados do CDDH da Serra. A 
explicação foi a seguinte, Houve falhas na implantação do programa, bem como na compreensão 
política do Banco de Dados. O Banco de Dados é do MNDH, podendo ser assumido pelos Regionais 
ou por qualquer entidade através de convênio formal entre as partes, o que não foi feito com o 
CDDH. Quando o novo Conselheiro assumiu no inicio de 96, já havia à discussão da saída do Banco 
de Dados e da Secretaria Regional do CDDH e a viabilidade da firmação de um convênio com a 
Secretaria de Justiça e Cidadania, processo este já consolidado. 

A Representante da CUT/RJ - colocou que houve dificuldade de articulação das primeiras 
reuniões, demora nos envios de correspondências e na articulação do Informativo devido a falta de 
organização das próprias Entidades envolvidas, A CUT vai continuar na parceria com o MNDH do 
regional, mas é preciso definir melhor o papel de cada um e qual a melhor forma de contribuir. 



PLANO NACIONAL DE AÇÃO DO MNDH 

E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Com base nas apresemtação colocadas e avaliadas na parte da manhã, iniciou-se o 3°. Bloco, 
com apresentação do Plano Nacional, e o planejamento Estratégico do MNDH e após ouvir as 
diversas reações do plenário, foi encaminhado os trabalhos de Grupos para aprofundamento das 
questões já levantadas na parte da manhã e também as reações do plenário. A orientação para os 4 
(quatro) grupos trabalharem era a seguinte: de acordo com a realidade percebida, confronta-la com o 
Plano e planejamento e como esta realidade se encaixam aos mesmos. 

RESULTADOS DOS GRUPOS 

Todos os grupos acharam que tanto o Plano Nacional de Ação e o Planejamento Estratégico 
está distante das demandas e organização do Regional e dos CDHs, que ambos os documentos são 
muito técnicos, nem os próprios conselheiros regionais conseguiram decodificar com precisão o 
conteúdo e a proposta política e metodológica incutida no mesmo, devido a dificuldade tradutória 
apenas 2 (dois) grupos aprofundaram as propostas dos documentos, outros dois grupos já partiram 
para as propostas indicadas na parte da manhã . 

Para que este plano seja desenvolvido no Regional é preciso, que haja convencimento, 
formação, melhor articulação com bases . Da forma que este documento chegou ao Regional deve ser 
rejeitado porque ele esta baseado no Programa de Direitos Humanos do Governo, não apresenta 
propostas concretas do Direitos Humanos, falta clareza nas propostas, não tem a cara do Movimento 
de direitos Humanos. Foi questionado a parceria com instância governamental sobre o risco de 
confundir o movimento. 

Considerando o adiantar do tempo, decidiu-se pela retomada das propostas oriundas da 
plenária da manhã, trabalhada pelos grupos 3 e 4 como base de sustentação para definir o Plano de 
Ação do Regional. 

* PROPOSTAS: Política de Organização. 

* Rearticular o Conselho Estadual do ES; 

* Reorganizar o Conselho Estadual do RJ; 

* Reestmturar o Conselho Regional Leste 1; 

* Estabelecer critérios para a composição e participação nos Conselhos; 

* Indicação de Critérios para os Conselheiros; 

Quem Participa: 

* Entidades filiadas ao Regional. 

Critérios Básicos: 

* Disponibilidade, sensibilidade com a causa dos Direitos Humanos; 

* Capacidade de mobilização e articulação; 

* Compromisso da Entidade de origem com o Conselheiro. 

Papel dos Conselhos: 

* Articular as entidades Estaduais e fazer a ponte entre o Estadual, o Regional e o Nacional; 



* Articular os CDHs para a construção das lutas cotidianas; 

* Resgatar as propostas do Movimento; 

* Lutar contra o Processo de Exclusão Social do Projeto Neo-liberal de FHC. 

RESOLUÇÕES DO ENCONTRO REGIONAL 

* Lutar em defesa da vida contra a violência e a impunidade; 

* Campanha contra os despejos; 

* Dissolução das Entidades Criminosas; 

* Luta pela terra no campo e na cidade, e pela ampliação das terras dos povos indígenas; 

* Apoiar e participar das ocupações urbanas e rurais; 

* Realizar Seminários de Formação com os temas: Globalização e Restruturação Produtiva e sobre a 
moradia; 

* Denunciar e Combater o comportamento do Poder Judiciário nas questões sociais e na Defesa dos 
Direitos Humanos. 

ESTRUTURA ORGANIZATIVA E FINANCEIRA 

O Conselho Estadual RJ - Formado por 03 Entidades filiadas ao Regional; SODIHC de NI; 
CCDH de Petrópolis CDH - Volta Redonda /RJ. 

O Conselho Estadual ES - Será formada também por 03 Entidades filiadas, na reunião 
Estadual ainda em 96. 

CONSELHO REGIONAL 

O Conselho Regional é formado pelos 03 Conselheiros Estaduais RJ e ES + os 02 
Conselheiros Nacionais: Isaías (ES) e Sada (RJ). 

1 Cons. Nac. l 

1 Cons. Nac. 1 1 Cons. Nac. 1 

1 Cons. Rcg. 

[@] 1 Cons. Est. ES 1 1 Cons. Est. RJ 1 ICDH 1 

1 CDH I ICDHI ICDH 1 

Foi feita a Prestação de Contas do Projeto Financeiro apoiado pela CESE cujo valor anual 
foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 

Durante a realização do Encontro foi proposta e aprovadas diversas moções de Apoio, 
Solidariedade e repúdio. 

l - Moção de Solidariedade ao Regional Nordeste e ao MNDH pelo assassinato do Advogado 
GILSON NOGUEIRA; 
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2 - Moção de solidariedade às 700 famílias de Trabalhadores Rurais Sem Terras acampados na 
Fazenda Boa Vista no Esp . Santo; 

3 - Moção de Apoio às Entidades que engressaram na Justiça pela dissolução da A.S.D.L.C. no ES; 

4 - Moção de Repúdio ao Governador do ES, Vítor Buaiz pelas demissões de 700 funcionários do 
Banestes; 

5 - Moção de Repúdio ao Prefeito Paulo César Batazar de Volta Redonda. 

6 - Moção de Apoio ao Juiz Sérgio Veraní, pela sua atuação em defesa dos menos favorecidos pelo 
Poder Judiciário. 

HOMENAGEM 

O Encontro Regional homenageou D. Adriano {ln - Memória} pela sua luta em defesa dos 
Direitos Humanos e pelo seu trabalho de animação, participação junto às comunidades e às 
organizações populares na luta contra as desigualdades sociais. A ele foi dedicado a realização do 
Encontro Regional, selando o compromisso das Entidades presentes a lutarem pela vida, contra a 
Violência e a toda forma de exclusão que impede o ser humano de viver dignamente. 

PRÊMIO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Foi indicado o nome do Padre JOSÉ SIMIONATO pela sua história de luta pela terra e sua 
atuação na comissão da Pastoral de Terra e no Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Prazo para a indicação ao MNDH: 30/11/96. 

AVALIAÇÃO 

NEGATIVO - Ausência de entidades e pessoas Importantes para o Evento; 
- Ausência dos Conselheiros Regionais do ES e do RJ; 

- A não participação do Secretário Nacional e do CCAP prejudicando o debate 
sobre o Plano Nacional e o Planejamento Estratégico do MNDH; 

- Fragilidade Política na Discussão do Plano e do planejamento; 

- Erro na Metodologia prejudicou a discussão. 

POSITIVO - A realização do Encontro, mesmo com as dificuldades organizativas, mas a pequena 
comissão, não mediu esforços para que o mesmo pudesse acontecer; 

- Foi decisiva para a reorganização do Regional, a troca de experiências entre as 
Entidades e o compromisso assumido por todos, com as deliberações do Encontro; 

- O desempenho das Equipes e a Confraternização dos 2 (dois) Estados. 
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ENTIDADES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REC&IONAL LESTE li 

MNDH 

MNLM-ES 

MNLM-RJ 

MNMMR-ES 

MVDVL-ES 

- Regional LESTE I - Movimento Nacional de Direitos Humanos 

- Movimento Nacional de Luta pela Moradia do ES 

- Movimento Nacional de Luta pela Moradia do RJ 

- Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Ruas do ES 

- Movimento Contra a Violência em Defesa da Vida de Laranjeiras -
Serra - ES 

CPU-VR-RJ 

CDH-VR-RJ 

APGM-ES 

- Comissão de Posseiros Urbanos de Volta Redonda - RJ 

- Comissão de Direitos Humanos de Volta Redonda - RJ 

- Associação Padre Gabriel Maire - ES 

CDDH-ES - Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra - ES 

SODIHC-NI - Sociedade de Direitos Humanos e Cidadania de 
Novalguaçu RJ 

MST - Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra do RJ. 

FÓRUM CAMPO E CIDADE 

FEMOPOVI-ES 

CMMVV-ES 

OAB-N.Iguaçu 

MNDH 

MAB-Nl/RJ 

FAMNJ 

- Federação dos Movimentos Populares de Viana - ES 

- Coordenação dos Movimentos de Moradia de Vila Velha - ES 

- Ordem dos Advogados do Brasil - Nova Iguaçu - RJ 

- Movimento Nacional de Direitos Humanos 

- Movimento das Associações de Moradores da Baixada - RJ 

- Federação das Associações de Moradores de Nova Iguaçu - RJ 

CDDH-PETROPÓLIS/RJ - Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Pretropólis - RJ 

PCDH/UERJ - Programa Cidadania e direitos Humanos da UERJ - RJ 

ASUR - Articulação do Solo Hurbano 

GRUPO TORTURA NUNCA MAIS 

CUT-RJ - Central Única dos Trabalhadores - RJ 



CONVITE 

·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

MOVIMENTO NACIONAL PE DIREITOS HUMANOS 
B,EGIQNAL LESTE 1 ES 

VIGÍLIA PF,LA VIDA CONTRA A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE 
.JEAN ALVES l>A CUNHA +(IN M~~MORIAN) 

• 

No dia 1 O de dezembro comemora-se o dia UNIVERSAL dos direitos humanos, esse 
dia é consagrado a todas as entidades, gmpos e pessoas que lutam em defesa dos Direitos 

Humanos. A construção de uma nova cultura cios Direitos l Jumanos passa pelas ações e 
observância dn nossa prática, em todos os momentos da vida cotidiana, quando se faz 
próprio o des~io do respeito à vidn e a ética e a solidatiedade, quando não se deixa espaços 
para as pequenas impunidades e o desrespeito. É com estes princípios que o MNDH do 
Regional Leste 1 e o Fórum Campo/Cidade está convidando todas as entidades 
comprometidas com a causa dos Direitos l lumanos e da Cidadania a participarem do 

seguinte evento. 

TEMA: VIGiLIA PELA YllJA CONTRA A VIOLÊNCIA E A IMl
1
UNIDADIL. 

DATA: to DE D~Z.EMURO DE 1996 ( 3°. FEIRA) 
LOCAL: PRAÇA COSTA PEREIRA 
PROGRAMAÇÃO· 

10:00hs - Ornamentação da Praça (as entidades montarão seus painéis). 
Serviço de sonorização 

14:00hs - Sessão Especial na Assembléia Legislativa 
Entregado PRÊMIO DE DIR. HUM. ORLANDO BONFIM JR. 

15:00hs - Artes e Cultura na Praça, com a participação das crianças de rua e 

grupos teatrais. 
17:00hs - Palavrns das Entidades - Tribuna 
18:00hs - Culto Ecumênico. 
19:00hs - Encerramento. 
Na certc1.a de que as Entidades não medfrão esforços junto as suas bases para 

difundir a nova cultura dos lJireitos Humanos em nossa sociedade e garantir o sucesso desta • iniciativa. 

Despedimo-nos 

Atenciosamente, 

.. ---t'-t-""1-f-"--..--
1 SAlAS-· A.DA ROCHA 

Vitória, 03 de dezembro de 1996 

MNDH: Rcg. J .estc I • Es. PraçaMim~~I Silvino Monjurdím. 9H, Ed Ado. 7". :mdar. Saiu 74. 
Ç1,:p,29010-~20, Vitória liS, 'l'elf:'fa\'' n71Xfi9 

'<:/\,'1',if'~ ••l·i•·:, 1. ·• •• T "..".''.~!lllltl'l:WSRI:~•,:~,•.('.•;•:·,,:,·,·--:.-·•,, l • <,•,-·-,,•:•:•"••4r.••1'-""'1"··" r,,,_~, ,.-.,.,U-111.?''·'-""l/-'111111,IJlllOlll / n·o,.,,· , ,. , '""'·' ,.,. ' 

SCN Quadra 06 Bloco "A" - !=:d. V~nãnc!o 3000. 5º Ahdar - Sala 507 - CEP 70718-900. Brasllla • DF - Bra 
CGC 32 902132/0001,03 - FC>ne: DO1005561 - 2253337 · Fax: 0D1005561 - 225-7157 
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VIGlllA PElA VIDA 
Contra a violência e a in1punidade 

T ean Alves da Cunha + (in n1e111orian) 
v • ' 

c2\to f'olítico/Culturnl 

Local: Praça Costa. Pereira. 
Data.: 1 O de dezc111bro 
1-Iorti: elas 10 às 19:0011s 

Ativida.des: 

* Arte, Teatro, Ca.})oeira 
* Tribuna 
* Culto Ecu111ê11ict) 

Realiz,lção: N"DH Reg. Leste l 
Fórum Campo/Cidade 

Apoios: Movi111entos Populares, 
Sindicais e Igrejas 

• 
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S·8DIHC 
Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania 

CGC 0l.214.902/0001-93 
Rua Antônio WÍlman, 230 - Moquetá - Cep.: 26215-020 

Nova Iguaçu - RJ -Te! (021) 768-3822 - Fax (021) 767-1572 

Secretaria do Regional Leste 1 do MNDH 
Vitória - E. S. 

Informação sobre o caso envolvendo o CDH de VoltaRedonda-RJ: 
A Comissão de Direitos Humanos de VoltaRedonda-RJ-está sendo 

processada pelo Prefeito Paulo César Baltazar sob acusação de injúria e 
difamação porque a Comissão publicou em seu jornal Hecatombe denúncias 
de irregularidades praticadas pelo Governo, como a ausência de licitações e 
outras irregularidades no seu Governo. 

O processo está em andamento. No dia 10/12'96 (Dia Internacional 
dos Direitos Humanos) haverá audiência . 

Nova Iguaçu, 01 de novembro de 1996 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Of.Sec.Nac. 282/96 

Ao Coletivo do Conselho e Secretariado Nacional 

Car@s Amig@s, 
com nosso abraço. 

Brasília, 08 de outubro de 1996 

A Secretaria Geral, no exercício de suas atribuições serve da presente para apresentar o 
projeto que encaminha o processo de indicação, escolha e premiação do Prêmio Nacional de 

Direitos Humanos. 

Considerando o avançado do tempo propomos darmos inicio imediato ao trabalho de coleta 
de indicações, nos termos definidos pelo Conselho Nacional. 

Estamos trabalhando no sentido de realiz,armos, em convênio com a empresa BR 
Comunicações, um grande evento e os esforços estão sendo direcionados para a conquista de 
parceiros, na iniciativa pública e privada, por uma questão de viabilidade econômica. 

Informes: 1. O Projeto Nacional está em fase conclusiva. A Cese e o assessor Marco Arroyo 
receberão a primeira versão para anAlise e sugestões. Acreditamos que sua edição final seja 

possível até o dia 30.10.96, no máximo. 

2. O Relatório do IX Encontro já está na gráfica. Intencionamos distribui-lo no inicio da 2ª 

quinzena de outubro. 

3. O publicação da anAlise do BDV está sendo enviada, como primeira prova, para anAlise e 
avaliação dos assessores Fernando e Ratton. O trabalho deverá entrar na gráfica até o dia 20 

de outubro. 

No ensejo, ensejo expressamos manifestação de estima e elevado apreço. 

SCN Quadra 06 Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000 - 5° Andar - Sala 507 - CEP 70718-900 - Brasllia - OF - Brasil 
CGC: 32 902132/0001-03 - Fone: 001005561 - 2253337 - Fax: 001005561 - 225-7157 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Of.Sec.Nac.271/96 

Ao 

• l 

Coletivo do Conselho e Secretariado Nacional 

BRASíLIA, 19 DE SETEMBRO DE 1996 

A Secretaria Nacional, no exereicio de suas atribuições, serve:-se do presente para 
encaroiobar: 

1. Complementação do re1-tório do Planejamento Estratégico. 

Conforme ajustado na última etapa do treinamento, as páginas 15 à 1~ são para o registro 
das atividades desenvolvidas, portanto, recomendamos uma releitQµi do nosso planejamento 
no sentido de .rememorarmos as datas, por nós estipuladas, e buscarmos cumpri-las para o 
sucesso do nosso empenho. 

2. Relatório da última reunião do Conselho e Secretariado Nacional 

3. Cópia de roteiro para investi&ação sobre as condições de "detençio" de 
encarcerados. 

Sugerimos ao Conselho Nacional, por meio desse roteiro, uma articulação estadual com a 
pastoral carceréria com o objetivo de sistemat:iz.armos informações, em parceria, e assim 
termos subsidios para formulação de politicas publicas para esse segmento social. O roteiro 
foi elaborado para coleta de dados do ano passado. Entretanto, COID.9 nos chegou atrasado, 
mas, considerando o documento interessante, assumimos enviá-lo aos nossos regionais 
solic#ando seu encaminhamento. 

No ensejo, expressamos manifestação de es apresso. 

SCN Quadra 06 Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000 - 5° Andar - Sala 507 - CEP 70718-900 - Brasflia - DF - Brasil 
CGC: 32 902132/0001-03 - Fone: 001005561 - 2253337 - Fax: 001005561 - 225-7157 



lf ovi11iento Nacional de Direitos Humanos 
Regional, Leste 1 - Espírito Santo e Rio de Janeiro 

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 1996 

Vocês estão recebendo esse convite para o Encontro do Regional 
Leste 1 - do MNDH, que será em Nova Iguaçu nos dias 25 , 26 e 27 de 

outubro de 1996, em Nova Iguaçu. 
A pauta será remetida posterionnente . 
Queremos, no entanto, que vocês reservem os dias do encontro, por 

favor , confirmem a presença 15 dias antes do Encontro . 
Pedimos que tragam roupas de canrn e banho . 
Vai depender do nosso empenho o êxito desse Encontro, cujo 

objetivo maior é fortalecer a luta dos grupos comprometidos em defender a 

vida das multidões dos excluídos . 
Local do Encontro: Centro de Direitos Humanos 

Rua Antônio vVilman, 230 
26215-020 - Nova Iguaçu - RJ 
Tel: 021 - 768-3822 
Tel/fax: 021 - 767-1572 

Um abraço 

d.J.. JBaroud !Da e ' ' 
SOOIHC 

Prealdente 





íJ H Centro de Defesa dos Direitos liumanos da Serra 

CGC (MF) 31.476.674/0001-90 - Filiado ao MNDH 

• 

Ofício nº 33/96 

Serra - ES., 03 de Setembro de I 996. 

Às 
Entidades Filiadas ao Regional Leste Ido Movimento Nacional dos Direitos Hwnanos 

Companheiros, 
O Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra informa que, diante do convênio firmado entre o 
Regional Leste Ido Movimento Nacional dos Direitos Humanos e a Secretaria de Estado da Justiça 
e Cidadania - SEJUC, a ele comunicado pelo Conselheiro Nacional Sr. Isaías Santana da Rocha, no 
último dia 21 de Agosto de 1996 foi entregue ao Conselheiro, conforme recibo em anexo, todos os 
equipamentos, materiais e documentos pertencentes à Secretaria do Regional Leste I e do 
Programa Banco de Dados do MNDH sob responsabilidade e desenvolvido até então cm 
parceria com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra. 
Informamos também que a partir de então o CDDH da Serra, finda aí .sua responsabilidade para com 
o Programa Banco de Dados, bem como sua contribuição enquanto referência para a Secretaria do 
Regional. 
Na oportunidade ratificamos nossas preocupações expostas no ofício nº 28/96 datado de 25/06/96, 
que foi entregue no último encontro desse Regional, pela transferência deste conjunto de 
informações pertencentes às Entidades, para um órgão governamental. 
Reafirmando nosso compromisso, traçado nos últimos onze anos, em Defesa da Vida, mantemos 
firme nosso propósito de colaborar na construção da Cidadania e Vida digna . 
Abraços, 

cc.: MNDH-DF 
Secretaria Regional Leste I do MNDH 

Rua Adão Bandeira, s/n2 - CEP 29.160-100-Tel/Fax (027) 328 2833 Carapina - Serra-ES 



C--º_ OH Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra 

CGC (MF) 31.476.674/0001·90 · Filiado ao MNDH 

Oficio nº 31/96 

Ao 
Secretário Geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos 
DD.: Sr. Salvino José dos Santos Medeiros 

Prezado Salvino, 

Serra- ES., 21 de Agosto de 1996. 

Vimos através da presente comunicar-lhe que nesta data, o Centro de Defesa dos Direitos Hwnanos 
• da Serra, entrega ao Regional Leste I do Movimento Nacional dos Direitos Hwnanos, sob a 

responsabilidade do Conselheiro Nacional, Isaías Santana da Rocha, os seguintes equipamentos: 

• 

- 01 Monitor de Vídeo profissional - Angra - com manual de instrução; 
- OI Impressora Epson LX-810L com manual de instrução; 
- O 1 Gabinete; 
- O 1 Transformador; 
- O 1 Teclado; 
- 01 Aparelho de Fax Panasonic modelo KX-F60 com seus respectivos acessórios e manual de 

instrução; 
- 01 Placa de fax moldem com seus respectivos disquetes e manual de instrução; 
- 1 O Disquetes Verbatim; 
- 02 Caixas fechadas de papel para a impressora; 
- 31 Caixas com jornais A Gazeta e A Tribuna de Janeiro/94 a Julho/96. 

A partir de então, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, finda aí sua responsabilidade 
para com o Banco de Dados, embora ratificando suas preocupações expostas no Ofício nº 28/96 
datado de 25 de Junho de 1996, pela transferência destas informações para um órgão governamental. 
No entanto queremos reafirmar nosso compromisso em Defesa da Vida e na busca de um 
relacionamento entre as entidades construindo a Cidadania. 
Um abraço. 

\ "" LÃ..< 1(~-- ~ n -' _(.{,, .,;,e,, ,o' 

_/ ; ~ -P!DIRETGRIA DO 
· CDDH DA SERRA 

cc.: Entidades filiadas ao Regional Leste Ido MNDH. 

Rua Adão Bandeira, s/nrJ - CEP 29.160-100- Tel/Fax (027) 328 2833 Carapina - Scrra-ES 
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Relatório da Reunião do MNDH, Regional Leste I - Estadual - RJ 
Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania - SODillC - Nova Iguaçu 

24 de agosto de 1996 

A reunião contou com as presenças das seguintes representações: 
Subseção da OAB-Nova Iguaçu; Secretário Geral do MNDH; dois membros do Conselho 
Nacional do MNDH - Espírito Santo e Rio de Janeiro; Centro de Direitos Humanos de 
Volta Redonda; SODIHC-Nova Iguaçu; Federações dos Mutirões de Nova Iguaçu; 
Programa Direitos Humanos e Cidadania da UERJ e ASUR A pauta da reunião constou 
dos pontos: 

1. As dificuldades do Estadual Rio de Janeiro e Regional Leste I; 
2. O que fazer? 
3. Informes 

Inicialmente, Azuleika e Sada fizeram uma retrospectiva dos fatos que 
motivaram essa reunião de avaliação e lembrados algtmS tópicos da história do MNDH. 

A seguir houve apresentação dos participantes. 
Primeiros pontos da pauta: 

Alex justificou sua ausência no dia 27/7, quando da reunião do Estadual 
em Nova Iguaçu, como, também a ausência de Pedro, seu suplente. Comunicou sua saída 
do Centro Bento Rubião e, portanto, fica vaga a representação do Rio de Janeiro no 
Conselho Nacional do MNDH. O Centro Bento Rubião vai formalizar a sua saída da 
representação, porém, Alex ·pretende continuar acompanhando o MNDH via Regional 
Leste 1 Propõe que se escolha outra entidade para que provisoriamente represente o RJ, 
até o próximo Encontro Regional, jmrto ao Conselho Nacional. Propõe ainda que se 
marque um encontro para estudar o Programa Nacional de Direitos Humanos, do 
Governo Federal. Atividade que já programada anteriormente, mas não se realizou. 

Azuleika levantou algwnas dificuldades, como a ausência das entidades 
nos Encontros Estadual e Regional; o atraso para o início das reuniões; a deficiência na 
comunicação, como também na articulação. 

Salvino, Secretário Nacional, informou que foi encaminhado à Secretaria 
do Regional Leste I o Plano de Ação do MNDH, mas não houve retomo,há grande 
acúmulo de tarefas no Secretariado Naciooal e inúmeros desafios que a luta pelos Diritos 
Humanos impõem. A :fragilidade do Regional reflete no Nacional, lembrando a dinamica 
estabelecida no Movimento que é a articulação das entidades através dos Regionais. 

Dr. Odilardo Alves, da subseção OAB-Nova Iguaçu, disse que a 
Comissão de Direitos Humanos da OAB enfrenta constantes desafios à violação dos 
Direitos Humanos. A luta é dificil e que devemos buscar objetividade nos 
encaminhamentos. 

Adelaide, do CCAP, falou das atividades da entidade e do compromisso 
jmrto ao MNDH Foi a Brasília não para a reunião do Conselho Nacional, mas para a 
discussão do Plano Estratégico, afim de subsidiar sua entidade sobre as propostas e 
dinâmicas do MNDH 
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Sueli, de Volta Redonda, falou da necessidade de encontrar-se mna 
entidade no Rio de Janeiro que tenha disponibilidade para fazer a comunicação e 
articulação entre os grupos Regional/Nacional. 

Lolll"dinha de Volta Redonda, afirma que a participação e a representação 
no Movimento devem ser das entidades e não pessoas. Lembra que muitas das nossas 
dificuldades surgem desse não entendimento. Disse que não resolve haver muitas 
entidades filiadas se essas não se comprometerem com a fundamental que é a Carta de 
Princípios do MNDR 

Isaías do Espírito Santo, disse que temos de definir quais as entidades
membros e quais as parceiras, cabendo as entidades-membros a responsabilidade da 
secretaria, articulação, comunicação e representação interna e externa do Movimento. 
Considera necessário que o Rio de Janeiro tenha sua Secretaria. 

Flora do Programa Cidadania e Direitos Humanos da UERJ, diz que as 
dificuldades levantadas não são novas pois desde a reativação do Fórum Contra a 
Violência e em Defesa da Vida, em face da violência provocada pela Operação Rio II, o 
qual suscitou polêmica interna, devido a algmnas considerações de que o Fórum era um 
trabalho paralelo ao Movimento e não um fortalecimento das lutas numa hora em que o 
Regional estava bastante fragilizado. Lembra que temos de realizar ações concretas. 
Informou, ainda, que Sérgio Verani, Juiz da 3'78 Vara Criminal do Rio, parceiFo na luta 
pelos Direitos Humanos, está com mna representação contra ele com proposta de 
remoção para outro juízo, sob a alegação de que "não aplica as Leis Penais'' por não 
condenar réus em ações que tramitam na Vara onde é titular. 

Flora afirma que essa é uma questão política e que merece um 
posicionamento dos Direitos Humanos em apoio, principalmente nesse momento em que 
ele está lançando seu livro. Propõe ainda que o Movimento participe de forma mais 
objetiva das questões: Reforma.Agrária, Habitat II e do caso de Timor Leste. 

Alex propõe uma conversa com a Direção da CUf-Rio e o Regional. 

SíNTESE DAS PROPOSTAS 

1. Representação provisória do Rio de Janeiro junto ao Conselho Nacional; 

2. Uma entidade do Rio de Janeiro com a função de Secretaria/ Articulação; 

3. Encontro para estudo do Programa Nacional de Direitos Humanos do Governo 
Federal; 

4. Conhecer os resultados da avaliação do MNDH, inclusive há um vídeo feito pela 
CESE; 

5. Conhecer o Plano de Ação e o Planejamento Estratégico do MNDH; 

6. Organizar o :Encontro Regional; 

7. Moção de solidariedade aos funcionários da Prefeitura de Nova Iguaçu 4 meses sem 
salário e ao Sérgio Verani. 
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ENCAMINHAMENTOS 

1. Nova Iguaçu ficará representando, provisoriamente, o Rio de Janeiro no Conselho 
Nacional que vai retmir-se no período de 28/8 a 01/09, próximo, em Brasília 
Essa representação será até o próximo Encontro Regional; 

2. Entidades responsáveis pela Secretaria/ Articulação: CDDH/Petrópolis, 
Programa DireitosHlllilanos e Cidadania da UERJ e CUT- Central Unica 
dos Trabalhadores; 

3. O estudo do Programa Nacional de Direitos Hlllllanos nos será feito no pnmerro 
dia do Encontro Regional; 

4. O Encontro Regional será nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 1996, em Nova Iguaçu; 

5. A pauta do Encontro Regional: 
. Estudo do Programa Nacional de Direitos Hlllllanos; 
. Articulação do Regional; 
. Projeto financeiro para a CESE. 

6. Serão feitos contatos para o lançamento do livro "Assassinato em nome da Lei" 
do Sérgio Verani; 

7. Debates sobre a questão do Timor Leste no dia 29/8 nos seguintes locais: 
. UERJ - 9:00 horas 
. PUC - 12:00 horas 
. UERJ - 19:00 horas 

Sem mais, encerrou-se a reunião. 

Novalguaçu, 24 de agosto de 1996. 

p/ Coordenação do Estadual 
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MST 
Rio, 28 de agosto de 1996. 

Prezados Amigos, 

Trezentos e cinquenta famílias de trabalhadores sem-terra acampadas na 
fazenda Capelinha, em Conceição de Macabu-RJ, estão ameaçadas de despejo, caso o 
INCRA demore a encaminhar o processo de desapropriação já enviado à Brasília A 
vistoria realizada no imóvel conclui que a área é passível de desapropriação por estar 
improdutiva há cinco anos e o proprietário não se opõe a aquisição da fazenda Além 
disso, seria injusto e desumano expulsar 1.050 pessoas que já começaram a plantar a 
terra, quando a solução depende apenas da agilidade do INCRA 

Diante desta situação de risco, é fimdamental e urgente que todos 
manifestem apoio aos trabalhadores e cobrem do INCRA e da Presidência da República 
a assinatura imediata do decreto de desapropriação da fazenda Capelinha. 

Solicitamos que sejam enviado fax para: 

. Ministro da Política Fundiária, Raul J1111g111ann - (061) 226-3855 
Diretor de Recursos Fundiários do INCRA, Luiz Fernando Pimenta- (061) 223-5676 

Este é o modelo de mensagem que sugerimos: 

"Solicitamos a V.Sa que agilize a desapropriação da fazenda Capelinha, 
em Conceição de Macabu- RJ, para evitar que aconteça mais um grave conflito de terra 
no país". 

Um abraço, 

Francisco Valença Lan 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - R.J 
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Relação dos Participantes do Encontro: 

CDDH da Serra 
Cx. Postal - 191 
Carapina 
29.160-970 - ES. 

CDDH de Volta Redonda 
Rua Monteiro Lobato, 05/302 
27.253-320- Volta Redonda- RJ. 

MST 
Av. Pres. Vargas, 435 
23º andar 
Centro 
20.072-003 - Rio de Janeiro - RJ. 

IBISS 
Ladeira Sta Teresa, 18 
20241-140 - Rio de Janeiro - RJ. 

CCAP 
Rua Dr. Luiz Gregório de Sá, 46 
Manguinhos 
21050-200 - Rio de Janeiro - RJ. 

CEAP 
Rua da Lapa, 200/209 
Centro 
20021-180 - Rio de Janeiro - RJ. 

UERJ 
Rua S. Francisco Xavier, 524 
si. 3026 - Bl. E- Maracana 
20550-013 - Rio de Janeiro -- RJ. 

ALERJ 
Palácio Tiradentes, Praça XV 
20.010-196 - Rio de Janeiro - RJ. 

IBASE 
Rua Vicente de Souza, 29 
Botafogo 
22251-070 - Rio de Janeiro - RJ. 

MNDH 
SCN- Qd 06- Bl. A 
Ediflcio Venâncio 3000 
5º andar 
70718-900- Brasília - DF. 

CDDH Bento Rubião 
Av. Beira Mar 216/701 
Centro 
20040-006 - Rio de Janeiro - RJ . 

CPT-RIO 
Rua República do Líbano 61- si. 909 
Centro 
20061-030 - Rio de Janeiro - RJ. 

ISER 
Ladeira da Glória, 98- Glória 
22221-120 - Rio de Janeiro - RJ. 

IPCN 
Rua Mem de sá, 208 
Centro 
20230-152 - Rio de Janeiro - RJ. 

Assoe. Beneficente São Martinho 
Rua Riachuelo, 07 
Lapa 
20230-010 - Rio de Janeiro - RJ. 

OAB-RJ 
Av. Mal. Câmara, 210 -4º andar 
Castelo 
20.020-080 - Rio de Janeiro - RJ. 

FASE 
Rua das Palmeiras, 90 - Borafogo 
22270-070 - Rio de Janeiro - RJ. 

ABM 
Rua Luis Alves Cavalcanti, 25 
Vilar dos Teles - S.J. de Meriti 
25561-140 - Rio de Janeiro - RJ. 



MAB Grupo Torb.ull Nwica Mais 
RuaAtafde Pimenta de Moraes, 37 Rua General Polidoro, 238 - slja 
Centro Botafogo 
26210-190 - Niterói - RJ. 22280-000 - Rio de Janeiro - RJ. 

AVICRES Articulação Nacional Solo Urbano 
Rua Barros Peixoto, 128 Rua Cons. Macedo Soares, 63/301 
Banco de Areia Centro 
26230-080 - Rio de Janeiro - RJ. 22471-120 -Rio de Janeiro -RJ. 

CUT/RJ CAP 
Av. Pres. Vargas, 435 - 23º andar Rua Aimorés, 8-A 
Centro Moqueta 
20071-003 - Rio de Janeiro - RJ. 26.000-000 - Nova Iguaçu - RJ. 

- CDDH/João Cândido CERIS 
Rua 21, lote 11, quadra 12 Rua Dr. Julio Ottoni, 571/ 3° sub-
solo 
Jardim Primavera Santa Teresa 
25225-000 - Duque de Caxias - RJ. 20241-400 - Rio de Janeiro - RJ. 

MNDH Pierre T. Roy 
SCN - Qd 06, Bloco A SODilIC 
Ediflcio Venâncio 3000 Rua Antônio Wilman, 230 . 
5° andar Moquetá 
70718-900 - Brasília- DF. 25615-020 - Nova Iguaçu - RJ. 

Edson Luiz (Gaúcho) Landelina Reis Jovita 
Gamalell Rua Antônio Wilman, 230 
Rua Antônio Wilman, 230 Moquetá 
Moquetá 25615-020 - Nova Iguaçu - RJ. 
25615-020 - Nova Iguaçu - RJ. 

Gessinéia Moreira dos Santos Wanda de Araújo dos Santos 
Federação de Mutirões Zumbi 
RuaAntônio Wilman, 230 RuaAntônio Wilman, 230 
Moquetá Moquetá 
25615-020 - Nova Iguaçu - RJ. 25615-020 - Nova Iguaçu - RJ. 

Lucineía M. Peforaro Elma R. Silva Marques 
Rua Antônio Wilman, 230 Rua Antônio Wilman, 230 
Moquetá Moquetá 
25615-020 - Nova Iguaçu -RJ. 25615-020 - Novalguaçu-Rj. 

Andréia Regina Lopes da Silva Maria Adelaide Barbosa 
Zumbi CCAP 
Rua Antônio Wilman, 230 Rua Antônio Wilman, 230 
Moquetá Moquetá 
25615-020 - Nova Iguaçu- RJ. 25615-020 - Nova Iguaçu - RJ. 



Sada Baroud David/ Azuleika 
SOCIHC 
Rua Antônio Wilman, 230 
Moqueta 
25.615-020 - Nova Iguaçu - RJ. 

Sueli Maria de Araújo/ 
Maria de Lourdes Fonseca 
CDDH/Volta Redonda 
Rua Monteiro Lobato, 05/302 
27253-320 - Volta Redonda- RJ. 
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Boletim Informativo do CDDH da Serra (ES) - Ano 2 - Nº 23 - 3ª semana de setembro de 1996 

Candidato do prefeito se irrita no debate 
' . 

O debate dos candidatos a prefeito do município da Serra realizado donringo passado, 
dia 15 de setembro, no Centro de Treinamento de Campina e promovido pelo CDDH, 
F AMS, Área Pastoral da Serra, Curso Fonnação de Cristãos na Política e 11:,ireja 
Luterana, tinha tudo para ser de alto nível. Mas quando questionado sobre doação de 
terras e isenção de impostos para empresas, Feu Rosa sentiu-se acuado, disse que era do 
partido do presidente da república e defendeu Motta, sofrendo a reação imediata do 
público. Com as denúncias sobre o atraso do salário do funcionalismo, os 12% da receita 
gastos com os marajás e o uso de verbas previstas no orçamento para outros fins, 
começou a travar com Sérgio Vidigal, uma guerra que logo chegou às suas torci~as. Daí 
em diante seus cabos eleitorais agitaram cartazes e bandeiras, vaiaram, ~erraram e 
apitaram. Gilson Gomes prometeu bíblias, ao invés de frangos. Luiz Amado ofereceu 
secretarias. Vidigal disse que vai respeitar o Orçamento Participativo e cdar creches 
para as mulheres poderem trabalhar. Lourência Riairi leu nomes da lista de fLmcionários
fantasmas, mostrou onde Motta gastou as verbas da área social e prometeu governar a 
Serra jm1to com as entidades do movimento popular. 

Portador de Deficiência é uma pessoa com necessidades especiais. Pense nisto! 

Chico viaiou 6" feira 

Depois de brevíssimos 28 dias em ten-as 
bra.51Jeiras7 Chico voltou à itália. iVa 
despedida7 ele reapurou o sabor das 

c01n1das7 bebidas e amizades que só se 
encontra aqui. Amigo7 sonhamos co1n o 

dia em que não tere1nos mais a 
distancia7 o te1npo e wn oceano a nos 

sepaTarf 

Feçta da Reforma Agrária 

A feda da Qeforma Agrária teve b0ft5;; 
momentcx;. apeçar da chuva. avaliou o 
Pe. Zé gemionato. Apaixonado pela 
cauça dcx; çem-terra cla;de çeuç 
primeircx; ancx; no {;çpírito ganto e 
depoiç em QondÔnia. ele paççou o fim
de-çemana çob a barraca de lona. A 
celebração teve momentoç marcanteç, 
com a preçenca de D. Aida Gerna 
fD,oceçe de gão Mateuç/, D. Mauro 
More/li fD,oceçe de Duque de Caxiaç/ e 
Paçtor /-lenrique Krauçe /Paróquia 
Luterana gão Bento. Pancaâ 

Direitos Humanos nas Hscolas 

A Secretaria de Formação do CDDH promove 
uma Oficina de Cidadania na t':,cola Clotilde 
Rato, em Hélio Ferra::, nos dias 1./ e 15 de 
outubro às 18 horas. L'ssa atividade fa:: parte 
do Projeto Direitos Humanos nas Escolas. 
Interessados devem entrar em contato conosco. 

Conselho Tutelar fechado 

O Conselho Tutelar, órgão de atendimento 
direto a criancas e adolescentes, ligado ao 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Serra 
(Concase) não tem como trabalhar. Como 
todos os demais funcionários públicos, as 
conselheiras estão sem receber salários e 
vale-transporte há quatro meses. Como se 
isso não bastasse, está faltando até 
material de escritório. Aqui na Serra, 
Mottar é um verbo que significa ser 
indiferente ao problema das crianças, 
tratar os Conselhos de Direito e Tutelar 
com indiferença e dispensar os recursos 
do Unicef, só enviados para prefeituras 
administradas com seriedade. 

Boletim do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra 
Destinado a Entidades do Movimento Popular, Igrejas e Sindicatos 

Caixa Postal 191 - 29160-970 - Carapina - Serra - ES 
Telefax: (027) 328 2833 - E-mail: cddh-serra@gol.com.br 



M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Regional Leste I-ES-OF: nQ 06/96 

Vitória, 23 de Setembro de 1996. 

Prezados Companheiros, 

Com o nosso abraço vao os desejos de fortalecer nosso trabalho em defe 

sa da vida, contra a violência e a impunidade. 

No encontro do Rio de Janeiro, decidiu-se pela realização do lQ Encon 

tro do Regional Leste Ide 96, com a participação das Entidades dos 

dois Estado, ES/RJ, para os dias 25, 26 e 27 de outubro de 1996, no 

CDDH Nova Iguaçu-RJ. 

O encontro tem como objetivo, fortalecer a articulação nos Estadcse no 

Regional. Discutir o Programa Nacional de DH do Governo Federal, Pla 

no Nacional do M.N.D.H, tendo como base o Planejamento Estratégico do 

M.N.D.H., buscando compatibilizar a viabilidade prática, levando em 

conta as peculiaridades do Estado e do Regional. Também serao dados 

subsídios sobre Ética e Relações Humanas, tão indispensáveis para a 

nossa convivência. 

Para irmos melhor preparados para esse evento, estamos organizando um 

Pré-Encontro, para o dia 12 de outubro de 1996 de 13:00 às 18:00 hora~ 

no Centro de Apoio (Vitória) sendo que o material de estudos, será en 

viado posteriormente. Este Pré-Encontro tem como objetivo, estreitar 

e fortalecer a articulação entre os Centros de Defesa e Entidades Par 

ceiras, para subsidiar e dar maior eficácia ao nosso trabalho, qualift 

• car nossas ações e intervenções na sociedade. 

Recomenda-se a participação de no mínimo dois representantes por cada 

Entidade, com o compromisso de repassar as informações para as bases e 

participar do Encontro Regional em Nova Iguaçu-RJ. 

Estamos enviando pesquisa sobre Percepção da Violência no Espírito San 

to e lista de material para estudo e qualificação. 

SCN Quadra 06 Blo co " A" - Ed . Venâncio 300 0 - 5° A ndar - Sala 507 - CEP 70718-900 - Brasi lia - OF - Brasil 
CGC: 32 902132/000 1-03 - Fone: 00100556 1 - 2253337 - Fax 001005561 - 225-7157 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

ANEXO 01 

Na certeza de que esta correspondência seja entendida e assumida com a 

devida importância que este trabalho requer, apresentamos na oportunt 
dade nossas, 

Cordiais Saudações 

!SAIAIS SANTANA DA ROCHA 
Conselheiro Nacional da 
Regional leste I-ES • 

M.N.D.H. REGIÃO LESTE I-ES. 

PRAÇA MANOEL SILVINO MONJARDIM - 98 

ED. ADA - SALA 704 - CENTRO - VITÔRIA-ES. CEP:. 29010-520 

Telefones: 222 5111 - Ramal:234 ISAIAS OU ANA MARIA 

FAX: (027) 222 5869 

SCN Quadra 06 Bloco "A" - Ed . Venâncio 3000 - 5° Andar - Sala 507 - CEP 707 18-900 - Brasília - OF - Brasil 
CGC : 32 902132/0001 -03 - Fone: 001005561 - 2253337 - Fax: 001005561 - 225 -7 157 
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Listagem do material a disposição cl.aG ~ntiôa,le;,s e CDDH 

da Biblioteca do Regional 

M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 
Reg. Leste I ES.-

• - Movimento Nacional de Direitos Humanos: 10 anos de Vida( Cadernos 

Fé e Polftica NQ 8 • 

• - O Movimento Nacional de Direitos Humanos no Brasil-1.991. um estudo 

descritivo. 

.-

.--.-

.-

.-

. -

. -

. -

. -

. -•. -

. -

.-

.-

Declaração e Programa de Ação de Viena • -Documento Final. 25/0 6/93) 

Documento de Viena. Conclusões(Revés d o lwesso l?./08/93) 

8Q Encontro Nacional de Direitos Humanos: CIDliDANIA E DI RE ITOS 

HUMl-illüS RJMO ·Ao SECULO XXI{Jan/94). 

A luta pelos Direitos Humanos hoje, e seus de saf 1os. -{ Revista D H 10/95) 

Movimentos Sociais e Políticas Públicas (CESE) 

Programa Nacional de Direitos Humanos.- (Min. da Justiça) • 

Direitos Humanos, Uma prática da Liberdade. Subsidio H2 8 • 

Pedagogia da Resolução de conflitos. Subsidio , N2 9 • 

MNDH:Dilemas e Perspectivas: Comis são contra a Violência • 

Em defesa da Vida. - t·íbIDH • 

A dupla face da Violência • - Regional NE- .MNDH • 

Defensoria Pública, Uma exigência dó.
5
Dire itos Humanos • 

Homic ídios no Ceará.Enfoque Especial: Violência contra a CrHí.nça 

e o Adolescente. 

Vidas Interrompidas ( CBIA) 

• - Campanha Nacional pelo f ,.trn da Explorê1ção, Violência e do 'l,urismo 

Sexual contra Crianças e Ar1ole scente s. ( Subsidio HQ 2 S ) 

.- Os trê s ve rti,.::es do FrojPto I-10,:lr;>rnizador .(Revé s do l,vesso N<2"i-l.99S ) 

.- Neoliberalismo e vc1lo:n,s crJ.stâos . (Revés do avesso N26 -l.99 :S ) 

• - Cadê o s meus direito s? CDDH e Educação Popular- Acre. -

.- O~ Direitos tla s p0ssoas porta~ora s de deficiência.- Gab . Dep. Est . 

ClaucHo Vereza( PT/ :r.s ). 

.- .Manual do Consumir.lo~~ ' à . , d f , Co 1 !JO , ·1 n P .:e r-;a .:.10 :on 8umi_dor • p:r;;.-ocor,; • 

• - Violência co,1tra Crianças e Anele sc-en te s na RPg{ã o 11e tropol :i tana ,1e l3~ lf · 

BPlérn 1.99 .':1 • 

• - Os Conselhos Munic:Lpai. P, de Direito ,J a Cri 2 .ri~ ,::, p ·1o i~ào1.c sc:ente G 

os Conse lho s ZTutelare, s no E sti.:ldo c1o Eio oe J ·ane iro( CDDH DPnto Rubi ão) • 

• - T<:::.era, M~5.o i~mili5.ente, Direitos Humanos. ( Conferênci.a r1r-- V·i tór;_a. ES ) 



e D D H Centro dl D1f15a dOi DireUoi Humanos da Serra 

CGC (MF) 31.476.67410001·90 • FIiiado ao MNOH 

NOTA OFICIAL 

- O Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra vem a público comunicar que no dia 
11 de Junho do ano em cw-so, recebeu amea;a de bomba registrada em sua secre1ária 
eletronica. 

• 

Após contato com o Secretário Estadual de Segw-an;a Pública, o pridio foi rastriado por 
peritos da Delegacia de Annas, Moni;oes e explosivos, que constataram nao haver até aquele 
momento, qualquer artefato com potencial explosivo. 
Em ra.zao de informa;oes e outras amea;as, o fato foi comunicado ao comandante do Sexto 
Batalhao da Policia Militar que deixou wna viatw-a de prontidao no local no horário 
anwiciado na amea;a. 
Concluimos que este fato seja uma intimida;ao por causa das atividades desenvolvidas pdo 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra ao longo dos anos. 
Permanecemos firmes na Defesa da Vida pelos Direitos Fundamentais da Pessoa 
Humana Contra a Impunidade . 

Serra - ES., 12 de Jllllho de 1996. 

Novo Telefax. 328.2833 

Rua Adão Bandeira, s/ng • CEP 29.160-100 - Tel/Fax (027) 228-2908 - Carapina - Serra-ES 



s 
E 
R 
R 
A 

Boletim Informativo do CDDH da Serra (ES) - Ano 2 - Nº 19 - 3ª semana de junho de 1996 

Desordem marca o crescimento urbano na Serra 
A Análise de Conjw1tura realizada dia 1 O de jw1ho no CDDH trouxe lúcidas avaliações 
sobre a situação política do Estado e do país, feitas por Gilmar Ferreira de Oliveira, do 
Partido dos Trabalhadores e Maurício Abdala, do Cecopes. Mas foi a situação específica 
da Serra, apresentada por Givaldo Vieira da Silva, que chamou a atenção de todos. O 
mooicípio que começou a ser ocupado em 1556 e teve sua vida marcada pelos ciclos 
econômicos do ouro, da cana-de-açúcar, do café e do abacaxi, tinha 17.286 habitantes 

• em 1970. Nessa época começaram os grandes investimentos (CST, CIVIT I e II, Porto 
Praia Mole e as indústrias de pequeno e médio porte) que fazem da Serra o município 
com maior concentração industrial do Estado, atraídos pela topografia, o extenso litoral, 
a rodovia e as grandes áreas livres. Para dar vazão a este surto desenvolvimentista, 
surgiram a ferrovia, .a rodovia norte-sul, a estrada Laranjeiras-Jacaraípe e a BR 101 foi 
duplicada. Nessa época "começou o inchaço que marcou o crescimento do nosso 
município nos últimos 25 anos". A população que aumentou em quase cem mil pessoas 
entre 1991 e 1995, é hoje de 317.060 moradores e dá à Serra uma taxa média de 
crescimento populacional de 9,3%, a maior de todo o Estado do Espírito Santo. 

Cut!:O da J:otmaçQ'o Polítiea da lidatançag 

O CDDH, 'I i:AMg e o ID[A ptomovem ~e cutso com 
o ohletivo de fotmat lidet'lnÇ11s popul'ltes ~t'I o 
município. Tem'!: [lelções Munlci~is e 'I lmpottânci'I 
do Voto. D'lt'I: g• felt'I (gQ/06) às ~ hot'IS e go 

4tm1nutos. loC'II: CDDH. lnsctlções pelo telefone do 
CDDH-gett'I gz~-z~gg_ 

l Q Encontro de Pessoas portadoras de 
Deficiência na Serra 

Acontecerá na Escola de l 2 Grau Marinete de Souza 
Lira, no dia 29 de junho, às 13 horas, com o bojetivo de 
discutir a atual situação dos portadores de Deficiência 

e a criação da associação Municipal. 

Doação para os Sem-Terra 

Homens, mulheres e crianças lutam pela terra 
acampados na Fazenda Sapucaia, em Xuri, 
Vila Velha. Necessitam de alimentos, roupas e 
remédios. Qualquer ajuda será bem recebida. 
As doações devem ser entregues nas 
Paróquias S. José Operário e Beato Anchieta, 
e no CDDH. Participe da luta por terra, pão e 
paz. 

Índios reinvidicam terras no ES 

Índios das aldeias Tupinikim e Guarani 
participaram de audiência com o vice-

govemador, os deputados federais e os 
deputados estaduais capixabas. Na pauta a 

devolução dos 13 .576ha. de terras anexadas 
pela Aracruz Celulose e o decreto 1775/96 que 
coloca em risco as terras indígenas demarcadas 

e já recebeu 1700 contestações judiciais. O 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 

Celulose Artur Duarte Branco contestoú a 
informação de que a Aracruz seria inviabilizada 
com a devolução das terras. O deputado Nilton 
Baiano propôs uma audiênda com o ministro 
da Justiça e o presidente da FUNAl. Nesse 

momento os índios, que segundo a UFES estão 
na região há aproximadamente 6.500 anos, 

ocupam 22 ha. por pessoa. A Aracruz Celulose, 
atuando há apenas 20 anos no Espírito Santo, 

detém hoje o equivalente a 40ha. por emprego. 
Quem tem mais direitos adquiridos? 

Novo Número do telefone/fax do CDDH: 328-2833 

Soletim Semanal do Ctmtro de Def@~a do:. Direit_o~ Humanos da Serra 
pei,tinado a EntidtlQ@~ do Movj_fri@n.to Popular, Igrejas e Sindicatos 

TeJ~fax: (027) 328 2833 • Cx. P.: 191 • Carapina • Serra -ES - CEP: 29.160-970 
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Mts 

jan 
fev 
mar 
abr 
mai 
jun 
jul 
ago 
set 
out 
nov 
dez 
TOTAIS 

jan 
fev 
mar 
abr 
mai 
jun 
jul 
ago 
set 
out 
nov 
dez 
TOTAIS 

jan 
fev 
mar 
abr 
mai 
jun 
jul 
ago 
set 
TOTAIS 

HOMEM 

507 
555 
670 
624 
579 
528 
561 
547 
503 
551 
529 
537 + 
6.691 

581 
621 
637 
640 
533 
595 
591 
549 
609 
674 
597 
715 + 
7.342 

719 
711 
649 
690 
651 
590 
607 
567 
535+ 
5.719 

Estatísticas de Homicídios da SSP/R.J 

1993 

MULHER 

43 
38 
38 
51 
39 
43 
44 
31 
21 
36 
44 
41+ 
469 

46 
43 
57 
48 
39 
44 
43 
29 
52 
48 
49 
55 + 
553 

54 
56 
46 
50 
58 
40 
52 
47 
36+ 
439 

1994 

MENOR 

47 
58 
47 
46 
47 
53 
52 
39 
48 
47 
36 
40+ 
560 

44 
40 
46 
49 
49 
43 
47 
32 
33 
39 
35 
56+ 
513 

58 
47 
61 
40 
75 
43 
43 
50 
52+ 
477 

SDIVL 
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TOTAL 

597 
651 
755 
721 
665 
624 
657 
617 
572 
634 
609 
618+ 
7.720 

671 
704 
740 
737 
621 
682 
681 
610 
694 
761 
681 
826+ 
8.408 

831 
814 
756 
780 
784 
673 
702 
664 
623 + 
6.627 

Est. do Cepenha, 1431 BI. 2 Apto. 1202 - Jecarepeguá - Rio de Jeneiro/RJ CEP 22743-041 Te!. (021)327-5086 
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Estatísticas Oficiais da Secretaria de Policia Civil 

DELITOS 1993 1994 1995 

homicídios 7720 8408 5348 (1) 
tentativas de homicídios 1741 1766 1165 (1) 
homicídios no trânsito 2575 2642 1693 (1) 
lesão corporal dolosa 37633 35697 22114 (1) 
roubo seguido de morte 265 223 121 (1) 
seqüestro 64 90 72 (1) 
estupros 1026 961 622 (1) 
homicídios de policiais civis (3) n/c 14 9 (1) 
homicídios de policiais civis (4) n/c 17 18 (1) 
prisão por tráfico de drogas n/c 1043 1230 (2) 
prisão por posse ou uso de drogas n/c 790 908 (2) 

obs. 
(1) • registros até julho (1995) 
(2) • registros até setembro (1995) 
(3) • efetivamente em serviço 
(4) - em fimção e/ou razão da profissão 

Análise de estatísticas 

1. De 1993 para 1994 houve um acréscimo de 8,91 % de números de homicídios; 
2. Em 1993, o número de homens vítimas de homicídios correspondiam à 93,44 %, enquanto que as mulheres 

correspondiam à 6,56 % do total; 
3. Em 1994, o número de homens vítimas de homicídios correspondiam à 87 ,3 2 %, enquanto que as mulheres 

correspondiam à 12,68 % do total; 
4. Em 1995, o número de homens vítimas de homicídios correspondiam à 86, 19 %, enquanto que as mulheres 

correspondiam à 13 ,81 % do total; (penado de jmeiro a setembro - 9 meses) 

5. Primeiro semestre de 1993/1994 houve um acréscimo de 3,53 % de números de homicídios; 
6. Segundo semestre de 1993/1994 houve um acréscimo de 14,72 % de números de homicídios; 
7. Primeiro semestre de 1994/1995 houve um acréscimo de 11,62 % de números de homicídios; 
8. Nos semestres de 1993, houve uma queda de 7,62 % (total de homicídios); 
9. Nos semestres de 1993, houve uma queda de 6,78 % (total de homicídios/homem); 
1 O.Nos semestres de 1993, houve uma queda de 13,88 % (total de homicídios/mulher); 
11.Nos semestres de 1994, houve um acréscimo de 2,35 % (total de homicídios); 
12.Nos semestres de 1994, houve um acréscimo de 3,54 % (total de homicídios/homem); 
13. Nos semestres de 1994, houve uma queda de 0,36 % (total de homicídios/mulher); 
14. Houve um acréscimo nas prisões com tráfico de drogas e/ou posse/uso de drogas. 

OBS. 8,9,10,11 e 12, compara-se o primeiro semestre com o segundo semestre. 

Est. do Capenha, 1431 Bl. 2 Apt. 1202 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ CEP 22743-041 Tel. (021)327-5086 
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Observações: 

l. Nota-se que há um aumento de homicídios no Rio de Janeiro, que podem ser alribuídos ao grande crescimento do crime 
organizado, aumento da repressão ao tráfico de drogas e ao crescimento da população sem atividades laborais. 

2. Enquanto que nos semestres de 1993, a tendência era uma ligeira queda percentual de números de homic!dios, já em 1994 a 
tendência foi o segundo semestre superar o primeiro; 

3. Em 1993, as mulheres figuravam como vitimas em menos de 1 O % do total, em 1994 e 995 ultrapassam o percentual dos 1 O %; 
4. Nota-se que o combate ao narcotráfico foram intensificados pelas policias, gerando um grande número de prisões. 

Banco de Dados X Dados Oficiais 

1. Em 1994, trabalhando-se com duas fontes j ornalfsticas, o PB registrava em torno de 20 % do total geral de 
homicídios; 

2. Já em 1995, trabalhando-se com 3 fontes jornalísticas, o PB registra de 35 % à 40 % do total geral de 
homicídios; 

3. Contamos com a vantagem de saber a quem são atribuídos tantos homicídios e quais seus motivos; 
4. Outra vantagem é conhecer-mos o perfil do acusado; 
5. Contamos, entre outras vantagens, saber o período do dia, local, bairros, cidades, cútis das vitimas, etc ... 
6. A operacionalidade do Banco, permite-nos fazer qualquer tipo de pesquisa , e estudar o crescimento ou não 

da violência, seja ela policial ou de outras formas. 

Agradecimentos: 

1. Ao Sr. Helmo Dias, da Subsecretaria de Estado de Segurança Pública; e:;sl'/RJ) 
2. Ao Sr. Noaldo Alves Silva, da Secretaria de Estado de Segurança Publica; C:,ecretaria de Policia Civit) 
3. à Pedro Roberto e Wílliam, do Centro D. Luciano Mendes, que somaram esforços na busca dos Dados 

Oficiais, junto as citadas Secretarias. 

frase: "O Estado brasileiro continua deitado em berço esplêndido, enquanto que a violência não cosb.nna ter toque de recolher" . 

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 1995. 

1-;~ 
FÁBIO GAMA BROWN 

Pesquisador PBD/RJ 

Est. do Capenha, 1431 Bl. 2 Apt. 1202 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ CEP 22743-041 Tel. (021)327-5086 
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Brasil, Presidente, 1995 - (F.H. Cardoso) 

Direitos Humanos: novo nome da liberdade e da democracia . 
Brasília: Presidência da República, Secretaria de Comunicação So
cial, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, 1995. 

37p. 
Conteúdo: - Discurso do Presidente da República; - palavras 

de Milton Nascimento; - anexos: decreto de 08.09.95 - Prêmio 
"Direitos Humanos", Regulamento do Prêmio "Direitos Humanos", 
Decreto nº 1.538, de 27 .06.95 (GERTRAF), Declaração Universal dos 
Direitos-do Homem. 

1. Direitos Humanos - Brasil. I. Cardoso, Fernando Henrique, 
Presidente do Brasil, 1931- II. Título 

CDD 354.81035 

• 

Esta publicação contém o discur
so do ·Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, proferido 
em 7 de setembro de 1995 sobre 
Direitos Humanos. Contém, também, 
textos sobre o I Prêmio "Direitos Hu
manos" e a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 
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DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 
SOBRE OS DIREITOS HUMANOS (*) 

Palácio da Alvorada, 7 de setembro de 1995 

Hoje, 7 d~ setembro, é a nossa maior data. É a data em que 
nosso povo comemora, há 173 anos, a nossa história de luta pela 
liberdade. A luta pelo fim da escravidão antiga, a luta por eleições 
livres e limpas, a luta :por uma Constituição que assegure os 
direitos, a futa pelos direitos do trabalhador, a luta contra o 
totalitarismo, tanto na Europa quanto no Brasil. A luta contra o 
autoritarismo, a luta pela restauração da democracia. 

Essa luta pela liberdade, essa luta que se confunde com a 
democracia, é uma luta incessante, é uma luta cotidiana, e nela 
nós conseguimos vitórias importantes. Nós estamos, no Brasil, 
construindo uma democracia verdadeira. As palavras do Milton 
Nascimento, dizendo porque e como ele explica, lá fora, o senti
mento que ele tem de amor ao Brasil, são um exemplo disso. São 
exemplo de que nós estamos aqui, pouco a pouco, conseguindo o 
que é importante, conseguindo, não só que existam instituições 
livres e democráticas, mas que haja também um sentimento de 
todo o povo, das crianças, dos adultos, dos mais idosos, um 
sentimento de carinho e de amor uns pelos outros e pelo país. 

E hoje há uma vontade imensa de participação. Hoje nós 
estamos nos organizando, nós - eu digo - o Brasil todo, para 
que nós defendamos a natureza, para que nós defendamos o 
direito do consumidor, para continuar lutando contra a corrup
ção, para defender os direitos humanos, da mulher em todas as 

(•) Transcrição de pronunciamento feito de improviso. 
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formas em que essa luta pela liberdade possa assumir um caráter 
de participação mais ampla. 

Luta em defesa também da igualdade, em que as diferenças 
de sexo, gênero, não sejam impeditivas da realização dos poten
ciais da pessoa humana. A luta para o respeito nas diversas fases 
da vida, da criança até o mais idoso, a luta para que os portadores 
de deficiência física sejam tratados condignamente, como têm 
direito, e com respeito. A luta contra a discriminação do índio, do 
negro, mormente agora, que nós estamos, nesse ano, também, 
para comemorar os 300 anos do Zumbi. ~ó_s temos que ~irmar, 
com muito orgulho mesmo, a nossa condiçao de uma sociedade 
plurirracial e que tem muita satisfação de poder desfrutar desse 
privilégio de termos, entre nós, raças distintas e, de termos tam
bém, tradições culturais distintas. Essa diversidade, que faz, no 
mundo de hoje, a riqueza de um país. 

E agora que nós estamos nos apro~imando do século XX!, 
essa luta pela. liberdade e pela democracia tem um nome especi
fico: chama-se Direitos Humanos. Esse é o novo nome da luta pela 
liberdade e pela democracia. E nesta data simbólica do Brasil, n?s 
estamos assistindo também a essa vontade do nosso povo, de nao 
apenas falar de direitos humanos, mas de garantir a sua proteção. 
E cada um tem que fazer a sua parte. 

O Governo, não só por um compromisso pessoal do Presi
dente da República, mas no seu conjunto de Governo, já assumiu 
este caminho. O Ministério do Trabalho está engajado numa luta 
sem trégua contra o que s_e chama de tra~alh? forç_ado. Aind_a 
ontem tivemos uma solerudade, a qual, nao soo Milton Nasci
mento: mas o Gilberto Gil, os Presidentes das grandes federações, 
confederações de trabalhadores, vieram se somar a essa mesma 
luta e o Ministro do Trabalho levou adiante essa campanha. 

Nós não podemos agora, no limiar do século XXI~ toler~ 
formas de exploração de trabalho desumanas, trabalho infantil, 
trabalho forçado, que é denominado, muitas vezes, até de trabalho 
escravo. O Governo está atento a isso e trabalhando, numa luta 
sem tréguas, contra esse tipo de degradação do ser humano. 

Nós lançamos um programa que vai permitir o atendimen
to, dentro das condições do Brasil, de um salário mínirn<? a_ todos 
os idosos de mais de 70 anos, que não tenham condiçoes de 
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sobrevivência por conta própria e aos portadores de deficiência 
física. Serão centenas de milhares de pessoas, talvez milhões, não 
sei. Mas é a responsabilidade da sociedade, e o Governo, neste 
momento, apenas faz aquilo que a sociedade deseja nesse sentido. 

O Ministério da Justiça está empenhado também em com
bater a prostituição infantil e em promover o ensino dos direitos 
humanos às forças policiais, ou seja, em termos, nós do Executivo, 
uma atitude condizente com o que espera o Brasil de nós, sobre
tudo, os mais moços e as crianças. Mas nem tudo depende do 
Executivo. 

Nós contamos também com a ação do Legislativo. E o 
Legislativo tem responsabilidades enormes nessa matéria. Até 
hoje não foi tipificado o crime de tortura, que é uma exigência 
constitucional. Nós vamos precisar marchar nessa direção. E pre
ciso aprovar o projeto de 1994 de reformulação do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, para que ele possa ter 
responsabilidades mais efetivas. 

Há muitos anos, eu participei, como representante então da 
oposição, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
e, num dado momento, renunciei, porque percebi que não adian
tava. Nós não tínhamos os instrumentos, mas sabíamos quem 
eram os criminosos, quem matava, muitas vezes, nesse interior do 
Brasil, violentamente por causa da terra ou por causa de banditis
mo de todo tipo, e nós não tínhamos eficiência necessária para 
poder combater e punir os responsáveis. 

Também no Legislativo existe um projeto, agora deste ano, 
de proteção às testemunhas nas investigações criminais, porque 
não havendo proteção às testemunhas, elas, muitas vezes, se 
sentem inibidas e não têm condições de, efetivamente, dizer o que 
sabem e, assim, não permitem que a sociedade, através da justiça, 
possa cumprir os seus objetivos de restaurar a dignidade pública 
e, outras vezes, de coibir violações de direitos da pessoa. 

E o Judiciário também terá o momento de dar a sua coope
ração nesse espírito do Brasil, de um Brasil que quer realmente 
passar a limpo, virar, como eu disse recentemente, ao falar dos 
desaparecidos, uma página da História. 

9 
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Eu acho que nós. temos violações graves, investigações que 

não puderam, ainda, chegar a seu termo, no Carandiru, na Can
delária, em Vigário Geral, nos jovens desaparecidos de Acari e, 
mais recentemente, em Corumbiara. E nós precisamos ter instru
mentos que permitam uma punição exemplar. Não pelo sentido 
de vingança. Não será o rancor nem o ódio que vão reconstruir o 
Brasil no amor da pessoa humana, no respeito ao direito da pessoa 
humana, mas no sentido, mesmo, de reestabelecer as condições 
de convivência. 

Muitas vezes, é inaceitável saber-se que existe o criminoso 
e não se ter condições para que ele seja punido. Seja o crime, de 
que coloração tenha sido, seja ele de colarinho branco ou não. E a 
verdade é que, muitas vezes, não há condições porque a Justiça 
não dispõe dos instrumentos para tanto, não dispõe de uma 
legislação adequada e muitas vezes sequer dos meios materiais 
para agir mais rapidamente. 

Em suma, nós precisamos de um compromisso de cada um 
de nós nessa luta pelos direitos humanos, que é, hoje, repito, a 
verdadeira luta pela democracia. 

E, para isso, nós precisamos mobilizar a sociedade. Mobili
zar a sociedade e fazer chamar a atenção da sociedade para os temas 
pertinentes. 

Por exemplo, agora em setembro, nós estamos vendo que 
há uma grande conferência. As Nações Unidas têm feito várias 
sobre questões de direitos humanos, mas, nesse momento, se 
realiza na China, em Pequim a Conferência da Mulher, e a Ruth, 
minha mulher, lá está, na delegação brasileira. É um mês que nós 
deveríamos dedicar à questão da mulher. 

No mês seguinte, que é o mês de outubro, nós podemos falar 
sobre a criança, o mês da criança. Depois, em novembro, o mês da 
questão do negro, por causa do dia 20 de novembro, que é de 
Zumbi, e assim por.diante. Não com o objetivo de fazer prof.agan
da, não com o objetivo de dizer "o governo está fazendo'. Não! 
Quem está fazendo é o país. Quem tem que fazer somos nós todos 
juntos, com o único objetivo de realmente nós termos, cada vez 
mais, condições de ter amor a essa Pátria. E podermos dizer, como 
disse o Milton Nascimento há pouco, aqui, que lá fora nós pode
mos dizer com tranqüilidade, há injustiças, sim, mas nós estamos 
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combatendo. E nós estamos combatendo com seriedade, nós es
tamos combatendo com confiança. 

Enfim, nós temos todas as condições, hoje, no Brasil, mais 
do que condições, é uma exigência nacional no sentido de que, 
juntos, o governo, o Legislativo, o Judiciário, a sociedade, as 
organizações não-governamentais, enfim, que, em conjunto, nós 
possamos realmente fazer aquilo que esperam de nós. 

E por causa disso, tendo em vista a necessidade de chamar 
a atenção para todos esses problemas, nós estamos, agora, criando 
o Prêmio de Direitos Humanos, que será atribuído no dia 10 de 
dezembro, que é o aniversário da Declaração Universal dos Direi
tos Humanos. Foi possível organizar este prêmio porque houve 
empresários que se dispuseram a contribuir. 

E nós estamos criando um comitê de julgamento presidido 
pelo Ministro da Justiça e composto por onze personalidades. Esse 
prêmio será dado àquela organização não-governamental, àquele 
estudante, àquela pessoa ou àquele setor do Estado que se tenha 
distinguido na luta pelos direitos humanos. 

Eu acho que nós precisamos, também, fazer o plano nacio
nal dos direitos humanos, previsto na Declaração de Viena, de 
1993, em que o Brasil teve um papel muito ativo. Chegou a hora 
de nós mostrarmos, na prática, num plano nacional, como é que 
nós vamos lutar para acabar com a impunidade, como é que nós 
vamos lutar para realmente fazer com que os direitos humanos 
sejam respeitados. 

Essa cerimônia simples, nós estamos realizando aqui, no 
jardim do Alvorada, depois de uma parada militar, e hoje, à tarde, 
nós vamos ter, na Praça dos Três Poderes, uma festa popular. 
Porque a data de 7 de Setembro, é uma data do povo, do País. 
Nessa cerimônia simples, nós vamos ter agora o seu encerramento 
com a apresentação do Milton Nascimento e dos corais Cur_umins 
e Rouxinóis, que vieram nos alegrar para comemorar o Dia 7 de 
Setembro, com essa homenagem que nós prestamos a todos aque
les que precisam de um apoio mais forte e mais firme em defesa 
dos seus interesses, diminuindo as desigualdades. 

E nós temos de fazer, nesse momento, uma reflexão sobre 
o que nós s~mos, sobre o que nós queremos, porque o país somos 
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nós. Essa é a realidade. O País somos nós. E nós sabemos o que 
nós queremos. Nesse momento de emoção popular e nacional, 
temos o sentimento de um Brasil que acredita em si, que acredita 
em seu povo, que cansou da injustiça, que cansou da falta de 
direitos efetivos, de proteção efetiva às suas minorias, aos que são 
discriminados. 

Nada melhor no Dia da Pátria, do que comemorar com 
orgulho, até ao assistir aquela parada militar bonita, uma tradição 
que vem de longe, em defesa do nosso solo, da nossa soberania. 
Nós temos tradições das quais nós podemos nos envaidecer. E, 
nesse mesmo dia, nós temos aqui reunidos todos nessa festa 
simples, simbólica, para uma reflexão sobre a questão dos direitos 
humanos. Nós podermos dizer com muita tranqüilidade, com 
muita satisfação: "O País somos nós e este é um grande País." 

Muito obrigado. 
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PALAVRAS DE MILTON NASCIMENTO, 
NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO 

DO 7 DE SETEMBRO 

Palácio da Alvorada 

O nosso País é o berço de várias, quase todas as raças. 
Sempre que viajo me perguntam: "Como num lugar de tanto 
sofrimento vocês conseguem fazer essa mú~ica?" E eu digo: "Vo
cês não conhecem o povo da minha terra. E o mais doce, fortee 
fantástico que eu conheço". 

E o Brasil é um País que tem os seus problemas, grandes e 
variados, mas a gente tem uma força, que vem da mãe terra, ,da 
água, do verde. Só não podemos nos esquecer de que essa e a 
nossa casa, e todos os símbolos pertencem a nós, nos esportes, nas 
artes e no dia-a-dia. E eu não conheço um país como esse. 
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DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1995 

In.stitui o Prêmio ''Direitos Humanos". 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Prêmio ''Direitos Humanos", a s~r 
concedido, anualmente, pelo Governo Federal, com o apoio da 
iniciativa privada, às pessoas físicas ou jurídicas cujos trabalhos 
ou ações merecerem especial destaque nas áreas de promoção e 
defesa dos direitos humanos no Brasil. 

Art. 2º O Ministro de Estado da Justiça baixará as instruções 
necessárias para concessão do Prêmio ''Direitos Humanos", no 
prazo de 45 dias contados da publicação deste Decreto. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Brasília, 8 de setembro de 1995, 174º da Independência e 
107º da República. 

• 

FERNANDO HENRIQUE CAROOSO 

Nelson Jobim 
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PORTARIA Nº 1339, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995 

O MINISTRO DE ESTADO D AJUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições legais e dando cumprimento ao art. 3º do Decreto de 
8 de setembro de 1995, resolve aprovar o regulamento do Prêmio 
"Direitos Humanos", na forma do Anexo a esta Portaria. 

Art. 1 º O tema para concessão do prêmio na categoria 
"Estudantes" para o presente ano de 1995 será CRIANÇA. 

Art. 2º A deliberação da Comissão Julgadora relativa à 
premiação de 1995, nas categorias "Organizações Não-Gover
namentais" e "Livre" deverá ocorrer até a data de 1 º de dezem
bro de 1995, e a relativa à categoria "Estudantes" até 5 de abril 
de 1996. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publisa
ção. 

Nelson A. Jobim 
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REGULAMENTO DO PRÊMIO 

"DIREITOS HUMANOS" 

I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1 º O Prêmio ''Direitos Humanos", instituído por 
Decreto de 08 de setembro de 1995, será anualmente concedido 
pelo Governo Federat com o apoio da iniciativa privada, a pes
soas físicas ou jurídicas que merecerem destaque na promoção e 
defesa dos direitos humanos previstos na Constituição Federal, 
obedecidas as disposições do presente Regulamento. 

Artigo 2º O Prêmio "Direitos Humanos" consistirá na con
cessão de diploma de qualificação ou menção honrosa e, quando 
houver apoio da iniciativa privada, de quantia em dinheiro. 

II - DAS MODALIDADES DE PREMIAÇÃO 

Artigo 3° O Prêmio "Direitos Humanos" será concedido nas 
seguintes categorias: 

I - "Organizações não-governamentais", compreendendo 
entidades de direito privado sem fins lucrativos regularmente 
estabelecidas no território nacional e notadamente dedicadas à 
promoção ou defesa dos direitos humanos; 

II - "Estudantes", compreendendo alunos regularmente 
matriculados em cursos, de nível secundário ou universitário, 
promovidos por instituições de ensino reconhecidas pelo Minis
tério da Educação, que apresentarem monografias sobre tema 
previamente estabelecido; 
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III - "Livre'', compreendendo pessoas que merecerem es

pecial destaque por ações, conduta ou atividade de promoção ou 
defesa dos direitos humanos, em vida ou post-mortem. 

III - DO COMITÊ DE JULGAMENTO 

Artigo 4º A concessão do Prêmio "Direitos Humanos" ficará 
a cargo do Comitê de Julgamento presidido pelo Ministro da 
Justiça. 

Artigo 5º O Comitê de Julgamento será designado no início 
de cada ano, dentre personalidades nacionais ou indivíduos com 
notórios serviços prestados à causa dos direitos humanos no 
Brasil. 

§ 1 º O Comitê de Julgamento se reunirá obrigatoriamente 
até o dia 1 º de dezembro para deliberar sobre os prêmios a serem 
concedidos, e quantas vezes forem necessárias ao cumprimento 
de suas atribuições. 

§ 2º As decisões do Comitê de Julgamento serão tomadas 
por maioria simples de votos, cabendo ao presidente, além do seu 
voto, o voto de qualidade. 

§ 3º As decisões do Comitê de Julgamento não serão susce
tÍ\ eis de impugnações ou recursos . 

§ 4º Os trabalhos do Comitê de Julgamento serão conside
rados honoríficos, não ensejando qualquer forma ou espécie de 
remuneração. 

IV - DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 6º As habilitações na categoria "Estudantes" serão 
feitas pelos alunos interessados junto ao estabelecimento de ensi
no no qual se encontram regularmente matriculados. 
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§ 1 º Somente será considerada uma monografia por institui

ção de ensino, que deverá, respeitados os critérios estabelecidos 
no presente Regulamento, definir seus próprios meios de seleção. 

§ 2º Reputar-se-ão inscritas, para efeitos de premiação, as 
monografias acompanhadas de fotocópia autenticada da cédula 
de identidade e comprovante de matrícula do autor, encaminha
das pelo respectivo estabelecimentos de ensino, à Secretaria pro 
tempore do Comitê de Julgamento, que funcionará no Ministério 
da Justiça, Edifíco Sede, Esplanada dos Ministérios, Brasília-DF, 
CEP nº 70064-900. 

§ ':r' Os prazos para inscrição se encerrarão no dia 30 de outubro 
de cada ano, levando-se em consideração a data de postagem. 

Artigo 7º Nas categorias "Organizações não-governamen
tais" e "Livre" serão consideradas as indicações feitas pelos mem
bros do Comitê de Julgamento. 

V - DAS REGRAS PARA A PREMIAÇÃO 

Artigo 8" A premiação para a categoria "Estudantes" levará 
em consideração monografias sobre temas previamente estabele
cidos em portaria do M'rnistério da Justiça. 

§ 1 º As monografias deverão ser escritas em português e 
apresentadas pelo interessado, em até 20 laudas datilografadas no 
caso de estudantes secundários, e até 30 laudas datilografadas no 
caso de estudantes universitários, perante a direção de seu esta
belecimento de ensino. 

§ 2º Para exame e seleção das monografias inscritas serão 
considerados os seguintes critérios: 

I - adequação ao tema; 

II - objetividade; 

III - criatividade; 

IV - aplicabilidade. 

Artigo 9º As premiações para as categorias "Organizações 
não-governamentais" e "Livre" levarão em conta indicações dos 
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membros do Comitê de Julgamento, que poderão ser baseadas em 
sugestões de pessoas ou de entidades públicas ou privadas, ob
servando-se os seguintes critérios: 

I - relevância; 

II - abrangência; 

III- resultados. 

Parágrafo único. Cada indicação será devidamente funda
mentada, com dados qualificativos e informações comprobatórias 
de adequação do indicado à respectiva premiação. 

VI- DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Artigo 1 Oº A premiação será celebrada em solenidade pú
blica, a ser realizada em 10 de dezembro, data comemorativa da 
"Declaração Universal dos Direitos Humanos". 

Artigo 11º A inscrição no Prêmio "Direitos Humanos" na 
categoria "Estudantes" implica aceitação tácita, pelo autor, da 
eventual publicação e divulgação de sua monografia, sem qual
quer forma de retribuição pelo poder público. 

§ 1 º As monografias premiadas poderão ser reunidas em 
publicação de responsabilidade do Ministério da Justiça. 

§ 2º Após a publicação da monografia, será permitida a sua 
reprodução, sob qualquer forma, por meios de comunicação de 
todo o País, desde que haja a individualização do autor e seja 
respeitado o conteúdo essencial do trabalho. 

§ 3º As monografias e expedientes encaminhados ao Comitê 
de Julgamento em função da premiação não serão obrigatoria
mente devolvidos ao expedidor. 

Artigo 12º A recusa ao Prêmio "Direitos Humanos" ficará 
caracterizada por instrumento escrito apresentado pelo beneficia
do ou por sua omissão em receber o que lhe for atribuído, após 
completados 3 (três) meses do conhecimento da concessão. 
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Parágrafo único. Havendo recusa ao pr~mio, a quantia 
respectiva será dest~a,da a institu~ç~o com atuaçao na defesa dos 
direitos humanos, a JlllZO do Corrute de Julgamento. 

Artigo 13º O Comitê de Julgamento decidirá sobre as situ~
ções não previstas no presente Regulamento, levru:i-do em consi
deração o ordenamento jurídico vigente e a analogia. 

Artigo 14º As providências necessárias à c_onc:ssão do~!~ 
nio "Direitos Humanos" serão objeto de publicaçao no Diana 
Oficial da União e terão divulgação nacional, especialmente em 
estabelecimentos de ensino. 

VII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 15º O Prêmio "Direito~ Humanos" para o ano de 1~95 
será concedido com base nos segumtes valores: 

I - na categoria "Organiz~ções_ não-g_ove:D-amentais", a 
quantia de R$ 30.000,00 (trll1:ta rrul reais), mais ~ploma: para? 
primeiro colocado, e a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), mais diploma, para o segundo colocado; 

II - na categoria "Estudantes", a quantia de~ 10.00~,00 
(dez mil reais), mais diploma, par~ a m~lhor ~on~grafia de ruvel 
secundário e R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais diploma, para a 
melhor monografia de nível universitário; 

III - na categoria "Livre", a_qu~tia de R$ 20.000,00 (~rinte 
mil reais), mais diploma, para o pnmerro colocado, e a quantia de 
R$10.000,00 (dez mil reais), mais diploma, para o segundo colo
cado. 

Parágrafo único. As quantias correspondentes ª? Prêmio 
"Direitos Humanos" serão pagas diretamente aos prerruados por 
entidades de direito privado. 

Artigo 16º O prazo para inscrição na categoria "Estudantes" 
relativo ao Prêmio "Direitos Humanos" do ano de 1995 se encer
rará no dia 5 de abril de 1996. 
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DECRETO Nº 1.538, DE 27 DE JUNHO DE 1995 

Cria o Grupo Executivo de Repressão ao 
Trabalho Forçado e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1 º É criado o Grupo Executivo de Repressão ao Traba
lho Forçado - GERTRAF, com a finalidade de coordenar e im
plementar as providências necessárias à repressão ao trabalho 
forçado. 

Art. 2º Compete ao GERTRAF: 

I - elaborar, implementar e supervisionar programa inte
grado de repressão ao trabalho forçado; 

II - coordenar a ação dos órgãos competentes para a re
pressão ao trabalho forçado, indicando as medidas cabíveis; 

III - articular-se com a Organização Internacional do Tra
balho - OIT e com os Ministérios Públicos da União e dos 
Estados, com vistas ao exato cumprimento da legislação perti
nente; 

IV - propor os atos normativos que se fizerem necessários 
à implantação do Programa previsto no inciso I. 

Art. 3º O GERTRAF será subordinado à Câmara de Políticas 
Sociais do Conselho de Governo e integrado por um representan
te dos Ministérios: 

I - do Trabalho; 
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II - da Justiça; 

III - do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal; 

ria; 
N -da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

V - da Indústria, do Comércio e do Turismo. 

§ 1 º Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do 
GERTRAF representantes de outros órgãos ou de entidades pú
blicas ou privadas. 

§ 2º Os membros do GERTRAF, e seus respectivos suplen
tes, serão designados pelo Ministro de Estado do Trabalho, me
diante indicação dos Ministros de Estado a que estiverem 
subordinados. 

§ 3º O Ministério do Trabalho prestará o apoio técnico-ad
ministrativo aos trabalhos do GERTRAF, cabendo ao seu repre
sentante coordenar as atividades do Grupo Executivo. 

§ 4º A participação no GERTRAF será considerada serviço 
público relevante, não ensejando qualquer remuneração. 

Art. 4° O GERTRAF, no prazo de trinta dias, a contar de sua 
criação, elaborará e submeterá à aprovação do Ministro de Estado 
do Trabalho o regimento interno que disciplina o seu funciona
mento. 

ção. 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-

Art. 6º Revoga-se o Decreto de 3 de setembro de 1992, que 
institui o Programa de Erradicação do Trabalho Forçado e do 
Aliciamento de Trabalhadores (Perfor). 

Brasília, 27 de junho de 1995; 174º da Independência e 107° 
da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson Jobim 
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS (1948)(*) 

C~nsiderando que o reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais 
e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo, 

Considerando que o desprezo e o desresp:ito pelos dire~!os 
humanos resultaram em atos bárbaros que ultra1aram a conscien
cia da Humanidade e que o advento de um mundo e~ que os 
homens gozem de liberdade de palavra, de_ crença ~ da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado 
como a mais alta aspiração do homem comum, 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam pr?"" 
tegidos pelo Estado de Direito, I?ara q~ o homem. nã~ se1a 
compelido, como último recurso, a rebehao contra a hrarua e a 
opressão, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de 
relações amistosas entre as nações, 

Considerando que os povos das Nações Unidas reaf~ma
ram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentru.s, na 
digrtldade e no

1 

valor da pessoa humai::a _e na igualdade de direitos 
dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progre~
so social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 
ampla, 

Considerando que os Estados-Membros se_ comprome~e
rama promover, em cooperação com as Nações Urudas, o respeito 

(·) Adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948. Tradução não-oficial do texto em 
língua inglesa. 
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universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensão comum desses direi
tos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumpri
mento desse compromisso, 

A Assembléia Geral proclama: 

A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos 
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 
através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconheci
mento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os 
povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição. 

Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotadas de ra
zão e consciência e devem agir em relação 

Artigo II 

Artig_om 

umas às outras com espírito de fraternidade. 

-Toda pessoa tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espé
cie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, ori
gem nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição. 

Não será tampouco feita qualquer distinção 
fundada na condição política, jurídica ou in
ternacional do país ou território a que per
tença uma pessoa, quer se trate de um 
território independente, sob tutela, sem go
verno próprio, quer sujeito a qualquer outra 
limitação de soberania. 

-Toda pessoa tem direito à vida, à liberda
de e à segurança pessoal. 
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Artigo IV 

Artigo V 

Artigo VI 

Artigo VII 

Artigo VIII 

Artigo IX 

ArtigoX 

Artigo XI 

- Ninguém será mantido em escravidão ou 
servidão; a escravidão e o tráfico de escravos 
serão proibidos em todas as suas formas. 
- Ninguém será submetido a tortura, nem 
a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 
- Toda pessoa tem o direito de ser, em todos 
os lugares, reconhecida como pessoa perante 
a lei. 
-Todos são iguais perante a lei e têm direi
to, sem qualquer dis~~ão, a _igual proteç~o 
da lei. Todos têm direito a igual proteçao 
contra qualquer discriminação que vi~le .ª 
presente Declaração e contra qualquer inci
tamento a tal discriminação. 
- Toda pessoa tem direito a rece?~r dos 
tribunais nacionais competentes remedia efe
tivo para os atos que ~olem os dir7itos fun
damentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei. 
- Ninguém será arbitrariamente preso, de
tido ou exilado. 
-Toda pessoa tem direito, em plena igual
dade a uma audiência justa e pública por 
part; de um tribunal independente e impar
cial para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação cri
minal contra ele. 
1. Toda pessoa acusada de~ a~o delituos~ 
tem o direito de ser presumida inocente ate 
que a sua culpabilidade tenha sido prova_da 
de acordo com a lei, em julgamento público 
no qual lhe tenham sido asseguradas todas 
as garantias necessárias à sua defesa. 
2. Ninguém poderá ser culpado por q~
quer ação ou omissão que, no momento, nao 
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Artigo XII 

Artigo XIII 

ArtigoXIV 

ArtigoXV 

Artigo XVI 

-
constituíam delito perante o direito nacional 
ou internacional. Tampouco será imposta 
pena mais forte do que aquela que, no mo
mento da prática, era aplicável ao ato deli
tuoso. 

- Ninguém será sujeito a interferências na 
sua vida privada, na sua família, no seu lar 
ou na sua correspondência, nem a ataques à 
sua honra e reputação. Toda pessoa tem di
reito à proteção da lei contra tais interferên
cias ou ataques. 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das fronteiras 
de cada Estado. 

2. Toda pessoa tem o direito de deixar qual
quer país, inclusive o próprio, e a este regres
sar. 

1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o 
direito de procurar e de gozar asilo em ou
tros países. 

2. Este direito não pode ser invocado em caso 
de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrá
rios aos propósitos e princípios das Nações 
Unidas. 

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionali
dade. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 

1. Os homens e mulheres de maior idade, 
sem qualquer restrição de raça, nacionalida
de ou religião, têm o direito de contrair ma
trimônio e fundar uma família. Gozam de 
iguais direitos em relação ao casamento, sua 
duração e sua dissolução. 
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-
Artigo XVII 

Artigo XVIII 

Artigo XIX 

Artigo.XX 

Artigo.XXI 

2. O casamento não será válido senão com o 
livre e pleno consentimento dos nubentes. 

3. A família é o núcleo natural e fundamental 
da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado. 

1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só 
ou em sociedade com outros. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua propriedade. 

- Toda pessoa te~ d~eito à_ li~erdade d_e 
pensamento, consciencia e religiao; est~ ~i
reito inclui a liberdade de mudar de religiao 
ou crença e a liberdade de_ manifestar, e_ssa 
religião ou crença, pelo ensmo, pela pratica, 
pelo culto e pela o~se_rvância, isola~a ou co
letivamente, em publico ou em particular. 

- Toda pessoa tem direit~ à_ lib~rda~e d_e 
opinião e expressão; este ~reito mc~u~ _ a li
berdade de sem interferência, ter opllloes e 
de procur~, receber e_ transmit~ info_rma
ções e idéias por quaisquer meios e inde
pendentemente de fronteiras. 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de 
reunião e associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte 
de uma associação. 

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte 
no governo de seu país, direta~ente ou por 
intermédio de representantes livremente es
colhidos. 

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao 
serviço público do seu país. 

3. A vontade do povo será a base ~a autori
dade do governo; esta vont~~e sera expres~a 
em eleições periódicas e legitimas, por sufra
gio universal, por voto secreto ou processo 
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equivalente que assegure a liberdade de 
voto. 

Artigo XXD -Toda pessoa, como membro da sociedade, 
tem direito à segurança social e à realização, 
pelo esforço nacional, pela cooperação inter
nacional e de acordo com a organização e 
recursos de cada Estado, dos direitos econô
micos, sociais e culturais indispensáveis à 
sua dignidade e ao livre desenvolvimento da 
sua personalidade. 

Artigo XXDI 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego, a condições justas e fa
voráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego. 

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem 
direito a igual remuneração por igual traba
lho. 

3. Toda pessoa que trabalha tem direito a 
uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade hu
mana, e a que se acrescentarão, se necessário, 
outros meios de proteção social. 

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindi
catos e a neles ingressar para proteção de 
seus interesses. 

Artigo xrrv -Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, 
inclusive a limitação raroável das horas de 
trabalho e a férias periódicas remuneradas. 

ArtigoUV 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e a sua família 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
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perda dos meios de subsistência em circuns
tâncias fora de seu controle. 
2. A maternidade e a infância têm direito a 
cuidados e assistência especiais. Todas ~ 
crianças, nascidas dentro ou fora_ do m_atn
mônio, gozarão da mesma proteçao social. 

Artigo UVI 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A 
instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais . A instrução ele
mentar será obrigatória. A instrução técnico
profissional será ~cessível a todos, bem c,o~o 
a instrução superior, esta baseada no mento. 

2. A instrução será orientada no s~tido do 
pleno desenvolvimento da personalidade hu
mana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades funda
mentais. A instrução promoverá a compreen
são, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou reliJ;iosos,. e coad
juvará as atividades das Naçoes Urudas em 
prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direi~o ~ ~sco
lha do gênero de instrução que sera mrmstra
da a seus filhos. 

ArtigoXXVII 1. Toda pessoa tem o direito de p~cipar 
livremente da vida cultural da comurudade, 
de fruir as artes e de participar do processo 
científico e de seus benefícios. 

2. Toda pessoa tem dire~t~ à proteção dos 
interesses morais e matena1s decorrentes de 
qualquer produção científica, literária ou ar
tística da qual seja autor. 

ArtigoXXVID - Toda pessoa tem direito a um~ º!dem 
social e internacional em que os direitos e 
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liberdades estabelecidos na presente Decla
ração possam ser plenamente realizados. 

Artigo XXIX 1. Toda pessoa tem deveres para com a co
munidade, em que o livre e pleno desenvol
vimento de sua personalidade é possível. 
2. No exercício de seus direitos e liberdades, 
toda pessoa estará sujeita apenas às limita
ções determinadas pela lei, exclusivamente 
com o fim de assegurar o devido reconheci
mento e respeito dos direitos e liberdades 
de outrem e de satisfazer às justas exigên
cias da moral, da ordem pública e do bem-es
tar de uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em 
hipótese alguma, ser exercidos contraria
mente aos propósitos e princípios das Na
ções Unidas. 

Artigo XXX - Nenhuma disposição da presente Decla
ração pode ser interpretada como o reconhe
cimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, 
do direito de exercer qualquer atividade ou 
praticar qualquer ato destinado à destruição 
de quaisquer dos direitos e liberdades aqui 
estabelecidos. 
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PRESID~NCIA DA REPÚBLICA 
Secretaria de Comunicação Social 

Subsecretaria de Imprensa e Divulgação 

Apoio Institucional 
Ministério da Justiça 

Ministério das Relações Exteriores 
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Movimento Nacional de Direitos Humanos 

Regional Leste I 

Conselho Estadual d,o Estado d,o Rio de Janeiro 

Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu 

Convite 

Nova Iguaçu,06 de dezembro de l995 

O Conselho Estadual de Direitos Humanos do RJ, vem, através desse, convida.r 

• os companheiros para a reunião que será no dia l9 de dezembro de l995, às l4 horas. 

O local será no IPCN - Rua Mém de Sá, 208 - Rio de Janeiro - Tel. 252-6683. 

A pauta da, reunião: 

• 

l. InfoY'/7/es: 

l.l - do Conselho Nacional <lo MNDH 

l.2 - d,o Encontro Regional d,o Leste I 

2. Discussão sobre o Encontro Nacional d,o MNDH 

-t 3. Planejamento de ativida.des do Estadual (RJ) d,o Regional Leste I, do MNDH. 

Aguarda.mos com esperança nossos companheiros. 

A tencio s amen te 
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Data: 01 e 02/04/95 

RELATORIO DO ENCONTRO REGIONAL LESTE 1 
NOV!NENTO NACIONAL DE DIREITOS HUNANOS 

Local: Centro de Defesa dos Direitos Hu1anos da Serr• - ES 
participantes: 
CDDH Sao Gabriel da Palha (ES) - NNNNR (ES) - Centro de Cooperaçao de Atividades Populares (RJ) - Novi1ento 
Ecológico Universitário (ES) - Assocíaçao de Nini produtores (ES) - Novi1ento Contra a Viollncia do Parque 
Residencial Lranjeiras (ES) - CPT (RJ) - Açao pela Cidadania Colatina (ES) - CDDH Serra (ES) - CESE (Coordenadoria 
Ecumªnica de Serviço (BA) CECUN (Centro de Estudo da Cultura Negra) (ES) - CDDH Baixo Guandu (~S) - NNNNR Serra (ES) 
- Associaçao Padre Gabriel Naire (Vitória-E$) - NNNNR Colatina (ES) - Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
'Jean Alves da Cunha'_ (Vitória (ES) - Apoio Jurídico Popular (RJ) - CDDH 'Bento Rubiao' (RJ) - NST Sao Nateus 
Grupo de Solidariedade ao Povo Krenak (Resplendor - NG) - Fôru1 Ca1po - Cidade (Vit6ria-ES) - Grupo de Nulheres da 
Serra (ES). \ 

As 09:00 horas do dia 01 de Abril co1eçara1 os trabalhos co1 a coordenaçao geral dos conselheiros do Regional Leste 
1 do NNDH, Alex Ferreira Nagalhaes (RJ) e Juan Oscar Gatica (ES). 

O PRINEIRO NOl1ENTO constitui-se de uaa análise da conjuntura da LUTA PELOS DIREITOS HUNANOS NO BRASIL HOJE- E O 
110VIl1ENTO NACIONAL DE DIREITOS HUl1ANOS. A exposiç~o e debate esteve a cargo do Conselheiro Nacional do NNDH, Narcelo 
Franc. 
Fora, abordados tris pontos básicos: 
1 - Au■ento das ocorrincias de violfncia; 
2 - Reforma Constitucional (Previdfncia, Direitos Sociais, 1onopôlios); 
3 - Crise do Capitalis10 Internacional (Questao 11éxico/Globalizaçao Econô1ica). 

Algu1as reflexoes sôbre estes pontos: 
1 - Falta de política na área de Justiça e Segurança: 
• O 11NDH algü1as vezes se preocupa co1 a violfncia física. 

O 11NDH nao ti• suficiente clareza da i1port3ncia na articulaçao co1 o contexto geral • 
• O eixo do NNDH é u1 pouco restritivo. 

2 - Reaçoes à Reforta Constitucional: 
• l1ovi1entos Populares: faltou rearticular os nOcleos da sociedade civil. 

CNBB: Ca1panha da Fraternidade/95:' Excluídos', 
. Corporaçoes: Reage• desde o ponto de vista do funcionário público . 
• 11NDH co10 articulador nao viabilizou nenhu1a açao concreta. Deve tirar u1 posiciona1ento claro sobre as 
refor ■as . 
. CUT: está preocupada coa as datas base das categorias. Alguns setores da CUT 1anifesta1-se radical1ente contra a 
Reforta Constitucional. 
3 - Crise do Capitalis10 Internacional: 
• Ouestao Néxico te■ repercussao no Brasil . 
• Consequ~ncias: Desestabilizaçao governa■ental. Repercussao no Congresso. 

Princípios Neo-Liberais: Dificultar a 1obilizaçao dos 1ovi1entos • 
. Brande susto que o capitalis10 internacional levou, foi o lléxico. 

Foi aberto o debate onde os participantes perguntara, e aprofundara• algu1as idéias. 
Este pri1eiro 1011ento teve a intervençao do secretário de Justiça e Cidadania do Estado do E.S., Perly Cipriano. 
Colocou entre outras coisas, que existe o perigo dos Novi1entos de Direitos Hu1anos ficarei isolados (há u1a clara 
intençao neste sentido). 
Nu ■ SEGUNDO 11011ENTO os conselheiros Alex e Oscar infor1ara1 sobre os quatro progra■as de açao do NNDH nos dois 
Estados RJ e ES. 
Co1 relaçao ao Progra■as no ES, Oscar 1anifestou que: 
. O progra11a de Organizaçao no Estado do ES, nao é considerado progra■ a dado que existe u1 conselho estadual e 
portanto nao é necessária sua existfncia • 
. O progra1a de Politicas Públicas desenvolve suas atividades de for■ a conjunta co1 o Fôru1 Ca■ po-Cidade. As 
principais atividades sao: 
Participaçao nas lutas no ca■ po e1 faria conjunta coa o 11ST, CPT, CINI, Sindi catos Rurais, e na cidade a atividade 
prioritária co1 o 11ovi ■ento de Noradia, Criança e Adolescente, Negros e Sindicatos. 
• O progra■a de Justiça e Segurança Pública basica1ente fez o esforço taior des tinado à Catpanha Contra a 



• 
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lapunidade, alét de responsabilizar-se pelo progra ta Banco de Dados, Este ano,. 1995, algu1as atividades torai 
feitas junto à órgaos páblicos, 

Co1 relaçao aos Progra1as no RJ, Alex infor1ou que: 
, O Progra~a de Organi~acao é concebido co10 tendo as tarefas de ani~açao, coaunicacao e ad1inistracao financeira, 
tendo na prHica coordenado as açoes do Conselho Estadual, convocando-o 11ensal1ente e elaborado os relatórios dos 
encontros, 

, O Progra1a de Políticas Públicas distribuiu ut questionário respondido por 12 entidades, porét ainda na se 
trabalhou as infor1acoes deste questionário, Alé1 disso, realizou et deze1bro u1 Se1inário sôbre Refarta Urbana e 
Agrária, que gerou prpostas de desdobra1entos, ainda nao reto■adas. ~a ólti ■ a reuniao se abordou a experi1ncia de 
Nova Iguaçu na questao da saôde, 

• O Prograaa de Justiça e Segurança Pública, basicaaente, responsabilizou-se pelo Banco de Dados e aco1panha1ento da 
Operaçao Rio, 

, O Progra ■ a 61nero, Racis10 e Discritinaçao está articulando co■ algu1as entidades na questao racial; nao conseguiu 
sucesso nos contactos co11 entidades que trabalha a questao de, g#neros, Apresentou-se a representante do CCAP, 
entidade recea indicada para coordenar o progra■ a, junta1ente co■ CEAP, que relatou sua experiªncia nesta questao, 

O TERCEIRO MOMENTO foi o aprofunda1ento sobre os 4 progra1as do MNDH, nos seguntes pontos: 
• Concepçao. 
, Carater, 
• Objetivos, 

Farias de se articular. 
Metodologia: Fora• for■ados 3 grupos de discussao e aprofundados 3 progra1as: 
1 - Justiça e Segurança Pública, 
2 - Políticas Publicas. 
3 - 6ªnero, Racis10 e Discri1inaçao. 
As conclusães fora ■ apresentadas na plenária, discutidas, co1ple1entadas e aprofundadas, sendo a síntese a seguinte: 
GRUPO 1: Progia1a de Justiça e Segurança Pública, 
Coordenador: Os ■ar, 

Participantes: Amélia, Alex, Ilia, Rosa II, Arina, Hariazinha, Maria Olinda. 

Características: Viol1ncia presente nos diferentes grupos. Tortura, hu■ ilhaçao, pressao, etc,,. 
Linhas de trabalho: 
• Assistªncia jurídica à populaçao: advogados sensibilizados co■ os direitos hu■anos que atenda■ à casos de 
violªncia no ca■ po, contra ■ulheres, crianças, etc •• , 
. Fortiaçao de quadros jurídicos para assistir casos de violªncia contra crianças, presos, trabalhadores rurais 
(perseguiçoes, a1eaças de policiais e fazendeiros). 

Posiciona1ento diante dos arbítrios do poder Judiciário, 
, Discutir questao criança e siste ■ a penintenciário • 

Reorganizaçao das Polícias: Proposta de Polícia interativa (polícia-co1unida de). 
Foraaçao da sociedade na linha de Direitos Hu1anos. 
Discussao do teia por coletivos de entidades interessadas, nos dois estados, 
3 eixos de açao: 
a) Foraaçao. 
b) Proposiçao, 
e) Açao: 
1) Publicaçao de u1 boleti ■ infor■ ativo de segurança publica, 
2) Planeja ■ento de encontros para discutir projetos (recursos financeiros e huaanos) que viabilize• as políticas 

de justiça e segurança publicas. 
3) Banco de Dados deve subsidiar discurso do HNDH a respeito da violªncia. 

GRUPO 2: Progra11a de políticas publicas (criança - adolescente,saúde,educaçao, trabalho, 1ovi1ento urbano e rural, 
co1unicaçao e cultura). 
Coordenador: I zaí~s, 
Participantes: Jólia, Roberto, Nariangela, Dulcineia e Ana. 

Concepçao: De11ocrática, transparente, reivindicatoria, que abranja a de■anda so eia!, que saiba reivindicar •o Due' 
e • aonde •1 que tenha e■ conta a efetivaçao da cidadania para todos, igualitaria■ente, 

Netas: Criança e ddolescente, saude, educaçao, re + or■ a agrária, habitaçao,cul tura. 
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Hetodologia: 
Conhecer as políticas públicas vigentes co1 1ais aprofunda1ento (conheciaen to li1itado). 
Discutir pol;ticas públicas nos seus aspectos técnicos e financeiros para poder viabilizar os projetos. 
Estudar a eficácia dos conselhos e seu fortaleci1ento. Dar fir1eza nas reinvindicaçoes, 
Participar nos conselhos existentes • 

. Propor a criaçao dos conselhos que ainda nao funciona■. 
Incentivar as inciativas culturais que contribua• para discutir as políticas 
Aprofundar o teia das co1unicaçoes para poder ajudar 1elhor na discussao das 
Pensar o uso dos 1eios de co1unicaçao Estatal co10 'poder público utilizável 

1 
SRUPO 3: Progra1a de 61nero, Racis■o e discri1inaçao, 
Coordenaçao: Elisther. 
Participantes: Fáti ■ a, Narly, Elisther, Li!, Luis Carlos, Saul, Teo. 

públicas. 
políticas públicas. 
ta1bé1 pela populaçao e para ela'. 

Aprofundar ■elhor o progra■ a pelo NNDH: Insegurança do grupo da aprovaçao do projeto pelo NNDH . 
. Entender a pluralidade do progra■a . 
. Debater 1elhor a continuidade do progra1a. 

Resgatar a auto esti1a co10 eixo do progra1a • 
. Sugerir co10 teia do próxi10 encontro nacional de Direitos Hu■anos •s~nero, Discri1inaçao e Racis10', 
Pro■over se1inários nacionais de aprofunda1ento do teia. 
Sugerir o próxi ■o se1inário nacional sobre o teia e1 Colatina (ES). 
Pro1over a discussao no HNDH o projeto de resgate da cidadania dos descenden tes de africanos escravizados. 
Apoiar o projeto 'Reparo da Divida de 500 anos de Escravidao', que recolherá assinaturas para apresentar ao 

Congresso . 
• Participar ativa1ente das atividades co1e1orativas dos '300 anos da 1orte de Zu■bi', 

Algu1as sugestoes da plenária: 
. Definir co1 1aturidade u1 se1inário sobre políticas públicas: as entidades poderia• aprofundar o teia antes de 
participar no se1inário . 
. Avaliar a prática, elaborar u1 registro para apresentar nos encontros, evi tando passar de encontro e1 encontro 
sem sistematizar essa prática • 
. Preparar uia discussao 1 desar1ada' do teia para poder incentivar, esclarecer 1elhor o teia que está surgindo nas 
bases . 
. Pro1over a discussao anterior a u1 se■ inário porque: 
- Aparece■ 'novos atores sociais' no NNDH. 
- A estrutura e1 prograaa ainda nao é costu1e e alguns conselheiros te1 dificuldades sobre o entendi1ento desses 
'novos atores' integrados nos prograaas. 

Procurar a interface entre progra1as. 
Resgatar a auto esti1a e1 todos os progra1as. 
Estabelecer prioridades e ■ cada encontro para cobrar atuaçoes no próxi10. 
Fo■ entar a integraçao entre os participantes das entidades, e das entidades entre si. 
Discutir finanças antes de aprovar atividades . 

As atividades finalizara• às 20:30 horas. 

Aproxi1ada1ente às 09:00 hs co1eçara1 os trabalhos do dia 02 de Abril. 

PAUTA: 
1 Finanças 
2 Criaçao de Entidade 1antenedora. 
3 Planeja1ento de atividades. 
4 Infor1es Serais. 
5 . Noçoes. 
6 . Avaliaçao. 
1 , Finanças: A conselheira estadual do Regional Leste I, Naria Júlia Deptulski apresentou a situaçao das finanças e 

as atividades realizadas durante 1994 . 
. Organizaçao de: 
Encontro estadual de Direitos Hu1anos: 02 no ES e 02 no RJ. 
Encontro regional de Direitos Hu1anos: 01 no RJ. 
Reunioes do conselho estadual: 04 no ES e 04 no RJ. 
Reunioes do conselho regional: 01 no ES. 
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. Participaçao e ■: Pri1eiro se1inário nacional de Políticas Públicas - Peruíbe 
Encontro nacional de políticas públicas - Ouro Preto - N6. 
Encontro nacional do progra■ a gfnero, racis10 e discri ■ inaJao e Cultura - Peruíbe (SP) 
Se1inário de refor1a agraria - refor1a urbana - RJ. 
Jornada Ecu1fnica - Nendes - RJ, 
Pri ■eiro aniversário da co1issao de D. H. de Alegre - ES. 
Oitavo Encontro Nacional de D. H. - Salvador - BA, 
. Participaçao e organizaçao de: 
Pri~eira Semana Social (estadual e regional). 
Grito da Terra Brasil - Vitóri, - ES, . 
Festa da Refaria Agraria - Sao Nateus - ES; 
Romaria dos Nártires - Sao Nateus - ES • 
• Aco1panha1ento à diversas lutas: 
Fóru• Ca■ po - Cidade - Vitória - ES. 
NST - ES. 
CINI - ES. 
Noradia (Aracruz e Vitória) - ES. 
Servidores públicos (Colatina) - ES. 
Grupo Krenak - Resplendor - NS. 
NNNNR Colatina - ES. 
CECUN - ES (o NNDH apóia a filiaçao do Centro no progra1a gªnero, racis10 e discri ■ inaçao). 

(SP), 

Alé1 dos recursos recebidos da CESE vieram recursos de algumas entidades do RJ para o se11inário de refor1a agrária -
refor,a urbana RJ e o apoio recebidos de Sindicatos do ES para a Ca1panha Contra a ! ■ punidade . 
lnformaçao: US 8.300 serao repassados pela CESE para o regional leste !. 
O balanço para 40 pessoas de cada encontro seria de R$ 1.000,00 (Hu ■ 1il reais) (hospedage■ e ali ■entaçao, excluída 
a passagem), 
No ano de 94 a CESE repassou u1a ■édia de R$ 7.000,00 (sete 1il reais), usados e ■ gastos co■ secretaria ( correio, 
cosunicaçao, reunioes e encontros estaduais e regionais ) e aco1panha1entos e articulaçao entre entidades filiadas. 
Deve-se procurar fundos e11 outras fontes para garantir as atividades planejadas pelo regional, A CESE ■anda o 
dinheiro por parcelas, o que deve ser levado e ■ conta para o planeja■ento. 

2 - Criaçao de Entidade de apoio ao Regional: 
Finalidade: Facilitar captaçao e ad1inistraçao de recursos. 
Fundaientaçao: A cada dois anos escolhe-se u ■a entidade para secretaria do Re gional, atual ■ ente o CDDH da Serra, 
liberando e ad1inistrando recursos. 
Torna-se dificultoso, pois sobrecarrega a secretaria da entidade. 
Pensou-se nu1a entidade de apoio ao regional, fiscalizada pelos conselheiros, co1 estatuto próprio. Cada regional é 
autôno110 ad1inistrativa1ente e pode alocar recursos independente do Nacional. Este nao pode dar 1aior apoio aos 
regionais a CESE passou a contingenciar recursos. As entidades filiadas ao NNDH devem assu ■ ir o regional. 
Depois de alguns esclareci1entos foi apresentada a proposta de estatuto da Entidade sendo discutida e ■ 4 grupos. 
Apresentados os trabalhos e1 plenária, foram sugeridas algu1as e ■endas e 1odi ficaçoes de redaçao. O Estatuto foi 
votado e aprovado por una.idade dos delegados presentes (cópia e1 anexo). Co11 este ato foi criada a Entidade 
'Centro de Apoio ao Regional leste Ido NNDH' , 
Foi eleita a Diretoria Executiva co1posta por: 
Um coordenador: Juan Oscar Satica. 
Ue Secretário: Alex Ferreira Nagalhaes. 
U1 Tesoureiro: Naria Julia Rosa Delptulski, e os de1ais 1e1bros do Conselho Ad ■ inistrativo (Conselheiros 
Regionais). 
O 1andato desta Diretoria é por dois anos, 
Após este ponto, oficializou-se a Criaçao do Conselho Regional, for1ado por 4 representantes de cada estado. 

3 - Planeja1ento 1995, 
Foi apresentado e aprovado o seguinte planeja ■ento: 

Encontros regionais 02 
Encontros estaduais 03 RJ e 02 ES. 

, Conselho regional 01 ou 02. 
Conselhos estaduais - A critéio dos Estados • 

• Banco de Dados. 
, Se■ inários Nacionais (a estabelecer). 

Ca ■ panhas: Contra a !1punidade. 
, Recursos: US 8.300. 
Nao te1 nenhu,a pessoa liberada por nenhu1a ONG para secretaria, elaboraçao de projetos e banco de dados. 
Proposta: Que se elabore e repasse u ■ a lista de entidades para captaçao de re cursos e que se for1e u1 grupo 



responsável para elaborar os projetos de captaçao co■ participaçao de RJ e ES. (04 pessoas). 
Interca1b1ar inforaaçoes de entidades financiadoras para os dois estados. 

1 

3.1 - Propostas Específicas: 
, Encontro nacional 96. 
Teia: G1nero, Racis■o e Discri ■ inaçao. 

Aprofunda ■ento dos 4 progra1as, 
Local: Brasília - DF 
Data : Janeiro/96 (05 dias!· 
• Regionais: 
Eleiçao de u1a prioridade por progra1a: 
• Gªnero e Racis10 : Ano de den(mcia jurídica e política da Discri1inaçao Racial, integriçao Ca ■ panha 300 anos de 
Zu11bi. 

Justiça e Segurança: Banco de Dados e Ca1panha Contra a l1punidade, 

Políticas Públicas~ Prioridade: 
Os Conselhos Populares enquanto espaço de participacao. 
, Perspectiva de evoluir para Banco de dados sobre conselhos . 
• Trabalhar co1 experiªncias das entidades que trabalhat nos Conselhos (saúde, criança, refaria urbana, Direitos 
Hu1anos, etc ... ) 
. Institucional: Discussao sobre refor■ a constitucional. 

Articular co1 parla ■entares. e Enca~inha1entos: Discutir e planejar as atividades nos estados e no Conselho Regional. 

Colocaçoes do Representante da CESE, José Carlos Zanetti: 
Preocupaçao da CESE a respeito do NNDH. 
Avaliar identidade, prioridades do NNDH na visao dos proble■as do país. 
Elemento positivo é o envolvi ■ento dos grupos no Regional Leste 1. 
Prevençao deu, certo isola1ento, caso se acirre o enfrentamento com o Governo do Estado. 
Investimento na discussao dos conselhos e as prioridades. 

5 - 11oçoes: 
Fora• lidas 5 moçoes aprovadas por unani1idade . 

b - Avaliaçao: 
Pouco espaço reservado para a avaliaçao. 
Pouca representaçao do RJ po nao ter feito parte no processo de discussao. 
Boa qualidade das discussoes. 
Boa representatividade do ES (6 1unicípios), 
Ausencia de dinatica que torne o encontro tais criativo. 
Muito esforço para organizar e articular o encontro. 
Muito esforço dos representantes do interior . 
Be ■ organizada a infra-estrutura (auito acolhedora). 

Propostas: 
As Entidades poderao 1andar avaliaçao por escrito. 
ES: Separar o encontro estadual e regional. 
Melhorar os encontros a partir do relatório de avaliaçao. 

O encontro finalizou-se às 13:15 horas coa uma confraternizaçao onde foi servida a "Noqueca Capixaba' preparada por 
Rosa Miranda Nasci1ento. 

Serra, ES, 17 de 1aio de 1995, 

JUAN OSCAR SATICA 
Conselheiro Nacional 
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Eleição do Primeiro Conselho Tutelar 

A eleição do Primeiro Conselho Tutelar da Serra contou com a participação de 398 
eleitores e transcorreu em clima tranqüilo. Apenas dois votos foram anulados, o que demonstra o 
alto grau de educação dos que compareceram para exercer esse direito da cidadania. Começou no 
horário previsto e continuou até às 17 horas do sábado, dia 11 de novembro passado. As novas 
Conselheiras Tutelares eleitas são: Maria Amélia, Míriam Medina, Fátima Tolentino, Rosa Maria O. 
Campos e Maria Celma. Deverão ser empossadas no mês de dezembro, para exercer o seu 
trabalho. Apesar da divulgação precária e de ter apenas um local de votação, a participação do 
eleitor serrano foi considerada expressiva. Quem conhece o dilema das crianças de rua que vivem 

•
nos terminais rodoviários de Carapina e Laranjeiras reconhece a importância dessa eleição. Até 
esse momento, a Serra não recebe verbas de entidades internacionais como o UNICEF, porque a 
eleição do Conselho Tutelar está entre as exigências feitas por eles para o envio de recursos. O 
grande ausente do dia foi o prefeito João Batista da Motta, que não reconhece a importância dess"e 
trabalho, razão pela qual desperdiçou a chance de estar entre os eleitores do seu município. 

FILHOS DE SEM-TERRA FAZEM 
PASSEATA 

270 crianças, filhas de trabalhadores rurais 
sem-terra, participaram de passeata no centro de 
Florianópolis/SC, representando as cinco mil crianças 
que vivem nos acampamentos e assentamentos. As 
crianças carregavam uma faixa com o lema "Crianças do 
Campo e da Cidade Lutando por Dignidade". Entregaram 

Convite Especial 

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
convida a todos para participarem da Semana dos 
Direitos Humanos, que será realizada de 4 a 7 de 
dezembro. Você é nosso convidado! 
Programação: 

~anifesto no Palácio do Governo Estadual , mas 
•Jfreram o constrangimento de serem barradas e 

revistadas na entrada da Assembléia Legislativa, sendo 
obrigadas a deixar suas faixas e bandeiras nas portas. 

2a. Feira, 04/12, 19 h - Debate com parlamentares 
(vereadores e deputados estaduais) 
4a. Feira, 06/12, 19 h - Apresentação de grupos teatrais 
5a. Feira, 07/12, 19 h - Debate entre representantes 
de entidades de OH da Serra 

1 

REPÚDIO À VIOLÊNCIA 
O ato de repúdio à violência praticada no bairro de Fátima, realizado sexta-feira 

(17/11), contou com a participação de, aproximadamente, 70 pessoas. A criança violentada 
sofreu queimaduras de 3o. grau e se encontra internada no Hospital Infantil. O grupo saiu de 
frente da Igreja N. Sra. de Fátima, seguindo até Jardim Camburi, onde a celebração foi 
coordenada pelo Pe. João Pedro Baresi. Manifestaram-se representantes do Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos da Serra, da Igreja Luterana, da Associação de Mulheres 
Unidas da Serra, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, da Federação das 
Associações de Moradores da Serra, da Comissão contra a Violência de Laranjeiras e da 
Pastoral Operária. 

' Boletim Semanal do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra 
Destinado a Entidades do Movimento Popular, Igrejas e Sindicatos 

_,. Telefax: (027) 228 2908 - Cx. P.: 191 - Carapina - Serra -ES - .CEP: 29.160-970 __ 

i. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Ofício Sec.Nac. nrdl.8 /95. 

AOS 
REGIONAIS DO MNDH 

Caros Companheiros, 

Brasília, 10 de abril de 1995. 

O Programa de Políticas Públicas do l\'INDH completou seu primeiro ano de 
existência, após ser criado na VfíJ Assembléia Nacional (Salvador - BA, Janeiro de 
1994 ), e deseja conviruu- todos os Regionais a uma reflexão sobre ele, intervindo no 
processo de construção coletiva de sua concepção, metodologia e atividades. 

A criação deste programa deve-se a uma preocupação, claramente manifestada pelos 
delegados a VIH AssembJéia, de que o l\,1NDH se ocupe de maneira orgâuka com a 
questão das Políticas Públicas, abrindo espaço para aprofwular sobre sua formulação, 
gestão, ele, e investindo na capacitação dos milit .• mtes de direiios h.mmmos para 
intervir nesta discussão em conjw1to com os outros movimentos sociais e perante as 
agências do Esiado. 

Podemos afi.:nnar que praticamente todas as entidades filiadas ao l\'Il'1c.1J)H d\: alguma 
forma tr,1balham com a questão das políticas públicas, a partir de sua inserção em 
temáticas como Educação, Saúde, Criança e Adoiescente, CuHura, Refon.'la U rb.ma, 
Reforma Agrária, Comu.-.icação, Trabalho, Meio Ambiente, Assistência Sücial e etc. 
Outros temas podem ainda ser sugeridos. A lista é quase que interminável ! 

Estas temáticas acima arroladas formaram o núcleo inicial de questões com que o 
Programa se preocupou, isto no âmbito do Consefüo Nacional do N.ii."f.üH, e que 
serviram de base a realização do I Seminário Nacional do Programa de Políticas 
Públicas, ocorrido em Penúbe (SP}, em Abril de 1994, cujo relatório foi publicado pela 
AGEN, através do periódico "Véspera", no mês seguinte. 

De lá para cá, algumas atividades foram realizadas e muitas discussões ocor-reram nas 
rewúões do Conselho Nacional, até 4ue este detectou, após fazer uma pequerut 
avaliação do Programa, que era necessário: 

1) reforçar a nilação com os Regionais, entendidos enquanto o prindpal espaço 
de articulação e desenvolvimento do Programa; 

SCN _ Quadra 06 - Bloco "A" _ Ed. Venâncio 3000 - 5º Andar - Sala 507 - Fone: OOI005561 - 225-3337-Fax: 001005561 -225-7157 
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2) retomar a discussão em torno do eixo central do Programa, lançada no 
Seminário de Penúbe, visto ser ele o derrnidor de um "norte" de suas ações, 
conferindo a necessária especificidade da intenrenção do lVfNDH neste campo, 
de acordo com sua identidade. 

Assim, estamos propondo uma ampla consulta sobre o Programa aos Regionais, no 
sentido de que o Conselho Nacional possa coletar subsídios para ª"'ançar na concepção 
e planejamento das ações, no triênio 95-97. Gostaríamos que cada Regional 
respondesse com muito carinho e atenção às c1uestões abaixo, da maneira mais 
representativa possível, enviando as respostas para o Coordenador Nacional do 
Programa, Ruscebno Araújo Barbosa (endereço no final), que as sistematizará e 
submeterá ao Conselho Nacional, devolvendo o resultado da discu!.-são aos próprios 
Regionais. 

Com esta consulta queremos estimular o conjunto das instâncias e membros do :\:~'DH 
a discutir o P:t'ograma em seus fundamentos, segundo os princípios de gestão 
democrática e participativa que orientam-nos. 

As questões que queremos discutir são, portanto, as seguintes: 

A) O eixo central do Programa de Políti(."as Públicas, definido no Seminário de 
Peruíbe, é o seguint:e: 
"Democratização do Estado, com participação e controle social". 
Neste eixo englobam-se questões específicas como: 
- a relação Estado x Sociedade; 
- ~ Orçamento Público e a participação popular no mesmo; 
- os CoiISelhos, envolvendo Governo e Comunidade; 
- o papel e o tamanho do Estado. 

O que o Regioru1l pensa a respeito desie eixo proposto, e de suas ramificações acima . 
apontadas ? Apresentem suas observações, críticas e sugestões. 

B) Como tem se desenvoivido o Programa no Regional ? Que os avanços, 
dificuldades e perspectivas tem se colocado atualmente ? 

C) Que experiências e iniciativas, mi á rea de Políticas Públicas, o Region;,l 
possui, que poderia ou gostaria de socializar no âmbito e nas atividades p romovidas 
pelo Programa ? 

Que questões gostaria de ver debatidas/aprofundadas/enfrentadas ? 

D) Que atividades Regionais e Estaduais estão programadas, relacionadas ao 
Programa? 

E) Outras observações, comentários, sugestões e critiwts 
necessárias. 

julgadas 
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F) Mencionar em que nível foi feita a discussão e resposta às ques10es 
( Conselho Regional ? Encontro Regional ou Estadual ? Conselheiros Nacionais ? 
Outros). 

Pedimos encarecidamente que as respostas sejam enviadas, por carta ou fax, até 
30/06/95, para o seguinte contato: 

RUSCELINO ARAÚ.JO BARBOSA 
COORDENAÇÃO NACIONAL DO Mi----IDH - PPP 

PALÁCIO DO BISPO/ PÇA DA CATEDRAL - CENTRO 
RIO BRANCO -AC 

CEP 69.900-000 - Caixa Postal 473 
FAX: (068) 224-9101 

Aguardando a sua resposta, e confiant.es no empenho de todos na luta pelos direitos 
humanos em nosso pais, nos despedimos com um fraten10 abraço ! 

SCN - Quadra 06 - Bloco "A" - Ed. Venâncio 3000 - 5° Andar - Sala 507 - Fone: DDI 005561-225-3337-Fax: DDI 005561-225-7157 
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Crime organizado 
domina o Espírito . Sant<i 

li Policiais da 'Scuderie .Le Cocq' matam A - SãoGa~rlel~aPalha,ES-FotosdeMichel;;;~; 

li 

. . . , . . . contammaçao do aparelho 

e tmnam testemunhas e paralisam Justiça p~hcial do e~tado e a ,ligação do 
.SÃOGABRIEL DA PALHA, ES- ,._-.----; cnme organ_izado_ capixaba com 

Os quatro homens, que não se im- lmbém ele ameaçado de morte. grupos d?. Rio, Mmas Gerais, Ba-
portaram em mostrar os rostos, es- A'.cstre Caio e os outros seqüestra· h,a, Brasiha e outros estado~ leva-
colheram a noite para a ação .. Na \Óres de Laurindo Buss eram só- ram ° C?rregedor-geral do Tribunal 
silenciosa localidade de Córrego ios da Scuderie. d~ !uStlça, ~es~mbargador Sylvio 
Duas Barras, em São Gabriel da · Os tentáculos lecocquianos se Pelbco de Ohve1r~ Neves, e o pro-
Palha, fizeram muito barulho e per- ·ncarregam de transformar crimes cu

rad
or da ~epubhca no estado, 

correram quatro casas de parentes orno o seqüestro de Laurindo Buss ~nofre M!rtms, a def e_nderem uma 
<lc Laurindo Buss, antes de encon- ·111 casos insolúveis através de um m~er;,enç~o de autoridades fede-
trá-lo dormindo na casa de uma ·IÍciente sistema de acobertamento rais .. (? sistema de acobertamento 
irmã. Armados de escopetas e se veja quadro). De acordo com o de cmmnosos na policia é evidente. 
dizendo agentes da Polícia Federal · lóssiê do MDDH, sempre que há A ScuderieLeCocq é uma organi- -
com um mandado de ~risão - não 11m integrante da Scuderie envolvi- zação para-estatal. Não temos um 
apresentado - ~or trafico de dro- ·Jo num crime, o inquérito recebe sistema de proteção às testemu-
gas contra o a_gncultor, os. seqües- n~ polícia uma den~minação insóli- nhas. A sonegação de impostos re-
trad~res sumiram na n?1te com ta; inquérito à moda da casa. "To- quer uma atuação firme da Receita. 
Laurmdo, para nunca mais. dos os homicídios são investigados Por aqui passa uma rota interna-

Làurindo nunca traficou drogas, p~la Delegacia de Crimes contra ª cional de narcotráfico e há ligações 
mas tinha em seu poder o que os Vida, controlada pela Scuderie Le dos crimes com o jogo-do-bicho do 
bandidos procuravam: uma carta Rio. O que mais precisamos ver • S b Cocq. Ali, os inquéritos vão para as· . M • em que se_u anugo e astião Ra- para agir com rigor?", diz artins. 

d d d gavetas ou são recheados com con-
mos, can _ 1 ato ~rrotado à prefe_i- fissões forjadas"' diz Oscar Gatti- No próximo dia 11, o ministro 
tura de Sao Gabnel da Palha, fazia ca. . Nelson Jobim e a Comissão de De-
revelaç,õ~s sobre _ativida~es ilícitas fes~ dos Direitos da Pessoa Huma-
~e pohttcos locai&, Launndo, .que O inquérito 235/94, que investi- " na estarão em Vitória para um en-
tmha levado a mulher e os seis fi- ga o assassinato de Antônio de Pá- · , •· 
lhos para Rondônia, era uma lide- dua Saviano, ocorrida em 7 de contro com o govecÚador V.ito, .. 
rança rta região e pretendia se can- maio de 1993, retrata bem a ação · Buaiz. Vão se reunir para divulgar 
didatar a deputado estadual nas úl- entre os irmãozinhos ou escudeiros o dossiê sobre o crime organizado 
limas eleições. De acordo com 

O 
- assim se tratam os integrantes da no estc.!do e buscar soluções conjun-

Movimento Nacional de Direitos Scuderie. O acusado pelo crime, tas. "E uma tentativa de virar o 
Humanos, que está acompanhando Valdomiro Marques, é membro da jogo", aposta Oscar Gattica. Pode 
o.caso desde 1993, o inquérito so- Le Cocq. O delegado que apura o ser. Até lá, Waldemar Buss vai se 
bre o seqüestro guarda uma contra- crime, Lauro Coimbra, é membro esconder atrás dos pés de jaca scm-
dição surreal: os . executores foram da Le Cocq, assim como o escrivão pre que alguém se aproximar de sua 
re?<>nhecidos por oito testemunhas, Edson Lobo de Aguiar. Como álibi casa, ler /odas as noites o Salmo 
mls nenhum foi preso. Pior: um para se livrar da acusação, Valdo-

120
, esperando que Deus o proteja 

deles, o Mestre Caio, foi morto co- miro Marques disse que estava na de uma morte anunciada e, antes de 
mo queima de arquivo e um outro hora do crime em outro local com deitar, fazer o sinal da cruz e lem-
es\/! desaparecido. duas pessoas, os investigadores de brar nesse instante a ironia de viver 

, Por trás do seqüestro de Laurin- policia Adilson de Mello Barbosa e numa terra de nome plácido e mer-

d 

, gulhada em tanta violência. Em no-

Q esta a senha para entender como Paulo César Batista Nunes, irmão-[ u~ciona o crime organizado no Es- zinhos de carteirinha. Final da his- · me do Pai, do Filho e do Espírito 
pitito Santo: a Scuderie Detetive Le tória: mesmo com o exame positivo · Santo. (Alexaodíe Medeiros) 
Cocq. Um dossiê do Movimento de balística na arma apreendida 
N~cional dos Direitos Humanos, já com o acusado, o álibi falou mais 
en;tregue ao ministro da Justiça, alto e o inquérito foi esquecido. 
Nels<;m Jobim, mostra que a Le 
C~cq é o braço armado do crime 
organizado tio Espírito Santo. "Ca-
b~ aos lecocquianos a arregimenta-
ção de matadores e a execução de 
topas as ações armadas do crime 
organizado no estado", explica Qs-
C.,!J p_attisQ, presidçplf da. M DPJ-L. 



e crimes e r.nntrnlada pela Scuderie Le rorq" 





COMO ACOBERTAR UM CRIME 1 .......... . ·····•"" .. ,..... ... ..... .... ... . .... . ... . . ···· ·· .. ·········• .. ·.•········ .. · ..................... 1 

■ Pericia deficiente, para eliminação de provas materiais ·· 
■ Desaparecimento ou manipulação de provas 
■ Çonlissões forjadas, para proteger o verdadeiro culpad~ 

• ■ Alibis de policiais forjados 
■ Relatórios mentirosos 

. ■ Omissões de fatos e depoimentos relevantes para conclusão 
do inqúerjfo 
■ Substituição de dçlegados não envolvidos com o sindicato 
■ Não acompanhamento dos inquéritos . 
■ Substituição de promotores não envolvidos com o sindicato 
■ Não apresentação de denúncia, apesar da existência de 
evidências . 
■ Atuação superfidal· nos processos 
■ Protelação de depoimentos relevantes 
■ Substituição de juízes não envolvidos com o sindicato 
■ Ausência de julg~mento e de sentença 
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renovação ~otal dos quadros da po- combate ao c~ime. Recentemente, \:~::if;\~· u E·;:~ 
lícia no Edpírito Santo e garante foram apreend1?as em um p~rlo do - %:::".?:~ 

~ estado 670 qmlos de cocama. A , -❖ .,,)~. 
que não va\ acobertar o crime orga- droga iria para a Holanda e, segun-
nizado. "Mês que vem vamos co- do O procurador da República 
meçar a campanha pelo desarma- Onofre Martins, a apreensão 1110s

mento. É uma boa chance de mobi- tra que o estado abriga uma estru
lizar a sociedade para isolar os cri- lura criminosa com ramificações 
minosos", diz ele. internacionais. 
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O Movimento Nacional dos do os dcputad~s e ex-dcpu(ã:~1~;! 

Direitos Humanos, com apoio estaduais Jose Carlos G~a,t~'f'} 
da Procuradoria-Geral da Re- Dejair Camata (Cabo Cam~t~~ 
pública, traçou um retrato do candidato derro~ado ao go~,!irn'- ,1 

crime organizado no Espírito do, est_ad?), Gil,son Gomes '~;l 
Santo: A estrutura é a seg1;1inte: Lu1s T1moteo, al_em de vereadç

1
~'.: 

Sustenta~ão econôml- res e ex-vereadores. 1
1
-;-,1 

ca - As fontes de recurso vêm 'sustentação no Jud(~j 
de quatro atividade_s princip~is: cla\rlo - O relatório lef!1bra :ài::

1 tráfico de drogas (hgado ao JO- denúncia do promotor Gilber~J 
go-do-bicho, utilizando os pon- Toscano sobre o envolviment;qi;, 
tos de apostas como locais de do desembargador Gerald~:\ 
d!stribuição da 9rnga), jog~-do- Correia Lima n? ass~ssinato ~i;I 
bicho (control~do por A1l_t~n jornalista Mana N1lce_ ~a.g~,

1 . Guimarães Jorge, o Cap1tao thães, em 1993. No ~1msten~é.;I 
Guimarães, e o deputado esta- Público estadual, registra q4i,1 
dual José Carlos Gratz), roubo poucos inquéritos são acomp~~;~ 
de carros e sonegação de impos- nhados por promotores e çritisá::~ 
tos (pode chegar a .cerca de ~~ a substituição de promotores n<il:! 
160 milhões por mes). C? dossie curso dos inquéritos. '. ;t'. 
diz que nos casos de_ cnme~ _de Sustentação na socle~ 
mando com conot~ça_o pohhca dade _ Algumas entidad~~'.1

\ 

são formados consorcws de em- - ·t das· como empresas q&\ 
, . C d . ros para fi sao c1 a 

pres~nos e azen _ ei • fachada ara O crime organiz~-~ 
nanc1ar as execliçoes e o acober- P A . - d Dl J 

do como a ssoc1açao os ,,,- J 
lamento dos acusados. leg,ados de Polícia (Ad~pol), ~ ~ 
Sustentação poHtica Scuderie Le Cocq, a Umao D~- ~ 
O documento cita o esvazia- m·ocrática Ruralista (UDR) e P ,, 
mento gradual e a extinção d~ Sindicato dos Rodoviários d~ :: 
Comissão de Processos Admi- Espírito Santo. Mestre Caio, ul)l ;i 
nistrativos Especiais (CPAE) no dos seqüestrados de Lauriado :: 
governo Albuíno Azeredo. A Buss; era contratado como ~Wi_- ;: 
CPAE era encarregada de inves- rança do sindicato. Um dos _çar-. :: 
ligar crimes contra crianças e ros usados no seqüestro ---,ama :: 
adolescentes, mas quando che- Belina marrom_ pertencia ~ ~Q- ;1 
gou aos autores, todos integran: tidade. Um relatório da Comis- '.: 
tes da Scuderie Le Cocq, foi D' L..IJI 

são Processante do ~~ n~? ;; 
extinta por or~em do então_ s~- que a empresa Aerotaxi CapI:JCa- 1

1 cretário de Segurança, N1c10 ba, de transporte ·aéreo, pro~or- ~ 
Lacourt, um delegado da Polícia J;,... 

• · ciona a fuga de matadores ª~ª ~ Federal. O dossie cita como re-
d · fora do Espírito Santo. •: presentantes o crime organiza- , 

''Coisa de cinema'' 
VITÓRIA ""\Ü·delegado Fran

cisco Badenes Ít;;fobaprovado no 
primeiro concur~ :'~a~a d~l~gado 
da história da Pohc1a ClVII do 
Espírito Santo, em 1997, Veio_ do 
Rio de Janeiro, onde era detetive, 
e não acreditou' quando lhe disse
ram que a barra capixaba era tão 
pesada quanto a carioca. "B~sta
ram alguns meses para eu cair na 
real. O que acontece aqui é coisa 
de cinema, parece história em 
quadri~~os'\ ~i~ ~l~, q~e Pte~ere 
· não ser fotografado, esta pró1b1do · 
de dar entrevistas e, como quem 
se mete com essa barra, está 
ameaçado de morte. 

Peixe fora d'água, Badenes te- . 
ve como uma de suas primeiras 
tarefas investigar o extermínio de 
crianças e adolescentes. Logo des
cobriu algumas coisas. Por exem
plo, a matança aumentava sempre 
que os policiais reivindicavam 
reajustes de salário: aí os corpos 
eram jogados na rua, à luz do dia, 
para afrontar o governo. Outra 
descoberta: as execuções eram fei
tas por integrantes da Scuderie Le 
Cocq. 

Badenes foi adiante e chegou a 
estourar a sede da entidade, 4i 
encontrando disquetes, capuzes, 
atas de reuniões. Descobriu gue a 
Scuâerie tem um Departarii'entp 
de Assuntos Estratégicos, um sé.
lor defoformações e contra-info(~ 
mações e sistema de rádio-comt.J.'
nicação. No quadro de aproxima~ 
damente 800 µssociados, consta~ 
35 advogados, 21 delegados de 
polícia, 90 policiais civis, 91 ;pM~, 
um juiz, um promotor poÍtcials 

. : rodoviários, fiscais da:i R~ità, , 
um coronel da reser~a· âÓ. E1j rc(.- : 

· to, um conselheiro do Tribun~I de ; 
Contas, dois deputados estaã-hal~ ; 

• 1 1 e seis vereadores. .,._. f , 

Quando entrou na engrenageiti ~ 
da Le Cocq, Badenes caiu em des:~,; 
graça. Foi transferido para delç;;;; 
gacias do interior, onde não dis.::. 
pun~a nem de carros nem_ d_e i9t 
vest1gador~. Perdeu a pres1denci,a;·, 
do inquérito 001/94, que aputa~'. 
as atividades da Scuderie. Quint4i: 
feira passada, assumiu o 12º i)J.$-:: : 
trito Policial, em Cohilândia, Vi~ks• 
Velha • · 1 r~: . _J,4; . 

. "- , 



-ROPOSTA DE ESTATUTOS 
CENTRO DE APOIO AO MNDH REGIONAL LESTE 1 

DA DENOMINAÇAO, SEDE, FORO, DURAÇAO E FINALIDADES 

Art 1°. - O CENTRO DE APOIO AO MNDH REGIONAL LESTE 1, doravante 
apenas denominado CENTRO . é u ma sociedade civil, de direito priva
do. sem fins lucrativos, de dura~ào indeterminada, com sede e foro 
no Municipio de Vitória - ES. 

-
Art. 2º. - Sao suas finalidades: 

a) organizar e promover a administraçào de incentivos ao Regio
nal Leste 1 do Movimento Nacional de Direitos Humanos; 
b) zelar pela manuten~ào do acervo documental da Secretaria do 
Fü2g:1oné"ll, 
c) de:::sfE:nvo J. ve1r• mf!~canismos e ·-form.::~s de d i fus~o, _§r·t.á:-t:LDar;.aD e 

- 1poio as e:-:per· i.i::::inc.i.as de Oi rei tos; Humanos no F:E":giona 1. 

... 

Parágrafo Unice - Para a realiza~ào de suas finalidades, o CEN
TRO. a critério do Conselho Administrativo, e ouvida a Direto
ria Executiva, poderà abrir filiais. firmar convênios, promover 
iniciativas conjuntas com organizacdes e entidades públicas ou 
privadas. nacionais ou estrangeiras. 

DA ADMI NI STRAÇAO 

Art. 3ª. - Sao 6rgàos da administra~ào: 
a) o Conselho Administrativo; 
b) a Diretoria Executiva~ 

Art. 4ª. - Compôem o Conselho Administrativo do CENTRO os Conse
lheiros do Regional Leste 1 do MNDH, escolhidos nos Encontros Re
gionais ou, na falta destes, em Assembleias Estaduais, regularmen
te convc.1cados . 

• 
F'.:r·.!~1\-:lr·ato Unice -· Compete ao Conse-:lho, i,illem do disposto no Art. 
~ n li 

a) tra~ar as linhas gerais de a~ào do CENTRO, propondo os meios 
de consecuçào de seus objetivos; 
b) dinamizar e acompanhar os programas de trabalho do Regional, 
compartilhando com as responsabilidades dos Conselheiros Nacio
nais; 
CJ apreciar os balancetes financeiros e o planejamento das ati-
vidc1des. 

Art. 5=. - A Diretoria Executiva sera composta por 
um Secretario e um Tesoureiro, com mandato de dois 
ser reconduzidos. 

um Coordenadoir, 
anos~ podendo 

Paragrafo Unice - Os integrantes da Diretoria Executiva sào os 
dois Conselheiros Nacionais do MNDH no Regional. alem de outro 
membro do Regional escolhido no competente Encontro ou de Se
cretario Nacional de Programa de interesse do Regional. 

Art. e=. - Por regimento próprio os membros da diretoria Executiva 
terào suas tarefas detalhadas, sendo que a movimenta~ào de recur
sos c □ntarà, necessariamente, com a assinatura do Coordenador e do 
Tesoureiro. em conjunto, podendo ambos delegar tal atribuiçào em 
Ci:.'ISOS 1-."ê!Sp~'!Cic:\if:::." 



Pi r t. • 7 .,., • ··· {::, 

fo1r·c1 C.Íf.01E• ,, f.0 
·f i Cé.,d amen tli:? ., 

r·epi~r-:::sen tac,.·:... O o.··.·1t.i· ·•✓ c:-1 E• p=-c:.c:.1.· ·•✓ e:.., do c··r·s.iri::,0 err J. Ll i ~ O OLI C\ ,. ~•-- ., ,::.1'1 r. • 1 ,:.. I .. 

competéncia do Coordenador, podendo del~gà-la, justi
mediante procuraçào: 

Art. Bª. - O patrimonio do CENTRO serà constituido 
resultados financeiros de convénios ou aplicaçoes, e 
ou imoveis que vier a adquirir. 

po1~ doai;;:oE:S, 
bens móveis 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 9=. - Os integrantes do Conselho Administrativo e os da Dire-
teria Executva nào respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
obrigaçdes contra.idas pelo CENTRO. 

pelas 

Art. 10 - O CENTRO nào remunera os membros do Conselho ou da Dire
toria pelo exercicio de seus cargos, nem efetua distribuiç~o de 
saldos a qualquer titulo apurados. 

Art. 11 - O CENTRO somente poderà ser e1tinto mediante proposta da 
Diretoria Executiva, aprovada por dois ter~os (2/3) dos integran
ta do Conselho de AdrninistraG;:~o. 

W ·aragrafo Unico - Neste caso, o património existente será des
tinado, mediante proposta da Diretoria Executiva, a uma ou mais 
entidades congéneres. 

Art. 12 - Estes Estatutos poderào ser reformados. no todo 
parte, por decisào de dois ter~os (2/3) dos integrantes do 
lho Administrativo. 

ou em 
Canse-

Art. 13 - Os casos omissos sera □ resolvidos pela Diretoria Execu
tiva, cabendo recurso ao Conselho Administrativo. 

Art. 14 - O Conselho Administrativo reunir-se-à, ordinariamente, 
uma vez por ano, em data consensualmente determinada, para promo
ver a avalia~ào e programaçào das atividades do CENTRO. 

Parágrafo 1=. - A cada dois anos se procedera à eleiçào da Di
retoria Executiva. 
Paràgrafo 2°. - As reunibes do Conselho serào realizadas com o 
minimo de 50 % de seus integrantes presentes e ser~□ presididas 

_-:ielo Coordenador·. 
~ ·aragrfo 3=. - Os Conselheiros ausentes poderào manifestar suas 

opinibes ou votos por correspondência dirigida ao Coordenador. 

Art. 15 - Estes Estatutos entram em vigor na data de seu 
público. 

de Setembro de 1994 

,assinam os associados fundadores) 

registro 
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Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1994. 

SOLICITÇ~O DE APOIO AO INDIOS l<RE·-
NAK·- LH~GENTI:. 

Remanescentes dos povos genericamente 
c:lenom:i.17aclo!:, 11 botDcudo-;; '' 11 o F·ovo K1-·,2nak 1rE' ':5ist.c? aind,::1 hoje 

1
, a pbs 

vários exilios e violências, e m grupos dispersos, localizados no 
Vale do Rio Doce\MG, Posto Indigena Vanuire\SP, Posto Indigena 
Guarani\MG e Ilha do Bananal\MT. 

Hà doze anos, apoiado pela FUNAI, CIMI, 
e outras entidades de defesa da causa indigena, luta judicialmen
te para retomar seu território original no Vale do Rio Doce\MG, 
constante de 4.000 ha., atualmente ocupados por 53 proprietários 
rurais, que receberam titulo de posse do gov erno do Estado de 
l'1inG.-=is Ge 1rais. 

Em 14\10\93, o Povo Krenak logrou alcan
çar seu objetivo, obtendo acordo favorável do Supremo Tribunal 
Federal, restituindo- lhe a terra, acordo e s te publicado no Diàri □ 
Oficial da Justi~a do dia 08\04\94. Assim, os Krenak a~uardam, a 
execuç~o da sentença, após esgotados todos os recursos legai s por 
parte dos proprietários, para que possam ocupar definitivamente 
seu território, reorganizando-se como povo, tanto politica como 
culturalmente, com melhores condiçbes de sobrevivéncia, uma vez 
que a posse da terra é condiç~o essencial para que tal aconteça, 
restabelecendo s ua dignidade e a bus ca da auto-determina~&□. 

Durante a última reuni~o do Cons e lho 
realizada em Brasilia, foi aprovado o apoio do Movimento Nacional 
de Direitos Humanos a esta causa. Por i s to, pedimos à todas as 
pessoas e entidades filiadas ao MNDH, que 

enviem telegramas ao Ministério da Justiça, ao Congresso Nacio
nal, ao atual Governador do Estado de Minas Gerais,Hélio 
Garcia;ao recém-eleito Governador do Estado de Minas Gerais, Edu
ardo Azeredo; à Prefeitura de Resplendor; à C~mara de Resplendor; 
à Assembléia Legislativa de Mina s Ger a is; à FUNAI; para que se 
cumpra, sem mais delongas, a sentença judicial que possibilitará 
a este povo ocupar a terra que é sua por direito, pondo fim a uma 
situaç~□ de flagrante injustiça e desr~speito aos direitos huma
nos. 

1 
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Pedimos, encarecidamente, que todas as 
Secretarias encami nhem esta so licitai~□ de apoio aos Indios Kre
nak à todas as entidades de sua regi~□ filiadas ao MNDH, para que 
seja realizada uma movimentai~º a nivel nacional. 

Segue em anexo o texto que deverá s er 
encaminhado, Juntamente com os endere~os. 

SUGEST~O DE TEXTO PARA O TELEGRAMA: 

SOLICITAMOS A V. EXA. SE DIGNE INTERVIR DE MANEIRA POSSIVEL SEN
TIDO CUMPRIMENTO ACORD~O PUBLICADO DIARIO OFICIAL 8\4\94 QUE DE
VOLVE POVO KRENAK TERRITORIO ORIGINAL VALE RIO DOCE PONDO FIM 
SI TIJAi_;~D FLAC31if-lNTE I N,JUST IÇA DE'.3HESPE I TCl DIREI TiJ:3 1-IUMhf\l0S . 

ENDl:REÇOS: 

- MINISTERIO DA JUSTIÇA: ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BSB - DF 

- CONGRESSO NACIONAL: PRAÇA DOS TRES PODERES - BRASILIA - DF 

GOVERNADOR HELIO GARCIA - PALACIO DA LIBERDADE - PRAÇA DA LI-
S\Nl'..JMERO BELO HORIZONTE\MG 

GOVERNADOR EDUARDO AZEREDO - PALACIO DA LIBERDADE - PRAÇA DA 
LIBERDADE S\N~MERO BELO HORIZONTE\MG 

Af.:>SEMBU::: IA l_EG I SLAT IVA DE MI NAt:: GERAIS -- F'F:.,:,ç{~ G1RL0~1 CHP1(:l(-\S • 
S\N~MERO BELO HORIZONTE\MG 

PREFEITURA DE RESPLENDOR - A\C- PREFEITO MUNICIPAL ZENILTON 
FORTES ARAUJO - RESPLENDOR\MG - CEP: 35.230.000 

2 



CAMARA MUNI CIPAL DE RESPLENDOR 
:35 .. '.?:30. 000 

Fi.E\3F'I_END0F( \ MU CE:F' ~ 

FUNAI - RUA 07 DE SETEMBRO - 2.478 - GOVERNADOR VALADARE S 
CEI=•:: ::::: 5.010.172 

Sem mais para o momento, 
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~/ Movimen,to Nacion(ll çlos Dii;e · tos Ruma.nos - Regional Leste I (Espírito Santo e RJ) 

• 

Relatório do seminário de Políticas PÚblic~s realizado no dia 03/12/94, das 9 às 19h 

no Centro de Direi.tos Humanos de Nova Iguaçu na rua Antônio Wilman, 230 bairro Moque

tá em Nova Igu~çu . Participou do encontro: Rio de Janeiro, Volta Redonda, Nova Iguaçu . 

RJ: Alex (Bento Rubião, Adriana Fernanda e José Ricardo do IBISS, Adernar, assessor do 

DIESE, Moema IBASE , Tania SIMI, Oscar Serra, Mariazinha Serra, Edimundo (CPT E.S) 

Leonardó (.Sind . dos F . E.S), Maria kparecida, Denise, Lurdinha, Raquel (Volta Redonda) 

Azuleicka, Dr . Anadir, Dr. Fernando (Nova Iguaçu), Policarpo (CPT RJ), Nadir (MST)coo 

denação nacional, Fernando Moura, assessor do deputado Paulo Barrama. 

Pauta : 

1, Resgate histórico da ideia desse encontro e do MNDH 

2 Painel - identific~ção dos atores - sociais, rurais e urbanos no RJ e ES. 

3 Analise da Conjuntura Rural e Urbana , tendo em conta a transição dos governos 

federais e estaduais. 

4 - . Debate em plenária perspectivas que se aloquem (ou se fecham) para os movimentos 

populares e sociais; questões prioritárias a serem enfrentadas. 

~ Slntese do assessor 

5 - Partind0 dos indicativos já e.xpos~os, discussões sobre possíveis açoes conjuntas 

a serem supo~tada pelo grupo . 

- planejamento e viabilização das mesmas 

-:- . formação de coletivas regionais ·de reforma agran.a e urbana no MNDH, com vistas a 

articulaç:\í·o nacional. 

6 ~ Deliberaçbes finais e informes 

7 7 Encerramento 

O encontro foi aberto por Alex, que falou sobre a idêia do encontro e sobre o MNDHS . 

.Disse que o Movimento deve começar a pensar a questão agrária e urbana, para ver que 

tipo de intervenção · podemos Jazer, sem nada paralelo ao que já existe. 

·--_ 1?-a:i:ne 1 : 

• Cinco minutos para colocaçíi'o de grupos que militam nessa área: 

For.um Campo,Grande CES) 

Aglutinam várias entidades que lutam nestas frentes 

Discutiram e •chegaram a conclusão que era necessário assumir a campanha pela refor

ma agrária, bem como reforçar a luta urbana. 

, Realizaram um seminârio sobre os temas, concluíram que a Reforma Agrária, nao e a 

linica sqluçao para o problema da terra, assim como a questão indígena, 

, O ,fqrum une mais de 40 entidades e se trans,formou num ponto de referência para os 

grupos que militam na ãrea urbana e rural. 

Enquanto nà'o havia o forum as entidades lutavam separadamente 

O forum nã'0 pretende intervir na luta das entidades, mas apoia~las, quando necessa_-,-. 

ribo, 

7 Articula,r o apoio das varias entidades a lutas específica, exemplo: a luta dos Sem,· 

Te~ra que está sendo assumida por diversas entidades, 

""' Ca,mpanha Nacional pela Reforma Agrârià. '(Moema do IBASE) 

, . o grupo iniciou""se em 1983 com poucas entidades, atualmente e:xiste um número -maior, 

A partir de julho definiram f~zer uma coordenaçã'o com entidades do R.J. 
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Ação mais direta com um grupo pela Ci.dad;mi.il cçmtr/3- a . ,J;pme'. 

- Desafio, fazer com que a Campanha transceda o campo da luta pela Rua. 

OBS: faltaram entidades que milftaram nesta area na reuniao, talvez por isto o painel 

fique um pouco prejudicado. 

- CPT, trabalho mais ligado a.o acompanhamenco dos assentamentos que estao muito liga-

dos a ques til"o urbana. Apoia o movimento dos Sem..,.•terra, respeitando o ponto de 

da entidade, tamb~rn apoia a secretaria Rural da CUT . 

..,. .Fernando; assessor do Paulo" Barrarna 

, · rnand~to muito envolvido com a questão rural 
1 

vista 

, · Debilidades do Movimento Rural, as ocupaçõ·e s se dao em terras marginais, com difi-,-. 

culdades de consolidaçiio economica das ocupaçc;-es. Embora agora, h~ o objetivo de tes

tar consolidar atividades produtivas, 

, · Forum da Reforma Urbana, RJ. 

~- Arti.cula a luta pela reforma urbana no estado, realizou este ano ·encontro estadual 

com as mais diferentes seguimento de luta da reforma urbana, 

"'" Defin~u--se · questâ'o das polrtica~ públicas,. criaçao de um Conselho Estadual para 

formular propos·tas de politicas públicas -abrangentes, 

, Azule.t-cka, CDHs Nova · Iguaçu, falou dos trabalhos com os mutiroes_ no qual se desdo.,.. • 

b.rou na criaça'o da 'Federaçâo dos "MutirÕ·es a qual se reune no terceiro s~bado de cada 

m~s nm CDHs, Disse que a Reforma Urbana deveria aglutinar e articular os diversos se

tores, revendo o conceito de moradia, nRo ·ápenas como ter casa, o teto, mais também 

escola, saúde, transporte, empreg0 1 etc, 

-,-. H~ uma grande confusão entre urbano e rura l a nível da região do RJ, pois nao se 

tem definigb'es claras sobre o .urbano e rural mui'to menos leis que formulam urna políti:_ 

ca agrária para o estado do RJ. 

~ A are.a ,rural exi'ste mas· 
-:--, 

nao tCcm por parte d©s governos e·ste tratamento, as pessoas 
,... "'· -:--, 

preparada trabalho. A terra "" que ocupam essas· areas nao estao para· esse nao e prepa..,. 

rada para a pr0duça'o, os· ocupantes de areas rurais tem que trabalhar na cidade para 

sob.reviver; por isso a luta urbana é muito mais organizada do que a nível rural. 

, · 0 CDH.s· de Nova Iguaçu, luta em diversas frentes como: apoio jurídico, formação, as

sess·@ri-a e organizaç1o popular. a~ anço 1 a luta na· termina com a ocupaçâo da terra, 
I 

, . R,J, expertênci-a de cooperativas, Nova füilanda 
·,·. '·:'-'',;' 

~~~T, articulação interna das areas - produção comercialização a nível de estado e a 
~ 

nível nacional. 

- A maioria das areas nao estao regularizadas. 

- Reorganização das associações e cooperativas. Este tipo de coordenação e incentiva 

da pelo Estado, para optar o líder e não encaminhar a luta da- ocupaçao. 

- Fazer., pressã política no Estado, pois ele cria uma situação que dificulta a pro-

dução n~s áreas ruraL Dando a impressao qu e as famílias nao querem trabalhar. 

- ApÕs a exposição dos grupos, passou-se para análise de conjuntura feita por Adernar, 

do DIEESE do RJ. 

- Desde o final do governo Sarney, delineia-se uma visao da economia brasileira inse-

rida nos moldes da economia internacional. 

Esse projeto atravessou Sarney, Collor, Itamar e toma força com o próximo governo. , 

- Esse tipo de política, encontrou barreiras no Campo social por causa dos ·movimentos 

sociais 

~ Pol!tica dos governadores de estado 

• 
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Diversidades regionais 

Dificuldades de transformar a egemonia neoliberal em polít i cas concreta. Em todas 

sociedades onde foi implementado o projeto neoliberal agravou-se o problema social; 

obrigou a criação de programas assistenciais (políticas compensatÕri~s) 

.,.. O governo do Fernando Henri_que Cardoso assumiu imediatamente a reafirmação do dis 

curso neoliberal, voltou a colocar a questão da reforma providenciãria, manter políti:, 

ca de achatamento das apo_sentadorias e pensoes. 

-:- Avanço do projeto de privatização, teria que tocar nos monopólios constituci.onais· co 

mo : Petrobrás, Telebrás 

, · Tocar o projeto nos setores onde existe resistência regional . É· o caso da "Vale do 

Rio Doce" , 

."" Privatização via a Bolsa de Valores ê um bom ·negócio. 

Reforma p0l~tica do Estado 

Quest;es: voto distrital, mudanças na porcentagem mínima para r epresentaçao . 

- Dar ao movimento a obrigação de realizar as políticas soci a i s compensatÕrias, dando 

ao movimento espaço para gerenciá-los, isto reforça a visão neoliberal de que o Esta

do ê ineficiente. Apenas dá a execuç·ão mas nã da a deliberação. 

..,. O movimento está numa fase de construção e reconstrução que deixa o movimento perdi:_ 

do . 

--:· Cooperativas s':io diferentes, no campo específico ou no nacional nao podemos abrir 

míio . das e.xper{éncias específicas, pois, aí se dã uma relação importante com as comuni 

dades at:i:ngidas, 

~ O movimento tem que se preocupar com o que vai fazer e nao apenas trabalhar . em 

tunçâo do projeto do governo P,H,C, 

-,-. Temos que de.scobrir onde està'o nossas b andeiras, nossas lutas e projetos. Não tem 

senti de> tocar projetos· ·individuais. 

Di-scus·sà'o dCD plen;d•0 ~ palavra aberta ao pleníirio : 

Edimunaoi 

e mudanças dos: e~xos sobre os g_uais .fazíamos nossas discusso·e.s c0mo: 

• a questa,'o da ·.fome, R,A,, empreg0 1 moradia 

, . as elites · colocaram como centro do debate nacional o plano real. 

Tania: 

- questoes tributárias. A possibilidade de recursos 

Moema: 

- temos alguns consensos entre nÕs, desafios de pensar globalmente 

ate algum tempo, sabíamos exatamente com quem fazer aliança e se articular, hoje -e 

necessário ampliar o leque da reforma agrária . Primeiro identificar a divergência p~ 

ra buscar alianças e parcerias. 

~ Alex preocupa-se com a armadilha neoliberal, e necessário considerar um dado, a 

tradiçã·o de tutela absoluta do Estad o . Se não queremos neo~liberalismo, nãci queremos 

uma tutela total do Estado. Não <lã para estatizar, tudo tem que ter um espaço publico . 

..,. mer cado, . pensar essa questao com? se contrapor a ela como reforma;,lo. 
1 

..-. a ques tã'o,:dos governos populares·, cricm--se uma dicotonia, 



Azuleicka: 

- falta participação, falta democracia, hã uma dist~ncia muito grande entre o 

movimento acumulou e o que o povo sabe. O povo foi sempre paternalizado, apesar 

- 4 -

que o 

de 

todas as dificuldades, estamos avançando, pois pela segunda vez um partido 

consegue chegar ao 29 lugar para Presidente da República. 

popular 

- Dessa vez o povo votou no plano real, que no primeiro momento lhes trouxe 

ganho concreto, 
algum 

7 Encerrado esse primeiro momento, o almoço foi servido e os trabalhos foram reini~ 

ciados na parte da tarde com um t r abalho de grupo para aprofundar a discussão da 

parte da manh~. 

7
· Ap8s o trabalho de grupo, o plenário continuou aprofundando a discussão com inter

fer~·ncias do assumor. 

Grup0'1: 

; neces~id•de de articulái, mais ãinda n~o hã definição do que seja. 

~tupo ~: 

identificar atore~ sociais e articular · lu tas globais · 

, · reforçar as a.tividades que · j ã existem, ser s oliario com as diferentes lutas ~ 

exi s t &o-:\~ 

Debatéd. iyre 

- Campanha da fome, a yisao que f.oi passada pela mL:l ia era assistencialista para os 

empresarios, ê mais viável comprar um navio de feijão que distribuir a terra para o 

plantio do mesmo. 

o Governo manipulou de maneira h l bil a camp anha. 

- Do ponto de vista do Capitalismo cornteporâneo, nao se preocupa com a produção de 

emprego, essa ê destroÍda com a modernizaçã·o, ou seja, tecnolo gia, emprego e tratado 

como políticas cornpensatÕ~ias. Corno se age no interior de um modelo deste? 

-

~ Do ponto de ~ista do mercado, as cooperativas geram a concorrência, pode inclusive e 
levar a relação de concorrência com operários organizados, operários assim custam 

mais caro, 

~ Conflito no setor formal de geraçao de emprego 

Sintetizando a questa'o da políti·ca do governo Fernando Henrique Cardoso. 

- Centralização de recur~os 

~ Mercado socialmente regulado 

Descentralização dos problemas 

Polfti'ca social compensatória 

Cultura pri'vatizant.e 

.,_. Resolução dos conflitos no campo extra-,--nacioanl. Ex.: Merco-,--Sul 

Rel aça·o com Movimento Popular, ' de tarefeiros através de projetos assistencialistas 

sem poder de decisà'o polÍtica. 

~ Ptópôstas gué ·suTgiram: 
• ; ; • L • • 

.;. necessi'dade de maior aprofundamento da atual realidade política, social e economi 

canos aspectos Nacional e Internacioanl. 



-

- Buscar articulação com todos os grupos que lutam pelos Direitos 

Fortalecer as lutas existentes 

- Apoiar as ocupações 

Humanos . 

Procurar definir quem sao os parceiros e atores com os quais pode se somar 

- Buscar a integração da luta campo-cidade 

- Evitar o paralelismo 

- Definir prioridades dentro de políticas pública 

Fortalecer o forum de moradia 

Agenda: 

-:- 5 -

21 /1 2/9 4 - Reunião do Conselho Estadual do MNDHS, a realizar-se no IPCN RJ às 14h 

07/01/95 - Reunião do Conselho Regional do MNDHS a realizar- se no CDHS de N.I às 14h 

28/01/95 - Assembleia Estadual do MNDHS 

maio/95 - grito 2 da Terra a realizar~se no Brasil todo 

- Devera realizar- se caravana nacional à Brasília pela moradia, até o mês 07/95 

- Manif.estaçÕes nacionais sobre os 300 anos da luta do Zumbi dos Palmares 

abril/9~ - Assembleia pela Reforma Agrária 

Sem mais haver, encerrou7se o encontro , 

Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 1994 

Relatório elaborado por: 

. Denise de Volta Redonda 

Azuleicka de Nova Iguaçu 

Feliz 1995 a todos que lutam pela Vida! 

Regional Leste I 

;. 

MNDHS 
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• 
PRDGRAM.B....Ç_]Q 

9:3Dhs Abertura - Resgate histórico da idéia deste encontro e do MNDH. 

Painel Identificação dos atores sociais, rurais e urbanos 

no RJ e ES. 

1 □ :4Dhs Análise da Conjuntura Rural e Urbana, tendo em conta a transi

ção nos Governos Federal e Estaduais. (divisão em grupos) · 

- Perspectivas que se abrem (ou se fecham) para os 

movimentos populares e sociais. 

- Questões prioritárias a serem enfrentadas. 

- 12:3Dhs Almoço 

14: □ Dhs Retorno - Dinâmica de Teatro do Oprimido 

, . ~ 
14:3Dhs Partindo dos indicativos da manhã, discussão sobre poss1ve1s açoes 

conjuntas a serem suportadas pelo grupo. 

Planejamento e viabilização das mesmas. 

16:3Dhs - Formação de coletivos regionais de Reforma Agrária e Urbana no 

MNDH, com vistas a articulação nacional. 

17:0 □ hs Deliberações Finais e Informes 

18: □ Dhs Encerramento. -
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Movimento Nacional 9-os Direito·s Humanos - Regional Leste ' I (EspÍri to Santo e RJ) 

RelatÕrio do seminário de Políticas Públicas realizado no dia 03/12/94, das· 9 às 19h 

no Centro de Direi.tos Humanos de Nova Iguaçu na rua Antônio Wilman, 230 bairro Moque

tã em Nova Igu~çu. Participou do encontro : Rio de Janeiro, Volta Redonda, Nova Iguaçu. 

RJ: Alex (Bento Rubi.ão, Adriana Fernanda e José Ricardo do IBISS, Adernar, assessor do 

DIESE, Moema IBASE, Tania SIMI, Oscar . Serra, Mariazinha Serra, Edimundo (CPT E.S) 

Leonardo (.Sind.dos F. E.S), Maria A:parecida, Denise, Lurdinha, Raquel (Volta Redonda) 

Azuleicka, Dr. Anadir, Dr. Fernando (Nova Iguaçu), Policarpo (CPT RJ), Nadir (MST)coo 

denaçãd nacional, Fernando Moura, assessor do deputado Paulo Barrama . 

Pauta: 

1-.- Resgate histórico da ideia desse encontro e do MNDH 

2 Painel - identific~ção dos atores - sociais, rurais e urbanos no RJ e ES. 

3 Análise da Conjuntura Rural e Urbana, tendo em conta a transição dos governos 

federais e estaduais. 

4 - Debate em plenária perspectivas que se aloquem (ou se fecham) para os movimentos 

populares e sociais; questões prioritárias a serem enfrentadas, 

, Síntes e do assessor 

5 - Partindo dos indicativos já expostos, discussões sobre possíveis açoes conjuntas 

a serem suportada pelo grupo . 

- planejamento e viabilização das mesmas 

, formaçã0 de coletivas regionais · 'de reforma agrária e urbana no MNDH, com vistas a 

articulaçà.'o nacional. 

6 ~ Deliberaçoes finais e informes 

7 ~ Encerramento 

~ O encontro foi aberto por Alex, que falou sobre a idêia do encontro e sobre o MNDHS. 

nisse que o Movimento deve começar a pensar a questão agr~ria ·e urbana, para ver que 

tipo de intervenção podemos fazer, sem nada paralelo ao que já existe. 

'::' Pai'nel: 

• Cinco minutos par'.3- colocaç;i'o de grupos que mil itam nessa area: 

Forum Campo,Grande (is) 

, Aglutinam várias entidades q-ue lutam nes·tas frentes 

. Discutiram· e ,chegaram a conclus·a·o que era necessário assumiT a campanha péla refor

ma agrâria, bem corno reforçar a luta urbana, 

, Realizaram um seminário sobre os temas, concluíram que a Reforma Agrária, nao e a 

linica solução para o problema da terra, assim como a questão indígena, 

• O forum une mais de 40 entidades e se transformou num ponto de referência· para os 

grupos ~ue militam na área urbana e rural. 

Enqua-qto nà.'o havia o forurn as entidades lutavam separadamente 

O forum não pretende intervir na luta das entidades, mas apoia~las, quando necessa~ 

ril:o, 

~ Articular o apoio das varias entidades a lutas específica, exemplo : a luta dos Sem,• 

Ter,ra que esti s·endo assumida por diversas entidades, 

, . Campanha Nacional pelá Reforma Agrârià '(Moema do IBASE) 

, . O grupo inici-ou-s-se em 1983 com poucas entidades, atualmente e:xi.ste um número maior. 

A partir de julho defiri.iram fazer uma c0ordenaça'o com entidades do RJ. 
r 
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- Ação mais d ire ta com um grupo pela Ci.dad,=mi.,a cçmtr/J. a ):'pme '. 

- Desafio , fazer com que a Campanha transceda o campo da luta pela Rua. 

OBS: fàltaram entidades que militaram nesta ârea na reuniao, talvez por isto o painel 

fique um pouco prejudicado. 

- CPT, trabalho mais ligado a.o acompanhamenbo dos assentamentos que estao muito liga-

dos a ques dí•o urbana. Apoia o movimento dos Sem-e--terra, respeitando o ponto de 

da entidade, também apoia a secretaria Rural da CUT. 

, ·Fernando; assessor do Paulo' Barrama 

, . mandato muito envolvido com a questâo rural 

vista 

, · Debilidades· do :Movimento Rural, as ocupaçõ·es se da'o em terras marginais, com difi.._.. 

culdades de consolidaçào econo·mica das ocupaçb'es, Embora agora, h'á o ob.j etivo de tes

tar consolidar atividades produtivas, 

, . Forum da Reforma Urbana, RJ. 

~- Arti.cula a luta pela re.f orma urbana no estado I realizou este ano encontro estadual 

com as mais diferentes seguimento de luta da reforma urbana. 

~ Defin~u--se questâo das política~ públicas, criaçao de um Conselho Estadual 

.formular propostas de políticas públicas -abrangentes, 

para 

, Azule.i'-cka, CDHs Nova · Iguaçu, falou dos trabalhos com os mutiroes no quàl se desdo- e 
b-rou na criaçao da 'Federaçao dos 'Mutiro·es _a qual se reune no terceiro s:ibado de cada 

m~s nm CDHs, Disse que a Reforma -Urbana deveria aglutinar e articular os diversos se-

tores, revendo o conceito de moradia, nio apenas corno ter casa, o teto, mais também 

e·scola, saúde, transporte, emprego) etc, 

- . H~ uma g'l:ande confusão entre urbano e rural a nível da região do RJ, pois nao se 

tem de.fi:nigb'es claras sobre o __ urbano e rural mui·to menos leis que .formulam urna polÍti:_ 

ca agr~ria para o e~tado do RJ, 

~ A, a,rea •rural exi'ste mas· na·o tem por parte dGlS governos e"ste tratamento, as pessoas 
~ ~ ~ -que. ocupam essas- areas nao estao preparada para· esse trabalho. A terra nao e prepa.,.. 

rada para a produção, os ocupantes de âreas rurais tem que trabalhar na cidade para 

sob.reviver; por isso a luta urb.ana ê muito mais organizada do que a nível rural. 

, , 0 CDHs de Nova Iguaçu, luta em diversas .frentes como: apoio jurídico, formação, as

sess·er:i:-a e organizaçio popular. a~anço, a luta na· termina com a ocupação da terra, 

, · RJ, exper~ência de cooperativàs : Nova Holanda 
·,·. . ~ ., 

~~¾ST, articulação interna das areas - produção comercialização a nível de estado e a 
-:--:-:-,-;- 1 

nível n~cional. 

- A maioria das áreas nao estao regularizadas. 

Reorganizaçao das associações e cooperativas. Este tipo de coordenação e incentiva 

da pelo Estado, para optar o líder e não encaminhar a luta da ocupaçao. 

- Fazer pressã política no Estado, pois ele cria uma situação que dificulta a 

dução nas áreas rural'. Dando a irnpressao que as famílias nao querem trabalhar. 

pro-

- Apôs a exposição dos grupos, passou-se para análise de conjuntura feita por Adernar, 

do DIEESE do RJ. 

- Desde o final do governo Sarney, delineia-se uma vi_sao da economia brasileira inse-

rida nos moldes da economia internacional. 
- ' Esse projeto atravessou Sarney, Collor, I t amar e t oma .força com o proximo governo . . 

Esse tipo de política, encontrou barreiras no Camp o social por causa dos movimentos 

sociais 

~ Pol!ti:ca dos governadores de estado 

• 
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Diversidades regionais 

Di ficuldades de transformar a egemonia neoliberal em políticas concreta. Em · todas 

sociedades onde foi implementado o projeto neoliberal agravou-se o problema 

obrigou a criação de programas assistenciais (políticas compensatÕri~s) 

social; 

- O governo do Fernando Henri_que Cardoso assumiu i~ediatamente a reafirmação do dis

curso neoliberal, voltou a colocar a questão da reforma providenciária, manter políti_ 

ca de achatamento das aposentadorias e pensoes . 

..,. Avanço do projeto de privatização, teria. que tocar nos monopólios constitucionais· co 

mo: Petrobrás, Telebrás 

~ T~car o projeto nos setores onde existe resist~ncia regional. f o caso da ''Vale do 
\ 

Rio Doce", 

."'" Privatizaçãovia a Bolsa de Valores e um bom ·negôcio. 

Reforma polftica ' do Estado 

Quest0·es: VC'Jto distrital, mudanças na porcentagem mínima para representaçao . 

..,. Dar ao movimento a obrigação de realizar as políticas sociais compensatÕrias, dando 

ao movimento espaço para gerenciá-los, isto reforça a visão neóliberal de que o Esta-

- do e ine.ficiente, Apenas dá a execução mas na dá a deliberação. 

• 

-,- O movimento está numa . fase de construção e reconstrução que deixa o movimento perdi_ 

do. 

-:- Cooperativas sao diferentes, no campo específico ou no nacional nao podemos abrir 

mão. das experi&'ncias especificas, pois, aí se dâ uma relação importante com as comum. 

dades atingidas, 

~ O movimento tem que se preocupar com o que vai fazer e nao apenas trabalhar em 

.funçâo do projeto do governo F.H.C, 

.,,-. Temos _ que de.scobrir onde estíí'o nossas bandeiras, nossas lutas e projetos. Não tem 

sentido tocar projetos.individuai~. 

Di'Scus·sà'o d© plenário ~ palavra aberta ao plenário: 

'Edimunao: 

mudança,s dos. eixo·s sob.re os qua.is ;fazíamos nossas discussô'es c0roo: 

, a questã,'o da ·;fome, R,A,, empreg0 1 moradia 

, . as elites · colocaram como centro do debate nacional o plano real. 

Tania: 

- questoes tributárias. A possibilidade de recursos 

Moema: 

- temo~ alguns consensos entre nÕs, desafios de pensar globalmente 

- ate algum tempo, sabíamos exatamente com quem fazer aliança e se articular, hoje e 

necessário ampliar o leque da reforma agrária. Primeiro identificar a divergência p~ 

ra buscar alianças e parcerias. 

- Alex preocupa-se com a armadilha neoliberal, é necessário considerar um dado, a 

tradição de tutela absoluta do Estado. Se não queremos neo~liberalismo, não -queremos 

uma tutela total ;do Estado. Não dâ para estatizar, tudo tem que ter um espaço publico, 

..,. mercado, _pensar essa questao com? se contrapor a ela como reforma;~º• 

..,.. a ques tâo ~ldos -g0vernós poptÍlares·, criou-s·e uma dicotonia, 
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Azuleicka: 

- falta participação, falta democracia, hã uma distância muito grande entre o que o 

movimento acumulou e o que o povo sabe . O povo foi sempre paternalizado, apesar de 

todas as dificuldades, estamos avançando, po i s pela segunda v ez um partido popular 

consegue chegar ao 29 lugar para Presidente da RepÜblica. 

- Dessa vez o povo votou no plano real , que no primeiro momento lhes trouxe algum 

ganho concreto , 

~ Encerrado esse primeiro momento, o almoço ,foi servido e os trabalhos ,foram reini

ciados na parte da tarde com um trabalho de grupo para aprofundar a discussão da 

parte da manh~. 

~ Apôs o trabalho de grupo, o plen~rio continuou aprofundando a discussão com inter

,fer~·nci·as do assumor. 

' Grup9 , 1: 
. ' .... ". 

= neces~idade de articulai, mais ·áinda na'o hã definição do que seja. 

identificar atores sociais e articular ' lut a s globais · 

, · reforçar as ativi dades que · j ã existem, ser s oliârio com as di,f erentes lutas que 

e.xistiú, 

Deb.a té-,_ liyre l 

. -
Jª 

- Campanha da fome , a visao que f,oi passada pela media era assistencialista para os 

empresários, e mais viável comprar um navio de feijão que distribuir a terra para o 

plantio do mesmo . 

o Governo manipulou de maneira habil a campanha. 

- Do ponto de vist a do Capitalismo comteporâneo, nao se preocupa com a produção de 

emprego, essa ê de., troÍda com a modernização, ou seJa, tecnologia, emprego · e tratado 

como políticas compensatÓLias. Como se age no interior de um modelo deste? 

.,.. Do ponto de vist " do mercado, as cooperativas geram a concorrência, pode inclusive 

levar a relação de concorrência com operários organizados, operirios assim 

mais caro, 

.,.. Conflito no seto~ formal de geraç ao de empr ego 

Sintetizando a que s ta'o da pol'.lti·ca do governo Fernando Henrique Cardoso . 

.. Centralização de recur·sos 

Mercado socialmente regulado 

Descent:raltzaça'o dos problemas 

Polftica s0cial compensatória 

- . Cultura pri'vati·z ant.e 

, Resolução d0s conflitos no campo extra-,,,nacioanl. Ex . : Merco-,,-Sul 

cus t am 

Relação c0m M0vimento Popular, ' de tarefeiros através de projetos assistencialistas 

sem poder de decisà'o polÍtica. 

----.: l'tópostas ·qu-e · sü'tgi-ram: 

.,-. necessidade de maior aprofundamento da atual realidade política, social e economi 

ca nos aspectos Nacional e. Irii:ernacioan l . 

• 

• 
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- Buscar articulação com todos os grupos que lutam pelos Direitos Humanos. 

- Fortalecer as lutas existentes 

- Apoiar as ocupações 

Procurar definir quem sao os parceiros e atores com os quais pode se somar 

- Buscar a integração da luta campo- cidade 

- Evitar o paralelismo 

- Definir prioridades dentro de políticas pública 

- Fortalecer o forum de moradia 

Agenda: 

21/12/94 - Reunião do Conselho Estadual do MNDHS, a realizar- se no IPCN RJ .ãs 14h 

07/.01 / 95 - Reunião do Conselho Regional do MNDHS a realizar- se no CDHS de N. I às 14h 

28/01/95 - Assembleia Estadual do MNDHS 

maio/95 - grito 2 da Terra a realizar7se no Brasil todo 

- Deverá realizar-se caravana nacional ã Brasília pela moradia, ate o mês 07/95 

- Manifestaçõ·es nacionais sobre os 300 anos da luta do Zumbi dos Palmares 

abril/95 - Assembleia pela Reforma Agrária 

Sem mais haver, encerrou-:--s e o encontro. 

Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 1994 

Relat~rib elaborado por : 

Denise de Volta Redonda 

, Azuleicka de Nova Iguaçu 

Feliz 1995 a todos que lutam pela Vida'. 

Regional Leste I 

. r. 

MNDHS 
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PROGRAMB...Ç]Q 

9:30hs Abertura - Resgate histórico da idéia deste encontro e do MN DH. 

Painel - Identificação dos atores s oci a is, rurais e ur ba n os 

no RJ e ES. 

10:40hs Análise da Conjuntura Rural e Urbana, tendo em conta a tr a n s i

ção nos Governos Federal e Estaduais. (divisão em grupo s ) 

- Perspectivas que se abrem (ou se fecham) para os 

movimentos populares e sociais. 

- Questões prioritárias a serem enfrentadas. 

- 1 2 : 3 Oh s A 1 mo ç o 

14:00hs Retorno - Dinâmica de Teatro do Oprimido 

' . ~ 
14:30hs Partindo dos indicativos da manhã, discussão sobre pOS S lV e lS açoes 

conjuntas a serem suportadas pelo grupo. 

Planejamento e viabilização das mesmas. 

16:3Dhs - Formação de coletivos regionais de Reforma Agrária e Urba n a no 

MNDH, com vistas a articulação nacional. 

17: □ 0hs ITeliberaçÕes Finais e Infor mes 

18:0 □ hs Encerramento. ,-. 
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OPERAÇ~O RIO: 
UM BALANÇO NA PERSPECTIVA DO MOVIMENTO DE DIREITOS HUMANOS 

por Ale x Ferreira Maga l hâes 
(Conselheiro Nacional pelo Reg ion a l Leste 1)-

Passado um mês e meio ela assinatura do conv@nio en
tre Uniào Federal e Estado do Rio de Janeiro para atuar:;:~o_conjunta 
n~ combate ao crime organizado na capital, e transcorridos impcr
tant0,!~, Ci::1p:i.tulo!::, c!E•~,tê,1 qUE'.: vf2.i.o a i::,f!:) chê~fflE:11'"· 11 Clp011'·:::1çào l;<iD'', _j~1 é 
possivel avalia-la(o) de maneira mais consistente·posto que somen
te agora seus procedimentos, estrat~gias e intençôes, a principio 
muito obscuras, t0m ficado mais evidentes para a sociedade. 

Antes de tudo, cabe ressaltar, sem entrar no mérito 
de a viol§ncia estar ou nào aumentando e segundo que critérios; 
que hà alguns anos esta quest~o tem sido a principal na pauta po
litica carioca. Por exemplo , nos recordemos da influência que teve 
~.;o b 1··E~ D E= 1 ,2 i to r· a do a o c:o r·· 1···Êcn e .i. i::1 d ci i::1 ,,, ,~ i. m c hr:~macl o '' E1 r· r as ti:\\Q 11 n º''· 
Praia ele Copacabana, as vésperas da votaiào em 2°. turno que defi
niria o futuro Prefeito da cidade entre Benedita da Silva e César 
Maia, que este acabou vencendo por pequena cliferen~a. Enquanto a; 
deputada petista atribuia tal fato aci p ro c esso ele marginali.zaç~o 
social a que é submetida a populaç~o favelada, o atual Prefeito, 
hà 2 ancis atràs, disse que chamaria □ Exé-cito. Portanto, n~□ 

de hcije o anseio difuso nos setcires médios de nossa sociedade 
vem 
por 

umi-:il :i.ntE?Y"Vfi.•í"l\",'.â°O l:ir·u~,Cé:"1 contr·ê,1 o 11 pt0i!r··i.ç_10 que vem dos, mor·ros''. Paira-·· 
lelo a isto, as próprias pDpulaçNes favel a das e elas periferias da 
cidade também tem demandado por segurança: as ramificaçôes do nar
cotràficci alojadas nas favelas t em si.do fator de tens~D para os 
seus moradQres, n~ci senclci a imagem d □ bandido benfeitor aquela que 
prevalece nci sentimento popular, aD contrario do que proclamam al
guns;. 

Por outro lado, o poder público estadual, comandado 
pc;:ila '.?··• v0?;-:: po1'· l..f:.~on<?.l Br:i.zola 1, n,~o c:!emDn~;;t r-ou i::1 c:rnnpett?nci21 e vi
talidade necessérias para que n~o cr~s cesse sua imagem de o mi sso 
ante. a estes problemas (e outros também importantes, relativos as 
politicas sciciais), sendo, por via de con seq tlencia, i nevitàvel sua 
profunda desmoralizaçào, a qual se refletiu na perfomance clci últi 
mo pleito presidencial. 

Neste contexto, o problema assumiu ares de quest~o 
nacional, o que chama a participaçào dci Gciverno Federal em seu en
frentamento. Parti.a de mov imentos sociais determinados, da Arqui
diocese, de setores empresar iais e da pr6pria OAB a proposta de 
intervençàc militar, a qual o gciverno es t adual sempre resistiu. 
Surge ent~o a proposta c:!e um ccinvéni o , ccimo alternati va mais bran
da . e interessante para as dua s partes ( GovernQs F ederal e Esta
dual), evitando-se utilizar dos mecanismos constitucionais que 
possivelmente trariam maiores atritos entre as forças politico-so
ciais envolvidas. 

--- ---------:----~---- ··-••·•-··· . 
Celebrado o Co nv~nio, P aguardado o desfecho do 

p1'"'0Cf2!'ô!SO Ell,2:i.to'r·.-~1 ~ inic::i ,::\Y"i::'1rn-··r:;(2 é':\~, opF:.~lri-::\1;:óE:!S. Pt p1rinci.pio_, nf'"(o SE':! 

sabia exatamente o que seria feito e como, havendo grandes es~ecu
la~~es pelos jornais, que pcisteriormen t e mostraram-se mera ''corti
na de fumaça''. Sucederam entào os fatos a oue todos tivemcis conhe
cimento pela imprensa: ocuoaçbes , de maio r ou menor i ntensidade, 
nas f avelas ccinsideradas focos do n0rcotraTi.Lo, com f ortiss1rno 
aparato bélico~ senc:!o as ciutras açôes a penas u m c omplementci . 

--------···-·· . 
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CONSTATAÇôES 

As entidades de direitos humanos procuraram acompa
nhar os passos ela Operaç~o, já que opunham-se a mesma~ no minimo 
quanto a forma que era feita, tendo o j us to receio de que ocorres
sem sériasvio laçbes aos direitos const itucionais. O MNDH, junta
mente com o Ministério Público Federal e o Jornal O DIA, • fizeram 
uma visita ao local onde a operaç~o foi mais intensa - · o Mo~ro do 
Borel - que durou quase todo um fim de semana (25 a 27 / 11). A 
partir destes acompanhamentos vàrias constataçbes_podem ser fei
ta~;. 

N~'(o h,~ cl(.\vidc1 S de qUE! r.1 Op<:2ri::1ç.~â:Cl violei QS-._Di.reitos 
e Garantias Individuais Constitucionais. Grande parte dos disposi
tivos para os quais o Procurador Alvaro Ribeiro ela Costa chama 
atenç~o em seu Comunicado n~. 08 ele 23.10.94 (DJU-I de 18.11.94~ 
p.31672) foram infringidos. Tais violaçbes configuram abuso de au
toridade e outros crimes - cometidos diretamente pelo Exército ou 
pelas forças estaduais com a conivência daquele, e que dificilmen
te ser~o punidos adequadamente - a saber: constrangimento ilegal, 
tortura, exposiç~o a vexame, violaç~o de domicilio, restriç~o ile
gal de locomoçào~ danos fisicos, morais e patrimoniais - inclusive 
com roubo de dinheiro adquirido com trabalho-, pris~o sem mandado 
ou com e f:=;t e "a poste,··ic)l~.i ", inc.onH .. m.ic:;::1b:i.1:i.c!ade de 
de registro sobre as pescas detidas dificultando 
pela familia, ocultaç~o de cadáver. 

p1··esoc.;; ~ ;::,ust~n eia 
sua localizaç~o 

A estratégia traçada pelo comando militar da opera
çao consta ele 3 pontos: 1- asfixiar a rede de narcotràfico, difi
cwltando o comércio de drogas, e cortando a fonte de recursos com 
a qual compram . armas e corrompem polic iais (dai a ocupaç~o dos 
mor·r·os) :: 2- va l er····s1::'! do ;::,u>: i. l io dE, 11 ,,1 l c,::1qu.E•tF,!'::, 11 

( p,--·E!~,,os; ligados ao: 
tràfico) que apontam pessoas e locais a serem investigados ; 3-
passar todas as informaçóes para que as policias estadual e fede- • 
ral deem continuidade as ope ra çbes, efetuando as prisbes necessá
rias, desbaratando as quadrilhas existentes etc. 

O 1° objetivo pirece ter sido parcialmente alcan ia
do, havendo ai~da algumas importantes aprensNes de armas. Porém, 
ao.contrário do que anunciou, o Exército nào t e m um mapeamento das 
ramificaçbes do crime orqanizado que permita capturar imediatamen
te seus ~omens e postes ~have. Dai a dificuldade nas opera;ôes~ 
que acabaram por atingir centenas de cidad~os que nào tinham a me
nor relaçào com atividades criminosas (e mesmo que tivessem nâo se 
justificariam os abusos cometidos). 

-~ . ... 

-

•• 

A deficiênc ia no campo elas in f ormaçbes, dos servi-
~os de inteligência, fez com que a opera çào assumisse.a forma mais 
grc\VOfJ Ei par ,,i a população, quE•) passou por· tr·anstot'T10~, impensávE•is • 
antes da operaç~o, e o pior, sem que se tenha a perspectiva de re
sultados duradouros. N~o se tem os paradeiros dos principais qe~ 
rentes do tráfico que, asf:'.;im c:omo a rr1cü.0 1···i.c1 de ~,;E!US "banclc>s", e·~a
diram-se das favelas ocupadas . . 

A violência perpetrada contra as favela s, por aque
les que se acreditava virem exatamente para por fim as· mesmas 
anti:;.,~,; p ,,. i:,1 ti C:c,1cl ê:1 s; pE-, lo,; 11 b,,,\n d .i. d os 11 

-··· ., ,--·p t :i 1'· ::.:1 d .-·1 E-:·,.,,!,, 1·-· ,.. 1· to ,.,,, v =1 ,. -·1r~ e· n te 
• ... •• • • , .. \,. .. , , ,... \.. •• , • • ., ~·. M , , e: l" e , 1 .. ::! .., 

e seu maior trunfo que é o apoio quase que irrestrito ela populaç~o 
(inclusive a favelada), pelo menos daquela parte que foi ag redida 
por ele: Somente estes fatos, junto com a denúncia fe ita por algu
mas enti da~es e autoridades, foi capaz de prevenir que novas vio
laçbes similares se repeti ssem ~ obrigando o Exército a diminuir um 

po~co 
O ~~~~~~rd~~~~~s-~~e~a~~~~ -~ - a enfatizar a necessidade de 

quL as po11Lici. b~tcidUci1S ~ lbJ~rdl re-assumissem loqo esta tare
·f ai. 

No entanto, pode-se reafi rmar que as forças de Se
gurança Pública permanecem hostis a qualquer processo de sistemá
.tica vigil~ncia_de suas a ç6e s por parte da sociedade, que pouco 
pode intervir diretamente na definiçào d a estratégia de combate ao 
c~ime, até ~orque pouquissimo foi informada dos fatos que se suce
diam, rrincipalmente aqueles que importavam em viclaç~es a Consti
tuiçào. D trabalho da imprensa tem sido muito dificultado e até 
impedido, e quando muito se admite a intervençào do Ministério Pú-
blico e dos Parlamentares. · 

' . -----..... ____ ·•- ------.. . ----··· ··-~ .. --- ·--··-- .. 
____ ___, 
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forma a prevenir os abusos e lesdes oc::orridos, tendo-se c::omo re- ~ 
sultado a estratégia errada tomada pelo Ex0rcito, que revelou-se .J 
nà□ ser o órgào ideal Dara a tarefa de combate dirr.~t.c·., à · · 1· , e 1· .. . 1. m l. na 1 -

dade, conforme jà admitem algu n s de seus p~~prios oficiais mais 
'i rr l"l ... - ·t.... ·l· ... ... "í· ·• 1 l (") ,. · • • 1 .. <.J r .d l i .. l::: ~, " <::1 V f~• ;..: E?~.:,. '..i:~ .. pf!i.• I'" i::\ Çi::\ D t. fi.-'f"I hi::1 SiF: 1r• \/ :1. ci O p E:11r• ii:1 r· f::: ,::,\Vi Vi::\ r· E,•m 

:·;i, :~~ ;;: !,; :;,1 
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1
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como algo n atu r al n a repress~o ao c r i me, da autoridade militar 
aci ma da Ccn stituir;ào e elas Leis, da pouca tranparência das açbes 
militares , d a pouca ou nenhuma satisfaç~o a sociedade - a parti r 
mesmo de quest~es simple s como informa r a familia do preso onde e 
como se encontra o seu ente . 

OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS E SUAS POSTURAS 

Qu a nto a imprensa, hà que se destacar a po~iç&o de 
total a poio a Operaç~o por parte dos v eicules de maio r 
audi~ncia/circulaç~o - com des taque para o Sistemas Globo e Jornal 
do Brasil, de ràdio, jornal e TV-, que, em funç~o disto n~o des
tacaram muito as violar;~es o corridas, e, mesmo quando estas se 
tornaram i n egáveis absolutamente, no ticiaram-nas colocando-as sem
pr· i:-: no condicional - 11 as supostas vicili::1r;óes 11 , 11 E:•.~=; pos~.;.i.veis tor-·
turas11, etc. Ressalve-se a posiçào do Jornal O DIA, o primeiro a 
dar destaque para as violaihes ocorridas no Borel e em outras fa
VE·l a~; ... 

Tem sido de qrande valia o apoio do Ministério Pú
blico Federal, que através de seu res ponsavel pela questào dos Di
reitos Humanos, Procurador Gustavo Tepedino, conv enceu-se d a pro
cedência das denúncias de violaç~es, e iniciou as investiga ç~es de 
sua ccimpet~ncia , inclusive requisitando vãrias i nf o rmaç6es do Co- . 
mando Militar do Leste. Ha uma dis posiç~o deste 6rg~o no ·sen tido 
de enviar peças para o Min istério Publico Militar, para que este 
proceda a abertura de Inqué rito Penal Militar. 

Jà quanto ao Ministér io Público Estadual n~o se po
de dizer o mesmo, nàc se tendo percebido dos seus rep resentantes 
para esta questão, indicados pelo Procurador geral de Justiça, a 
mesma d isponibi lidade e acessibilidade, no sentido de coibir, in 
vestigar e puni~ os atos delituosos que se tem constatado. Como 
exemplo

1 
tem-se que durante a audiência na Procuradciria da Repú

blica entre autoridades públicas e entidades de direitos humanos, 
este abandonou-a na metade, declarando a imprensa na saida que n~o 
havia nada em discussào que chamasse a s ua atuaçào. Hà algun~ i n
qu~ritos policiais, oriundos dos fatos ocorridos duran te as opera
çbes, que estào sob a respon sabilidade d este 6rg~o, d~ quem estb 
sendo cobrado a acelerar;ào das apuraçbes .. 

A Defensoria P0blica, ao que t ud o indica, tem curn--
pr idc bem o seu papel destacando Defenso r es para prestar assistên
cia aos presos e c::clocando seus telefones a dispcsiçào para denún
cias. Jà a OAB tem tido uma postura um tanto dúbi a, pois notam-se 
diverg~ncias e ntre a Direçào Nacional e a Seccional Rio de Jan e i
~o, e mesmo dentro desta ultima, nào se sabenoo ate que ponto 
constitui ou nào um aliado das entidades ce direitos humanos 

, , 

. 1<, . ~. 

'' 

•I 

O Poder Judiciário fo i responsá vel por um fato. no 
minimo inusitado: colocou 3 j uizes á disposi çà□ da operaç~□, para 
expedirem ma ndados de pr isào ou de busca imediatamente, sempre que 
necessário, ins tal a ndo-os no quartel da P o li cia do Exército - l o
cal para onde s~o levados os detidos .. Ou seja , para além do ires
t1· .. i to <':.:tpoio do F'r·r2!siclr.-i!n tr.'i! do Tc"JF,ç,J !' c1·· .1ou·-·EFJ um 11 Jui z,,:1do 1::::~;pr:::cii::1 l '1 

para atender a Bperaçào, fato que as ent i dades civis Ja se pronti
ficaram a in vestigar da forma e da legalidade de suas aç6es, posto 
que pode se configurar afronta ao principio constitucional que 
proibe os juizos de exceçào .. 

. 1 
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do Rio de Janeiro, presidida pela Vereadora Jurema Batista ( do ' · 
PT), apesar de n~o ser c:le sua atribuiçào ti pica a qu~st~o da Segu- · 
r·é:1nçii:1 F'úblicê:1~ t1::;:nc:!o E•m v:.i.s;t.,:;, ii'1 qr·ii'1v:i.c:lc:1c:IE• dê·,, s;ituar;.~i!áo 1:: ii'1ntE• ,:,,, 
inércia do Legislativo Estadual, tomou para si a responsabilidade 
de fi sca lizar a operaç~o e apurar as denuncias, num esforço con
junto com outras autoridades e entidades civis. Convocou uma gran 
de plenària pública na qual a comunidade carioca pode debater a 
Operai;;.~ □ com o s Vereadores, e fez uma visita oficial ao Comandan te 
da mesma - Gal. Càmara Sena - para 
sas n a qu e la plenária, a qual teve 
sendo um d a c:lo positivo. 

colocar as preocupaçbes expres
boa repercuss~o na imprensa, 

Quanto aos parlamentares Federais, recebeu-se o 
apoio concreto apenas de Benedita da Silva (PT) e Jorge Salomào e 
Miro Teixeira (ambos. do PDT), que estiveram presentes em algumas 
da s reuni~es que ocorreram, bem como em idas as ·favelas afetadas 
PE~ l ii.'I Dpe1r<:.'\r;:~~C), 

Por f im, quanto a Igreja, cabe uma mençào honrosa a 
postura do Pe. Olinto Pegoraro e irm~s da capela existente no alto 
do Morro do Borel, através de quem veio a se saber dos abusos co
metidos, e que tem sido apDio valoroso a~uela comunidade ne3te mo
mento como em todos os outros de sua atuaçào naquele local; a qual 
jà estende-se por mais de uma década. A mençào de repúdio vai pa r a 
a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que nào respaldou D P~. Dlinto 
no momento em que fDi solicitada a tanto, nada dizendo diante das 
afirmaçbes levianas de que seria ligado ao tráfico, inteiramente 
in ·fundi:.-1di::1S . • 

A MOBILIZAÇAO DOS MOVIMENTOS DE DIREITOS HUMANOS , , 

Com muitas dificuldades de se articular e unificar" 
seus esfor~os diante de situaçôes delicadas como a presente, al~ 
guns grupos tem tido destacada intervenç~o por conta da Operaç~o . ~~ 

D Grupo Tortura Nunca Mais tem sido presença cons
tante ante as denúncias de tortura e na investigaçào do passado 
dos militares e policiais atuantes na Operaçào , sendo o grup o com 
atuaç~o mais destacada pela imprensa, 

O Forum de Fave las, que tem a peculiaridade de en
volver aqueles pessoalmente atingidos, lançou uma nota amplamente 
divulgada, após acumular algumas discussbes a respeito. 

' .. 

O Forum Contra a Violência e pela Vida, criado por 
algt.tmas; 01\!Gs que trabalhi::\m com e~_;ta qu,::.'stão,, ·fc:,i um dos pr·i.meiro s • 
atores a suscitar a preocupaç~o com esta questào, mesmo antes do 
.1. n 1. e:: :1. o c:I ,::'1 o pE:': r ci1 ção mi J. i. ti:',\,, .. , 1:,1 tE':m ,, .. E,) i:,1 1 :i. ::: ê':\d o 1·· 1:::.•un i ó es.; SE:.•mê,1n i:'~ is n õ.'I 

C,'àmc,,r·"'' Munic:::i.p.;,11, c::om o ob.if:,:t:i.vo c:J1:,., mr.,\nt;:,:,,·· ;:~ r::;cic:if:-:dadr:,:• ''c:!E• p,,·onti-... 
dão '' para evitar viol.açbes aos direitos humanos. 

O Movimento Viva Rio, apesar de n~o poc:ler ser clas-
si.ficacio propriamente como um movimento pelos direitos humanos, 
inegavelmente é um ator social de destaque, mas que tem dissentido 
um pDuco do ,,·estantt~ das E•nt:i.c!a.cies ,, poi~-:; tem uma. opof;ir;â:o b.::,st.õ.,nte 
ma is branda a ar;:ào militar. 

Por fi m, o MNDH, a quem algumas das entidades acima 
são filiadas, que esteve present~ no Borel, que tirou como estra
tégia fortalece r e articular estes for uns jà existentes, e que 
con seguiu reunir todos estes diferentes grupos numa audiênc ia com 
o Ministério Púb li co Federal e Estadual, além da Defen soria Públi
ca e parlamentares. onde se firmaram algumas propostas de atuaç~o ' . 
articulada, como por exemplo a centralizaçào de todas as denúncias 
de crimes no Ministério Público, que ordenaria a abertura de in
quéritos, evitando-se as d:i.ficuldac:les enfrentadas junto as DPs. 

Cabe acrescentar que a as ent idades de direitos hu-. 
mano s encontram-se em posiç~o bastante delicada neste contexto, Em 
1~. lugar, o massivo apDio da midi.a e c:!e 0mplos setores sociais a 
Operaçào, sem fazer q u alquer reflex~o ~ritica sobre a mesma, leva 
a qu e aqueles que far;:am qualquer tipo de ressalva ou denúncia se
jam imediatamente relacionados ao tráfico, e rapidamente desacr~
ditados perante a· □ piniào pública. 
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De o utro lado, também 0 complexa a tarefa da defesa 
Juridica a qua l mu itas assesso r ias tem sido chamadas, posto que hà 
v 1 t :i. mõ,1 i,; tõ,1 m b0':: rn f!.~n t r-·El D!:!; ' 1 s;u l d i:,1d □ !~, 11 d o e: r .. i mf,? o ,,-CJ õ:1n 1. ::., i',1c:i o !' c::o r· r" E•n d o ·-· 
se o risco de nu m passo mal plan ejado, defender-se 1ngenu~mente a 
i n teresses dive r s o s dos almejados . 

Como perspectivas que se abrem de agora em 
temos 3 planos de n ecessidades, pelas quais o movimento de 
tos hu ma n os conti n uará a trabalhar: 

diante, ' 
di ,, .. ei-

a) a puraçào de todos os ilicitos cometidos duran te 
a Opera ç ~o e devida r eparaçào dos mesmos com puniç~□ dos respon sà-

b ) exigência de efetiva participaç~□ das comun ida--
des e das entidades de direitos humanos na definiç~ o e no controle 
da execu~ào da politica de segurança pública, juntamente com o Po
der Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria Pública; 

e) garantia do con junto das politicas 
cessàrias às cama das marginalizadas, como efetivaçà□ 
de ci d adan ia r e al (complemento da açào de segurança 
diante politicas bàsicas a populaç2,o). 

s;,ociE1is n e 
dc'i c:cmdiç'.e.o 
pú. b li c.:c1 me-· 

Portanto, ha que se deixar claro que o movimento de; 
direitos humanos n~c é somente contràrio ~ in terve nçNes do Exérci-
to em a~~es ostensivas da aliada das policias estaduais mais" 
ainda dadas as formas pelas quais esta tem se dado-, mas que, so
bretudo, & a favor de uma politic::a de segurança que de ✓olva a 
tranquilidade a que todas as pessoas tsm direito, e que para isso 
combata o crime organizado, saneie as policias dignificando-as e 
colocando-as a serviço da realizaç~□ da cidadania, atuando com 
transparência e participaçào popular, dent r o dos limites do Estado 
Democrático de Direito . 

. li; . ~, 

.,,. 
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Movimento Nacional dos Direitos Humanos - Regional Leste ' r (Espírito Santo e RJ) 

Relatõrio do seminário de Políticas Públicas realizado no dia 03/12/94, das 9 às 19h 

no Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu na rua Antônio Wilman, 230 bairro Moque

tâ em Nova Igu~çu. Participou do encontro: Rio de Janeiro , Volta Redonda, Nova Iguaçu . 

RJ: Alex (Bento Rubião, Adriana Fernanda e José Ricardo do IBISS, Adernar, assessor do 

DIESE, Moema IBASE, Tania SIMI, 0scar . Serra, Mariazinha Serra, Edimundo (CPT E. S) 

Leonardo (Sind,dos F . E.S), Maria ~parecida, Denise, Lurdinha, Raquel (Volta Redonda) 

Azuleicka, Dr. Anad{r, Dr . Fernando (Nova Iguaçu), Policarpo (CPT RJ), Nadir (MST)coo 

denaçio nacional, Fernando Moura, assessor do deputado Paulo Barrama. 

Pauta : 

1"'" Resgate histórico da ideia desse encontro e do MNDH 

2 Painel - identificação dos atores - sociais, rurais e urbanos no RJ e ES . 

3 Análise da Conjuntura Rural e Urbana, tendo em conta a transição dos governos 

federais e estaduais. 

4 - Debate em plenária perspectivas que se aloquem (ou se fecham) para os movimentos 

popular1s e sociais; questões prioritárias a serem enfrentadas . 

..,. Síntese do assessor 

5 - Partindo dos indicativos jâ expostos, discussões sobre possíveis açoes conjunt as 

a serem supo~tada pelo grupo . 

- planejamento e viabilização das mesmas 

..,.. formaçã:0 de coletivas regionais ·de reforma agrária e urbana no MNDH, com vistas a 

articulaçio nacional. 

6-:- Deliberaçoes finais e informes 

7 -,-. Encerramento 

O encontro foi aberto por Alex, que falou sobre a idêia do encontro e sobre o MNDHS . 

.Disse que o Movimento deve começar a pensar a questão a grária e urbana, para ver que 

tipo de intervenção podemos faz e r 1 sem nada paralelo ao que jâ existe . 

, Painel: 

e Cinco minutos para colocaç;i•o de grupos que militam nessa área: 

For.um Campo,Grande O~S) 

Aglutinam várias entidades que ~utam nestas frentes 

Discutiram· e •chegaram a conclus·a"o que era necessário assumir a campanha pela refor

~ª agrâria, bem como reforçar a luta urbana. 

, Realizaram um seminário sobre os temas, concluíram que a Reforma Agrária, nao e a 

Única_ soluçao para o problema da terra, assim corno a questao indígena, 

, O fqrum une mais de 40 entidades e se transformou num ponto de referência" para os 

grupos que militam na área urbana e rural. 

Enquanto nà'o havia o forum as entidades lutavam separadamente 

O forum nã'0 pretende intervir na luta das entidades, mas apoia~las, quando necessa..-

;râ:o, 

..,. Ar t icul~r o apoio das várias entidades a l ut as específica , exemplo; a luta dos Sem,· 

Ter,ra que está sendo assumida por diversas en tidades. 

, . Campanha Nacional pela Reforma A.grarià ·(Moema do IBASE) 

, · o grupo iniciou-,-se em 1983 com po~cas entidades, atualmente existe um número maior . 

A partir de julho definiram fazer u~ coordenação com entidades do R.J . 
L 



t 

- 2 
- Ação mais direta com um grupo pela Cidad1mi.a cçmtr/l a );p;ne. 

- Desafio, fazer com que a Campanha transceda o campo da luta pela Rua. 

OBS: faltaram entidades que mili-taram nesta ârea na reuniao, talvez por isto o painel 

fique um pouco prejudicado. 

- CPT, trabalho mais ligado a.o acompanhamento dos assentamentos que estao muito liga-

dos a quesdí•o urbana. Apoia o movimento dos Sem.,.-terra, respeitando o ponto de 

da entidade, também apoia a secretaria Rural da CUT . 

..,. Fernapdo; assessor do Paulo Barrama 

, manda~o muito envolvido com a questã'o rural 

vista 

~Debilidades do Movimento Rural, as ocupações se dao em terras marginais , com difi~ 

culdades de ccmsolidaçao economíca das ocupaçÕ'es, Embora agora, h·ã o ob.j etivo de tes

tar consolidar atividades produtivas, 

, Forum da Reforma Urbana, RJ. 

Arti_cula a luta pela reforma urbana no estado, realizou este ano ·encontro estadual 

com as mais diferente~ seguimento de luta da reforma urbana, 

..,. Defin:iiu--se questâ'o das política~ públicas, criaçao de um Conselho Estadual 

formular propostas de políticas públicas -abrangentes, 

para 

, Azuletcka, CDHs Nova Iguaçu, falou dos trabalhos com os mutiroes no qual se desdo-

brou na criaçio da ~ederação dos NutirÕes a qual se reune no terceiro sibado de cada 

ro~s n© CDHs, Disse que a Reforma -Urbana deveria a-glutinar e articular os diversos se

t0res, revendo o conceito de moràdia, nao apenas como ter casa, o teto, mais também 

escola, saGde, transporte, emprego 1 etc, 

- . H~ uma grande confusão entre urbano e rural a nível da regiao do RJ, pois nao se 

tem definiçb'es claras sobre o. urbano e rural mui-to menos leis que formulam uma políti:_ 

ca agrária para o estado do RJ. 

~ A area rural existe mas não t€m por parte d@s governos este tratamento, as pessoas 
~ ~ ~ ~ que ocupam essas· areas nao estao preparada para· esse trabalho. A terra nao e prepa-

rada para a produçâo, os ocupantes de áreas rurais tem que trabalhar na cidade 

sob.reviver~ por isso a luta urb.ana e muito mais organizada do que a nível rural. 

para 

, . 0 CDHs de Nova Iguaçu, luta em diversas frentes como: apoio jurídico, formação, as -

sess·0ri-a e organizaçao popular. ª:'anç0, a luta úi termina com a ocupação da terra . 
• - • • . I 

~- RJ, exper+encia de cooperativas, Nova Holanda 

~~14ST, articulação interna das areas - produção comercialização a nível de estado e a -.-.-.-r;-
nível nacional. 

- A maioria das áreas nao estao regularizadas. 

Reorganizaçao das associações e cooperàtivas . Este tipo de coordenação e incentiva 

da pelo Estado , para optar o líder e não encaminhar a luta da ocupaçao . 

- Fazer press~ política no Estado, pois e l e cria uma situação que dificulta a 

dução nàs ãreas ruraL Dando a impressao que as famílias nao querem trabalhar. 

pro-

- Após a exposição dos grupos, passou-se para analise de conjuntura feita por Adernar, 

do DIEESF. do RJ. 

- Desde o final do governo Sarney, delineia-se uma visao da economia brasileira inse-

rida nos moldes da economia internacional . 

- Esse projeto atr1vessou Sarney, Collor, Itamar e toma força com o proximo governo. , 

- Esse tipo de política, encontrou barreiras no Campo social por causa dos movimentos 

sociais 
t; 

~ Pol!ti ~a dos governadores de estado 

• 

• 
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Diversidades regionais 

Dificuldades de transformar a egemonia neoliberal em políticas concreta. Em todas 

sociedades onde foi implementado o projeto neoliberal agravou-se o problema social; 

obrigou a criação de programas assistenciais (políticas compensatÕri~s) 

~ O governo do Fernando Henrique Cardoso assumiu imediatamente a reafirmação do dis

curso neoliberal, voltou a colocar a questão da reforma providenciâria, manter polÍti:_ 

ca de achatamento das apo_sentadorias e pensoes. 

~ Avanço do projeto de privatização, teria que tocar nos monopólios constitucíonais•co 

mo: Petrobrás, Telebrâs 

, · Tocar o projeto nos setores onde existe resistência regional. É" o caso da "Vale do 

Rio Doce" . 

. """" Privatização via a Bolsa de Valores e um bom ·negócio. 

Réforma pólitica do Estado 

Quest;es: voto distrital, mudanças na porcentagem mínima para representaçao. 

- Dar ao movimento a obrigação de realizar as políticas sociais compensatÕrias, dando 
\ 

ao movimento espaço para gerenciá-los, isto reforça a visão neoliberal de que o Esta-

• do ê ineficiente, Apenas dâ a exe cuç·ão mas nã dâ a deliberação. 

• 

, O movimento está numa fase de construção e reconstrução que deixa o movimento perdi_ 

do. 

-:- Cooperativas sâo diferentes, no campo específico ou no nacional nao podemos abrir 

mão. das experi~·ncias específicas, pois, aí se dá uma relação importante com as comum. 

dades atingidas, 

~ O movimento tem que se preocupar com o que vai fazer e nao apenas trabalhar em 

.funçâo do projeto do governo F.H,C, 

-e-- Temos _ que descobrir onde esdi'o nossas bandeiras, nossas lutas e projetos. Não tem 

sentido tocar projetos . indiv iduais. 

DÍ'scus·sà.'o d@ plenário - palavra aberta ao plenário: 

Edimundoi 

mudança,s dos. eixos sobre os qua_1.s .fazíamos nossas discusso'e.s como: 

• a questã,'o da fome, R,A,, empreg0 1 mora.dia 

, . as elites colocaram como centro do debate nacional o plano real. 

Tania: 

- questoes tributarias. A possibilidade de recursos 

Moema: 

- temos alguns consensos entre nos, desafios de pensar globalmente 

até algum tempo, sabíamos exatamente com quem fazer aliança e se articular, hoje e 

necessário ampliar o leque da reforma agrária. Primeiro identificar a divergência p~ 

ra buscar alianças e parcerias. 

- Alex preocupa-se com a armadilha neoliberal, é necessário considerar um dado, a 

tradição de tutela absoluta do Estado, Se não queremos neo-lib eralismo, nã6 ~ueremos 

uma tutela total ;ao Estado. Não dá para estatizar, tudo tem que ter um espaço público. 

~ mercado, pensar essa questao como se contrapor a ela como reforma;lo. 

-a-- a questã'o ,:dos governos poplhares·, criou--se uma dicotonia, 
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Azuleicka: 

- falta participação, falta democracia, ha uma distância muito grande entre o que o 

movimento acumulou e o que o povo sabe, O povo foi sempre paternalizado, apesar de 

todas as dificuldades, estamos avançando, pois pela segunda vez um partido 

consegue chegar ao 29 lugar para Presidente da RepÜblica, 

- Dessa vez o povo votou no plano real, que no primeiro momento lhes trouxe 

ganho concreto, 

popular 

algum 

, Encerrado esse primeiro momento, o almoço foi servido e os trabalhos foram reini~ 

ciados na parte da tarde com um trabalho de grupo para aprofundar a discussão da 

parte da manhi . 

..,.._ ApÕs o trabalho de grupo, o plena rio continuou aprofundando a discussão com inter

ferfnci-as do assumor. 

Gtupo , l: 

, necessidade de articular, mais âinda nio hã definição do que seja. 

~rupo ~: 

identificar atore-s sociais e articular · 1utas globais· 

, · reforçar as a,tividades que · j â existem, ser soliârio com as diferentes lutas que 

existiu, 

Deó.até,3iyre ; 

. -
Jª 

- Campanha da fome, a visao que f.oi passada pela media era assistencialista para os 

empresarios, é mais viável comprar um navio de feijão que distribuir a terra para o 

plantio do mesmo. 

o Governo manipulou de maneira habil a campanha. 

- Do ponto de vista do Capitalismo comteporâneo, nao se preocupa com a produção de 

emprego, essa é destroÍda com a modernização, ou seJa, tecnologia, emprego · é tratado 

• 

como políticas compensatÕ~ias. Como se age no interior de um modelo deste? • 

..,.. Do ponto de ~ista do mercado, as cooperativas geram a concorrência, pode inclusive 
- . - • - • • r.- • • levar a relaçào de concorrencia com operarios organizados, operàrios assim custam 

mais caro, 

..,.. Conflito no setor formal de geraça·o de emprego 

Sintetizando a questa'o da politicado governo Fernando Henrique Cardoso. 

- Centralização de recur~os 

Mercado socialmente regulado 

Descent:calizaça'o dos problemas 

Política social compensatória 

Cultura pri'vatizant_e 

, Resoluçã·o dos conflitos no campo extra,-nacioanl, Ex.: Merco,-Sul 

Relação com Movimento Popular, "de tarefeiros através de projetos assistencialistas 

sem poder de decisà'o polÍtica. 

~ Ptópóstàs qué ·sutgitam: 

-,-,. necessi'clade de maior aprofundamento da atual realidade política., social e economi 

canos aspectos Nacional e Iriternacioanl. 
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- Buscar articulação com todos os grupos que lutam pelos Direitos Humanos . 

Fortalecer as lutas existentes 

- Apoiar as ocupações 

Procurar definir quem sao os parceiros e atores com os quais pode se somar 

- Buscar a integração da luta campo-cidade 

- Evitar o paralelismo 

- Definir prioridad~s dentro de políticas pública 

Fortalecer o forum de moradia 

Agenda: 

21/12)94 - Reunião do Conselho Estadual do MNDHS, a realizar~se no IPCN RJ às 14h 

07/.01/95 - Reunião do Conselho Regional do MNDHS a realizar- se no CDHS de N.I às 14h 

28/01/95 - Assembléia Estadual do MNDHS 

maio/95 - grito 2 da Terra a realizar7se no Brasil todo 

Devera realizar-se caravana nacional à Brasília pela moradia, ate o mês 07/95 

- Manifestaçõ·es nacionais sobre os 300 anos da luta do Zumbi dos Palmares 

abril/95 - Assembleia pela Reforma Agrária 

Sem mais haver, encerrou,-se o encontro . 

Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 1994 

Relatório elaborado por: 

Denise de Volta Redonda 

Azuleicka de Nova Igu~çu 

Feliz 1995 a todos que lutam pela Vida! 

Regional Leste I 

;:. 

MNDHS 
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PROGRAM~ 

9:30hs Abertura - Resgate histórico da idéia deste encontro e do MN DH. 

Painel - Identificação dos atores sociais, rurai s e ur ba no s 

no RJ e ES. 

10:40hs Análise da Conjuntura Rural e Urbana, tendo em conta a t r a n s i

ção nos Governos Federal e Estaduais. (divisão em grupo s) 

- Perspectivas que se abrem (ou se fecha m) p a ra os 

movimentos populares e sociais. 

- Questões prioritárias a serem enfrentad as . 

- 2: 30hs Almoço 

14: □ Dhs Retorno - Dinâmica de Teatro do Oprimido 

14:3Dhs Partindo dos indicativos da manhã, discussão so b re possív e i s ações 

Donjuntas a serem suportadas pelo grupo. 

Planejamento e viabili z ação das mesm a s. 

16:30hs - Formação de coletivos regionais de Reforma Agrári a e Urba n a no 

MNDH, com vistas a articulação nacional. 

17:0 □ hs Deliberações Finais e Informes 

18:0 □ hs Encerramento. -
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CDDH SERRA REG. LESTE 1 MMDH. PHOI-IE Nc,. 

lgraln r.~ttlllr..~ Apo~l•~JI~,. Rum.~11., 
IQf~jª EplocopAI-An1ill o.~n11 dQ I3ra,II 
lgra A l:vn110M:11n d4 Conflu4r., Luter.m.1 ,,u 810:,II 
lgrtJ11 M♦ lodlolr.i 
lortJ4 Proahll1-1rl1'111n lndop.nd1mt• do Br.:ioll 
lgrtjn Prnnbltc,rlQrtll U1,ld11 dr, 111,1ir1II 

Coordo~edorl2J Eeurnênloo de 1;c;rvl90 

(2:27 2282908 Mar. 13 1995 5: 48Pl1 F'01 

Salvndor, 20 de Fcver~iro d~ l 095 

MOVIMENTO NACIONAL DD DIREITOS HUMANOS - LESTE I 
r.x .~ · 191 Cidade: SERRA 
UF : ns CBP : 29176-e.>'!0 

Rtferiuda: 4508 - ARTiCULACAO DAS ENTIDADES DO MNDff•LE/1 - PE.f/95 

J>rer..ado~(a't) "migos:(as), 

·No' dia ZS de janeiro ffumos uma disc.1J:s:sã.o global sobres os projetor. participantes do 
PEJ'/95. A reunião estava prevista para acontecer em dezembro, pois muitos projetos 
necessitavnm dec r~u• ~ui; j{, no finnl d1;1 janeiro e fevereiro, e nern sempre é possível apoiar as 
90Jíoit.aç.6et ttl · como apn:~t.,ntada.s, t1mto por lmuflci&tcin. de infommções quanto por 
necessidades de discutir a colaboraçilc, da CESE no conte:rto geral do projeto. No entanto 
a maioria abeolutA da11 propoirtas chegaram a CBSE depois do pruo limite estabelecido, o 
que dificultou demaii; o nosoo trabalho, visto que o período coincide com :11nal de ano, férias 
coletiva,. etc. 

Resolvemos convidar pum participar dn nossa reunião de analise dos projetos, 4 agentes de 
projetos presentes no encontro do PEP realizado em março/94. Foi uma experiência muito 
interessante que pretendemos continuar a desenvolver, sempre que possível. O que se segue 
enquanto comentário ao si,-J projeto é1 pois, fruto dessa disi;us.são. 

j. A distussiio sobre· o MNnH se deu em bloco ~, isolmilllmerde por projeto de c~da 
Regional. No geral consideramos: ~, difkwldade ell'J e.JtabeBece; uraa relação efefo·ll de 
pRrccri11; a falta de c:ontcxt1uül.t,içi5 o dol: projc-ton; n n1u--es~n1tf1ção das dificuldades 
q11n~ sempre é feita de m1meira gea1,érica; os 1>roje~o11 e-~~~ 
um qu.t,1tion_!me1~tQ..~ :rn n ~!l1rhtgindo ,a umil lista de ntividudca sem nenhuma 
·anáfüe de qu~m faz Movimento (em &uJlls víiias h1s:tlhtcljlls); tambfrn, e 
conse.qlientemente,. ulo lilparecem as \'itórias consegu1dm111~1 luta. 

E1pedfkame.11te qscanio il.O regional Li!ste l, co1~ide1rumo-s ,qul! o projeto está 
relativamente bem ttlH'•!Uubdu, traz lt.irormnçõcs qu~mto ao runciounmwto do 
regional, as m11d11nças or.orridas e ns penpectivns parti 19'95. ~ 
n0-r..o.ntexto~0l.!JU:C podtrb ser melhor nclu (pou- e~. q~o 
do MNDILqua.oto a violfJ1cin_!!_9 VUo e Janei,o, os L·Üd°io"i-ilil C.nmp~nlla cootra a 
)mpunidade, de). Gosh1riAm.os, também, que expllc.im:em mtBhor o Coletivo J·urídico 
(c.om~ ~eni ívm111do, corno deve fuuclont.r ... ) e o 11'11ndo (de 0111ri~ virão os ~11r5os, 
conwo pretendem admloi!ftn-l011). --- · 

\ 

A nossn. '1ltinlfl ,1uc$tlfo é soba·c o orçamento. O proj~o foi 11pi·e1;ie11t1ido a alguma 
outra cntidnde'f quJtl? tem nlgumn 1tcJJpos·1a? IJre qu~lttU\!;r fornui, ww11~n 1-w1n;ibilidade 
de apoio financeiro se rcstl'inge 11p:::01.inrnd~te US 8.300, . 00 {oito mil e trez~ntos 

------~----- -·-------- .. ·-----·----------·-·-- -
RuA dI1 Grllç~ . 164 
So.lvQOúl - ll~ ~.111 
C.EP .!.0080-<l \ O 
Brnllll 

(:nl>:!l. Por. t&I 04 1 
8 nlv.1d~1 - Bahlu 

. CEP ;,0001•970 
[)r,1:,ll 

... - .. -- ., ..... -.--.. '1;"'·-· .. "91 

Tc.lolone: (071) 33ü-5~57 
r'1o:c (011) :i;;1HJ733 
E-m ail : cei:.o ci ux.spC.N\'J 

' 
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lgr11j11 Cnttillca A("l0ut61:c~ Homr.ri.:1 
lgri>ja Epl•oop11l•A11olic11nn cfo E.rc.vll 
1Qr$J:l Ev1111gôllca é.i C-,onlilll:iÜu Lult·11,r,:.. r,o Or;1~íl 
Igreja Motodlc\n 
lgro)t1 f11&~bltiarl111n11 lnd.ipond~·nto de- Elraçil 
ICr•Jn l' r~bl1.:,rlan1.1 Unida do BrMil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

dólA1ie11), st.ndo pois nccestiÍll'io e ur-geute rt t:úmplementllç.i"ío do!! recur.iios, dt forma n 
vlabllb:ar a propo1111 de vod11. 

Ficamos aguardando re$ponta de vocêt, 

~mbramoB que você$ dew.m mencionar o número do projeto - nº 4508 ~ em neus 

relatórios ou oorrespondências. 

Atencios~mentc, 

.--i-e~1•V~----

Fát1; u, Nu,ciuumto 
Asst~ssor de Projetou 

-----------------------~ 
C;,lxu PoG\al 041 
S,,lvndor • 8 ahi11 
Cl:P 40001 -(l?O 

f\un da Gr11çn. \64 
$1\lvadOf · Bah\11 
CEP 40080•4'0 
13cMll 

Brasil 

.. .. .. . 

Telo!ona : (071) 33e,.51,57 
F "lC: {071) 336-0733 
\:•rnúll: cu~(l(O ex.npc .orG 

_...,.....,,,----------- --- .. - ,.,..__ ------ -··· .... ----------~ .,. ........ _.. ~--·- - . - . 
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ENCCNTRO REGIONAL 
LOCAL: 

l.~CVIILZN'rO NACIONAL DE TIIRlUTC~ HU1',rANOS 

REGIONAL LES1'E I 

DATA: 01 e 02 de Abril de 1995. 

PAUTA: 

SÁBADO 

09:00 - Debate --côm--Cnordenação d.u Cons. Nacional - A LUTA PELOS DIREI-
TOS HUMANOS NO BRASIL HOJE E O MNDH. 

10:30 - Cafezinho 
10:45 - Informe sobre os quatro Programas nos dois Estados 
12:00 - Almoço 
14:00 - Aprcfundamento sobre oe quatro programas do MNDH em. sua conceE_ 

ção, seu caiáter, seus objetivos e f Gr~a de se articular ( Tra 
balho em grupos por programa) 

16:30 - Cafezinho 
16:45 - rlenári~ 
18:00 - Jantar 
20:00 - Noite Livre 

DOMIN-JO 

09:00 -
10:00 

12:00 -
14:00 
15:00 -

Finanças 
Discussão da cria ção de uma Ent idade Jurídica Suporte ao Regi.2_ 
nal 
Almoço 
Questões de carater Na cional e avaliaç:ão do seminário 
Confraternização e encerra.rtento. 

OBS.: Cada Entidade fili ada ao MNDH pode participar com 02 (doie) del~ 
gados com direito a voz e a voto. 
Cada Entidade bancará as despes as c em passagens para oe seus dele 
gados. As despesas de alimentação e h 0speda~em é por conta do Re
gional. 
Sugerimos que a delegação do Rio de Janeiro cheeue na sexta feira 
dia. 31/03/95 à noite para não a trasarmos o início do nosso encon
tro 

FAVOR CONFiill,1AR A rru;s::::NÇA DE SEUS DEI.EGADC3 A'.l' É O DIA 27/03./95. 
TELEFONE P-AHA CO NFifil'IAÇÃO NO ESP. SANTO 027.228.2908 C/OSCAR / NIT0.EIA 
TEI~~F C· NE PARA CCNfi'IRlf.AÇÃO NO RIC DE JANI:;JRO 021...26°..2.3003 C/AICT • 

.,. 

SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" -101.' andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900 • Brasília-DF 
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BANCO DE DADOS SOBRE HOMICÍDIOS 
DADOS GERÃIS DAS OCORRÊNCIAS 

VARfÁ\iEiS I IALf ÀM i-:;C;;;i::,-r,:E;;;S77-;;G::;::O-i-r:M:-:.G::-i-r:P:-:A-n-:::P=-B-rrP:::E=-rr:R--J--,-1i-R-N---rr-RR-_..,..1 ...-, R-S--.--.-1 S_E....,1~'-TO_i_l~1 

No ,ltl Oc omincl111 

No. de Yi11m.,, 

No. de Acu~ado~ 

lnd,c,a do Violâr1<:1;i 

PERioOO(%) 

Manh.Õ 

SEMANA%) 

Quinta 

SaJC.lll 

S.1baao 

ATRIBUIÇÃO(%) 

?oi. it,a M:i,1.ir 

Gr E~twmin,o 

MOTIVOS(%) 

Confl lnt<•>rp0~11,1ai 

NlüCo,ost.1 

ARIIIAS(%) 

Arma oo Fogo 

N.ioConsta 

LOCAL(%) 

Via Puoka 

NJ0C.ln<1~ 

R""'dwr,c,a 
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BANCO DE DADOS SOBRE HOMICÍDIOS 
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Boletim Informativo do CDDH da Serra (ES) - Ano 1 - Nº 2 - 4ª Semana de Novembro de 1994 

Sucesso da Comissão do CDDPH 
É do mais alto significado o trabalho realizado pela Comissão de Inquérito (CI) do Conselho 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), instalada em Vitória de 22 a 26 de 
novembro. Nomeada pelo Ministério da Justiça, a Comissão tinha como base de seu trabalho três 
importantes elementos: o dossiê do Movimento Nacional dos Direitos Humanos (MNDH), as 
denúncias do Corregedor Geral e a investigação preliminar da polícia federal. A opinião pública 
capixaba, com reflexo também em âmbito nacional, acompanhou com grande interesse o 
desenvolvimento dos trabalhos e suas conclusões. 

Apesar de o governo do Estado aparentar uma certa indiferença, a verdade é que o 
e~stemunho dos parentes das vitimas e as indicações das Entidades de Defesa dos Direitos 

Humanos e de outras Entidades da Sociedade Civil, confirmaram o quadro dramático da violência 
no Espírito S;mto . /\ at11açifo da Comiss:io criou trn socicdc1de c1 consciêncic1 de q11c é possível dm 
um basta à impunidade que alimenta o crime organizado. Voltando para Brasília, os três membros 
da Comissão não vão parar em seu trabalho. A sub-comissão que eles deixaram aqui no Estado vai 
ser o elo para um inquérito completo, que possibilite chegar às intervenções que permitam reverter 
o quadro. 

INCRA assenta 
160 famílias em Aracruz 

"Uma pequena vitória diante da demanda de 
25 mil famílias sem-terra no Estado". Afirmação de 
José Brito Ribeiro da Coordenadoria Estadual do 
Movimento Sem-Terra (MST), comentando a 

~trega de 460 hectares de terra para 160 famílias 
que vêm lutando por seu pedaço de chão desde 
1992. O assentamento será definitivo só para 40 
famílias, na expectativa de outras desapropriações, 
cujos processos estão na Justiça. 

Ocupação, despejo, acampamento foram 
intermináveis etapas impostas pela insensibilidade 
e cinismo de governantes injustos. A etapa de hoje 
é realmente uma pequena vitória. "Mas agora 
começamos outra luta: a de conseguir assistência 
técnica, crédito para plantar e produzir.", afirma 
ainda José Brito . Ele fala com uma tênue esperança 
de que o governador eleito será sensível ao 
problema. 

Mas não temos ilusões: a luta vai ter que 
continuar com a coragem e persistência próprias do 
MS T para reverter o quadro adverso à situação 
agrária do Estado e do País. 

Seminário de Direitos Humanos 
Dia 10 de dezembro é o Dia Internacional 

dos Direitos Humanos. Para marcar esse dia o 
CDDH-Serra, em parceria com a UFES, através 
do Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e 
Sociais, promoverá um Seminário no dia 
08/12/94, às 9 horas, com o tema: Preconceito, 
Impunidade e Educação para os Direitos 
Humanos. 

Local: Auditório do CCJE-UFES. 

Campanha de Logomarca 
O Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia (MNLM) está lançando campanha 
em nível nacional de sua logomarca. 

Quem tiver criatividade para dar 
sugestão e estiver interessado em participar 
deve enviar sua proposta até o dia 05/12/94 
ao CDDH-Serra. O resultado da campanha 
será divulgado em fevereiro de 1995 e Q 

vencedor receberá o prêmio de R$ 300,00. 
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Igreja Católica Apo11\ólica Rornana 
Igreja Episcopal-Anglicana do Brasil 
lgrija Evang~lic.1 d.a Confiu~o l.vtarana no Bra:.11 
Igreja Metod1:1t.:1 
Igreja PrGsbllerian~ lndipend,1nt11 do Brasil 
Igreja Pre:ibiteriana Unida do Br:1sil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

P.01 

Salvador, 30 de novembro de 1994 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
SECRETARIA NACIONAL 
a/e Valéria Getúlio de Brito e Silva 

. ' ' 

Prezada Valéria, 

Recebemos ontem, no final da 
convite feito pela Coordenaçao 
CESE na próxima reunião do 
11/12/94. 

tarde, seu fax renovando o~ 
do MNDH para participação da 

Conselho Nacional, de oa a 

Estamos com dificuldades para confirmar nossa presença, wna 
vez que haviamos acertado em nossa reunião de Goiânia, dia 13 
de outubro, e você confirma por carta de 21 desse mesmo roes, 
que a CESE receberia pareceres e sugestões sobre o processo 
avaliativo proposto ao Movimento. Em sua carta, estava 
previsto que até no máximo dia 28 .10 os regionais deveriam 
enviar suas reações e a CESE receberia em seguida. 

Até o momento, e já passou wn mes da data prevista, não 
recebemos nenhum posicionamento do MNDH sobre a questào. 

• Entendemos, também, que a partir dessa posiçao, seria 
programada a reunião de dezembro, de forma a destinar parte 
do tempo para a discussão especifica do processo avaliativo. 

De .. nossa parte, preparei informe de nossa reunião para a 
equipe (cópia anexa), fizemos discussões internas, propusemos 
vários nomes para indicação como avaliador externo e chegamos 
à uma proposição. 

Todavia, tivemos reações isoladas de regionais, sera. qualquer 
oficialização.-·· 

Nossa equipe, juntamente com Enilson, considerou novamente a 
questão, hoje pela manhã e concluiu estar existindo, por 
parte do MNDH, aparentes resistências ao processo avaliativo 
com acompanhamento de avaliadores externos. 

Caixa Postal 041 
Salvador • Bahia 
CEP 40001-970 

Telefone: (071) 336•5457 
l'ax: (071) 336-0733 
E•mall: ceóeC ax.apc.org 
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Como a maioria das entidades que recebem financiamento 
externo, a CESE enfrenta uma forte recessão orçamentária em 
torno de 30% (incluindo a perda cambial), o que nos obriga a 
enxugar 9 próximo orçamento. Nesse sentido, haviamos 
programado avaJ;.iações dos projetos apoiados há vários anos, 
no l?EP- Programa Especial de Projetos ... , buscando fundamentar 
nossa posição de continuidade do Programa como tal • 

• .. 'ti 

\\

Lamentamos essas circunstâncias e nos sentimos em situação 
dificil quanto à definição de rumos para nossas relações com 
o MNDH a partir de 1996 . 

Seguimos fortemente comprometidos com a luta pelo re.spei to 
~os dirçitos humanos e acreditamos que o momento atual exige 
ações .incisivas contra as (;l.rbitrariedade.s e principalmente 
contra uma tendência que se fortalece no sentido de respaldar 
o arbitrio, o extermínio, o desrespeito aos direitos mais 
fundamentais do cidadão. 

Esperando que possamos brevemente acertar nossos passos, 
enviamos nossas saudações fraternas, 

~~~ 
• Eliana Rol~rg-i.::) 

Coordenadora de Programas e Projetos 
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CENTRO DE DEFESA DOS DEREITOS HUMANOS 
BENTO RUBIAO 

DE ALEX (LESTE 1) 
PARA: VAL~RIA (SEDE NACIONAL) 

,!'\,.--<j • 

Rio de janeiro,27 de OtJtubro de 1994 
Cara Valéria. 

-\· 

Em resposta a sua última correspondência 
(Oficio.Sec.Exe.nr.485.94.de 14.10.1994),tenho a fazer as 
sequintes consideraçoes, em nome do Regional: 

1) Preliminarmente, manifesto meu 
e spanto pela forma como foi realizada a reuni~o solicitada pela 
CESE, em 13.10. O Conselho Nacional decidiu, em Julho, que esta 
di s cuss~o com a CESE é tarefa na Coordenaç~o do Conselho,e qual é 
composta de 4 menbros. Assim, dita reuni~o n~o poderia realizar
se sem a presença dos 4, convocando-se suplente no impedimento 
de algum. Mais do que ninguém e dever ao Conselheiros Nacionais 
velar pelo respeito as inst~ncias do MNOH. Peço que este fato 
seja devidamente analizado no CN de Dezembro. 

2) Sobre o conteúdo da 
correspondência, o Leste 1 considera a consulta da CESE sobre o 
processo avaliativo respondido pela carta que Pedro Wilson 
mandou para Enilson, posto que resultado das discuss~es do CN 
sobre o assunto, na qual se posicionaram os representantes de 
todos os Regionais, de maneira consensual. 

Apenas agora ficou pontuada, ao menos em 
parte, a proposta de avaliaç~o, assim podemos começar a nos 
pos icionar diante dela, d i zendo se corresponde às necessidades do 
MNDH. 

3) - Assim, entendo, primeiramente, que o 
julgamento de que o MNDH n~o responde aos apelos da CESE por 
avaliaç~ o e apressado,e até contradiz a disposiç~o manifestada na 
última reuni~ □ do CN e na carta enviada para Enilson, pela qual 
no s colocamos abertos para tanto. Cabe também lembrar que nos 
dois últimos CNs este assunto foi debatido - Oscar, por exemplo, 
sempre insiste que discutamos a relaç~o com a CESE - e que a 
a v aliaç~o e um processo constante nos 
Re g ionais. De outro lado, n~o entendo por que numa reuni~o em 
que se quer encaminhar um processo do avaliaç~o, se persiste no 
julgamento de que o MNDH n~o se mostra disposto a isto. Se n~o 
estamos dispostos~ ent~o o que fazemos ali ? O mesmo 
se diga quanto as dificuldades de relacionamento: se persistem, 
e por que nos momentos de diàlogo n~o está havendo o espaço 
necessário para serem enfrentadas. 
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4) N~o concordo com o esquema de 
avaliaçào proposto no inicio do item "A" da correspondência
consistente na contrataçio de 2 técnicos para elaborar 
diagnóstico sendo 1 da CESE e 1 de MNDH. Que especie de avaliaç~o 
é esta? Se se quer uma avaliaç~o participativa~ esta n~o se 
dará por meio de 1 pessoa do MNDH, mas sim através do CN, no 
#mbito nacional, e das instáncias regionais, no seu ~mbito 
respectivo. Se se trata de avaliaç~o e}:terna só a CESE cabe 
fazê-la, e ninguém questiona este seu direito. 

Entendo assim porque 
forma estaremos preservando o privilégio que 
coletividade/colegialidade em toda a trajetória 
como, respeitando as inst~ncias e a din~mica 
regional. 

somente desta 
conferimos a 
do MNDH, bem 
nacional de 

Portanto, n~o concordo com avaliaçôes 
individualizadas, e se se quer especialistas estes falam em nome 
da CESE e n~o do MNDH • 

Por via de consequéncia e coeréncia com 
a decisào do último CN, entendo que a coordenaç~o n~o deve 
indicar qualquer técnico para participar de tal avaliaç~o, pelo 
menos até o próximo CN. 

5) - Quanto a proposta de visitas aos 
Regiona~s e de aproveitamento dos Encontros respectivos no 
processo de avaliaç~o, está correta e nada ternos a opor. Neste 
sentido, informo que o Leste I realizará seu Encontro Regional, 
provavelmente, de 23 a 25 de março de 1995, na Serra (ES). Nada a 
opor também ao item A.1. 

6) - Quanto as questôes levantadas no 
item B há de se discuti-las melhor, pois denotam a presença de 
parametros de avaliaç~o limitados, que acabam atribuindo ao MNDH 
dificuldades próprias dos processos sociais e relaç~es politicas, 
pelas quais n~o se pode responsabilizá-lo. Assim, proponho que o 
CN de dezembro discutam estes pontos que integrar~o o 
diagnóstico. 

7) - Por fim, há um ponto obscuro na 
correspondência, antes do item A, que s~o os pontos levantado$ 
sobre o processo avaliativo. Dá forma corno está apresentado n~o 
se consegue entender o que significam ( quem levanta estes pontos 
e em que contexto ), devendo ser melhor esclarecido 
posteriormente. 

Esperando que 
consideradas, e no aguardo das definiç~es 
ponto, dispeço-rne com um cordial abraço. 

Atenciosamente, 

as sugest~es sejam 
que houverem sobre este 

ALEX FERREIRA MAGALHAES 
P/ REGIONAL LESTE I 
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MDilMINIO IIICDIII OI O~lllOI I/IN,\"'' 

O·f .!. c:i.c, S1c.:·c .. i:::. :{<,,, .• n ,~. q'i .::i / 7 ,:1. 

AOS (AS) 
CONSELHEIROS (AS) NACIONAIS E 
SECRETARIAS REGIONAIS E NACIONAIS 

P rezadas (as) c ompanheiros (as), 

O MNDH como~ de con heci me n t o de 

"i::. od o ·~; " sol i c itac~o da CESE . dev erá re3li z ar um arr cl 0 

□ roces~ □ 2valiHt i v o d e s ua c am in hada. Neste sentido , e m d ive ~so s 
~i 1r.:i ,n::•:•· :·., l:.1_~_.•.::.. f (J t'-d.m real. i;~c:l 'j a •:; .:::1. l g1...1rr,a.s disc:u.ssê"E•:; =··,o J_ r·!t. i_;_í t;_::, ci ::i. 
1t1!:".:.\l_\·1 ( :.,r·· •:::c, •r1p 1·-r~1-~::. n5~~ -::i d o (JU. f-:? '5 E r ia E~ste processo avalia.tiva .. C 
Co1 ·1~:j 1?l -1 0 i\ ld,- .1_on=-~.1 f::in s u~~- ú ltima l'"'eunião in i ciou. o d <2 t -a. te sc,b1-· e e, 
-=-=~ -:-; => · . ..1.r·i t.,.• ~ :i.,-·1;: J. u ;;; i. -.../2 e nc: a 1Tti, ·,h -:1.ndD sua. posicg(o -b. CE :3E. 

li 
Por outro lado. a CESE 

,,, ,. ,.-, lf i. , .. 'n ,--,, , ''' ) "'' •:·•r-o cr ion ·-i s do MI\IDH io11 .=d cons11 l 'l- ,c; sc,t· ,~,,.., ,7 ... . ! ··- __ \ 1 .. l ,_, _,. ,_,_ .... ;> t \ - ·- • c:l .. . ,_ - · -· , - · - --- · J - -

av a liativo proposto , da qua l aguarda uma posiçào urgênt2. 

ta.mbém 
processo 

Em decorrênci a de t o d o e~te 
1::-i-ccces,;o , 11 0 •~t ltimo d ia 1 3 .10 . em Goiitinia/GO • • real i. .:au.-se p,:;r· 

s o l i.cita ç llio d a CES E através da presen~a de Eliana Rolemberc 
Coo n:i ,;:.,11 E,c!or· ,;, de F'n:ij e tois, u ,na r·eunig,:o envol v endo os c c,:, rde11a d ,:, r· ,2 ,.;; 
n ac i.011 ,,d. s Isa br?l Peres e F'edro Wilson e \,Jaléria q uando tn.,.tou- c:õE'· 

d o s s e9ui 11tes pontos: 

1 

2 

De s encont ro entre 0 MNDH e 

i='roc:es ·,,D ::>. v:diati vc, p MND l·I e 

3 Fo rmas Je suce r a ~ào das 

dif .!.cu!. cl ad r,;;5 E,t.é D mnmen to e•n cor,tr ,;H-Ji-:1 s qg_r_e.l,::u::;..Qnam '"'P l:.o: 
4 - F i nan c iame nto e di ~ersifica c~o 

de f i..)n"t°f.:::~:;; .. 

1:=- 1-'=:•n t e aD\5 p ei -·r l'.c•~i J.E~-..,,-::1 nt::i.dc!'..~ al lJUn s 

qu{7_ .. ,;;tir1 11 =4 ,nr;:.-•11t o ~:;; P .:::'lnali s,:-: s jL1lgamos n~ces s á1--ir.::i des l:. .:;1. c -3. r : 

ses -Ed. Oscar N,emeyer - Quadra 02 - Bloco "D"• 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337. Fax: (061) 225-7157 
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,\J \fl\~1\/')-? ~ 
1., ;'Yt 
· (l,t Vf-1 i:;-" 
•,p'.,.0 ' 

l-'e1· +· c-,e [JPl .. 1 • ,._ , ___ , ·-· e \ 

avaliativo : 

1 

) (J) 

1 i) 

\ 
(~) 
i../ 

r(\,9-v, 

•- f 1) 'I .. ..._ ,;. f ," ~ r ~ ·· ,ecvt i-!. -S .. , _.. >F, ~ ,. 

D~-:., '/1C-(',[)/I ,D _,.•_;:. 1 ;1 -~ ?-, '·· , , 

·J 

0 e ..s '>{, ,e~ 1'1· ,,, ,..(}:::;, 

M~{(.. .f2.{I 2. ,;.(/ i . .);1/v.' i ·-P'' ..> 

f a lta de resoo sta 
CESE 

l ;:, 
e secreta.r i a \\l,:;ic i on al so bre o pr ocesso 

* a importància d a 3 yaliaç~o para o 
conjunt o do Mo v imento junto ê CE3E, n~o significa apen as a ajud d 
fin~ncelr~ mas, sob r etudo, solidariedade e parcer i a; 

J9 avaliaç~o é um processo 

) MNDi ·I ·f r~eri l:.r:? aos 
l s0cied ~Je. Dual a 

f e, tos 
t-e ~:>post,-:1. 

* e e nte ndi ment o d e qu e a c u l \::u;- a. 
=ermanente de educa ção co l etiva; 

* fa l te de clareza das 
ou~ ocorrem diuturnamente 

0 1). t'? temo=:> dado?. 

a 1.;;:ties d1 .:, 

"f-0(;/) ? 1Juar1to 
· -,tJ' J ª lj ='·º r.:; rocesso 

vt·~~~p.,.o 1.ev;c,.n l:. •.JU ·-•;; E; os seguintes r.:1_j ,1 :.os: 

7 * o MND H t em uma estb r ia de l u t as e 
• . cj ,,,1,t1·-,?. •?stas 1,_1tas inserf-· s2 os F' rogr-a mas NaciDn a:i. s a. p rovados no 

y<""\~.vD, ClQ E'1 , c c.H·, t,·--o ''=' 12uas êd:ivid2c:,~,s; 

• 
!:.lf.ê é: • .. ' l :i. "' i-· i d 21.d es 
e>: t.e r-n2~ s; 

* a dive1-sidade do i·INDH; 

:K a õiuton ami,:;._ 
de r•:c•sponde r as 

dos Regionais suas 
deman d as internas ~ 

* o pro cesso ava l ia t ivo é entend ido 
com~ importante para o conjunto. No entanto, ques tiona- se uual 
tem sido a contribu i~~ º du Mo vimen t o n o àmbito dos Regionais e 
suas entidades filiadas 

A 
levantad o nos é proposto pela CESE: 

Frente ao enteriormente 

1 

Contrata~~□ d2 duas (02) pess□~ ~ 

(técnicos ), uma indicada pela CESE e outra pe lo ~ND H, pa12 

1.," l "' i;, .. ::, r- ê.11°· ,::! .i a q ,-,ós t i co cl o Mo .---i.men to, rea 1 i 2 c, d o d a ·,;.eguin te forma : 

* uma (01 ) semana e m cada Regional. 
,:::c,,r, v J .. -:; i.l::a.·,;, ,\ ,3.lguns Centr- os/Com~ssl::!es; 

* uma (01) sem a na na sed e Nacional: 
* El a bor a ~)o de relatório~ ; 
.t ,;s de ts pe:5as da equipe t'?cnica!' b~•1f'1 

coiri•:, :-:51.1.-::t. lih•~r-·;:1,;.~·o ~:;ei-~ â:o -;;1.~•s11 1n'i.da -:-:; pela CESE . 

SCS. Ed. Oscar Ni<"mlly.?r • Quadra 02 • Bloco "D" · 109 andar• S.ila 1001 • Fone: (061 ) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
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MOVIM!NIO IIAC~IIAL OI ~RIIIOI l<M,1'11• 

A.1 Os representantes do MNDH 
l e van taram a s eguinte pr opos ta, complementando a da CESE: 

* aproveitar os Encontras Regionais 

já praçramad□s pa ra 1994 af im de dar continuidade ao proce sso 
avaliativo através da implementa~~º do diagnóstico, que dev erà 
s er fei t o pelos técnicos; 

Con °:,c21 ho 
(:1 \' d 1 .1 ê:':•. 1: .L V CJ 

l\l,:,cion2 l, 
p1·-opt:o~tc.1 = 

dar 
* na 

destaque 
reuniào de dezembro /9 4 do 

a di scussào do processo 

cue no 9g Encontro N0cional 
1,... e s •_1_ J tad •.J ~i i. n e i-=li ::. dí:~S te pro cesso pc.,ssam se~-- a. i:,1,·o f ur! d .::.~.cJ,:,s ~ 

'.J'::) 

B As ques tbes/pontos para s erem 

levantados neste diag n ó stico : 

* Ctual esta ~,. endo r,ossa cont1-ib1_1.i,~'3.o 

comD MovirnF.:,nto nos ,:;.co11tecimer-,tos.; relacionados a viola. 1.;:ào do ,c., 

Direitos Humanos~ 

entidades filiadas? 

como tem se dado nossa atuac~o? 
- qual tem sido nossa resposta? 

como estamos ~nvolvendo nossas 

o que ,~-:; l. c:111,0•3 f=,;,:endu pai-a 

cor·,,·;,E,J· .. nr-in ,::,,, e •:;pic>.,;;. □ n;J ~; ;;ieios de cc,;r,unica;:;:ãc, socia l ? 
quais s~o os maiures desafios na 

área 0 ,Js Di r ei tos Human as hoje 7 

- qua l ~ a nossa itientid 3d e - 501TID S 

assessoria o u movimento? 
estamos perdendo espaco junto a 

temas i nfluenciado ou 
c:;r:;, .. ,,;J.h• .. li :;:ic'ldc:,, de õ.~lgum.=1 foi-ma, o c1Jnju.11to da. :=.Dcied c:,de 
1.,,.,,., , .,. 1, ·,,i 1-·-:1 ,.;.r::,bl'-e d l:em=tti.c:a dos di1-P:i.tos human •:Js ·:, 

1 •• .. 1 1, l • i . lii -=::l cJ ,:, 
Em c:onform:i.d~de c om 

Conselho Ndc:i □n=1l, 

"'s ,iel :i.bera<.;:oes 
Goi :és,i é.>. í GO., a 

ses -Ed. OscJr 'l1erneyer - Quadra 02 · Bloco "D"· 109 andar• Sala 1001 • Fone: (081) 225•3337 • Fa>1: (061) 225•7 157 
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MOIIMI ,ro NICll!Oll OI O•UIOS Hll"!~, 

1 
/: ~t 

i-J O. 1,01)•··, •-·," ·- ,..1 ·::. 1·· ·.o, -:~ r, ri C) r.[A-C/ •..• •-· _ t • .1 ,... 1 ~ . '-· _,< _ _ 

/ 'e:~ r··,-trpc-1•- ' · ·o P(-ILl ºL·-·,p fv ') ~ .. W I J <:."t C\ - • _!..;_ 

~ s~ . 
Conse lho Na cional far à a se l e~~□ da 
técnica de ava li a~~□ . 

ues50 c°:1• CIU l.;' 

• 

• 

1 Conselhein:;s 
contribui1;:ôes 

o dia 27 

Soli citamos que todos os (as ) 
( a s) e respectivos Regionais r emetam suas 
e posi1;:ôes sobre os itens A, A 1 e B , no màximo, 
de outubro de 1994, como tamb~m a confirma~âo da 
Encontros Regi o nais. 

Cer-tos de poder cont3 r 
c:o mp1··· e f'.' :1 ciZ).,.:, de todos ( =1s), e ci,:2n i:.es da importanc:L,>. •J ,;., 

nossas c CJ r d.t ~::1 . ..:..•-:::. • .. r,l ;;,ho,-,,._,;:;~.:; 1'.? E~trtpenho en, iJr-,._;l. do Movimf?nto, 

'.\ . \'-\-.:, 
·,.) -·...,__j~ ...... '"-1 

ISABEL PERES 
COORDENADORA NACIONAL 

\ 

ses. Ed. OscJr Niemeyer. Quadra 02 • Bloco "D"· 109 andar• Sala 1001 • Fone: (061) 225-3337 • Fax: (061) 225•7157 
CEP: 70.316-900 • Brasília-DF 



fone: (062) 225.2B01 fax: {062) 212.1738 

Coiênia, Oô de setP.mbm rlP. 1994. 

Prezado Enilson, 

Vinos pur n'êio desta correspondÔncia face. ccntatos anter1 or;cis, conver' 

sa,:;:Õc:s com você, EU..;.u·1a, Cleyde e fátima. e nocco. Úl ti.ma ! euni ã(, do O:-,n!';P.1 ho do 

• M!\-:>:-i em (',oj ânia. expor o qL1e sr:- segllfi: 

• 

lit.t l t 

, 
1- Expu;no1:; o expressarr.os que eer& Gcmp:rc muito inportante a pr':'S-?nçP. rlR C:ESE em 

n::;ssas re\.l!1iÕes. 

2- Dt:i:,ois de váries conver5,,"l.,;;oes, dcbo.t.cc no MJ.JDH pcxlemos aftnnar q,.1'=': 

2.1- D::sc,1.:-m:,::;
1 

q;e1-c1l10s conhece1· e dcnti-o do possival contribuir e ac;sim pt;1rtlrl
1 

par de, proce:=:.?.o dCà' conliecjmento maior e de a.valia.çã-:, do llY->Vim<2:,to. D~sde o enr.on-
1 

tro de Salve.dor que cctlllnoe com firme disposição dt'! 1x·-.rticipé-ll''. 

b ) Denti"\'.l de, espiri to de coleboroçÊ:.c coloco.'T,:>C no~eoE"- dad,:is, r,,,,12,t ~-rios, p-,squ isa, 

h:. ::itÓriô!l à. dicpociçao da equipe co:m:ienadOl'E\ de avaliP..';M' 

e) Infonnei.in::>3 o.inda. quo ocntr--oc, regionais e m,,;,smo o conse l bc, coi-,t l.rn .1ai,ão rerll iz8:l 

do at1vid&dc3 avolint:ivM interna e externamente com outras entida::k•s per0eit'a-s 

( 0NGe:, igreje..s, sindicatos, assoei açõaa G movimentos), 

d) Queremo::; a:,::}im conhecer as mct.odol.ogj oc, roteil"Oc, critérios ~irigidos para a 

1-e:.1.iz~:OO_QQ ... Rl'Q.C.e .. sso de avaliaçÊlo, E3tMl0!., conccientemente a d .i.i:;:;iosiÇ~lC.' par·a es' - --- - - ----- -- .. -
tn. uti vidade tão importe1ntc para nonno caniliho.do. pe loe dj Y'<:li to;; hu-n.-u,os, rela v i rl~ 

contra toda a forma de violência. 

3-- 'l'cmos a firme convicção e c2pcra-iço. de que utruv~E- ciêfit'3 processo ~v;.;liativo o' 

rrovimcnto poce3. entrar maii:; e mais no planejamento P.st.rA1·,;.gko. 

L ':" t, l 'êÜ.Jc;;lhu • que : si~: ificeré. crc:Joimonto qc1aU.tBtivo e qii!=lnUtativo (11':' 

i e # tV1 55cf' 1 ifl 64MA&iki 1951tttS: W C:f W::::S-Yl&fi!M&# E>· ➔ 11 ::ac:z=wr+ MM cr,; 4'cf::&t 



'/ .. ) 
,. ' 

/.., <'.· "-' • t•r-" ;..; 
• , _ ,.. \t .. • ... );'I .,,' -

'~~/;"J"3··~,;' < ~-
·N·D·H 

MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

~ de nos::,a3 açocs pelo. cido.d,ml.o., pelo. libero.o.de, pela vida dié7'1a de ser vivida. 

Atenciosamente, 

• ('.i)(lr'O. (lo Conselho do MNDH 

Ilm2 Sr 

Enilson Rocha. Souza 

• DD. ~~cr~tário Executivo d~ r.F.SF. 

.R'.1a da Graç;a, 16~ 

Salvador -BA 

,s; ; . * ,, e z : 1 t e w:ee:w:Mt,tff9ii&i itf.:JUffi52, ,:c·j,Z$r:..ijSfh.a42Z!t!h5 iiiiifbª' 'i ); ª'"Ai aw: 5%0i5dfflt,fl ·MH 14#1&5 
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Igreja Católica Apostólica Romana 
Igreja Episcopal-Anglicana do Brasil 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
Igreja Melodista 
Igreja Presbilerl.lna Independente do Brasil 
Igreja Presb iteriana Unida do Brasil 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - NACIONAL 
ses, Q.2, BLOCO D, SALA 1001, , ED. OSCAR NIEMEYER 
BRASILINDF 
70316-900 

Aos companheiros do MNDH: 

Salvador, 29 de Junho de 1994 

A CESE privilegia uma concepção de AVALIAÇÃO enquanto processo continuado, participativo, 
elaborado em conjunto pelos seus interessados com vistas à melhoria da qualidade da atuação 
desenvolvida pelo grupo social enfocado, conforme os objetivos traçados, metas, prazos, e 
demais itens de seu plano de ação. 

Acompanhamos o processo por que tem passado o MNDH, desde sua criação até os dias de hoje, 
no que tange aos momentos em que empreendeu AVALIAÇÃO - seja nos Centros de DH, nos 
Regionais, ou mesmo no âmbito nacional - e vimos seu resultado no perfil dos 1 O anos de luta, na 
caracterização do militante de DH, nas diferentes condições de existência das Entidades e Centros 
de DH, na multiplicidade das bandeiras de luta, na evolução do significado e da concepção da luta 
pelos DH, na heterogeneidade que marca sua trajetória. 

Em janeiro deste ano, demos sequência ao diálogo sobre a relação de parceria que tem 
caracterizado o contato entre CESE e o MNDH nestes 12 anos (relatório já enviado) e queremos 
continuar este diálogo inclusive num processo de avaliação. Para tanto, pensamos numa 
sondagem, erT) que esperamos ir além na escuta de vocês. 

1. Gostaríamos de saber, como repercute - neste momento - a idéia de avaliação nos Regionais 
e no Nacional? 

2. Há alguma correspondência entre nossa proposta de avaliação e as necessidades do grupo? - ------ - ·- - - ---- - ~· -- ----·- -- --
• 3. Qual o nível de participação que você almeja e/ou está disposto a oferecer? 

Aguardamos suas respostas para poder dar mais um passo. Gostaríamos de recebê-las ?té o final 
de agosto. Mencionem também qu~articipou da elaboração das respostas. 

Enquanto isto, enviamos-lhes o re latório do Seminário sobre Avaliação que a CESE realizou no 
mês de maio passado. E o relatório do Encontro do PEP chegou até vocês? 

Lembramos que vocês devem mencionar o número do projeto - nº 3893 - em todas as 
correspondências. 

Ru,i da Grnç,i, 164 
Satv;,dor - B~h,a 
CE P JQOS0-4 t O 
1· 1,:1 

Atenciosamente, 
) -(¼7(11. t·t;.-_,.,,;.~ 

Cleyde Oliveira 
Assessora de Projetos 

Caixa Postal 041 
Salvador . Bahia 
CEP JQQOl -97 0 
'3· ;; 1 

f l•lon,: (07 1) 3;3íl-S4$ 7 
Fax: (071) 336 -0733 
E·""'a,I: ce.;e~ 1< arr. erg 
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F'ROJE:TO "SEMII-IÃRIO DO REGIONAi ... LESTE i 

F::EFOl:::MA AGRÁRIA E URBANA: "O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO" 

1- Antecedentes e Justificativa 

O MNDH tem como uma de suas bandeiras histdricas a 
questão da terra. Por força do engajamento direto de in~meros 
CDHS, vem, desde sua 01-igem, denunciando a situação de 
violência e concentração de terras reinante no meio rural. 
Responsável pela expulsão de milhares de trabalhadores 
n.u-ais, que passam a mig1-a1- continuamete em busca de "Ten:a 
Pi-á Plantar". Num segundo momento, "descobre", junto com 
outros movimentos sociais, a dramática situação, dos centros 
urbanos brasileiros, refletida na ausência de qualidade de 
vida nas cidades, onde a maioria empobrecida não encontra 
atendimento as suas crescentes necessidades, como habitação, 
transporte, educação, la~ er etc. 

Nesta linha, a d i scussão sobre a reforma agrária e 
reforma urbana é algo de constante nas atividades e encontros 
pi-amovidos pelo MI-IDH. A pa1-ti1- do sopro 1-evitali:;,:ado1-" da 
art i culação de discuss5es desta ordem ocorrido na ~ltima 
Assembléia Nacional - em Salvador, Janeiro P.P., o Regional 
Leste i realizou seu encontro anual, buscando tanto-
adaptar-se a nova estrutura, como identificar prioridades 
dentro do que o MNDH se prop5e. 

Foi então identificado como prioridade, no contexto 
do programa de Políticas P~blicas em nivel regional, a 
questão tema do presente seminário . 

Anotaram-se, no referido encontro regional, 
pontos que justificam tal del i beração. 

Em io. lugar · a necessidade de uma melhor 
organização das lutas pela Reforma Urbana . Enquanto no meio 
rural Ja temos atores /sujeitos sociais bem definidos, 
protagonizando esta luta (como CPT, MST, CUT-RURAL etc .. 
diga-se de passagem, participantes do MNDH no Regional), no 
meio urbano temos movimentos bastantes fragili:;,:ados e que não 
conseguem se articular adequadamente. Assim, não se tem uma 
proposta de Reforma Urbana . Elaborada e defendida em nível 
nac i onal, pelos movimP.ntos urbanos. Estes at-a~_am voltando-se 
para quest5es muito imediatas ae pontual . 

Em 2o. lugar, a necessidade de comprometer mais o 
MNDH com a questão rural. Conquanto todos os compromissos e 
bandeiras histdricas, nota-se com nitidez, que o MNDH é um 
movimento predominantemente urbano, ficando a questão rural 
excess ivamente deixada em 2o. plano. Além disso, há um senso 
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"Sa. fr-2ira ···· i1,:\nhã ·-· abr-21-tl.tr·a ···· 1-•21;,lf;Q d1'2 r:QITIQ ,:h,'2!3a,n,J•:; at,-~ o 
f.~Pminá1-ic, 

- din5mica ele apresentação elas entidades 
qufzin -.-;omo-::~; Cjl.l(·"!: •F;":l..-!f:::.'IHIJ-:~ ~ 1:om,J, 
conquistas, dificuldades, perspectivas P 
questiQnamentQs que surgem. 

- Tarde - Análise ele Conjuntura cio 
quad1-o i.ni.r:ial r:o11J,::-:1.do na ~,\P1-1-2·s•2nt;,1çã1J, 
fc1;.:,er111c•~- uma anális.e ela conjuntura ui-bana 
e 1- u 1- a 1 e,11 n o·-;<:;o i:;:,.2g i. ,Jn a 1 , ,: o,nrJ ,1p rJ i. <:> d a·s 
a':::.:.e~:.~:.or j ct':::. i 

- A análise será feita e~ foi-ma coletiva e 
d1-2 mlJ.t i r-':io. 

A,:, í:olo1:c,i;:.;5f-?S 

-· for ç· as. 
>'.lP or t uni. d ~,d ,.2 ,; 

deb i 1 i clacle:·s . 
.. N a. m•~ :=:l ,; a-.; 

serio reuni.das 
sinteti;.:,adas para os dias seguinte. 

Pai.nel (assessores) a concepção de 
reforma Agi-ária e 
1- e f o 1- ,n "' IJ 1- IJ a na , no 
atual contPxto 
b 1- ·'" ,; i. 1 >'2 i. 1- o 
l=i:eg i ona 1 

6a. Fei.ra - Manhi - Divisão em dois grupos -

(j) movimentos i-ui-ais e (2) 
u r IJ :-111 o,;;, 1: 1Jm <;eu s 

.... 1,bj,:2t Í.V(): d e p 1J,:;<;,:2 d o diagndsti.co traçado, 
a 1 t E•Tr,at i va~, qup o movimento pode 
d l:"!:'-:i-1:?l'l Vi.J] Vi~,-

movi men t c>s. 
t ,~•:;p t;'i: t i. Vf).;; 

d i.,,,·:ut i.1-
c1-i ar· E: 
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pensar em possíveis iniçiati.vas ço~uns, a serem suportadas 
por um conjunto de entjciacies. 

·- Tê\ r cl E· ·- F m p 1 P IH,\ 1· j ê.'< e, u €'· 11, 91· u por,:. m j f:, t e> s, cl j s-. e u t j 1· 

~, i.nt1•?!.ll"ai{o in1Jvi.,nr-?nbJ·:; do ,:;;,.mpij e da 
cjcl,;,cle. 

- íljnâmjca parê\ motjvar 
f•Jl"UITI ( a <:;,;;:r ,:,)nd11.;r.i.do 
tE·at:rc, ele, api·jrrdclc,) 

cfjscussãn: teatro 
peliJs grupos de 

Pa i.n,"-'1: f) pap,-?l do 1-?•:;t;:1.,10 •'?: Si·?l.lS dri.1ãos 
nas Polftjcas dP Reforma Agrárjua e 
lfr bana .... '[ W:l~:(.'1, S,:21: 1·1"-'b:1.1· ia de I-I:'3.b i ta,; ão, 
,lucljcjár·jc,, ~íjr,js:.té1·jc) F'l.ít,1jcc, etc . 

aprovação de propostas que e, grupo se 
sente capa~ de assumir. 
Ô€' !,!,LI<-~ PXPC' LIÇ ãc1. 

e p 1 an •'? j ;;unr-?n to 

"" ,j i•.;i:u.::;,~ão 
Pl"ClPOf:,t a 
( ,·:a1·;j_t,~1-, 

a respeita da articulação 
PE'1 e, l✓.ílNH nf='f:-.f:,as quP~-.t tef:•. 
relaçã0 c/1Jutros pr08ramas) 

I.iu.c!..e ··· p ,,, j n f.' 1 ~,oi·, r e ot, n,c,v j mc;'n t Df:•. ex j s t en t P!,!. na;, 
áreas urbana e rural, e nossa relação çQ,n 
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comum que nos faz pensar que os conflitos rurais existem 
somente no Maranhãoo, no Pará, em Goiás, no Paraná e Rio 
Grande do Sul. Porém, os movimentos rurais articulados em 
nosso regional tem nos feito ver que no Rio de Janeiro e 
Espírito Santo estes conflitos sio reais e graves, como nos 
outros estados citados. 

Em ~ltimo lugar, a necessidade de articularmos a 
luta por estas duas reformas, os movimentos do campo e da 
cidade. Esta articulação pode se dar tanto no nível da 
produção, com a criação de sistemas de escoamento direto ao 
consumidor, como no nível político, de apoio e reforço m~tuo, 
contribuindo para o processo de formação das lideranças dos 
movimentos urbanos e rurais, quando adquirem uma compreensio 
mais abrangente dos fatores e causas determinantes da 
conjuntura rural e urbana. No Espírito santo, se conseguiu , 
há um ano atrás um passo concreto nesta direção: a criaçio do 
"Forum Pennanente das Entidades do Campo e da Cidade", com a 
participaçio de mais de 30 entidades. O espaço do seminário 
servirá para avaliarmos esta experiência, e discutir 
mecanismos concretos de efetivação desta articulação no Rio 
d.-;.• Janeiro. 

Portanto, a proposta do seminário, sinteticamente, 
é aprofundar a compreensio destas quest5es e a articulação 
das entidades nelas engajadas, no imbito do MNDH, vendo 
sempre a reforma agrária e reforma urbana enquanto medidas 
co-relacionadas e inter-dependentes . 
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Relatório da reunião do Conselho Regional Leste Ido MNDDHS, realizada no dia 22/ 

10/94 de 9 às 19horas no município de Carapina, Espírito Santo. Participantes: os 

Conselheiros do Rio de Janeiro: Azuleicka, ALex, Pedro e Salvino; pelo Espírito San 

to: Oscar, Rosa e Júlia. 

Pauta: 1. Avaliação da conjuntura pós eleitoral 

2. Avaliação dos programas em nível regional e nacional (Indicativas para a 

ação política do movimento). 

3. Desdobramentos providenciais: 

- criação de pessoa jurídica do Regional 

- secretaria do regional 

- relatório de atividade e avaliação de 94 para a CESE e entidades(mem 

bros). 

- informativo Regional 

- despesas com banco de dados do RJ (discussão). 

- previsao de datas e atividades. 

4. Finanças: 

- Demonstrativos 94 

, Recursos e despesas para 1995 

- Estratigias de capacitação para 1995 (seminários de deze/94 e outros) 

5. Conselho Regional 

- futuras reuniões 

, propostas de composição de conselheiros 

6. Informes 

, Relatório do encontro Regional 

1.1, Análise de conjuntura: 

- vio1ê•ncia no Rio e no Brasil 

, criação de um poder paralelo (narco-trâfico) 

- conquista do poder político para· garantir o poder econômico 

- Estados Unidos coniventes,,no sentido de se livrar desse poder, exportar para 

outros países, visto ser impossível extirpá,l0s no seu país. 

- Preocupação de como irá se dar a interfer~ncia do Exercito. O movimento deve 

discutir com prfundiade a questão dos cartiis do narco-trãfico. Pode se observar 

que quando se ve um grupo sendo combatido, . e sempre por outro grupo de igual 

e nao pela segurança publica, a qual não foi possível nem nos EUA, 

2. Os programas: 

teor 
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- Azuleicka coloca a questao cultural ã nível de êtica e de restituição dos valores 

deveriam se contituir em um programa do MNDHS. 

- Violência e Segurança Publica: o Regional e Estadual deveriam formular 

de ação e não sô ficar na denúncia na questão da violência. 

proposta 

- 0scar propõem que o Movimento deveria organizar um dociê sobre essa questão como 

instrumento de ação. Ele disse que o relatõrio sobre violência foi trabalhado 

dentro da Campanha contra a impunidade, relacionado ao programa Segurança Pública 

e Violência. Disse ainda que o movimento começa a pontuar núcleos de 

Agrária e Criança e Adolescente . 

Reforma 

3.1 - Desdobramentos e providências, Estatutos da Regional, o grupo leu a proposta 

dos Estatutos do Regfonal o qual sofreu várias modificações, o qual sera encamin

hado ao Centros para que ~ossa tomar conhecimento e se posicionarem na proxima 

assembleia do Regional s realizar-se em março/95 no Espírito Santo. 

3.2 ~ ~ecretaria, 0scar informou que ha grandes dificuldades financeiras no Movimen 

to e no Regional. Disse que usou a verba do Regional em despesas com a Campanha da 

impunidade realizada em 1993/94. Disse ainda que a verba do Regional Leste I e 

men0r do que a destinada aos outros Regionais, disse não saber quais os critérios 

de distribuição pelo Secreteriado Nacional. Propostas: fazer um demonstrativo de 

entradas e saídas, e a partir daí, discutir nos forum do movimento as 

possíveis se serem realizadas e outras alternativas de verbas. 

atividades 

- 0scar sugeriu que o programa de p0l'i:ti·cas pmólicas deveria desenvolver a cam-

panha contra a impunidade. 

3,3 ~ Alex, inf0rn0u que o moviIDento nao est~ assumindo as despesas com a coleta 

de informaçcí'es sobre os crimes para o banco de dados, que estâ sendo feito pelo 

Flibto d0 Bento Rubiàe e que o mesmo está gastando dinheiro do prÕprio bolso, 

~- A seguir se definiu alencar as diversas atividade·s que nessecitam de um programa 

financeiro o qual deverá estar contido no planejamento para 1995. São eles; 

, Encontros Regionais 

- Enc0ntr0s Estaduais 

, Banco de Dados 

, Campanhq contra a impunidade 

, Secretaria d0 Ri~ de Janeiro 

, Boletim do Regional 

- Atividades sobre os 300 anos do ZUmbi 

- Passagem para 1 representante de cada programa, e ós 2 conselheiros para as ativi 
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dades do Nacional. Ficou decidido que os conselheiros irão preparar um demonstrati 

vo dos gastos e previsões para 1995, e previsão de despesas para 1995, apresentando

º ao Conselho Nacional de dezembro/1994. · 

Fazer relatório financeiro do Regional para ser encaminhado aos Centros, 

e ao Conselho Nacional dos MNDHS. 

5- Conselho Regional 

a CESE 

- Foi proposto que o Conselho Regional seja formado por 5 pessoas de cada estado e 

deverá ser escolhido na Assembléia do Regional. 

- A seguir, Oscar informou que nos dias 28,29 e 30 de outubro de 1994 sera realiz~ 

• do a festa da reforma agrária em são Mateus, no Espírito Santo. 

- A reunião do Conselho Regional será realizada no dia 07 de janeiro de 1995, no 

Rio de Janeiro. 

Sem mais, encerrou-se a reuniao. 

Carapina, Espírito Santo, 22 de outubro de 1994 . 

• 
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Regionc\l Leste I - Movime::·nto Nacional de Dii-eito,;, Humanos ~ 

Proposta para Programa de organização 

.J..Llfil..J. FICAI I lJA 

A experiência de organização do Regional Leste I i 
marcada por uma dependência jurídica da entidade que 
administra os parcos recursos da secretaria operacional 
regional (no momento o CDDH da Serra). Essa dependência tem 
gerado dificuldade para ambas as partes . Enumeraremos alguns 
como: contabilidade duplicada CDDH/MNDH; liberação imediata 
de recursos; atendimento; dependência administrativa etc. 

O Regional Leste I caminha para 
Novas entidades estão se incorporando; novas 
surgindo em razao da própria dinimica 
resultante do ~ltimo encontro nacional. 

sua wat ui- idade. 
atividades estão 

oi-gan izac ional 

O intercimbio entre os dois Estados do Regional 
amplia-se, como jamais existiu. As propostas de parcerias 
estão surgindo naturalmente em função de atividades concretas 
e ações conjuntas. Podemos compreender esse momento como um 
crescimento qualitativo do MNDH, o que aponta para 
construçãoa da visibilidade tio almejada. 

Há de se convir que o amadorismo não i mais 
priorizado entre nós e sendo assim i necessário ir 
construindo a autonomia do MNDH/Regional, enquanto movimento. 
Nesse sentido a proposta de criação de uma entidade jurídica 
para viabilizar a administração colegiada do regional não 
significa o surgimento de uma nova ou famigerada ONG. 
Significa, ao contrário, o fortalecimento do regional, na 
medida que o conselho e as entidades articuladas vão poder 
administrar e acompanhai- melhoi- a administi-ar,:ão do p6uclo 
recurso financeiro que se tem conseguido alocar para o 
trabalho coletivo do MNDH. 

Nesse momento estão sendo criados os programas que 
terão atividades próprias e por isso necessitarão captar 
recursos específicos para sua implementaião. Os secretirios 
nacionais não podem administrar recursos do MNDH em suas 
contas pessoais e poi- i-az6es óbvias, enti·e elas, a 
responsabilidade puramente individual, que ati descaracteriza 
a proposta de coletividade do HNDH. 

r·espa1do 
r· ,'?c e :i. tas 

Concretamente o que se prop5e i a 
j ur íd ico ou "guai·da chuva" que 

e despesas do nosso coletivo, sem que 

ci· iar,:ão de um 
administre as 

uma entidade 

de gerenciar um bem que a ela não pertence, senão pelo 
~on;:o da parceria. 

~r·) Este o io. ponto importante a ser trabalhado no 
t.ocpnte a Organj?ação do 11NDH 110 Regional, o tem c:omo 

componentes de programa 



responsabilidade esta a ser devidamente compartilhada 
fm-ma.:;:ão do Conscd.h..C!. fü;;qjon<-11, 2o. ponto impoi·tante 
proposta. 

Propomos um esforço para que formemos este conselho 
c:om B m<":mbi-os, 4 de cada estado, sendo que 0'.-5 dois 
Conselheiros Nacionais seriam membros do mesmo. Há pontos 
importantes e pendentes, a serem encaminhados regionalmente: 

(1) Relatório de 1994 para as entidades do Regional e 
p,ua CESE. 

(2) Recursos financeiros para 1995 . 

(3) Viabilização de informativo regional 

(4) Secretaria executiva regional 

(5) Planejamento de aç5es para 95, 
encontros regionais. 

e datas dos 

• Um 3o. ponto na Ol-dem do dia das pi-eocupaç5es com 

• 

vistas a uma melhor organização do MNDH em nosso estado, i o 
referente a abertura de uma espaço/sala onde centralizemos 
nossas atividades, contatos e documentos . Tal necessidade tem 
ficado evidente a partir das constantes mudanças nos locais 
de nossas reuni5es, bem como da dificuldade de contactar os 
Conselheiros Estaduais em suas entidades, obtendo as 
informações necessárias. De outro lado, a articulação 
estadual tem ficado ao sabor das mudanças de conselheiros 
nacionais e das "intempefries" por que passam suas respectivas 
entidades. 

Há, no momento, possibilidades de 
concretização desta idiia, a baixo custo, pois: 

(i) Já foi oferecido espaço pelo IPCN, onde 

(2) 

contribuiríamos apenas com custo da luz; 

Já temos pessoa, participante do MNDH, disposta 
permanecer como plantonista (em meio período) 
local, efetivando o apoio administrativo que já 
prestando, o qual incluiria a coleta de dados para 
banco de dados sobre violência, manutenção 
arquivos e documentos, expedição 
cartas/convocaç5es, contatos com as entidades 
comparecimento as atividades estaduais elaborando 
respectivos relatórios. 

a 
no 

vem 
o 

dos 
de 

e 
os 

No mais, a tarefa da 
acompanhar as articulaç5es dos 3 
apoiar e subsidiar as mesmas. 

01·gan Lo:ação 
p1-og1-amas 

consist ii·á em 
restantes, para 

Uma proposta que podemos desenvolver e a da 
eventos culturais - como 
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integrem-nos enquanto indivíduos , 
assuma uma nova postura, 
comum. 

mais rica e pr6xima ao cidadão 

Ressalta-se que a parcerja entre n6s será 
fundamental para isto tudo. Todos precisam sentir - se sujeitos 
e responsiveis pelo MNDH, colocando-se individual e 
coletivamente a disposição. 

Em matéria de organização essa dificuldade é 
peculiar. Poucos sâo os que se entusiamam por esta tarefa. 
Porém, se conseguirmos formar um coletivo que mínimamente se 
disponha a tal , cremos que nossa articulação tende a crescer, 
viabilizando propostas mais arrojadas. 

Desta forma delineamos os 3 pontos fundamentais do 
programa de organização: 

Animação Comunicação - Administração 

OBJETIVOS GERAIS: 

Insersâo, integração e articulação, interna e externa, de 
entidades que de alguma forma lutem pelos Direitos Humanos; 

Infra-estruturação do MNDH para o encaminhamento de suas 
atividades, incluída aí a busca de autonomia financeira; 

Implementação do fluxo de informações do Movimento. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS: 

Iteriorizar o Movimento através dos programas, 
buscar parceiros que venham integrar os programs 
de suas experiências; 

Captar recursos que possibilitem 

ou seja, 
a partir 

uma sede 
devidamete aparelahada 
humanos/secretário ... ) e o 
articulaç5es programadas; 

a instalação de 
(telefone, 

custeio de 
recursos 

atividades e 

Distribuir is entidades os documentos e relat6rios 
produzidos nos eventos nacionais, regionais e estaduais; 

Catalogar experiências 
integrantes do Movimento. 

ATIVIDADES: 

informaç5es das entidades 



Identificação de parceiros e contatos com movimentos 
organizados , a partir das entidades j~ filiadas. 

- Criação de entidade jurídica de apoio ao regional; 

Elaboração de projetos de cooperaçio; 

- Realização de shows e outras atividades geradoras de 
recursos; 

- Utilizar sistema de reembolso postal , ou outros cabíveis, 
para o repasse de informaç5es; 

Elaborar e distribuir cadastros para a catalogação das 
entidades participantes do Movimento. 
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Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1994 

Caros amigos, 

na Assembléia Regional do MNDH de junho deliberou-se, dentro das atividades a serem 
desenvolvidas pelo Programa de Políticas Públicas, a realiz.ação de um seminário sobre Refonna 
Agrária e a integração Campo-Cidade, para o final do mês de novembro. O seminário realizar-se-a 

• nos dias 24, 25, e 26 de novembro, dando-nos a possibilidade, inclusive, de balizar as nossas 
reflexões a partir da nova conjuntura política ( já conheceremos o novo presidente e os novos 
equilibrios do Congresso ). 

• 

Em sucessivas reuniões entre várias entidades Entidades que participam do programa de 
Políticas Públicas definimos o titulo do seminário ( Reforma Agrária e Urbana: o desafio da 
integração.) e uma proposta de programa para a sua realiz.ação. Sentimos agora a necessidade de 
partilhar as nossas reflexões com o conjunto das outras Entidades, a fim de receber contribuições 
para a elaboração da pauta definitiva seminário. 

Nesse sentido estamos convidando para participar à reunião marcada para o dia 15 de 
outubro na sede da CPT/RJ( rua Joaquim Silva, 56, 8º andar- fica atrás da Sala Cecilia Meirelles, 
na Lapa - tel. 221-4109 ) das 9:00hs às 13:00hs e estamos enviando a proposta de programa 
elaborada até agora. 

Contamos com a participação, e a pontualidade, de todos 

um grande abraço 
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PROGRAMA 

"5,:i.. fr-?i.1-;.;1. ·-· i1;.:1.nh~{ ·-· ;;i.b,O?r·tu,-a ·-· ,-elato d~? ,:omo i:1-,~g;:\mo·=; atf.f rJ 

···· obj,,?t i.vo : 

SE'rrd n êl 1- j o 

djnãmi ca de a~rFsFntaçio das entidades 
qu,,:~m -::,;omo<,;; CJU(':: f;-..,_ ;~ e mos ":: r: ijfTI(j , 

conqujst,:\!"., cijfjculcl;;1clFs, PE-TSPE-' ctjv,,\ !". e 
questi.on~mentos que surgem. 

L- O n j U n t U 1- a pa , .. t j , .. ele-, 
quadro i.ni.ci.al colocado na ~Pr8s8ntaçâo, 
fa?Frmos uma an~lise el a conjuntura urhana 
e rural 8m nosso R8gi.onal, como apoio das 
as<==.e<=:.<::,c,, .. i ê:'1"'·; 

- A an~lise ser~ feita em fo r ma coletiva 
d í•? lflU t i. 1--'.:lO. 

E·' 

-· fo1-ça <=, 
··- o 1:) oi- t u n i. ,:! ,:1. d ;:,; ,;; 
-· cleh j 1 j clacle<= .. 

(.1,; .-: o 1 o,: a,; ;5,.?·:;; 
s inteti?adas para 

•:; ,:? 1- ~\ f) 

O", cfja<=:. 

1- ,:::-un i. d a ,;; 

<::.E·'9Ui nt P . 

,-.? 

( .i) mDvi ment Cl":. 

u 1- b a n o,;; , 
1 .. U 1- a j "'· 

,:om 

a ,: ,) n ,: 8P ,;: :-:'to .-j(.;::-

refor ma A~r~rja e 
,-ef,J1-1na 1J1-1Jana, no 
atu;;\1 contcnd:c, 
IJ 1- a,; i. 1 .-:;: i. 1- o 
Reg j on a 1 

( 2) 

<; 17! l .l ,:5 

mClV j 1110'11 t ClS 

re•,;p,~;:t ivo~:; 

de po ·-:;,; 1~ do 
a 1 t €~rT1,ü j v;;,s 
d•'? ,;;.?n vo l v•~ 1-

di.agndsti.i:o traçado , 
que o mDvimento pode 

d i. ,; ,: ll t i. ,-
c 1- ia r e 



• 

• 

apontar quest5es priciritárjas a serem enfrentadas 

pensar em passiveis iniciativas comuns , a serem 
por um conjunto de entjdades. 

supor t ;,d a,; 

St:.\-)(\[lf) 

r:onclu-:;;i5,., .,:;."' dr-,bat,-,-s 

Fm ple,•r,á1-ja 
a i.ntr-,graão 
C" j cl~,cl€-' . 
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teatro do apri111jdo) 

djsc-ussão: teatro 
p"?los grupos de 

Painel: O papel do estado e seus dr~ãos 
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IJi- b an ::, ···· H/Cl:::A, S1::,-1·: n? ta 1- i. a d e Hab i t aç ,;: ,-_; , 
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pelo Mfli'-!H 

o grupo 
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d a a 1· t i. ,: u 1 a,; ão 
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(1·::11·:.ite1·, rela,;:ão e/outros programas) 

J.j,u:sJ..c. - ,:,ê,ir,el ~cc,l·11·F· o~~ mc1vi111entoF F;-:is.tFntes. na~, 
ár"?as urbana e rur al, e nossa relação com 
e,~-. me~=.mof,. 

articulação com os roletivos Nacjonõijs ele 
1=::e f o 1· 111a IJ1· IF\n a e 1:;;1,;:- f 1)1· 111a ,-;g 1· :i 1· i. a d o iíh!DH . 

- consolidação ele coletivos regionais neste 
,;,.,n t i. d o 
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Instituto de Estudos da Religião 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1994 

Companheiros, 

Domingo, 29 de maio de 1994, o Jornal O Globo informa à população que 
" o vírus da Aids está abrindo a porta da cadeia e aumentando a 
quantidade de soropositivos em todo o Estado". 

Uma matéria infeliz, incorreta, machista e de um profundo ódio em relação a 
população carcerária e seus Iamiliares. Um texto espúrio, que denomina como 
promíscuos os internos do Sistema Penitenciário e prostitutas, afirma que a 
maioria das mulheres de presos são infiéis e sem controle e se constituem no 
mais novo grupo de risco do Estado e proliferador do vírus HIV/AIDS . 

Não nns causa espanto uma matéria como esta ser publicada pelo Jornal 
O Globo, já que o mesmo tem um comprometimento com as elites e o seu 
desprezo pelo pobre, pelo negro e pelos desfavorecidos já é conhecido de 
todos. Não é novidade que a imprensa em nosso país passou a ser um grande 
tribunal de inquisição, que detém o poder de inquirir, julgar e condenar à 
execração pública presos, prostitutas, negros, favelados, e quem quer que 
pertença à "marginália", tendo o claro objetivo de empurrá-los para o gueto 
de onde eles não têm o direito de sair. 

tum posicionamento mesquinho, mas já não nos causa espanto. O que nos choca 
é ver companheiros de trabalho e luta, já que representam uma Organização 
Não-Governamental, NOSS (Nrícleo de Orientação em Saúde Social), e que se 
dizem solidários com as causas dos presos, proferirem declarações de um 
profundo desrespeito pela população carcerária e seus familiares . O que nos 
espanta é uma ONG, que diz ter prestado atendimento a seis mil presos, não 
ter a menor sensibilidade para abordar um assunto tão complexo como AIDS e 
Prisão . 

Repudiamos com toda veemência essas declarações. Não acreditamos que 
matérias como essa possam ajudar de alguma forma a combater a proliferação 
do vírus HIV/AIDS. 

O que na realidade isso causa, é aumentar o preconceito e o repúdio por um 
grupo de pessoas que já são estigmatizadas por estarem presos ou por serem 
familiares de presos(as). 

Há três anos trabalhamos para desenvolver um projeto que visa, através do 
conhecimento da sua realidade, capacitar familiares e presos a interferir 
nas ações que lhes são perniciosas exercendo com isso a sua cidadania. 

Não é um trabalho fácil, pois exercitar a auto-estima de um grupo tão 
estigmatizado é uma tarefa lenta e diária, e quando começamos a conseguir 
estimular a família a participar de atividades que as façam perceber que são 
extremamente importantes no processo de liberdade e reinsersão do seu preso, 
e que podem e devem exercer sua cidadania, damos de cara com uma reportagem 
ql1e presta um grande desserviço à população do EstadfJ, 'instigando a 
desconfiança da poplJlação em relação a um grupo . 

Diretoria/Secretaria: Ladeira da Glória, 98 Gl6ria 22211-120 Rio de Janeiro RJ Brasil Te!. (021) 265 5747 Fax (021) 205 4796 Caixa Postal 16011 
ISER Vídeo: Rua Prof. Alfredo Gomes, 22 Botafogo 22251 -080 Rio de Janeiro RJ Brasil Te!. (021) 286 7060 Fax (021) 286 6736 
Núcleo de Pesquisa: Rua Ipiranga, 107 Laranjeiras 22231-120 Rio de Janeiro RJ Brasil Tel. (021) 265 5923 Fax (021) 205 8075 
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O nosso repúdio é pela forma humilhante e desrespeitosa com que se trata 
mulheres q11e trabalham árd11amente para ver afastada de si e dos seus o 
estigma da prisão, m11lheres que povoam todos os finais de semana as portas 
do Sistema Penal visitando seus parentes e passando por toda sorte de 
humilhações, e que tentam de todas as formas lutar para que sua família não 
se esfacele e que possam criar seus filhos, com uma perspectiva mínima de um 
futuro digno . 

Não nos importa discutir se a culpa é do Jornal ou da ONG NOSS, já que é tão 
grave publicar injúrias, tanto quanto declará-las. 

Queremos sim deixar claro o nosso repúdio a mais uma das milhares de 
matérias infelizes que a mídia é especialista em fazer, quando o objeto alvo 
são os mais despossuídos, e de forma mais veemente a ONG que deu subsídios 
inverídicos para que uma matéria tão espúria fosse publicada . 

Contamos com o apoio das Tnstituições e pessoas que realmente tenham o 
compromisso com a cidadania e os direitos humanos, para ficarmos atentos a 
esses desrespeitos que frequentemente sofrem os setores mais pobres e mais 
desorganizados da sociedade. 

Atenciosamente, 

~r~~n~~ t::· 
Projeto Saúde em Cadeia - ISER 
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Rio de Janeiro, junho de 1994 

~a Trilha dd Impunidade 

Assessoria Jurídica Comunitária 
ADVOCACIA PARA A CIDADANIA 

No dia 29 de maio de 1994, o "Jornal O Globo" publicou uma matéria de 
responsabilidade concorrente do "Jornalista" Luiz Carlos Lourenço 
conspirando uma ameaça às ruas do Rio de Janeiro provocada pela população 
care:erár ia, por um vírus desconhecido o da "HIV/ AIDS". A matéria sugere 
reflexões so½re conteõdo, interesse, concepção, profissionalismo, 
responsabilidade etc. 

Não podemos deixar de registrar o desserviço informativo que o "Jornal O 
Globo", seu "jornalista" e uma ONG denominada noss prestaram à população do 
Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. 

Cons·derando que o compromisso da imprensa desse País não é com o povo, mas 
com os interesses econômicos dos grupos, famílias e comparsas que assaltaram 
o aoder político/econômico/social e os mantém às custas da miséria e 
exploração da grande maioria de trabalhadoras, trabalhadores, Negros e 
Negras, pobres e excluídos pode-se pensar que esse "jornal" atua para 
ampliar o isolamento e extermínio de seres humanos - tão quanto os donos, 
redatores e jornal_sta dessa empresa e os próprios entrevistados - que em 
Lompl6 forjdram uma falsa informação. 

Já não l1as1a a discriminação étnica imposta pelo ESTADO BRASILEIRO ocupado 
pela elite; especialmente contra Negros e índios, mantendo povos em extrema 
miséria, ex·luidos do exercício da cidadania e impossibilitados de 
incluírem-se no estado de "democracia" desse Brasil, setores da sociedade 
empresarial investem na discriminação de Mulheres, esposas e companheiras 
dos detentos, acusando-as de portadoras do vírus do HIV/AIDS, de 
infidelidade conjug, além de responsabilizá-las pelo aumento de 
soropositivos no Rio de ;aneiro. Ta 1 acusação presta o serviço de reforçar 
o desprezo da sociedade pela população carcerária pobre deste Estado e 
destruir o princ·pal ponto de apoio afetivo/moral/espiritual/material do 
prisio11eiro ou da prisioneira, que é sua família, como fizeram esse jornal 
"O GIOBO" e seus aliq.dos, amparados pela impunidade. 

Será que os principais "grupos soc ... ais de promiscuidade" são os presidiários 
e prostitutas? Com que moral e direito esse "jornal" pode acusar as esposas 
e companl eiras de prisioneiros de prostituição e infidelidade? Por acaso os 
senhores donos do poder e da informação carregam na cinta as chaves da 
(astidade e fidelidade de suas honradas esposas e/ou companheiros? 

Rua Almirante Alexandrino, 54 Casa 1'3 A * 20241-260 Rio de Janeiro, RJ - Brasil * 
te.l. ( 55-021 )232-3612 fax ( 55-021 )262-3536 
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f revciltante a imprensa que temos em nosso PAfS. Como é revoltante a falta 
de profissional ismo e caráter dos que tiveram a oportunidade de construir e 
destroem, quando precisamos de uma sociedade mais humanizada. 

a uma pena que dS Mulheres, Companheiras e Companheiros de Prisioneiros e 
Prisioneiras não estejam suficientemente organizadas para darem uma resposta 
de indigna~ão à altura dos aulo-es dessa pérfida acusação. 

F Ullld pena que nós Negros e Negras não estejamos atentos e reagindo com 
rigor ao ptoccsso de extermínio de nossa raça, do nosso pov0, que carece até 
de sua auto-estima, estimulado por esses setores da sociedade que acima me 
refer.:.. 

Seria um bom momento para as mulheres esposas e companheiras de prisioneiros 
exerf"'.tan.•m seu direito de resposta, judicialmente. Poderiam pensar numa 
ação pe11al por difamaçao e injúria e crime de discriminação, ctlém de uma 
açdo indenizatória de responsa'>1:idade c.:.vil contra esse "jornal", por danos 
'llOrais -, :,ociais, po·s o "ato de serem pobres e na maioria Negras não 
atirg m c,ua honradez. Aos prisioneiros e prisioneiras, peço que não se 
deixen influenc.ar pelos art~fices da discriminação, execração e extermínio 
de pobrP.s E' Negros do no.,so Brãsil. Quem sabe nã<, seJa essa a hora do 
despe tar da nossa sociedade para a humanização das relações sociais 
enquanto ha tempo. 

Regional s Ido MNDH 
Salvino José S. Medeiros 

Secretario Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos 
Progrdma Relações de Gênero, Racismo e Discriminação 

Assessor Jurídico do CCAP 



Domingo, 29 de maio de 1994 

LUIZ CARLOS LOURENÇO 

O vírus da Aids está abrindo a 
porta da cadeia e aumentando a 
quantidade de soropositivos em 
todo o estado, de acordo com o 
Núcleo de Orientação em Saúde 
S<!cial (Noss), uma organização 
nao-governamental (ONG) que 
trabalha com grupos sociais de 
altos índices de promiscuidade, 
como presidiários e prostitutas. 
O HIV é transmitido, muitas ve
zes, pelas companheiras dos dez 
mil detentos que cumprem pena 
nos presídios do Rio de Janeiro 
- as. esposas e amantes que, 
uma vez por semana, são recebi
das por eles nos parlatórios, pa
ra manter relações sexuais, e de 
volta às ruas nem sempre lhes 
são fiéis. 

O aumento dos casos da doen
ça nos presidi.os foi agravado 
nos últimos cinco anos, devido à 
falta de uma política de saude no 
sistema penitenciário ~ à carên
cia de instalações e recursos hu• 
manos. Já em 1988, a Coordena
ção de Saúde do Desipe, preocu
pada com o crescimento alar
mante da doença, submeteu 4 
mil presos (metade da população 
encarcerada da época) a dois tes
tes para detecção do HIV e des
cobriu que 11 % estavam conta
minados. Hoje, o Desipe acredita 
que o percentual tenha dobrado, 
atingindo 20% dos presos. Casos 
já comprovados chegam a 1.300. 

O professor Carlos Alberto 
Moraes de Sá, do Hospital Gaf
frée e Guinle, que há um ano e 
meio presta consultoria em Aids 
à Coordenação de Saúde do Desi
pe, acredita que o número de 
contaminados nas cadeias seja 
ainda maior. E que a tendência é 
de esse número crescer ainda 
mais. se não for ampliado ime
diatamente o ataque à doença. 

Um detento ganha o preservativo no Esmeraldino Bandeira, onde 22 presos morreram de Aids nos últimos 2 anos 

Para o coordenador do Noss, 
Sylvio de Oliveira, a maioria dos 
presos infectados pode espalhar 
a doença fora dos presídios: 

- A quase totalidade dos pre
sos que já entrevistamos nas di
versas unidades do Desipe não 
acredita na fidelidade da esposa 
ou da amante. Nenhum deles ga
rantiu como elas se comportam 
do lado de fora, alegando que 
não têm como exercer um con
trole sobre a vida sexual delas. 
Por isso, e para evitar a prolife
ração da Aids de dentro para fo
ra, passamos a investir cada vez 

mais na educação e na preven• 
ção da Aids e também de outras 
doenças transmitidas pelo ato 
sexual. Procuramos também dis· 
tribuir regularmente os preser
vativos doados pela Benfam, pe
lo Ministério da Saúde e pela Se
cretaria Estadual de Saúde. Em 
alguns casos, sugerimos que os 
presos entreguem camisinhas 
para suas companheiras, com a 
desculpa de que podem servir a 
outros parentes, como os filhos e 
irmãos que não estão ali. 

O Desipe não tem atualmente 
uma estatística sobre o número 

de pr,esos com Ai~s porque se
gue a recomendaçao da Orgaru
zação Mundial de Saúde (OMS), 
que condena a "testagem com
pulsória" (exames sanguíneos 
periódicos) em detentos. No ini
cio da década de 80, a maioria 
das mortes no interior das celas 
ocorria em função da violência, 
mas nos últimos cinco anos a 
maior parte das mortes deve-se à 
Aids. Só no Instituto Esmeraldi
no Bandeira, nos últimos 24 me
ses, do total de 27 mortes por 
doença, 22 foram decorrentes da 
Aids. 

'Projeto Teresa' 
distribui camisinhas 

No vocabulário dos detentos, 
"teresa" é uma corda de trapos e 
lençóis usada nas fugas. A partir 
desse nome, escolhido pelos pró
prios presidiários, um trabalho 
de prevenção da Aids passou a 
ser desenvolvido .pelo Núcleo de 
Orientação em Saúde Social 
(Noss), atingindo cerca de 6 mil 
dos 10 mil internos. O trabalho 
tem como principal finalidade a 
de conscientizar o encarcerado a 
adotar os cuidados essenciais pa
ra a redução dos casos de Aids e 
de outras doenças sexualmente 
transmissíveis. O Projeto Teresa 
tem como símbolo uma corda de 
camisinhas, para que "se possa 
escapar da transmissão da 
Aids", explica Paulo Longo, um 
dos coordenadores. 

Os voluntários que integram o 
projeto, em visitas periodicas 
sempre às segundas , terças e 
quartas-feiras , procuram passar 
informações sobre vias de trans
missão e formas de prevenção. 
Eles atuam na maioria dos 16 
presídios do estado, aconselhan
do os internos a usar preservati
vos e a mudar seus hábitos se
xuais. Lutam ainda para dimi
nuir o preconceito e a discrimi
nação em relação às pessoas in
fectadas pelo HIV, disseminando 

· o conceito de solidariedade. 
Sylvio de Oliveira, criador do 

projeto, explica que o começo 
desse trabalho, em outubro de 
91, foi bastante dificil: 

- No começo eles nem que
riam conversa mas nós sempre 
procuramos ganhar a confiança 
dos detentos até que eles passem 
a tomar a iniciativa de pedir 
orientação. Só ai são fornecidos 
os preservativos. 
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li - INTRODUÇP\O 

E,ste relatório é o resultado de LH11 ano de atividades da C0rn1panha 
contra a Impunidade, iniciativa do Movimento Nacional de Direitos 
Humanos (MNDH) cujo lançamento ocorreu em 19 de agosto de 1993. 
Neste ano de atividades, muitas Entidades da Sociedade Civil Orga
nizada somaram esforços no sentido de atacar este mal, a IMPUNIDA
DE, que é uma das principais causas da violincia que ~ssola o Pais. 
A Campanha fundamenta-se em tris açôes principais: 

1- Comiss~o Processante - Estuda os inquéritos e processos de al
guns dos crimes de maior repercussâo no Estado, com características 
de crime de mando, e que continuam insolúveis ou sem puniç~o. 
Neste relatório, estamo~ apresentando uma análise de cinco (5) ca
sos: 

Paulo Damiào Tristào Purinha, ocorrido em Linhares; 
Maria Nilce Magalhâes, em Vitória; 
Verino Sossai, em Montanha; 
Valdicio Barbosa dos Santos, o Léo, em Pedro Canário, e 
José Maria Feu Rosa, em !tabela, BA . 

Estào previstos vinte casos para serem analisados, entre eles o 
assassinato do Padre Gabriel Maire, o ambientalista Paulo Vinha e o 
sindicalista Francisco Ramos. 

2- Programa Banco de Dados (PBD) - a parti~ de janeiro de 1994, o 
MNDH está catalogando, através dos jornais de maior circulação, os 
dados sobre a violincia, em todos os Estados. No Espírito Santo os 
jornais pesquisados sào: A Tribuna e A Gazeta. Este Banco de Dados 
nos permite analisar o perfil da violência nos Estados e fazeres
tudos comparativos. 

3- Divulgação da Campanha - Esta açào busca tornar públicas as aná
lises, estudos e possíveis conclusôes da Comissào Processante e do 
Bc.~nco de Dados. ~ · 
Visa buscar o apoio da Sociedade Civil e de suas Entidades Organi
zadas bem como pressionar as Autoridades Públicas objetivando o fim 
da IMPUNIDtiDE . 

II - OB.JETIVOS 

1- Divulgaçào do primeiro relatório da Comissào Processante 

2- Divulgaç~o da análise comparativa dos dados catalogados nos tr@s 
primeiros meses de 1994, em alguns Estados. 

f 

3- Demonstraçào do perfil da violência, com base nos dados relati
vos ao Espirita Santo. 

4- A mobilizaçào par manter a Comissào de Processos Administrativos 
Especiais - CPAE. 

III - PRIMEIRO DOSSIE DA COMISSAO PROCESSANTE (EM ANEXO) 
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IV - ANALISE COMPARATIVA DOS DADOS SOBRE A VIOLENCIA 

O Banco de Dados catalogou dados sobre homic ídios nos Estados, 
t endo como fonte os jorna is de maio r circulaçlo. 
Estamos a presentando os dados iniciais dos tris primeiros ·meses de 
199 4: 

ESTADOS POPULAÇA□ TOTAL DE HOMICIDIOS! RELAÇA□ N□ MERO DE 
JAN + FEV + MAR/94 !HOMI CIDIOS/POPULAÇ~O 

----------'---------~--'--------------------'--------------------' 1 1 1 1 

R S 9.249.199: 86 1/107.548 HAB 
---------~--:-----------:--------------------:--------------------: 

PE 7 . 187 .35 5! 303 1 /23 .720 HAB 
---------- - :-----------: --------------------:--------------------: 

GD 4.098 . 513! 131 1/31.286 HAB 
-----------'-----------'--------------------'--------------------' 1 1 1 1 

PB 3 . 229 . 163! 129 1 /25.032 HAB 
-----------------------------------------------------------------: 

ES 2 .649 .747: 264 1 /10 . 036 HAB 
----------------------------------------------------------------- ' ' 

AM 2 .165.862 : 64 1/33.841 HAB 
-----------------------------------------------------------------' ' 

MG 15 . 941 . 939: 171 1/93.227 HAB 
-----------------------------------------------------------------: 

AC 428.006: 1/17 . 1120 HAB 
-------------------------------- ------------ - -------------- -------: 

A comparaç~ □ destes dados iniciais mostram que dentre os oito Esta
dos colocados, o Espírito Santo é o que apresenta o mais alto índi
ce de homicídios, um indicador mais do que suficiente para caracte
rizar a violência . O quadro mostra que o Espírito Santo é dez vezes 
mais violento que _o Rio Grande do Sul, nove vezes mais violento que 
Minas Gerais e três vezes mais violento que Goiás. 

ESTADO ' TOTAL DE HOMICIDIOS ! POPULAÇA □ : RELAÇA□ N□MERO DE : 
ABRIL/MA I O/JUNH0/94 HOMIC./PDPULAÇAO 

E S 211 2 . 649 . 747: 1/12.558 HAB 

R J 395 12.807.424! 1/32.424 HA B 

O quadro mostra que no período de abri l a junho/94, no Espirita 
Santo houve um homicídio po~ cada 12.558 habitantes enquan to no R~ 
de Janeiro, . houve um homicídio por cada 32.424 habitantes. Isto 
permite diz e r que o número d e homicídios no Esp. Santo foi propor
ciona lmente tr@s vezes maior. 

Há um a tend@ncia crescente do nómero de 
anos . Veja o quadro: 

homicídios nos óltimos 
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ANO : NUM. DE OCORRENCIAS 
:---------------------------------: 

1991 621 

1992 620 

1993 930 
·---------------------------------' ' ' 

1994 4.75 
:JAN A JUN : 
'----------·----------------------' ' ' ' 

Estes dados alarmantes ~ue colocam o Espírito Santo como o Estado 
mais violento do Pais ainda podem ser colocados sob suspeita se 
comparados com informaçâo da Policia Civil, datada de 16 de novem
bro de 1993. sobre o número de laudos cadavéricos expedidos pelo 
Instituto Médico Legal . 
Veja o quadro: 

ANO N□M.OCDRRENCIAS N□M. LAUDOS: N□MERO DE 
CADAV~RIC□S: HDMICIDI05 

------- :- ----------- -----:------------:--------------- --
1991 6 2 1 2.042 1.203 

·-------·-----------------'------------' -----------------' 1 1 1 1 1 

! 1 9 92 622 
Fonte: PM 

1 . 837 
Fonte: IML 

1.251 
Fonte: P.C./DML : 

'-- ----- '---------- --- ---- · --- ----- - ---'-----------------' 1 1 1 1 1 

Estes dados foram fornecidas por f ontes oficiais e é e s tranho. por 
exemplo, que em 1991, tendo sid o emitidos 2.042 laudos cadavéricos, 
foram registrados apenas 621 ocorrências. Isto poderia ser apenas 
um jogo de núme ros, mas o que está em questào sâo vidas humanas. 
Fontes da própria Policia Civil se contradizem quando fornecem in
formaçDes . Em oficio datado de 16 de novembro de 1993, a Policia 
Civil informa que o número de laudos cadavéricos expedidos em 1991 
foi de 2.042 (dois mil e qua r enta e dois) e em 1992, foi 1.837 (mil 
oitoce ntos trinta e sete). Em outro oficio datado de 24 de maio de 
1994, a informaçào é de que foram expedidos 1.864 em 1991 e 1 . 834 
em 1 99 2 . Como é possível a mesma fonte fornecer números tào discre
pantes ? 

V - DEMONSTRAÇAO DO PERFIL DOS HOMICIDIOS NO ESPIRITO SANTO I 

V.1 - DO LUGAR DOS HOMICIDIOS 
A Grande Vitória é o centro da violincia. Dos 264 homicídios 

registrados de janeiro a março/94, 213 ocorreram na Grande Vitória, 
correspondendo a 80,68 % 

] 
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---- - ----------------------------------
Município Vítimas 

:-------------:---------------:------------: 
CARIACICA 63 = 25 ,101/. 69 

-------------:---------------:------------: 
VITóRIA 49 = 19 ,52 1/. 52 

:-------------:---------------:------------: 
SER l:;:A 47 = 18,731/. 50 

:-------------:---------------:------------: 
VILA VELHA 45 = 17,93% 47 

: : -----------:------------: 
VIANA 0 9 = 3, !:,9% 09 

: - : 

Em Cariacica aconteceram 63 homicídios, correspondendo a 25% do to
tal, send o o Município mais vio l ento do Estado . 

V? - ARMAS USADAS NOS HOMICIDIDS 
Dos 26 4 homicídios. 145 

Veja o q1_1 adro : 
foram cometidos com armas de 

TIPO DE ARMh OCORRENCIAS 
----------------- :-----------------

: Arma de fogo 185 
:----------------------------------- : 

Faca 
-----------------:----------------- ; 

: Arma br-anca 09 
'----------------- ' -----------------' ' ' ' 

Inst . asf i:-:iantE• 04 
-----------------· -----------------· , 

Foice 02 
-----------------:-----------------

Machado 02 
-----------------:-----------------

V. 3 - CARACTERISTICAS DAS VITIMAS : 

IDADE VITIMAS COR 

00 A 1 7 ?-1i\lDS 21 7 , 95i: BF-ANCA 

185 70, 83i: PARDO 

AC I i'•iA DE 50 20 7, 581/. t-lORENA 

l\i f'íO CCl NSTh 36 1::, 64% NEGRr'.'i 

fogo. 

02 f 

01 

09 

06 

NAO CONSTA 246 
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-----------------------------------
SEXO F'ERCEI\ITUP,L 

-----------------------------------
MASCULINO 235 89, 02i: 

-----------------------------------
FEMININO 27 10, 231/. 

02 0,76i: 

Podemos constatar que a maioria das vitimas está entre a população 
ativa: 70% estâo entre 18 e 49 anos. 
~ preocupante, também, termos 21 homici d ios de menores em trfs me
ses. Um homicidio, cuja vitima está entre O e 17 anos, é praticado 
a cada dois dias e meio . 

V. 4 - PARTICIPAÇRO DE POLICIAIS 
Um dos fatos mais preocupantes nos dados colhidos é o alto 

indice de participaçâo de policiais nos homicidios. Veja o quadro: 

Participaç~o de poli4 Fonte: 
ciais nos homicidios 1 

Jan a Marí94 :\ 

A Gazeta/A Tribunal Fontes Oficiais 

06 r; 7 
.,::._ ._.:, 

De acordo com fontes Oficiais, nos tr€s primeiros meses de 94, por 
23 vezes, policiais estiveram envolvidos em homicidios. Isto nos 
permite dizer que · a cada quatro dias, um homicidio ocorre com a 
participaçâo de policiais . 

Outro fator preocupante é a contradição entre os dados colhidos nos 
jornais A Gazeta e A Tribuna e as fontes oficiais, quando se refere 
à participaç~o de policiais. Isto nos leva a dois questionamentos: 
Ou a policia omite informaçbes para a Imprensa ou a Imprensa omite 
inforrnaçôes para a sociedade. Qualquer das duas explicaçbes é com
prometf.~do,-c:,. 

V.5 - HOMICIDIOS COM PARTICIPAÇRO DE GRUPOS 
Consideramos homicidios praticados por grupos aqueles que ti

veram participaç~o de 02 ou mais elementos . Veja o quadro: 
f 

----------~-----------------------------------------(---------------
homi c id i os praticados l Fonte:A Gazeta/A Tribuna Fontes Oficiais 

por grupos 
jan a mar/ 9 4 ; 40 51 

----------------------~------------------------- - --------------

Novamente há contradiç~o entre as inforrnaç~es. Segundo as fontes 
Oficiais, dos 264 homicidios cometidos de jan. a mar/94 51 tiveram 
a participaç~o de grupos- Isto representa 1/5 ou 20% ,do total dos 
homicidios. 

5 
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O crime praticado por grupo, Es 
- ' por sua maioria, planejado. 

V.6 - HOMICIDIOS COM AUTORIA DESCONHECIDA 
Na maioria dos homicídios os criminosos nâo 

dos. Veja o quadro 
sao identifica-

--------------------------1---------------Homiciciios com autoria Fonte: A Gazeta] Fontes Oficiais 
desconhecida A Tribuna 

jan a mar/94 · 180 161 
--------- --- -------------------------------------------------

A maioria dos homicidio~ praticados por grupos aparecem, principal
mente nas fontes oficiais, como nao identificados . 

VI - COMISSAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESPECIAIS - CPAE 

A CPAE foi constituida por ato do Poder Executivo para inves
tigar o EXTERMINIO DE MENORES, composta por policiais civis, mili
tares e representantes do Ministério Público, a açâo da Comissâo 
apontou 15 policiais militares como suspeitos da execuçao do Menor 
Jean Alves da Cunha. Através da investigaçâo de outros crimes, 
constatou o envolvimento de diversos integrantes de urna in stituiçào 
paramilitar denominada Scuderie Detetive Le Coq. Em funçâo destas 
evidências, a Comissào passou a investigar a Scuderie, sua relaçâo 
com crimes, tráfico de drogas, contravençào e roubo de veículos . A 
partir destas investigaçôes, o governo do Estado, através o Secre
tário de Segurança Pública, começou a desestabilizar a Comissão. 
Inicialmente tirou os recursos materiais como sala, telefon e e vei
culas. E os recursos humanos, como policiais civis, militares e es
crivâs. Em seguida transferiu o Delegado da Policia Civil Francisco 
Badenes, para Sâo Gabriel da Palha, retirando-o da Comissào . O De
legado Badenes fgi . ameaçado de morte e sofreu todo tipo de perse
guiçào. 

A açao das Entidades envolvidas na Campanha contra a Impunida
de, foi no sentido de garantir o funcionamento da Comissão, uma vez 
que ela vinha cumprindo sua funçâo de investigar . 

A Liminar concedida através de uma Ação Popular, 
membros das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos, 

impetrada por 
obrigou o Po-

der Executivo cancelar a transterância do Delegado Badenes e re
constituir a Comissâo com todos os recursos que inicialmente dispu
nha. 

O nào cumprimento dessa decisao judicial 
menta Nacional de Direitos Humanos, articulado 

fez com que o Movi
com Entidades da So-

ciedade Civil e com Membros da Comissào levasse a situaçào do Espi? 
rito Santo aa conhecimento das Autoridades Federais, em funçào dis
to, o Ministério da Justiça determinou que a Policia Federal pas
sasse a investigar as atividades da Scuderie Le Coq, principalmente 
por causa da ligação de seus membros com os crimes organizados pre
liminarmente pela Comissâo Processante. 

Em 17 de agasto, Ato Governador Albuino extinguiu a Comissâo 
de Processos Administrativos Especiais. 

A decisào Judicial que determinou a reconstituiçào da Comissão 
se baseou na moralidade pública. Nâ□ há, portanto, embasamento le
gal para tal ato administrativo e do ponto de vista politico, este 
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c::1 to coloc:a o C:ioveirnc:~dor nL1111ê~ inc::omocla posiça:o de suspeito de estar 
comprometiclo c:orn a impunidade e com a fal tê., de aç~o dos órgg-{os de 
seguranc_:ê.,. 

A bL,s c:c, da moralidade exige 
vestigaç~o imparcial da Sc:uderie 
como a n~tomada da.s investigações 

VII - CCJl\lCLUSnlJ 

a manutenç~o da Comissào e a in
Le Coq pela Policia Federal, bem 
dos crimes dados como insolúveis. 

E:stE~ p1·· imeiro ar,o de atividadE' de::~ Campanhcãt Contra a ImpLmida
de e tr~s meses de pesquisa do Banco de Dados que o Espirita Santo 
possui niveis de violfn~ia sem paralelo no Pais. O fato destes ni
veis se apresentarem de forma crescente associado à constataç~o de 
que o Espirita Santo é o Estado mais violento do Pais, pois gera 
uma situaça:o que deve tirar o sono dos cidad~os e deveria fazer o 
Governo colocar a questâo da Impunidade e da Viol~ncia como priori
dade das Politicas Públicas. 

Ao contrário de ser colocado como prioridade, o que constata
mos. através da análise preliminar da Comissào Processante, é uma 
equivoca e comprometedora conduçâo dos inquéritos e processos, com 
sucessivas substituiçôes de delegados, determinaçDes nào cumpridas, 
entre outras. Também a falta de controle interno das ag~ncias do 
sistema é evidente, produzindo dados incompativeis, como no caso do 
n0mero de homicidios versus número de laudos cadavéricos expedidos 
pelu It·il_. 

Outro fato constatado e preocupante se refere a distorção das 
informaçôes que chegam ao público quando dizem respeito a crimes ou 
açôes nos quais policiais civis e militares estejam envolvidos. 

Merece destaque tr~s constataçdes: 
1 P, recorri,ncia da s.ituaçào em que pessOê:tS envolvidas cc,n, cr·i-

mes pertencem aos quadros da Scuderie Le Coq, 
~ - Há sensíveis -obstáculos ao procedimento e conclus~o positiva 

das investigaçôes, quando vers am sobre situaçbes em que os envolvi
dos são 11,ernbros cicãt ~; cuc:ler· ii;~ Le Coq, 

~ - Há uma estreita vinculaçào da Scuderie Le Coq e o Aparelho de 
Segurança e Justiça, configurado pela tiliaçâo à esta Entidade de 
Delegados, Policiais Militares e Civis, escrivães , Jui2es, Promoto
res e Oficiais da PM. 

O alinhamento destas constataçbes nos leva a colocar sob sus
peiç~o a imparcialidade do Aparelho Estatal em investigar e punir 
o s culpados por crimes e a exigir das Autoridades Federais 1nves~1-
gaçbes para determinar a verdadeira dimensào do comprometimento en
tre o Aparelho Estatal e a Scuderie Le Coq. 

Podemos afirmar que a aça:o da Comissào de Processos Adminis
trativos Especiais foi fundamental para trazer à luz da sociedade 6 
papel desempenhado pela Scuderie Le Coq, fato, por certo, motivador 
de deliberada insist~ncia do Poder Executivo em desestrutura-la, 
enfrentando e desrespeitando decisào do Poder Judiciário. 

A conjunçâ□ de todos estes fatores comprova a ineficiência do 
Sistema de Justiça e S egurança Pública de exercer o controle dos 
niveis de viol?ncia em nosso Estado. 
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I - INTRODUCAO 

CAMPANHA CONTRA A IMPUNIDADE 

Este trabalho é mais um passo das entidades da sociedade civil 
organizada, na iniciativa do Movimento Nacional de Direitos Huma
nos, que deflagrou nos Espirita Santo, a CAMPANHA CONTRA A IMPU-
NIDADE E A VIOLENCIA. 

N•o foi por acaso que o Espirita Santo foi escolhido. 

De acordo com estatisticas e dados preliminares que estamos cata
logando, o Espirit□ Santo é hoje, proporcionalmente à sua popula
~~o, o Estado mais violênto do pais. A existência de consórcios 
criminosos, grupos de exterminios de crian;as e adolescentes e 
pistoleiros infiltrados nos quadros das policias civil e militar 
s~o fatos põblic□s para a sociedade capixaba. 

Diante de tal realidade, foi constituida uma COMISSAO PROCESSAN
TE, encarregada de analisa e fazer um estudo comparativo entre os 
vários crimes encomendados que aconteceram nos õltimos anos, e 
que tiveram repercus~o internacional, como o do Ambientalista 
Paulo Vinha e do Padre Francês Gabriel Maire. 

Neste relatbrio preliminar, estamos apresentando o resultado da 
anàlise de cinco inquéritos, que apuram os assassinatos de: 
01 PAULO DAMIAD TRISTA□, O PURINHA, ~corrido em Linhares. 
02 MARIA NILCE MAGALHf?.ES, em Vitória. 
03 VERINO SOSSAI, em Montanha. 
04 VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS, O LEO, em Pedro Canério- ES. 
05 JOSE MARIA FEU ROSA, em Itabela-BA. 

Este trabalho n~o se esgota com este DOSSIE. 
ser~o anàlisados e ~~o cessará o nosso esfor;o 
aL\toridades públ iéas responsáveis pot- apu,-ar e 

Outros Inquéritos 
em importunar as 
punir os culpados. 

II - OBJETIVO: 

Este Dossiê visa estabelecer, com base em estudos, uma 
entre cinco crimes ocorridos no Espirita Santo nos □ ltimos 
bem como tornar público a estrutura e as organizai;:bes que 
com que estes crimes con tinuem insolúveis □LI sem puniç~o. 

relai;:~o 
anos, 
fazem 

I 
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III - ANALISE DOS INOUERITOS 

III.1- VITIMA: PURINHA 

Paulo Dami~o Tristão, o "Purinha", foi assassinado no dia 19 de 
junho de 1989, na avenida Garrastazu M~dice, bairro Interlagos, 
Linhares-Es, com vàrios tiros de arma de fogo, por volta das 
20:00 horas. Purinha era tesoureiro do partido dos Trabalhadores, 
tendo sido candidato a Vereador na última eleii;'ào. No periodo do 
assassinato fazia panfletagem contra a UDR. 

FATOS MARCANTES: 

- Depoimento das testemunhas apontam os ex-PM Rubens Banhos Pe
reira e Elpidio Mota Coelho como sendo os executores, e a parti
cipa,:ão do Vereador João Pedro da Silva, o "João Bigode", Verea
dor em Linhares, e do pistoleiro Jos~ Sasso. 
- Indicias da participaç~o de Jair Grassi, primo da Deputada 
Ethevalda Grassi de Menezes (esposa de Nider Barbosa de Menezes), 
na trama do crime. 
- Delegado da Policia Civil comunica que o Inquérito se encontra 
sem os proj~teis retirados do corpo d~ vitima. Hà indicies de que 
os proj~teis foram extraviados e trocados. D laudo dos projéteis 
que v~o a e x ame de microcomparaç'ào balistica afirma que n~o foram 
propelidos pela mesma arma que vitimou Maria Nilce e verino Sos
sai. 
- Inqu~rito é remetido i Policia Fede r al. Assume o Delegado Ivan 
Rosa Marques. Em seu Relatbr io afirma que quem executou Purinha 
foi Rubens Banhos Pereira e Elpldio Coelho. O Delegado Federal dá 
por encerrada sua participa~ão, retornando o Inquérito para a Po
licia ci v il. 
- Indicias da participaç~o, no ciime de Pedro Raimundo, vulgo Pe
drinho do tàx i, motorista de tà x i em Linhares, e João Calixto, o 
Jo~o Cabiludo, "Agente de Seguran~a" da Pi-efeitura de Linhares. 
- Juntado ao Inquérito c ó pia do Decretos 113/89 e 114/89, ambos 
de janeiro de 1989, nomeando Elpidio Mota Coelho e João Cali x to 
da Rocha para e xercer cargo de "Agente de Seguran~a". 
- O Prefeito era Luiz Candido Dur~o grande fazendeiro, suspeito 
de mandante de v~rios crimes na regi~o. 
- Juiz de Dire ito defere requerimento do Minist~rio Póblico para 
que sejam ouv idos Santo Poltroniere, fazendeiro, Luiz Dur~o, Pre
feito, Nozinho Corrêa, Vice-Pi-efeito e Jurandir Caldai-a (vulgo 
Nen~n Caldara), membro da UDR - Linhares, prováveis mandantes do / 
crime. 
- O sub Delegado à ~poca do crime, Edvaldo Barbosa dos Santos, 
suspeito de envolvimento, aparece envolvido como executor no cri
me de mando ocorrido em maio de 1994 em Machacalis, leste de Mi
nas Gerais, quando foi assassinado o fazendeiro Alfredo Pereira 
de Carvalho, o Babà, a mando do próp r io pai da vitima, Amadeu Jo
sé Mai-tins. 
- Este Inqu~rito foi presidido por cerca de dez Delegados, entre 
eles o Delegado Julio Cesar de Oliveira, acusado de pertencer ao 
crime organizado no Espirita Santo. 

q 
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III.2- VITIMA: MARIA NILCE 

Maria Nilce dos Santos Magalh~es, jornalista, proprietária do JO
RNAL DA CIDADE, foi perseguida e assassinada por dois pistolei
ros, na Rua aleixo Neto, na Praia do Canto, Vitória ES, a 300 me
tros da sua residénc;ia, quandc. estava em compania d; ~ua filha, 
em meio a um grande movimento de pessoas na rua. 

FATOS MARCANTES: 

- Inquérito foi instaurado na Policia Civil e transferido poste
riormente para a Policia Federal, onde assumiu o Delegado Pedro 

Luiz Ben,ianger. 
- Na investigac;:~o da morte de Maria Nilce foi apreendida em poder 
de Willian Patelini, a arma que vitimou o sindicalista Valdicio 
Barbosa dos Santos, que pertencia ao policial civil Romualdo Eus-
táquio da Luz Faria, o Japonês. 
- Os suspeitos da e xecu~~o s~o Carlos Matos, vulgo Carlinhos Pas-
tor), o pistoleiro José Sasso e o Sargento PM Cesar Narciso da 

Silva. 
- Os mandantes fo r mavam consórcio liderado por José Alayr Andre-

atta. 
- Envolvido de forma direta o pistoleiro Gilberto Cabelo Seco 
Gilberto Mar~al da Rocha), o piloto Marcos Egidio Costa, o Mar
quinhos e o Sr. Eliaquim, da empresa Aerotàxi Capi x aba, Romualdo 
Eustàquio da Luz faria ( o Japonês), Charles Roberto Lisboa (Po
licial Civil) e Clàudio Antonio Guerra, Delegado da Policia Ci-

vil. 
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III.3- VITIMA:VERINO SOSSAI 

Verino Sossai foi assassinado em 19 de julho de 1989, por volta 
de 08:00 horas, na Rua Setembrino Pelissari. em Montanha-ES, pró
ximo à sua residéncia, tendo sido atingido ~entro do carr~, um 
volkswagem, com vàrios tiros, por dois elementos que fugiram num 
volkswagem branco sem placa, dirigido por um terceiro elemento, 
tendo ainda um monza de cor escura dando cobertura ao ato crimi
noso. O crime teve como testumunha ocular o Sr. Alcendino Quares
ma de Oliveira, conhecido como "m~o branca". 

FATOS MARCANTES: 

- A testemunha Santa Fernandes de Oliveira, reconhece Carlos Ma
tos, pistoleiro conhecido como Carlinhos Pastor, como sendo um 
dos elementos que estavam no volkswagem branco sem placas, usado 
no crime. 
- A testemunha Alcendino Quaresma de Oliveira (vulgo "m~o bran 
ca"), reconhece o ex-PM Rubens Banhos Pereira como um dos elemen
tos que disparavam contra Verino. 
- Laudo do exame de Microcompara~~o balistica afirma- que um dos 
proj~teis retirado do corpo de Verino foi propelido pela mesma 
arma que vitimou a colunista social Maria Nilce Magalh~es. 
- A testemunha Nilo Picoli reconhece Rubens banhos Pereira e El
pidio Mota Coelho como sendo os dois elementos que estavam no 
volkswagem branco sem placa, visto em Pinheiros no dia do crime, 
juntamente com o monza escuro, também sem placas. 
- A policia Federal apreendeu a arma Taurus, calibre 38, SPL, 
n0me~o de série 1.984.576, usada no assassinato de Ma r ia Nilce e 
Verino Sossai, conforme laudo. A referida arma estava em poder de 
José Luis Bergamini e pertencia a José Sasso. O Delegado Federal 
envia tais informaç~es para o Inquérito que apura a morte de Ve-
rino. . 
- D Delegado Jorge Paulo Mey er que preside o Inquérito afirma não 
haver düvida do envolvimento do crime organizado na morte de Ma
ria Nilce. Tal afirmativa se aplica ao crime contra Verino, uma 
vez que foi usada a mesma arma. O Delegado requer remessa dos Au
tos á Policia Federal para prosseguimento das investiga<;;:ões . 
O Delegado~ destituido do inquerito pelo Secretário de Seguran~a 
P0blica e é nomeado o Delegado Luiz Fernando Faustini. 
- A testemunha Osmar Capucho a firma ter comprado a arma Taurus 
calibre 38 n~ de s~rie 1.984.576, e a entrega a José Luis Berga
mini para vender. 
- José Sasso informa que a declara<;:~□ por ele prestada anterior 
mente no Inqu~rito foi tomada no apartamento do Delegado da Poli- f 

eia Civil, Clàudio Antonio Guerra e nâ:o na no cat-tório da Delega
cia. 
- José sasso, denunciado pelo Ministério P0blico como um dos ele
mentos que praticavam o crime, morre por envenenamento. 

S~o dec retadas as prisees preventivas de Rubens Banhos Pereira 
e Elpidio Mota Coelho. 
- Juiz de Di reito determina que os acusados sejam submetidos a 
julgamen t o pelo Tribunal Popular do Juri. 

Jll 
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III.4- VITIMA: VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS - "LEO" 

Valdicio Barbosa dos Santos, o "Leo", foi assassinado no dia 12 
de setembro de 1989, por volta das 08:00 horas. em Floresta do 
Sul, Municipio de Pedro Canàrio, com três disp~ros de calibre 12 
a bordo de sLta motocicleta Honda FS-010-ES, que caiu sobre suas 
pernas, quando tombou sem vida. Léo era diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e coordenador das Comunidades Eclesiais de 
Base da Igreja Catolica em Pedro Canário. Foi candidato a Verea
dor pelo Partido dos Trabalhadores nas últimas eleic;bes. Foram 
recolhidos no local do crime os três cartuchos calibr~ 12 dispa
rados. 

FATOS MARCANTES: 

- V~rias testemunhas acusam o Dr. Galena Tinoco de Rezende, mé-
dico residt!nte em Pedro Canário e Fazendeiro da região, como sen
do o mandante. Dr. Galena~ concunhado do Fazendeiro J6se Macha
do, morto num conflito de terra em Pedro Canàrio. 
- Dr. Galena contt-atou o pistoleiro "Zé Capeta" para 
fazenda. juntamente com alguns policiais militares. O 
e apont~do por vária~ testemunhas como executor. 

11 vigiat-" a 
pistoleiro 

- Delegado de Policia Federal Pedro Luiz Berwanger, que 1nves~1-
gava a morte da colunista Maria Nilce, encaminha arma apreendida 
com a seguintes caracteristicas: espingarda, calibre 12, cano 
serrado, marca BOIT□, sem numera~3o legivel, em poder de William 
Paterline, em busca realizadas em 26.10.89, em seu escritbrio á 
Rua Jos~ Sette, Km 12 - Cariacica - ES (FRIMACAL). 
- William Paterlini afirma que a arma lhe foi dada por Romualdo 
Eustêquio da Luz Faria, vulgo Japonês, Policial Civil, e que foi 
por ele confirmado 
- Laudo do Departa,inento de Criminalistica da Policia Civil afirma 
que os cartuchos recolhidos prbximos ao corpo de Léo foram percu
tidos pela espingarda apreendida. 
- Diagrama;~□ de fita cassete demonstra a ligai~º entre Romualdo 
Eustáquio da Luz, D Japonês, Dr. Fet-r,ando, Dr-. Coimbra, Dr. Alda
no, Dr-. Carlos Batista de Freitas e Dr. William Paterline . 
- Delegado Jorge Paulo Meyer é afastado do caso. 
- O Juiz de Direito Marco Aurélio de Araójo Ramos decreta a pri-
s~o preventiva do policial civil Romualdo Eustáquio da Luz Faria 
e do pistoleiro José Mc,nteiro Barros Filho (vulgo "Zé Capeta"), 
em 26 de outubro de 1992. 
- O pistoleiro Juarez Ferreira dos Santos confessou em Minas Ge
rais a execu~~o de doze pessoas em Minas e pelo menos duas no Es
pirita Santo. Que foi convidado pelo também pistoleiro Gilberto 
Cabelo Seco pára par-ticipat- da e;-:ecu1;:ão de F1-ancisco Domingos Ra
mos em Pancas, Verino Sossai em Montanha, Leo, em Pedro Canàrio e 
Maria Nilce em Vitbria. Juarez foi preso em Belo Horizonte e teve 
sua fuga facilitada. 
- William Peterline afirma que além de ser amigo dos policiais 
Romualdo Eust~quio da Luz Faria (Japonês), Paulo Cesar Gomes da 
Silva (Cicatriz), "Kalu", Pedro Suzana, também faz parte da Scu
derie Le Cocq. Em seu segundo depoimento esteve presente o Dr. 
Maria Rodr-igues de Freitas, presidente da Scuderie Le Cocq. Afir
ma ainda que conhece Charles Roberto Lisboa e o delegado Cla~dio 
Antonio Guerra da Scuderie Le Cocq. 

f 
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lII.5- VITIMAS: JOSE MARIA FEU ROSA E ITAGILDO COELHO DE SOUZA 

Jos~ Maria Feu Rosa, Prefeito da Serra - ES e Itagildo Coelho de 
Souza, motorista, foram assassinados no dia 08 de junho de 1990, 
por volta das 16:30 horas, na Estrada de Oaraiva, municipio de 
itabela, a quinze quilometras da Fazenda Agro Pastoril Fortaleza, 
por quatro pistoleiros, tendo recebido vàrios tiros de revolver, 
pistola e escopeta. 

EATOS MARCANTES: 

- O Delegado Jackson Silva, da Policia da Bahia, na Carta Preca
tbria n2 002/90, indentifica as autorias materiais do crime como 
sendo: Ademir Ferreira dos Santos, soldado PM-ES, Valdeci Ferrei
ra Apelpheler, sargento da PM-ES, Arena Benevides, soldado PM-ES 
(todos lotados na 2~ CIA de Linhares), os ex-PMS Artêmio da Silva 
e Elpidio Mota Coelho. 
- Tiveram pris~o preventiva decretada pelo juiz da Comarca de 
Porto Seguro. 
- Aponta os suspeitos de autoria intelectual do crime: Adalto 
Martinelli, vice - prefeita da Serra-ES, Zenilde Martinelli, es
posa de Adalto Martinelli. 
- Aponta Jo~o Pedro da Silva, conhecido como "Jo~o Bigode'', como 
o intermediador entre os autores intelectuais e os autores mate
riais. 
- Foram pressas na Comarca de Porto Seguro o Sargento Valdeci 
Ferreira apelpheler, o soldado Arena Benevides e o soldado Adernar 
Ferreira dos Santos. 
- Os três fugiram do Quartel do 13~ Batalh~o de Policia Militar 
no noite de 08 para 09.08.90. 
- O Inquérito Policial Militar n~o apontou culpados pela fuga . 

j3 
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IV - CONCLUSf\O 

01 - DOS AUTORES INTELECTUAIS DOS CRIMES: 

Nos crimes cometidos contra lideran~as rurais (Verino Sossai, 
Valdlcio Barbosa dos Santos (Léo) e Paulo Dami~o Trist~o (Puri
nha), fica evidenciado o consbrcio de fazendeiros ligados a UDR, 
como Luiz Dur~o, Nozinho Correa e Neném Caldara, de Linhares, Ga
lena Tinoco Rezende, Willian Fioroti e Aline de Castro Machado, 
de Pedro Can~rio, na autoria intelectual dos crimes. 
Nos crimes urbanos, Maria Nilce e o Prefeito Feu Rosa, hà distin
tamente, em cada crime, um consbrcio de interessados. Quando ana
lisamos outros casos como o do assassinato de Paulo Vinha, do 
Padre Gabriel Maire e do contraventor Jonathas Bulamarques, esta 
constata~~□ se fortalece. 

02 - DOS INTERMEDIADORES: 

Nesta fase dos crimes aparece uma espécie de gargalo por onde 
passa todos os contatos. E um grupos de pessoas que aparece em 
todos os crimes: Jos~ Sasso, pistoleiro, Jo~o Pedro da Silva, o 
"João Bigode", 'vereador de Linhares, Juarez Ferreira dos Santos, 
pistoleiro, Carlos Batista de Freitas, Advogado Criminalista, 
Gilbet-to Mar-;:al da Rocha, o "Gilber;to Cabelo Seco", pistoleiro, 
Romualdo Eustàquio da Luz Faria, o Japonês, Policial Civil, Cláu
dio Antonio Guerra, Delegado da Policia Civil. 

Este grupos tem a tarefa de não permitir liga~bes entre os man
dante e os executores, de forma que mesmo que o executar denuncie 
a trama, n~o hà provas materiais que incriminem os mandantes. 
Quando estes intermediàrios se tornan um risco para os mandantes, 
são eliminados. José Sasso morreu, vitima de envenEnamento, em 18 
de setembro de 1992. Carlos Batista de Freitas desapareceu em 
1993 e seu corpo até hoje n~o foi encontrado. "J □~o Bigode" foi 
assassinado a tiros em Linhares em 1993 . 

03 - DOS AUTORES MATERIAIS DO CRIME (EXECUTORES): 

Aos executores é dada a tarefa de "fazer o serv i~□••, ficando evi
denciado que em muitos crimes eles n~o tem contato direto com os 
mandantes. 
Há os casos ~m que a contrata~~º é feita diretamente com os 
cutores como nos crimes com a participa~=□ de José Sasso, 
Ferreira dos Santos e Zé Capeta. 

e;-:e
Juarez 

Os quadros das Policias Civil e Militar tem sido prodigiosos em 
dar à sociedade pistoleiros. Somente nos 5 casos analisados temos 
09 Policiais Militares (Rubens Banhos Pereira, Elpidio, Mota Coe
lho, Ces~r Narciso da Silva, Adernar Ferreira da Silva, Arena ~e
nevides, Valdecir Pereira Apelpheler e Artemio da Silva, Major 
Luiz Paterlini e Capit~o Jones) e 06 Policiais Civis (Romualdo 
Eustàquio da Luz Fat-ia (Japonês), Charles Roberto Li<:.boa, Claudio 
Antonio Guerra. Edivaldo Barbosa dos Santos, Paulo Cesar Gomes da 
Silva, o Cicat~iz, e Luiz Cláudio de Andrad~ Batista, o Kalu). 

J~ 
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A maioria destes executores es~~o associados num consórcio, que 
se chama SCUDERIE DETETIVE LE COCO. 
QL1ase todos sgjo membros desta ORGANIZAÇ~O CRIMINOSA, qLte no Espi
rita Santo possui caracterlsticas paramilitares e de policia pa
ralela, e disp~e dos melhores e mais renomados advogados crimina
listas. Tem em seus quadros, Empres~rios. Promotores, Contraven
tores, Vereadores e Deputados. Suspeita-~e que o prb~rio Secretá
rio de Seguran~a Pública, Nicio Brasil Lacorte, fa<;a parte de 
seus quadros. 

04 - DA BASE DE SUSTENTAÇí?.O DO CRIME ORGANIZADO: 

Na an~lise detalhada de cada fato dos Inquéritos, fica cristalina 
a conivência de vàrios Delegados, Chefes de Policia, Secretários 
de SegLtrarq;:a, Promotores e Jui zes, para que as apura<;'bes n~o se
jam concluidas. 
O CRIME ORGANIZADO tem sua base de sustentai;ào em todos os Pode
res: 
No Executivo: Secretàrios, Comandantes e Oficiais da PM, Delega-
dos e membros da Policia Civil. 
No Legislativo: O Deputado Jos~ Carlos Gratz, contraventor do jo
go de bicho~ acusado de ser o mandante da morte do também con
traventor Jonathas Bulamarques. O Deputado Cabo Camata, ex-poli
cial expulso dos quadros da PM, afirma da Tribuna da Assembléia 
Legislativa que j~ e1iminou vàrios bandidos, o que lev~ a suspei
tar -qL1e ele foi membro do Esquadr'à<o da Morte, insti tuii;;i,.O asso
ciada à Scuderie Le Cocq. O silêncio quase absoluto em relação 
aos crimes com caracteristicas de encomenda ou exterminio é o 
maior comprometimento do Legislativo com a impunidade. Afinal são 
os Deputados investidos de privil~gios como a imunidade parlamen
tar, e x atamente para denunc i ar. 
No Judiciário: A ai;ão, principalmente, dos Juízes,~ fundamental 
para pressionar as , -apura~l:ies. Ao contrário disso, ngio há, nos 
despachos, esta preocupa~ão. Os . Inquéritos analisados mostram 
uma participa~ão muito aquém da sua capacidade. Questionar se tal 
fato~ doloso se tor na tarefa dificil, em face do corporativismo 
que cerca o Judi c iário . 

Na Sociedade Civil: a sustenta~~□ está principalmente em trés or
ganizac;.l:ies: a UDR (Unilo Democràtica Ruralista), a Scude r ie Dete
tive Le Cocq e a máfia do jogo do bicho, que camufla o tráfico de 
drogas e o roubo de carros. 
A participação de empres~rios ~marcante.O crime 
empresa de transporte a~reo, a Aerotà x i Capixaba, 
a fuga dos executores. 

conta com uma 
que proporciona 

Esta é a estrGtura do CRIME ORGANIZADO no Espirita Santo. De to
dos os suspeitos ou indiciados aqui citados, nenhum est~ preso. 
Nem mandante, nem executor. A maioria dos Delegados e Comandantes 
que contribuiram para impedir o avan~o das apuraçbes est~o hoje 
na c~pul a das Policias Civil e Militar. 
Esta situac;.~·o não e >: istir-ia se os Poderes Públicos, principal-men
te o Executivo e o Judiciário, tivessem compromisso com ·o fim da 
impunidade. Há uma conivência criminosa das autoridades. E o ci
dad~o, que sustenta com gordos salàrios, Juizes, Promotor es, De
putados, Secretários e Governadores, està farto e indignado. A 
IMPUNIDADE E UMA DAS CAUSAS MAIS PROFUNDAS DA VIOLENCIA. 

f 



QUJ\DRO COMPJ\Rl\TIVO DOS CRH!ES l\NALISADOS . , . 

VÍTH!AS SUSPEITOS COMO MANDANTES - SUSPEITOS COM EXECUTORES ENVOLVIDOS . 
1- PAULO DAMIÃO TRISTÃO JAIR GAASSI . JOSt: SASSO j JOÃO PEDRO DA SILVA· 

( vulgo "PURINHA") · LUIZ CÂNDIDO DURÃO - ELP1DIO·MOTA COELHO PEDRINHO DO TAXI 
ASSASSINADO EH 19.06.89 NOZINHO COR.F.EIA JOÃO CALIXTO SAriTO POLTRONIERI 

NENEM CALDARA .RUBENS BANHOS PEREIRA EDIVALDO BARBOSA DOS SANTG: 

2- MARIA NILCE MAGALHÃES JOSt ALAYR ANDREATTA \; · CA.RLINHO::i PASTOR (RILBERTO CA.BELO SEÇCJ 
ASSASSINADA EM 05.07.89 JOSt: SASSO 

SILVA j 
ROMUALDO EUSTÃQUib DA LUZ 

Ct:SAR NARCISO DA 't:HARLES ROBERTO LISBOA . . . ~CLÁUDIO ANTO~:IO GUC::RRA . . /Ml\ornc:: rr:fnro rnsTA 
3- VERINO SOSSAI 
ASSASSINADO El'. 19.07.89 FAZENDEIROS DA, UDR JOS~ SASS_O ALINE DE CASTRO HACHADJ 

EL~lDIO MOTA COELHO iILBERTG CAEEL0 S2CO 
RUBENS BANHOS PEREIRA · Ct:SAR NARCISO DA SILVA 
CARt:, --.: 1'\-HOS PASTOR 

.JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS 
4- VALDÍCIO BARHCSA DOS GALENO TINOCO DE RESENDE ZÊ CAPETA GILBERTO CABELO SECO 

SANTOS ( Lt:O) ·WILIAM FIOROTE JROMUALDO EUSTÁQUIO DA LUZ WILIAM PATERLINE ,. 

ASSASSINADO EM 12.09.89 ANTONIO CARLOS BARCELOS , Ct:SAR NARCISO DA SILVA L'CHARLES .ROBERTO LI~BOA 
.JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS 

5- JOSt: l·!ARIA FEU ROSA ADALTO t-11\RTINELLI / ADEMAR FERREIRA DA SILVA JOÃO PEDRO DA SILV.l. 
ASSASSINADO tM 08.06.90 ZENILDE MARTINELLI ARENO BENEVIDES CARLOS BATIST.A DE FREITAS 

PEDRO CEOLIN VALDECIR P. APELPHELER RUBENS BANHOS PEREIRA 
ALBERTO CEOLIN . 'ELPÍDIO MOTA COELHO ALCINO JOS~ COSi•tE 
ANTÔNIO LOURENÇO ROLDI ARTÊMIO bA SILVA MJ PM LUIZ PATERLINE 

FAZE~DEIROS: Luiz Cândic.o Durão, Nozinho Correia, Nenem Caldara, Galena Tinoco fe Rezende, Wiliarn Fiorote 
Antônio Carlos Barcelos, Pedro Ceolin e Alberto Ceolin. 

POLICIAIS CIVIS: Romualdo Eustáquio da Luz Faria, Charles Roberto Lisboa· e Cláudio Antônio Guerra. 

POLICIAIS MILITARES: ElDidio Mota Coelho, Rubens Banhos Pereira, Cé~ar Narciso rta Silva, Adernar Ferreira 
da Silva, Arena Benevides, Valdecir Pereira A~elpheler,e Artêrnio da Silva. 

PISTOLEIROS: José Sasso, Juarez Ferreira do s Santos, Zé Capeta, Carlinhos Pastor, João Pedro da Silva. 

.. 
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J- I I\'TRC'Til:ÇÃCl : 

O pre sen t e r elatór io tem o pro pósito de apresentar e dis 

cutir alguns dados da pesquisa em de sen volvimen to, realizada pelo 

Trogr&--na J=lanc o de Dados do E. ~ . (F.B"D/ES ). Tal p:c ograrr.a é uma das a t i 

vi da r'! e s d o r ovimento nacion al de Di r ei tos Hillllano s (11".:iTDH )em pa:-·ce:tia 

com o Cent r o r:e Defes8. c'l o s nire i t o s Human os da Se r r a (CDDP./~ ). 

A metodo lofi.a ut ili zada nessa p~squi s a , con sis te e~ : 

1 . ""oma,· como for: te ~e rei:Qu i i:a do i s ,"o ynai s de c i r c1' lação e s ia'.'lual • 

São e ] e f.' : " A f'' ""S".' t " e " 11_ " T: T'3l :::1lc " 

2 . Coleta:-· nessas f on t es, ôa '~os r ef ,:· entes ao pe~ f i l re ~aJ -~a oc oTTêr.; 

e i a e rj a s fontes . Quan t o as -,,-{tmas e o s acu saaos , iorr.arr.o s alfl.' IT.a s C§ 

te c-or i as nor.i i n a i s corro i nstru.men t o de co l eta e de análise. 

3 . C:n:, zar os dados _das vÍtin:as , dos a c1;.sad os. e da oc or rên ci a :i: :i.2·a ang 

l i sar e c omp r eender melhor o fen ÔiLeno da c rimi n alidade '"º E . S • 

TI- 0E,TT::T JY08 : 

- So ciali zar os da~ os coleta do s e anali sados n os rr.eses c'l e 28..:} eiro a 

ma r ç·o de 1994 . f 

- Subsj r'! i 8.: o rela"! Óri o da Cam panh a r.on t 0 0 a a I mrv'.l i r'! a de cor:. rJad oE c,·ue 

fn, -'1a,y.en terr o S ' 1J ni s cur so . 

A so c i e~2~ e b 1as ile i ra e , err. pa rti c~ J~T a d o E. ~. , ~ ~o E~ 

r o:;-·t a.n: mais o s a ltos n í ve i s de c r ime , c on t r a a v i ca , oc or r i dos a t '. al-
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:11nmte. 

As págin:1s dos jornais não dão conta da crônica do crime 

que se ~-epete a cada momento do nosso cotidiano. As imarens da 'l .. \' ex 

ploram e vendem o crime como mercadoria de feira livre. 

A criminalidade e a orca,ização de grupos de extennÍnios 

ganham fama e espelham a violência e o me do a todos os cidadãos, es

pecificamente, aqueles cidadãos que não tem alternativas, senão viv~ 

• rerr. n"l.S pe:riferias , nas favelas, n'1.s :r:raç2.s, entre outros locais q_ue 

abriram a população retirante . 

Alé:c: dj sso, não se pode esquecr-:r o en,;0lvimen " o ae poli

ciais civis e ~jJ i ~ares c oG o c r ime. ~al e~volvirren"o Te a Jirr~nia o 

0 crir.e; orca.n.izado, se~ndo en", revis-ta, da ,•uíza Ilenize 

FToEsard, conce dir':a ao :or:1al II A ºGAZATA 11 , do dia 1C/ C7/94 ,f. C2 
11 oEtenta ur:a es , rutura hie:;.'arç_uiz2.da , que ne ce Es i ta ser a flrinj sira-

. da ro: U.Tia f a ch3.d:1 aparentemente lÍci ta, busci'1do a f::'.'oxi.m idade cob. 

as licler::inç3.s rolÍtic" :c eF. todos os níveis da 2.d.I:: inistr2.ção , alén:: 

dcs in tec,antr,s dos segrn.E:·ntos sociais rr.ais cul t os e favoreci rl os e, 

ainca , r: c:t estru.tur-a daqueles que t -?.riam a fvnçifo de guardiões da 

lei: o i::.:r,a e lho policial, c orr, o que conseguem a lavar e.r:: de imensas r 

::riquez:::.s deriv::-:r_.,.s d-:,s :prátic~.s ilÍcit3.s ( ••• ) 11 

rTeÊSG. exiens3. teia do rmmao do crime OT'f"a'1izado II rata -

se fO::' encorr.en rJa, se,ia e:rr red1,tos ou feudos do crime, se,ia a f::'"'e t ex-
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· t 0 ae el~.rrdnar i ·· fornantes , s eja para ocultar crimes a".lteriores ", 

con forme pal2.vras ao r r omotor Antônio r.arlos :!3i scaia, en entrevi s

ta cor.ced i aa ao 11 <-'OT:'.:'~AI :X' :!r.\SJI II p. 11, ao à. ia 31/C'7/94. 

!'iP.ni e ner se perYerso .I:'undo do crime. cab e-nof" rer[1Jr..;. 

tgT: ch e~aw os à sj t uação lj r ite ~o m1,"ndo do cri~e? 

A resq_visa nos forneceu dados, pe rrr.~ ~ i :•c'Jo- nos c;ra~ ifi- , 

ca r o re : fil aa crimi nali dade n o E .S .. N c:vai s r e.sr.ar.os a de sc ~·e

v c r: • 
::Jas 251 o c orrênci2.s Te[i.strada[ no reYf odo de º jB.Béíro 

a rr~1ço , 22 , e1 s~o atrjbu{aqs ~ aç i o de mais de dois ac~s~dos . 11r 

":ltribl:ioas a açe.o ·e fYü.IOE , Con::: i deraYJào que ma.is -1 e e.ois ac1-" r a -

~os ca· a cte : iz2r. l1!T. fJ·c:ro, te::---i2JT.os o 1:, rcen tl)al de 33~ dos cri -

r,es :v 'lticaros , ros~·t vem.er:. te , rele. ação de gru:ros consti tv.Ído s ou 

eYentl., ?.J.r,ente , rela ação de [TUpos organizados. 

2 (' r ~CPC-/~rc, 
• • ,__ : . l ' '. .._, • 

;er:~ do os dadoi:: ao TBD/E:::. ele ta"le i ro a rarço re 1994 

o c n:-rer,;tr. 2E4 ho:r- j-cÍdos . ""os aci.:sados ror esi::es t0micÍdios, ~4'.' 

nê:o forar ir.entific?.dos; sorrente 35'.f são iden iifj cad os, e 11~ e.cr

s ~ ·o f" e,- rrvpo . =:: s 2es c.::,.c.os nos revelan: o :parco dese:r.:r,e c:. r.o da rol:Í 

e ia civil ~~ iden tifação d os criminosos e , con seq~e~ temen e, ~a 

aç·ão de ,:'leram ciá- l os à ~ust i ça . Esta , r or sua vez , n ão aci onada 

'' nê'.0 c cn segue tr3.baJJ1ar sen: a concorrência 3. contento de alg-a"ls 

Óre-3. o E est2.tais c orr el?.tos 11 (1crocsa'-d li ·e-•·,.,. r,,... -,,-,cI.,. 
.L' - "-J 1.....- ' t.. . • 1.- ,._,,1.._ .!.) . ~,.i..... .!... li 7 qo4 ' ,- _.,..,, J 

f 

A r eE: ~1 -~ s a , rr ostra , ainda, q_ ue das 264 vÍtim·0 s ' 4 e. l ~ J_IO 
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encor.tram- se na faixa etária , eni re 22 e 35 ~1os; 18 . g~ com j~aae e2 

tre Jr e 49 anos; 11 .?f entre 18 a 21 anoF; 7 - 5~ acjma de 5 anos; 
6 . 8;' cocn i · aae e~ire 12 e 17 1110s e l.14;' aié 11 a'los .• ~e scrr,,.rrr:oF o 

:percentual d'3.s v{iir.- , s en i re 1? e 49 anos, ", ereeos - c.Pr;'. Es ,e per

centva.J assu.-rr.a esr,ec i al i · r,o:rtância, r,oi s :reveJ a <c_u e .:J eu a fc,j:x:a eiéÍ 

ria encontra- se , co~ maior intensidade, os efei:os da faJia de er.pr~ 

go, i:rovocados :pela est rt1;ra do rr:ode l o de desenvol v i L'lento econômico 

do paí s. 

As vÍtim.'ls cor: i ·~ade de C a 21 anos soL'l2.Ill o pêrcentual 

• 13 . 7'f.., Em núnv- :. os absolutos ter:'os 52 vítimas, nessa faixa et:Í~•ia, 

UI:'.! uni V F. ·, so de 264 homicídios . 

A c oE..ra:'."·açao cestes ,:'!2.dos acima , revelar.: qi;e den-; r e . os 

esi,.,dos -'..oF " c.os corro Teferêr.. cia, o "S . S . é o que arYese:, ta C' :cais al

io {r: 0.j:::e é'e yjolên cia contra a vida . To:!emos infe ~ir 2ir3.vés '3c'° ª-ª 
dos qre o"'=:.;". é rez vezes r.,ais violento que o ~.f.., e n oYe i.- ezes :rr.g_ 

is yjoJe~to c;p;.e j'ir~as C'e ~ais . 

AJ. éI'." ~e,ses dados ,oh· e acl1san.os , ocorrências e -=i.r- , {ij 

rr. , s , '.;. rcsc_:1:j2a r: 02 r '· :rni;e afi :nra r que o E . S . é u.rr doi:- ei:- '3.do, rajs 

. oJe.r..~o::. 4
0 ra:i's, ~enão aqveJe c:ue oc-vra a rrin c ira Josicão em norri 

., -'1 . 
CJ • •. J OC , : e corrr,:::.1aro con: ou ~ros er-t o.d o[' do p a íi:: (cf . re2aJÓrj o da 

I ,,_ cr--,..,T T· c-1:'r • \ , v _ , ,._, _f\.. • 

C's de. -oi:: , aqui ap:reseniados , aci-·escidos da descrição do 

coni e:-: -'.,o da criD.i:::i alida'.:'!e, nos revela que : 

1 . '.;s vÍti:r.:s s dos homicídios ocorridos no E. S., eIT. Sl' a rr:aioria ?C.8% 

terr. ir!':de en t r e lé' e 49 anos. Essa maioria i n dica c_:ue tal faixa de 

idefle :rorleTia estar .:1 0 mere ci.d o de tr:J.balho , rror..uzi:-:co àivis3.s r 2.ra 

o f"'Js e , 1:? .7~ :1tinfe cria11ç11s e jo,·ens r'le O a 21 a'!os . 
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2. (' r,erfil profiss i: ion al das vÍtim:1.s origina-se de profissões m3.r

ginaliz"'das no JL - rcado de 1 Yabalho e/ou considerados como mão de 

ob :· a barata. 

3. 0 Índice de homicídios do E.S. f:e conpa.rado aoe. eE~adoF que -torg 

mos como refe: rência (cf. tabela do relatório da Campanha Contra a 

ImpU!li dade) é o mais violento na esfera de homicídios • 

• 



t10VIMKNTO NACIONAL .1.!F. D'-. · 1 · ili) · .•, . '\ 

SECRETARIA NACIONAL DE it'ORMJI.ÇJ.\O 

RESGATE HISTORICO DO MNDH 198~/1992 

REGIONAL SUL II - CAXIAS DO SUL - RS 

MNDH - ALGUNS ELEMENTOS HISTORICOS 1re2 .'1.''h~ 

( estudo Pl'<" l i.r~i n'lr·' 

Tex~0 produzido por: Aé.'UBti.nhü ifaL.z•.:.·.:.t1, ,J!,nice Pedro:1, 
João Ric~rdo Dor~Glles, Joel Jea~s 
Velho, Loé Mrreira, Marina Formclo 
e Roque G1'ezzioti n - 1394 

,, 

~ obs: Eet~ estudo preliminar é resultado de inveetigaça0 
efetivada numa só fonte -:ie pe1;1quisa: Ofl relatórios 
dos Encontros Nacionais de 1982, 1983, 1984, 1986, 
1888, 1990 e 1992. Outras fontes poeaibilitar~o a 
coleta de outros dados e novae anãlises hiatórl
cae. 
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: • P.. :guns elementos históricos dos Direi to 2. 

no Brasi: 

:.:.Direitos Individuai~ 
:.~.Direitos Sociais 
:.3.Direitos dos Povos 

2.Alguns 9lementos do caminho percorrido peL~ 
MNDH, 1982/1992, através dos encontros .• a .• 

r,ais. 

2.1.Petrópolis/RJ - 1982 
2.~.Tabuão da Serra/SP - 1983 
2.3.Vitória/ES - 1984 
2.4.0linda/PE - 1986 
2. 5. Gc•iània/GO - 1988 . 
: . '3. Ve.rgem Grande Paul is•.:.a/SP - 1990 
~- 7.B!'":1.Silia/DF - 1992 

'.- 3. A :.s;un~õ.s constatações ger-ai s 

t3.A::'2XO 
A~exo 1 - Tabela. 1 - ~ata~ e locajs de= e~:~~ 

tros Nacion&is 

• 

• 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DIREI'fOS H.U~ArlOS - -~soo 
VIII ENCONTRO NACIONAL - ~LVAOOR - i3A 

1 - ALGUNS ELEMENTOS HIS'reRICOS OOS DIRKITOS HUMANOS NO 

, . 
.:, 

BRASIL , "-,, 

A J.ut.a ClúS Dir·ei t~6 Humanos, no Brasil, !'L~Q 

c :imecou com o Movimento Nacional de Direitos Humanos (Ml'·l:)H). 
Ela é anterio1·. Quéindo os indios não acei tavam 1 ?JEir 
~ecravizadoe pelos colonizadores... quando os · . n~~ros 
escravos se 0rgani~avam p~ra defender a liberdad~ ... ~u•nd~ 
•=·-=- trabalhadore::; c ,::. nseguiram o direito a salário i: a jo1·nada 
je trabalho ... todos estavam 6onquistando direitos humanos. 
M~Ê, essP. nom~ nã0 era dado a luta ou a conquista . 

que 
A hiaté,ria 

assine.larr, a 
c -.:.n..:-ei te. 

dos Direftos Humanos 
progressiva extensão 

apresenta etapas 
do conte~do d~ 

A origem na História é do século XVII. ~m qu~ se 
fo?"mularam r•rincipios e reivindicações, que .:,on~-ti:.ue,:n as 
rEtizes do conceito de Direitos Humanos. E,-:.: :688 

~Inglaterra; !776 Estados Unidos; 1769 -. Fran~a ..• A 
Dt->c la!"aÇ~o t_:ni ver~:al dos Direi tos Humanos é de 1346. No 
Brasil, mesmo tendo assinado a carta da ONU, a quest~ô foi 
t.0!'nada uma lu~<1 i:•c,lítica a partir da d..i.taduru. d .e 186~. ;.. 
;).;c. !' t. ir dest.&. :l ':l.t.o. t~111ci~, tr&.}:>alhado com 01:.: dir·eitc1s 
i r. -:l i ,. i à\têd e., .:;.',C,C: i-:1 j f', e . dos povos. 

1.1.DI~ITOS DK LIBERDADE - DIREITOS INDIVIDUAIS 
(Liberdades Civis e Direitos Politicoe) 
DIREITOS DK PRIMEIRA GERACAo 

No Brasil começ0u-se a falar e escrever sobre a 
luta pelos direitos ~umanos a partir da Ditadura Militar de 
1964 . Este foi 0 pri~eiro momento formal da luta: a defesa 
d0s presos, exilad~s. torturados e desaparecidos politicos. 
As Comie-sôes de Justiça e Paz, a Ordem dos Advoga.doe, a 
Associação Brasileira de Imprensa - ABI - iniciarem a luta 
f-:-rmal. Depois, surgiram os C.D.H., nücleos ou comissões de 
Direitos Humano.s. As Igrejas foram as instituições de onde 
mais saíram militantes e a cedência de infra-estrutura para 
a organiz.acão da luta dos Direitos Humanos, nesse periodo, 

Até a d~,;'.ada de 1980 a defesa dos Direitos Humanos 
,:-entrou-se nos ct:.reit.os individuais. Istb deve-se ao fato da 
profunda viol&ncia que o Esta~o exercia sobre oe lideree 
~-:-l.iticos, religiosos, educadores... Havia necee.sidade · d~ 
d~f~nder os dir~itos sociais, mas era urgente defender os 

,,.,,." . 



.:1,.l i v :.dua;?. 
' 
l ,.?.. DIREITOS SOCIAIS - DIREITOS SOCIAIS 

(Econômicos, Sociais e Culturais) 
DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇAQ 

.:-.. ;a!'":~?·· ·::e 197:, na rnediàa e!':\ •.:i.uc: f.: .,e.,'.::.,.; 
o:1t.e!'tU!'a p ,-li~:,:•é. :ortalecida pela luta da Ani~•vlé'- e ·· ... ".,l'i, 

2. ::...E•i de ::,e2·...;rê.i·,ç2, '.lacior,õ.l, e c-c,m a conquista Já .'-.'.:.2' .:, 

a0.3 _,,~?'esos e -:-:-:L.'l.àos ~m 1979. f ,:i i send0 :cr-~ ª·"' • . .. ... 
~ r1i='r1:.::é1Çd.(.1 C-? :..l~ó. dos rnovimentos so:·iais. N':'s~e 3':'slur,~• ' 
~··-= !' ió(ic, da 1 u ;,.õ. e•::: ct ir·,:;, 1 tü e: mõi e. rei v ind i cõdo:c f · .. :'êl.IT• .i/ 
:i~re associRçb:, :rgani~ação e expressão e j~fes6 ~~e 
~--r•e.3c5 conn.1!~S •~~:~ t:'Jerõ.:n t ransf1:;r:àos sobre ~~ ae r. 1 •• :- 1· r_.~.; •~~ 

~0s ?resos p~!itic02. 

At~ 1320 e· inimi g ·:, númerc, i..lill dos I•ireitd,. Huna.;.:-.( -~. 
-:-1··,:-. :. :::s~ãd.C. :l~) i:.-e-!"'~;:;u:-c-~~-.... ó doe. Direitos Indi 'T.1.id'~~is . N=$t.d 
~itua;ao a :uta tinha e, inimigo definido, instrumer~~f ~ 
~e2anismos p0:itico.3 p~ra a ação de ~ontraposiçào. 

Ap~s ~880 encontra-se outra ~0n~r~~~ça. 
:.:.f:·.:.f1cativ~. :--,ü mt::dida em qu-2 cresceu · ,=, espaç-::, i::..:l:•.,:·,· 
re2ceu a vioi~n~ia, ~ descmpreg0, 0 êxodo rural f0r;Q~ ~ ~ 
tl'bani=acào acelerada . ioi provocando 0 inchaço dae gran~eP 
~1dadas ind~s~riais, tendo como resultadc e srandE 
favei i2açã~ e~ fome. 

., 

Af:.' . .í'.::':Liticas sociais foram rediscu1-1aas ;.-· .. 
:f:.'-ado neo :iber5l quer a privatização do~ servi~oe e ~ 
~cncentraçi:.c :ia t:>cc,c,:--mia. Destaca-se, por exemple,. a m\1d..,n,;:e 
·lc:. r-c.:.itica Rg1-~colét. l st.o ê, pé.ssa de uma agro-indústria •ja 

..:··.: !:· :=-· _ 2: t r:.:: :~:. ~:·:.... !' r1 ·.i.r.:é ó.gro- :.nd·) st ri a de e:-:por t.áçã-:,. Ass :..n1 .. 
. •::• ;:e-;_uê'n'-' "' "·' :nJ· .. _,3, :'r~gorifico.3, agricultore,s . . · f .: lram 
:· :11ir.do e .:1 ~grc-indúf:.'.tria foi atrelada à economia mundial. 
~través da s0.:.sa da Chicag o . 

, .. 
1 .::, ;;1o de:c econômico e. social de exclue,ão ..-,:·.:i z.e-rid-:-· 

• 

:>r,õlecido e a violação aoe. Jireitos sociais 1:' ·:· i · se
~~e~tG~nd0. Este momento parece ~er sido um demarcado, ia 
:1ue ~-= g,0 ~ ,:,.,. !~..!..i...;:. d"' f'ave ~~e, ;,rcr,,u: si Jnadi:. 

_i: . .;::-:1 i.ndt,s tr .:al .i:. aç?.o que vai se modernizandc• e awneii ·andc • 
. _.2, ,;,x ..:-1 ui dos :10 campo e na área urbana. 

'1.3. DIREITOS 00S POVOS - DIREITOS 00S EMPOBRECIOOS 
(Direito ao Desenvolvimento) 
DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇAO 

A impieme ntaçào de um mesmo ::1ode lc· de 
:l-:,,:3 . .,.:,,·oh·i:r,e:1:-:, pa!'a a América Latina foi sentido ao .1.ongo 
.::,:, r1 ·:st0rL:1 :1a ,:•rát.ica do l1NDH. Em 1984, o encontro de 
\ ' ~ t -=- ~- :..a a ,_-~nnwva a mesma rE:alidade Latino-Americ.;ana e 
>.>vt'.:i'::.':\Vét 1:: diGcue:sao de um nc,vo i:,rojeto de sociedade. A 
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.. · 

Ji~icia externa ~oi 0~jeto de aprofundamento j~~ 
:3ui:,se:quent,e;:;, beni ,-, ,:,mo o no::cese.idede ,Je r•o:::ti:·.-.-., 

... :. :·.: - .. 
. ... .. ' . . ' - ..:. 

r-,;,ises para a defesa dos I1iri::itc,s Humanos. 

Segundo F. Sorondo, em seu livro ··e~ ~ ~:L - ~ _ 
Hl:man:·E atravée da História" e o doçumentv da :)tll.!. A,':3'.:::..,. 
:ap . :r, de lo. de j~lho de 1955, sustenta: 

"Todos os direitos 9evem ser . de:sen'H,lvid.:.,a é

~r~teiidos. Na õ.Uséncia de direitos econômicos, sc-clais 
:ult~rais. os direitos civis e politicos correm~ perig~ •~e 

, .3er-=-m puramente nominais; na ausência dos direi tos e:.•; :..s ,;
,r•.:-•l í t i.:-os, os direi tos econômicos, sociais e c1Jl :.·,;ré! i.s :-.~
\ :,c.,Jer :.am ser garantidos por mui to tempo... p. 20 

" Os direitos civis e políticos são asnr&nti-,,.;; ,:iv 
individuo "frent~· ao Estado, o qual assume e pape! j~ 
~~ 0 te:cr e ~antenedor da vigência desses direitcE; ~or ~~~rc 
~ado. oa direi~oe sociais, econômicos e culturais exigem de 
~stad0 uma intervenção, uma politica concreta para dispor de 
meic-s que tc-rnem efet.ivos esses _direitoe".p.20 

Os povos dispõem de meios para tornar eie~iv0~ ~~ 
,.\:r-=~:,.:.s -ie segunda geração??? 

Diante desta questão e pela caracteristica ja 

•2ec.r':'i:a-relação ent.re as nações surge o · direit:: ó<'."· 

.:ie:=<envolvimento, "de cuja realização se deriva, c::,rr: efeit.v, 
~ r~~paito ~ maioria dos demais direitos e ~iberdad~ dos 
;·: ·:,:,.e· · . (Art. 33 do àocurnento de San Marino). Esses dir~:.r.os 
s~c: ~ direito à existência dos povos, à ·livre dispos1çic 
ics recursos naturais próprios, o direito ao patrim6nic 
~6~ ~r~: c omum da humanidade; a autodeti::rminação, à paz e à 
.0 ·,,:-1,·.1?'!:lr~ça, à -:-ducação, à informaçá.0 e à comunicóÇb.O, a um 
:11-?.:.,:--a.mbiente sã.e• e ecologicamente equilibrado. 

II - ALGUNS ELEMENTOS DO CAMINHO PERCORRIDO· PELO MNDH 

A c0njuntur·a em l.9a2 foi marcada pela receszã.o':' 
~es~ mprego, a criae da divida externa, bem como a 
~oJi~icaçã0 do ~uadro e!eitoral. Ao mesmo tempo ocorr~u a 
orga~izac&o e articu~acão das lutas em movjmentoa, 
f~derações, .:-entrais. associações nacionais ... 

2.1. PIITROPOLIS/RJ - 1982 

t neita ccnjuntura que surge o MNDH, em 1982, 
re~u::aJ0 da articulação de entidades reunidas no I Encontro 
~;,:1 ,::.:..::~al à,;; Dit•eitos Humanos, em Petrópolis/RJ. Nesta 
.~c~s~so. o ~!NDDH discutiu seu compromisso teolósico. n~ma 
r-·-=~·"-'r--='.:-tiva 1:1.·umenica e priorizou as questees conjunturais 
j~ vicléncia p0l~ c ial, a reforma agrãria, a quest!o urbana e 
a &je~ã,:, à :ampanha da Fraternidade em torno da queetào da 
:..c ·.:.:-é-. :~0 e os r:ireitos P.umanos. As moções políticas de 



!'":'púJi :• i o ran1 -:t,- r•::icv r. -.:: i:•rt::vioF-:nc· iú.ri ú '= b.C ;~e: -:: t ~ ,_ ... -..:~ · 
r:· t, Doutrina d&. 3egt:.r'.i.n;·'.:l t-:,,,:,~,:•n-31. 

A criação do Serviço àe In:°)r-rnação :,õ.·::ic·r.;J~ ::'.i:; 

:.l -

. 200rdenado por Petrópolis/RJ , a d1visã0 d0 ?Qi~ -
te~ionaiB e a decisão de realiz&r ,:, II ~nc0ntr0 ~~== . ~: 
f,)ram ,:1:.3 1nt?di ,:ias orga!)iz':\t.ives re:'?'v~:1r,es nt::'.:3'"~ - , -.-- .. 
·~a,:; ional.. Estas d':'c isões int.ernaE' !'or·él.m 1mp0rt.ar; -.,-..: .:·,:,nK 
:·:• rma :i<: li::var em :::rentE: as questc,e:: .::c,njunt.urai~· ; .,-:· : . ; · '.:\:i'. 

i,:-r ior i ::àcias para é. l u .:.õ d0.s =·ire i to 2, i-ii.lmar,os. 

2.2. TABOAO DA SKRRA/SP - 1983 

A conjuntura de 
~aracteristicas fundamentai~ 
7:ssibilidade de jiá:~g0 
r·:.-,:,gressi st2.s. 

1982, 
de 1982. 
palitice 

contin1..;o'-' 
Ace:1tuou-.;;e 

- - ... -- - .,. 

;.-~!""t _ _ · _~ 

Neste an0. _ J.J. Ehcontro ~~acional, rE::a::..:.:: .;;.d: ,;-1· 

·:· =. t,ot;.o d=' Serra/ SP, õ.profi.lndou alguma e-, ques-c,ôes conj un :.·,1rc:. _ ... • 
: ~ternas e QULrae inter~as ao MNDDE. As gues:.5es e~ter~~~ 
·--=-~evant.es fc-!'am a Violência, a igreja dentro do muno.e. '-... 
··½~italista e a Fé e a Igreja. A anãlise te0:j~i:6 · 
~~umênica caracteri3ou a questão Fé e Igreja. As ~~eette~ 
i:-:t.ernas priorizadas foram as linhas gerais: trabalho. -:erra 
~ repressão e o fortalecimen-c,o, manutenção e multip:lca~ã0 
dos Hoviment.os Populares e a criação de 8 regiomüs nr:- !"INrtJ}i . 
A~ moções de rep~dio foram em relaç~o a politica salarial , ~ 
!'ecessão cr iaàa pelo governo federal, .:• t.ratament0 daci,:, r.•E- i . 
Mi nistério da Saõci~ ~a ~uestão dos ha~se~iano~ e a :or:~ra 

2.3. VIT.9RIA/ES - 1984 

Em 19S4 a conjuncura naci0n&l ainda caract2riza~~ 
20 pelo 3ube~?reg0 se acentuõ.nào, violência ideoló~ica ios 
:~.~S. o..;:r·ave.!"'õ.m-se a:::~ que stões soe iõ.is: rnorõ.dia, sau·J.e. 
":;,(~·L:-:·a ç~.c . . ~ ecologiõ. ;-az.sou a e-.~r ·.1::Ja guest.ão rel~-...,.:1nte.. • 
lem ~~me, a semelhança Je vis~c da realidade Lat:uc 
Americ am1. 

Nessa conjuntura, os movimentos populares. 
~indicais, partidários e instituições de diferentes naturez~ 
junt.&m-se na Campanha das "Diretas Já!" Esta campanha 
,::,:;,.t. imulou a organização dos movimentos sociais e deu um 
5mpulso a ~ssas organizações. · O MNDDH aprofundou, co 
Encontro Naci6nal de 1984, realizado em Vitória/ES, a 
,;;uesUlo da e; d.ll;..'la:1.ia e a relação entre os CDHE e ;:;s no·✓c~• 
desafios d0s direit0s sociais nesse mode::.o de 
desenv0 l v im~1to e a necessidade de Grganizar o MNDDH, para 
fortalecer essa :uta política. Uma ~r0va dessa at~rt~ra 
r,01 i t ir:•é. const 3. n-:· ;:.,r ,:,gre.ma do 3c. Enc:c•n tl'O Naciona2., ;;.•ois a 



• 

• 

r~alidade social e nao as experiências internas sa~ a :0n1c~ 
~·•·,litica do evento. Ae prioridades das ações concent.r·-""v~ ... -c.r;, 
na ,iuestão da violência, da terra, trabal,ho e cidb.dó.nio. 

Nesse Encontro Nacional de Direitos Humano$. o 
prcgrama estabeleceu com clareza a necessidade de •:iiscut j,.. :, 

modelo brasileiro e os direitos humanos. Trabalhar cem os 
!:_tire11tos soçiais econõmicoe e ç]lJturaie exige avaliar e 
~tuar na direcAo de um modelo de deseovolv1meoto. A passagem 
de luta dos direitos políticos, individuais ~a:·~ ¼0s 
~,:-letivos é um avanço na luta pelos Direitos Hum&nc,::;. , .. ,.,:.:: 
exlse que se lute por um projeto de sociedade eolidári~. 

Uma grande contradição do desenvolviment0 
~e0liberal ê que ele garante os direitos poli~i00~ 
individuais, mas nega ã população que exclue de ~ode.~~~ 
-.:e.senvol vime.nto os direi tos econômicos, sociais e- <:-e:: :.•,:·l:\:.ã' 
E~-ta "ºotradicão do mede 1 o de desenvolvimento L-.~ 
determinante da ampliação do legue de área de atue~ão gue oa 
rDHe paeearam a trabalhar. após 1979. Ieto que dizPr que ae 
~eceseidades · sociais, decorrentes do modelo de 
jesenv0lvimento, têm redimensionado o rumo dae l~ta~ J~~ 
r1 !. re. i to~ humanos, -:iesea época. "'---

/4.4. OLINDA/PE - 1986 

Em 19B6, a conjuntura começou a esboçar ,.lm gr-and,:, 
,1,-v iment0 poli t icC' ocupado pelo Movimento Pnó-Partic ilPé.C~o 

~opular na Constituinte e eleições doe conetituinted. Os 
·::DHe envolveram-se de Norte a Sul e de ·Leste a Oe:;.';'é' nr, 
Psforçc da educação. · informação e sistematizaç&~ Je 
fr 0 ros:as para a Carta Constituinte ... Este ~ovim~~iu 
~racterizou-se pelas emen~as populares propostas e ~ela 

no'bili.:ação setorial na defesa das mesmae, a fim de g,ue 
"'":.ssem incl,Jiàas na nova Coni:;tít.11ição. Ne:::te é.fr_. a 
:onjuntura global 0ontinuava caracterizada peloe ~rob:ama~ 
Je crescimento de mercado informal de trabalho, da ~orça dc,e 
MCZ na formação da consciência política, das =~ncentra~ões 
.rbanas e a m!serabilizacio ·da vida, da ea~de, da educaçãc, . 
-,. moradia. pois as políticas sociais estavam Sêndc, 

\ ~e~~ndárias em relação à divida externa e ao déficit púb:1~0 
'. ntel'lh-.. 

.., 

0 Encontro Nacional, deste ano, em Jlinda,'PE, 
.:=senvclveu discussões e tomou decisões fundamentalmentF.- em 
:-.:i1·n•:• da questão da Constituinte, ao lado da violência e da 
·uta pela terra rural e urbana. As discussões e decisõee, 
neste encontro, foram muito marcadas pelas questões 
~struturai8 e or~anizativas internas. Foi marcant~ a 
"1Jlp:iaçao de autonomia do MNDDH para tentar levar em frente. 
de forme unificada. a luta doe Direitos Humanos. A decisãv 
.la nãc legal izaç&,:- do Movimento, mas a aprova,;:ã.o de uma 
"1.arta de Frincipi0e " foi . um dado positivo na tentantiva de 
~anter a unidade e autonomia, através de principio~. 

·•· ,( : 



2. 5. GOIANIA/GO ·- 1988 

A 6ociedade brasileira permaneceu molil\~adb ~~ 

1987 na tentativa d~ garantir o ingresso d~ suae propo~tae 
para a Consti tuiçao, que foi promulgad·a em 1988. (1~ &V<1,1~os 
sociais desta Consti tuiçÊÍ.o concetra.m-ae err. Ji r~!. toe:; 
politicoe e e~onórnicoe para os trabalhadores, criança} ' e 
ve lho6. a mu ::.h>:!r· e os empobrecidos. 

A crise econômica, deste ano, caracteriz·:rn·-se: re:lc· 
~rescimento do déficit público e da divida externb, & 

~~~~ssão, 0 desemprego e a violência passaram a ser neste 
~~ntexto. um acontecimento do cotidiano, naa sfande~ 
~oncentrações urbanas. 

Em 1968, ) Movimento Nacional em seu 5o. ~~c~~tr0. 
,eali::adc, o::m ::,ç,iánia :Go, discµtiu e deciàiu ques:.õe::i ,a:m 
i·c:: laç&o ;,. articulação interna e externa. Internamente, ;:,ur& • 
consolidar a estrutur& e a organização, decidiu cr~ar ~ 
Conselho Nacional d0 HNDDE, a Secretaria Executiva Nacional. 
eleita no pr~prio Enc0ntro, a ser sediada em Braei:i&, ~ür~ 
onde aeria ~ransferido o Serviço de Informaçã~ Je 
Petrõpolis/RJ. Decidiu-se, também, pela formaliza;~~ de 
MNDDH atrav~s da "Sociedade de Apoio aos Dil'eitoe Ht~Lu,.n,;,r;· · . 
A t~m,~ica abordada em torno da necessidade• j~ =rj&r um 
Banco de [1adoa sob1'e a Viol?,ncia, de instituir , 1:r: p?:'O:J!' ·ima 
de form~ç&o e comunicaão para capacitar os· quadros n~ :~ta 
dos Dil·té'itc•::, Humanos, bem como trabalhar a vic:~11c:iã nél. 
;:•e !"Sf'RCt.i·vo .je ~-ec:urança rJública, foram alguns doe tome.;... e 
decisões ciaste Encontro .. 

,.. Em nivel e:-:terno a temátic&. abordou as relações de, 
l1NDDH com oi:: movimentos sociais no Brasil e, também, com a 
situação L&t.ino - Américana. Ae moções e o número de 
participantes de outros paises da América Latina foi uma 
mostra de -;J.Ue 0s nossos problemas eram mui to idênticos, pc-is • 
idêntico é o mode:o de desenvolvimento a que estamos 
submetidos e envolvidos. A arnp::.iação das relações com os 
movimento populares, através de participação na Pró~Centra! 
e as relações com outros países da América Latina na defesa 
doe Direitos Humanos, são duas dimensões do alargW/\ento de 
relações do HNDH. 

2.6. VARGKH GRANDK PAULISTA/SP - 1990 

Enquanto isso, ~ campanha eleitoral de 1989 foi ~l 

.~omento ~e organizaç;o da luta e mobiliz&ção popular em 
t.ornc, de \.\ll• .i:•.:-ojeto de governo socialista e democrãtico. A 
quase vitória ct.;,s':a proposta trouxe, também, cc,nsigc, a 
exper iência da derrote, do ·sonho que quase ee tornou 
1'ealidade. Associado a eas(l derrota politica, á 4ueda ~~ 
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socialismo rP.al ,;, ;;,. r.•erdét do·s sandinistas na tl.:.•.~:11 •,:,.é~" . .. :_ _ 
.:·om que e-e ent.ra::-e:'=' na :ase dr.1 res2:élc.:c:1 a :·,_• :,tu r.!é:-
entusiasmo foi sendo d&$~ruido ~elas medija~ ~0:i~: ~ ~~ 
ec0nõmicas do governo Collor e pela perda dos pbr&~~~~~.:. ;~ 
~odelo de sociedade. 

O quadro · poli tico póe-1989 t:•assou a e:-:ig:.. r· :1"-
democracia como elemento de cidadania e a constru.;ãc ;'"" , JJT, 
novo par

1
~digma social e politico. A Carta de Pr1n,:· ip::,s j.· 

MNDH, me,srno anterior a esta data, contém, ei,t.rt:: •) ::. 
principies, a questão do socialismo expressa na :ae~~ ie 
3,:,c-ieda.:ie Sém clélese~·. e de àemocra'cia, r.o :.d~:..a ci-:- 1 .:mé1 
sc-ciedade livre. A dem•::ioracia passa a ser enten:1:dé1 :·.:•:Il'.: 
espaço de luta, como valor popular. 

A conju:1tura de 1990 :oi marcada peio agravõ.1,·,ent .:. 
déficit público, da divida externa e por med!ias 

econõmicae. 
:ente.tiva 

que jogaram o ;:,ais numa profunda recess5.c. :1~ 

de readequar o Brasil ao projet0 e~0nõ~. :· 
:.:·, : .ernac ional . 

Nesse conte:c.o, realizou-se o 60. 2:n:· ·:.i:1: l'C· 
Na2:.0nal, em Vargern Grande Paulista/SP. As ~uestóe~ 

, re:evan':es, no ever..:.o, a nivel externo foram: a riiv1da 
~xterna, os grande projetos governamentais para o Bras~i. 

';_·•':l.pel das Forç2.s Armadas, regulamentação das ~-:-i..e: 
-: omplementares, a Constituição Federal, as Constituiçõee 
S:2t.aduais e as Lê:.s Orgânicas Municipais, • a -~reec:'ê-nte 
v ~olência urbana e rural e a relação democracia e ~idadania. 

A nivel interno, as discussões e decisões des.:.e 
=···. ,,:,:·.:.r .:· f -~•ré\m en-, :01't, ·:> de. cuiação Ja.3 2,ee:r1:,r '::.r•ié.s ·:le 
: ,·_· ! ·n,açà •: , , c;Qmtir1 icó.,:6.0 e ._,iolÉ:nc iõ.. A. re"~rã.da jo -er:-:-:c, 
.. , ,i,i;-ESA " do nome o Movimento, que passou a chamar-se: 
~nviMENTO NACIONAL DE DIREITOS Hl)MANOS - ~N~1r. ee::,~ 
associada a dirnene&o de cidadania, pois, ~ara que ~a: 
~xtrcicio ocorra, são necessãrias ações de . construç&~ ~e 
·:- -:- ::·-ma -.· nEio apenas ã ç·c,es de defesa . 

~·:_r~i~•~·S 
:·-: ~t:>ti vo 

F ~-~ Je ~~?~0 e xpr~ssa & ampliaç~0 d~ c~ncepçbc j~ 
Humanos -:-m rela ç ão à construção de am proje~c 

de sociedade e não apenas defesa de direitoe. 

As prioridades de ação foram definidas na quest~o 
•·12 f01'mação, comunicação e · violência, enguanto programas 
n2.C'i0nais. As bandeiras de luta foram violência. democracia. 
d.;...e.o.i.dad e e e j d ad an.i.a... 

Os ternae tratados e . as deci$0es tomadas, neste 
;:,:·1-~ontr0, expressam c oerente relação do MNDH com as questões 
c .::• njunturais, pLÜE', havia a crescente perda de qualidade àa.~ 
-~011.:iiçl:>es rninimas de vida e o HtmH propo-se a bueca :ló 
redução da viol~ncia e da construção cia cidadania, em 
rela~ões democráticas. 

, ....... , 
,· 



2.7. BRASILIA/DF - 1~92 

' Em 1992, a conjuntura brasileira carél<::ter' ::óv 0, • 5E: 

pela inflação sem controle, reestruturação da ec0n0m_u 
mundial, pela crescente miséria, violência, dese~prego.~. 
eleições para prefeitos e vereadores, a ECO · 82 l ~ 
comemoração dos 500 anos de Colonização Latino-America . As 
denúncias da corrupção poli tica confirmadas e o impeachmen,~ 
ao Presidente da República, produziram um novo esf,aço aoi.i 
movimentos sociais, não conseguindo, porém, ultrapassar e 
estado de "apatia", de "sufoco" presentes no mesmo, E- na 
sociedade em geral. 

• 

Neste ano, ocorreu o 7o. Encontro Nacionai. em 
Brasilia/DF. Foi um evento marcado pela avaliação histórica 
e sistematizaçãao da situação do MNDH em 1991 e~ retomada 
da questão dos Direi tos Humanos como Sistema de Valore e rJe 
Vida em sua dimensão holistica. Estes temas foram uma 
~e ntativa de qualificar a dimensão mistica do MNDH. Este 
lncontro fez também urna reafirmação de prioridadee. e • 
propostas do Encontro rle 1990. A nivel interno, a discussão 
mais profúnda deu-se em torno da definição de um eixo: "pela 
vida, contra a violência", dentro da diversidade de ações 
conjunturais e históricas. 

A definição do eixo significou uma tentativa de 
concentrar e articular as lutas, bem como expressam uma 
insegurança no rumo do MNDH. O crescimento das violações, 
expresso na miserabilização da maioria da· população e a 
lenta reconstituição de um novo projeto de 1:::oc iedade 
s0cialista e demccrá~ica, dificult&m um runo ce~~r&: izadc 
mesmo gue as palavras tenham defi~ido e eixo ?Gl~t~~~-

,, As q_ue2-t.Ses externas do ~!NDH fora.r, ·_y-:;, c.-:.dóE:", ::& 
:~mática ' da ETICA e da ética na politic&. A iec~~ão j~ 
realizar ó "Campanhó -da ética na política", associõ.àc óC•= 
:-!ov .lmentos :3ociais e áe-- instituições. foi uma dõ.s ciee: isc.<::es 
politicas relevantes no Enccntro, tendo em viatõ. & 

continuidade Jas d~núncias de corrupção n0 Ex~c~~~v~ _ 
Legislativo, be m como a necessidade de democratiza;~c jc 
judiciário. 

III - ALGUMAS CONSTATAÇOES GERAIS: 

- Constatou-se quE: o t.1NDH foi capa:: de perceber os c-onfl i t,~s 
e as crises relevantes em cada época. Aprofundou e 
envolveu-se neles, analisando as questões cc~jun~urais 
a~rav~e do~ temas discutidos, ?ri0ridades e bandeiras : ie 
:~ta definidas a cada Encontro Naci0nal. 

• 
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prioridades que permaneceram na história do MNDH. As 
necessidades sociais que se transformaram em r-•r:. ,:,rL\.::.d"?.e 
para o HNDH sao inerentes a conjuntura do proce3BO 
capitalista, expresso no neoliberalismo. A isto equ:~~le 
dizer gue as prioridades nacionais têm sido próprias ~s 
exigências de cada época. As que têm permanecido, na 
verdade. repreE-entarri' questões · necessárias ã manut,enç€Íc, :ia 

,estrutura. 

t A trajetória do MNDH mostra que houve uma evolt.;:ãc. :1<> 

concepão t histórica dos Direitos Humanos. Da v:sao de 
direi tos individ\1ais de liberdade, o MNDH ampliou ;,ara a 
conquista dos direitos sociais de igualdade, que: hc,je s~e, 
ampliados, na aldeia global, através da luta comum dos 
direitos doa povos. 

O MNDH se caracteriza e se comporta como estrutur·a '=' 
organização de movimento, pois tem sido DINAM!CO, 
consistente e inserido no contexto, tendo, 
contraditoriamente, uma articulação cotidiana nacional, 
regional e estadual frágil. 

- Hã diferentes concepções de Direitos Humanos no percurso 
cio Movimento Nacional, passando pela concepção metafisi~a. 
positivista e a histórico-critica. 

IV - ALGUMAS PERSPECTIVAS 

rià tendências indicando: 

o crescimento dos conflitos sociais, em especial em 
!'•?:!.óç.§.o à c r:ança/ adolescente, aborto,· fome e à violéncif< ·n•:• 
~ampo ~ na favela. 

' ' 

- 3. neceE,sidade de criar uma nova hegemonia, buscando novae-.....__ 
s0Juções ' para a questão da miséria e da fome. A exemplo da 
Ação da Cidadania contra a miséria e pela vida, da qu&l o 
~NDH faz parte. i preciso construir a dignidade da fome e 
torni-la uma questão coletiva . 

- o crescimento do genocídio social, ocorre pela exclusãjo da 
p,:-pulaçâo no acesso a bens, serviços e emprego. O genocídio 
direto se dá através de massacres, linchamentos ... e o 
indireto através da fome, das doenças, de falta de trabalho 
~salário ... Este genocidio concebido dentro do Darvinismo 
soe ial , se faz . através do que parece seleçí;o ",1çt 1 1ra1". 
A:guns setores da sociedade têm que desaparecer, deixar de 
existir. Porém, isto não é natural. E planejad0. - a 
f. r,:,du,;~o de "A;:-arthaid Soe ial" , previsto e r,ecE: ssi..r i e nc• 

·:110de.1. ,::- -:ie ,::-=senvolvi.mento neoliberal. A contradic~o ,:lessã 
lt:"i e y\.lf:. ;, 'ei dos mais forti=es P. , ambém a lP.i d;,. e:-:clt;sã,'-. 
,;.k~ mais fr!'lço;;;. Assim, & doutrina dos conflitos de ba:;.;;;,. 

' i~tensidade (G.B.~.) vai fazendo raízes na estrutura soc:.a! 
~t•!' ê\s:. leira e lat in.:,ameri~ana . 

.,f)." .. 

' 



que a história não terminou com o socialismo. Um novo 
socialismo terá como elemento central o homem - a ETI~A do 
humanos, do solidário, da democracia. 

que o quadro de violências e de miserabilidade es~ •· 
aumentando e tamb"ém está crescendo a organização, :.1 

consciência da ética da fome, do exercicio da cidadania, ac, 
lado da morte e da esperança de luta pela vida. 

- que o desemprego e n trabalho são um problema êtiço. anres 
•ie ser um problema econõmico. O direi to ao trabalho e ao 
salário é que possibilitarão a construção da cidadania. 

-que w ano de 1994 será demarcador, por ser ano el~ir ,·,t·ã_ t"' 

p0ssibilitará a reorganização de forças para a eobrevi"~r •. :.õ. 
ci~ povo e dos movimentos. 

• 

12 

- .;ue a unidade metodológica de presaupostos democr.~ti..:,:,s é 
urr. elcmen.to unificador do HNDH. A formação e a c0mur,::-::,1:1ç§.c, 
são •1uestões estratfgicas da Ünidade, na di verside.de. '.lãv 
.32,,:,. apenas instrumentos para a luta dos Direi tos Humanc,t, . • 

q1.Ãe há i,ecessidade de · uma definição de pric>ri-:iades 
~~~ionai~ a partir do diagnóstico e das possibilidade~ nos 
R-?gior.ais, bem como ÜrÍir .. os CDHs em fortes cami:•2.nh-<:.s 
!,acionais e/ou regionais.-· -

gue é preciso continuar tendo a abertura, a 
disponibilidade de avaliar a estrutura e a orsanizac•o. A 
~3.raci:.erist ica de .3el' "movimento" exige a capacidade de se 
,-.,,:;.àaptar, reorganizar com maturid&de, sem pressa, avaliandc, 
:::u.'.. to o resultado, do seu processo e proàuto.. . Ari. 
::.nstitucionalizar-se estara retirançlo-c,e do proç:esso 
histórico, como Movimento ., 

' 1 

- -::i.-..ie 0 MNDH ao mesmo --:.empo em que se fortalece pc,r ser 
d inâmico e frágil, pois tem que buscar sempre novas formas 
dP. participação na história para o fortalecimento da luta 
dos excluidos desse modelo de desenvolvimento. 

- ~ue o fortalecimento 
.'..~perativo para o MNDH, 

das articulações internacionais e um 
diante do novo cenário mundial . . 

SALVADOR, JANEIRO DE :994 

. :,L~servo.çg_o: E::,te estudo preliminar é resul tadc• de 
,;~-_•e::-,.igeçã0 efetivada numa só fonte de pesquie,a: os 
re:at6ri~s ctos Encontros Nacionais de 1982, 1983, 1984, 
· SSG. 1988, 1890 e 1992. Out-ras fontes possibil i te.rl:ic, F.i. 

c0ie:s de outros datios e novas anâlises históricas. 

• 
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Anexo 1 

Tabela 1 - Data& e locais dos Encontro Nacionais 

lo. Encontro 
- 1982 -

PETROPOLIS 
RIO DE JANEIRO 

3o. Enccntro 
- 1864 -
VITORIA 

ESPIRITO SANTO 

2o. Encontre 
- 1883 -

T ABOAO DA SERF.A 
SAO PAULO 

4o. Encontro 
- 1986 -

OLINDA 
PERNAMBUCO 

----------------------------------------------------------·--

; ,. 

5o. Encontro 
- 1988 -

GOIANIA 
GOIAS 

' 7o . Encontro 
- 1992 -
BRASILIA 

DISTRITO FEDERAL 

60. Encontro 
- ·1990 -

VARGEM GRANDE PAULISTA 
SAO PAULO 

Bo. Encontro 
- 1994 -
SALVADOR 

BAHIA 

------------------------------------------------------------
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REGIONAL LESTE l 
MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Relatório de Encontro Estadual do MNDH - kecional Leste 1 
RJ.o de Jane.iro .. 

Data: 11 e 12/12/9~. 
Local: Fazenda/escola bao Bento (Diocese de Ououe oe Lax1asJ. 
Part1c1paçao: ~JUP. CAPINA. CARlTAS DIUCOESANAINOVA 1GUAÇU. 
CCAP, CEAP. CEDAC. CDH-8ento Rub1ao. LDH-Jo~o Cánd1do. 
LDH-Nova Iguacu. CDH-SAü J □Aü DE MERITI. CDH-SERRA/E2. 
CDH·-')c:;1 t,:1 r~:edoncla. Lom1ssê!o de r·"c,s;se::. n:Js. ur·t•=<nDs --•,Jc J. ta 
i:.:ec.1ono,;;. CDI\IP1M···Volta F,edonoa. IBL::iS. IDACO.. IF-·CN. ~5Eh. 
lSER-DHC. Mov. Nac. de Meninos e Meninas de Rua. Pastc,ral 
Ecumin1ca oa lerra. kede Sol1oarieda□e Bras111~1emanha. 

Intraduç;;ia 

o ~ov1mentc, Nacional de U1re1tos ~umanos. 
apesar do esforco e de se~ prooosito em ser o espaço oe 
articulaç•o nacional das lutas pelos Direitos rlumanos. nao 
tem conseguido etetivar esse intento com v1s1bi1iaaae oerante 
a sociedade brasileira. 

É cc,mpreensivel que em a1guns ~staoos. onde a 
organ1zaca□ □e setores ca sociedade c1v11 conseguiu ciCUffrll.1.ci' 

forca pol1t1ca. o hNDH conseguiu criar Dases relativamente 
solidas e se exoressa de forma mais atuante. Nao e o caso do 
Rio de Janel.ro. 

~endo um movimento. sua oinamizacao se 
partir da adesao de entidaoes cue miJitam 
grau oe cDm□ 1-□metimen to oeJ.2.s,, E•nauantc 
exoeriências que oOJetivam a construc~o e etetivacao oe uma 
nova cultura de Direitos ~umanos. 

r~essa OEl'""SDECtJ. vali D Lon=:el iiO rl=1c::.ona1 
reoresent2tiv□ do keciona1 Leste 1 convocou o encontro cc,m o 
oPJetivo de propor uma rearticu1açac, oas iniciativas em 
oos Direitos Humanos. 

Proposta do Regional 

U encontro tevE 
r-eai .1zacaD oe t.r-f!S momE•:~ntos 
abertura oric1al: b! exposiçao 

como pauta ae orie~caçao a 
distintos e especif1cos. a1 
de experiencias oe cr-aca,ho: 

c1 criacao de c □rnissces tematicas. cor area de interesse das 
entidades. numa oersoec~1va de aoroTunoamentc oe oeoates e 
prooosicdes de a1ternat1vas. H ~ltima etapa oever~a ser a 
mola oropusora para a concretizaçac de uma oarcer1a ercre as 
entidaces integraaas ao MNDh. 

A Abertura do Encontro 

N2 abertura solene do ~ncontro ~staoua,. 
rea11~ada no dia 1~/12193. no auditór-io 13 oa üERJ. 23 
entidades se _Tizera~ reoresentar. entre e1as A81A. Hçso 
Lató11ca Operaria. AJUF-. CEDAC. CLA~. Lentro ~ente ku~~ao, 
CDDH- Serra-ES. Lentro Joao Cánd1do. ~rLOD ~ela ✓ida. 

lser-D1re1tos Humanos em Laoe1a. Mov. de bauoe Lomun1tar1a 
da Mangueira, Secretaria Estadual de Seourança Pública. LlERJ 
E•tc. Nessa 000,-tunioaaE.. o Movimento Infanta Juvenil de 
Cultura Afro-Brasileira Dudu Oba .. 
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Coope1-,,ç;ê\c, e 
t'i.o.l .1aar1zou·-Efc' 

l-lt:1v1dz,d€;r,; -c:ooul ares ,Je ;•lanou1.nnos 
com o MND~ com um snow de percuseao e cante. 
~,s d1.T:Lcu1aades, enTr··E•ntaoas. r"1éIC:L1e1e :::1 . .:, r-1<,;,,:, 

toram sut1c1entes para entraouecer a d1spos1cao 
que acreditam e se 1.mpennam oara a construcao ao 
uma nova sociedade. 

Atividades do 0 1 a 11/ 1 2/ 9 3 

t-.stava orevisto oue e 

de :JE•SSOC:1S-

ume. e ' □ os1.ç::êi:-.J. uorne1es Taria. num orimeiro momento. 
melhor. um 01.agnostico das lutas oe1os UH ncB SCJClEdt10e c.1.v.1 l 
e levantasse desat1os e perspectivas para os prox1mos anos. 
Esse momento nao se realizou devido a 1moossioi11oade ~o 
comoarecimento ao assessor, cor oroblemae alneios a sua 
vontade. Passou-se ao momento de e,-: Do si c;so oe 
das entidades oresentes na oromoçao. va.cr1zaçao 
aos direitos humanos . 

CJ Lenti'"o Bento hub1éê(o t.em 

e;{per-1E:•ncJ.as 
e 

de moac.:i 
interd1scic11nar Junto a comun1oaaes Ui'"baras. uesenvo1ve um 
trabalho misto de assessoria. apeio. organizacao e 
desenvolvimento comunitario. 01.soce de eouioes tecnicas cara 
distintas areas, tais como: Jurioica. aesenvc1v1mento. 1azer 
comunitari □ .e?ntr· e outras. !em atL1aoc, em varia:- 7 avelas do R::i.o 
de ..Jane1.~-o. 

ltilSS 
ae uire1tos Humanos 

~regrama Centro ce uetesa 

~tuam na detesa 1ur1dica de marg1nai1za□ os. 

esoecialmente crianças e aoo1escentes. ~nTatizou a 
necessidade de o MNDH buscar uma rova 1eitura e um novo 
enrooue a fim de reagir a banaiizacao dos ~1re1tos rumanos. 

CDH /CARITAS/NO✓A lGUAÇU 

A atuac~o 1n1c1al da entidade oriorizou. cc,mo 

de instrumento de luta imediata. a der:unc.'.i.e1 de \/ 1 o l açds,~ 
Direitos Humanos. ~osteriormente. com o 
atividades. o grupo cassou a atuar no c,,,moo de< or-ganJ.zacao 
conscientizaçao de comunidades na Juta oeJa terra 
rura1: pela oarantia aos direitos oor uma ooiitica 
que atendesse aos interesses populares. Nesse 
trabal~~ contribuiu oara a conouista de ~ostos ae 
Creches comun1tarias: na area oe eoucaçao, 
comun1tar1as~ altaoetizacê\o de adultos etc. No 

as saL1de 
sentido o 

~acide e 
es.coias. 

C.s'trnC·O da 

c::ir ~-el rios corr'.un.1-:ar-.1os .. oart1c1caçac colit~ca. a oratica aos 
Na !~ta osla terra, o irnpeo1mento 
uroanos de centeras de fam1l1as e 
organizacao conseguiu-se reverter a 

ae cesoeJoe rurais e 
aoartir da resistãncia 
si tu=1c:::(o e a 

reou1ar1zaçê\o da terra em Tavor Jos traoa1hador~s. 

o gruoo acred1 ·::.a 
ooss1b1!1dade oe avanço dos trabalhos a oartir da 
contra a tome. Avancar na Tormacao de ~ovos □uadros 

comprometioos com as lutas ooouJares, a oarti~ de 
mais eficaz Junto ao ooder Jud1c1ario. 

c~mpant-ia 
.1 ur.1.s.1.c:os 
uma ac$D 
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das 
como 

orqaniz2cdes 
romoer 

OOCGlares 
o 

articulada. Lriar nova metodc!oqia de traoa•no. 

iE □ lamento 

uma 

LUH-HN~ LUCJA/ bac Jo~o ce ~eriti 

Junto 205 

u Lentro 

mo,imentos 
organizou 

POUCO 

copulares. Hoesar 
D Encontro 

oas 
de 

um ano OE 

at~acao 
dlTJCLilCades 

MuJneres □ o 

mun1cip10, por ocas1a8 da comemoraçao do dia lnternac~onal da 
Mulner. em 1~9~. Uess2 exoer1enc1a varies gruoos de mulheres 
1oram se constituindo atraves de atividades artesanais. mas 
a1scut1ndo sua oropr1a rea11daae. u Lentro busca 
d1scussào do rac1smo,negr1tude: 
cr1ancas e ado1escentes. 

d1scrim1naçao de 

LDH - Joao Cândida 
É um grupo composto de cinco 

atuar 
minorias: 

integrantes 
valuntarios que atuam nos camoos oa 1nTormacao1soc1a.izacac 
de direitos basices e ao enTrentamenco de vio1açces de 
Direitos Humanos. Lomo estratégia de açac. t~m buscaoo 
exo1orar ativiaades culturais. como 
abordagem critica a realidade social. 

u Lentro Ja conquistou 

o teatro OODULar 

oersana!iaaoe 

com 

e caminha para uma maior 1nsercao Junto as comun1cades. 
uesaTio: tem como desaT10 aoroTunoar 2 

amo1itude da Juta pelos Direitos Humanos. 

Camissaa de Direitos Humanos- Volta Redonda 

LI grupo nasceu em 198~ em razac 
exoressao da viol~ncia. ~m seguida ccntrinuiu cara a 
do cc~o Movimento Lomwnitario contra 2 Volencia. 

crescente 
cr1acao 

da oua1 
+azia parte outros gruoos tais 
Urbanos, ~ovimenta de UeTesa 
outros . 

como: 
□ a 

Lom1ssao 
e 

de P□sse1-os 

Adolescente e 

A Orientacao oa Comissao de Direitos Humanas e 
a carta de orincipios da MNDH. 

uesaT~os: o ~NDH deveria investir ~a ,uta cela 
KeTarma Agrar12 e Urbana: no combate ao oaoamento da divida 
externa etc. intrentar a luta ocr uma identidade de 0m novo 
orcJeto para a sociedade, encuanto esqueraa. 

CONAM - VOLTA REDONDA 

A atuaça□ cem 
movimentos para uma atuac~o c□nJunta em dema~cas 
mais pressa□ as sccieoade oara oarantia oe 
oavernamentais basicas: saneamento. sauoe etc. 

_DAC□ 

oue exiaem 

Desenvolve um trabalho de assessoria a 
exoeriencias de desenvolvimento em assentamentos ur□anos e 
rurais atraves de acomoanhamenta tecn1co especia1izaao. 

Sào muitos os desaTios. mas como 
crescimento enTatiza a necessidaae aorox1maca~ 

pers □etiva de 
e 1ntegracao 
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das experiencias do camoo e □ a =iaace. 

A entidade tem ld anos de 
□ara assessorar os movimentos pooulares. 
atuou Junto as LiBs, posteriormente, com 
ca soc1edaae. exoandiu para novos 

ex1stfnc1a e nasceu 
Num orimeiro momento 
o redimensionamento 

est.1mt1 ___ ando as 
in1c1at1vas de moD1li2acao de grupos 
como: prostitutas, nomosexuais etc. 

soc1a1s o J. =:cr .:i.min a dos 

lSER-~rog. Direitos rlumancs em Ladeia 

u ol:,Jet1vo 
:iur.1.d1.ca a 

pr-1,-,cJ.oa<.1 
Df'8S()~S E• 

□ e pr□Jeto ~ oresta-
·iam1l1a1,.es.. ~ts 

desdobramentos avancam no campo aa sauae levanoo 1nTormsca□ e 
preve•n cê\c,. 

!em como oerspect1Ja: ampliar 
a9entes mu1t1011caoores 
~ossibili □ a □ e de somar-se 
ampliada. 

□ara 

e:-: per i €.· n e 1. a oara 
da 

uma 

oe 
cidadan:.a. 

fflC{l.S 

uesar10: a ,1ab1!1zacao do 
para os maro1.na1izados. 

acesso JUSt.:tc_;:a 

L.!::.DP,L 

exoer1.enc1as poou1ares. score o or.1sma ºª cidaoan.1.2. come 
conquista. O traoalho estimula a< consc1ent12açao de gruocs a 
partir oe sua procria oratica de soorev1venc1a. 

~El - Pastoral ~cume~ica oa ler-a 

Uma experiencia oe art1culacao de ~e□ Lenos 

produtores rurais cara garantia da oermanencia na terra. 
investe na defesa de 01re1tos oossessor1os 
ameaçados . 

de 

bUSCê:1 orqanizaç:ües 
orientando prooramas e exoer1enc1as 
indeoendente/alternativa. 

Ll::.AI-

DE•sen-.1cil vE• amoleis 
aireitos oe populacoes marg1na11zacas. 

de 

Atua no camoo da organ.12acciD 

de Dt'"'DOUÇciC. .. 

ae cleres,,a oe 

iormacac- ae 
cr1ancas e adolescentes ae rua. E um movimento o-ganizaco _ 
nivel nacional. No Rio constitui-se em sete comissaes 1oca1s 
que buscam ~iscut1r e encaminnar as □ emanoas emergentes. 

kede bo11dar1edade ~ras1l/AJemanha - Duoue de 

E uma 
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exoeriencia11ntercamoio e apoio entre entica□ es nras11e2r2s e 
grupos de so11dariecace da ~lemanha. Essa excer1enc1a cem s2 
efetivado na ~aixada ~luminense. a partir de 1n1c1at1vas 
~,ol 1c:1~1riõ,s .. 

Discu ssbes t emáticas 

Essa etaoa do encontro Toi creJu□ ica□ a. ~o~ 
decisa□ □ a maioria da assemoleia os trabalnos □ e grupo Toram 
suorimidos e estabeleu-se um oeoate em olenaria. 
aoresentou a prooosta de reor□ an1zaçao do ~eaional 
oartir da const1tu1;ao □e comissces tematicas de 
das entidades oresentes. Houve imoasse. uma 
desdobramento da prooosta estava CCrffJt:1 r □mE?'t10é:'l em 

U Leinseilici 
Lc~s.te l. a 

.1. n tt'r-es:is;!Jl!! 
1./EZ CUE.' G 

GO 
esvaziamento da reunia□. uma vez □ ue varies □elega□ os tiveram 
□ ue se ausentar. Hssim 
Regional. Oscar Gatica. 
anunciou a convocaçao do 
nos dias 24 a 29.01.94 . 

sen □ o. o Lonse1neiro1secre~ar10 □ e 

tez um n2stcr1co □ o MNOH ate 1993 e 

..::ncer· r·::·,.da as atlV1dade-s .. ccor .. de•12cêio 
oroposta de uma nova comunicaçac aoos o ~ncontro 
onde se trbal haria aS::- del 1.beraço~s dei f"t'!MDH ., 

□ezemDro □E _9~~ 

Relatório s1ste1at1zado por Salvino J. Nede1ros, conselheiro naciona l do MNDH 



OPERAÇAO RIO: 
UM BALANÇO NA PERSPECTIVA DO MOVIMENTO DE DI REITOS HUMANOS 

por Alex Ferreira Ma ga l hâes 
(Conselheiro Nacional pelo Reg i onal ' Leste 1). 

Passado um mós e meio da assinatura do c □nv§nio en
tre Uni~□ Federal e Estado do Rio de Janeiro para atua,;:~o.conjunta 
1-r'o combc'.:lti;;: ao cr·imf2 or9i:..;ni2;;;1do ni::1 c::a.pit;,,l, E~ tr·;:;1n!;;c:or1'·iclo!3 impo1~
tantE0:s; Cê:1p:.Ltulos dE•Stc:\ quF: VE•io i::\ SiF2 C::hi::1mE1r 11 ClpF21r•i::1t;.2D 1=-:io'', jà é 
possivel avalia-la( □) de maneira mais consistentF: posto que somen
te agora seus procedimentos, estratégias e inten,;:ôes, a principio 
muito obscuras, t0m ficado mais evidentes para a sociedade. 

Antes de tudo, cabe ressaltar, sem entrar no mérito 
de a violência estar ou nào aumentando e segundo que crité r ios ~ 
q u e h à alguns a n os esta questào tem sido a principal n a pauta po
litic::a carioca. Por exemplo, nos recordemos da influên c ia que teve 
sobn2 o [21E:-itor·ado a ocor·1•"E':.'ncii::1 dei i:,1ss,i. m chc::-1mado "arrast~o" n i:.•. 
Praia de Copacabana, as vésperas da vota,;:~o em 2=. turno que defi
niria o futuro Prefeito da cidade entre Benedita da Silva e César 
Maia, que este acabou vencendo por pequena diferença. Enquanto a; 
dep u tada petista atribuia tal fato ao processo de marginalizaç~o 
social a que é submetida a popula,;:~□ favelada, o atual Prefeito, 
hà 2 anos atràs, disse que chamaria o Exê~cito. Portanto, n~o vem 
de hoje o anseio difuso nos setores médios de nossa sociedade por 
u m;.Jt i n tG? r .. vein 1;~;=::i: o l::i r··u !::i C::c:1 con t r .. ,::1 o 11 pF,, r .. i q D q UE• VE:rn cl o~, mor· r · 01:;; 11 

• F' i::11r a ·-· 
lelo a isto, as próprias pc:;pula,;:ôes favel a das e das periferias da 
cidade também tem demandado por segurania: as ramifica,;:~es do nar
cotráfico alojadas nas favelas tem si.d □ fator ele tensào para os 

. tt, . ~. 

seus moradores, n~o sendo a imagem do bandido benfeitor aquela que 
prevalece no sentimento popular, ao contrario do que proclamam al- ,J· 

Por outro lado, o poder público estadua l , comandado 
pela 2• vez por Leonel Brizola, nao demonstrou a competência e vi
talidade necessárias para que n~o crescesse sua imagem de o misso 
ante a estes problemas (e outros também importantes, relativos as 
poli ticas sociais), sendo, por via de c onseqüéncia, inevitàvel su& 
profunda desm□ ralizaçào, a qual se refletiu na perfomance do últi 
mo pleito presidencial. 

' Neste contexto, o problema assumiu ares de questllio 
nacional , o que chama a participa,;:ào do Governo Federal em seu en
frentamento. Partia de movimentos sociais determ1nadosp da Arqui
diocese, de setores empresariais e da prcipria OAB a proposta de 
i n terven,;:ào militar, a qual o qoverno es ~adual sempre resistiL. 
Surge entào a proposta de um conv0nio, como alternativa mais bran
da.e interessante para as duas partes ( Governos ~ ederal e Esta
dual), evitando-se utilizar dos mecanismos constitucionais que 
possive l men te t rariam maiores atritos entre as forças politico-so
ciais e n volvidas. 

·- -------- ----:---~---------···-··' . 

Celebrado o Convênio, e aguardado o desfech o do · 
p r ocesso eleitdr al, iniciarArn-·se as cip~ra~oes. A princi pio~ nào se 
sabia exatamente o que seria feito e como, havendo grandes especu
l açôes pelos jorn ais , q u e posterior mente mostraram-se mera ''corti
na de fumaça''. Sucederam entào os fatos a que todos tivemos conhe
ci mento pela imprensa: ocupaç~es , de maior ou · menor i ntensidade, 
nas favelas con sideradas focos do narco t ráfico, com fortissimo 
;,·1par· ::,, to bé: l .i. r.::o ~ !,,;i,:mdo õ,1!::\ c:iut r"r.':\5 i::1c;:t'Jr,:•1;;, .,1p~:H1d!i:, um c: Dn,p 1 emen i.u, 

,, . 



CONSTATAÇBES 

As entidades de direitos humanos procuraram acompa
nhar os passos da Operaç~o, já que opunham-se a mesma~ no minimo 
quanto a forma que era feita, tendo o j us to receio de que ocor res
sem sériasviolaçbes aos direitos const i tu cionais. D MNDH, junta
mente com o Ministério Público Federal e o Jornal O DIA, Tizeram 
uma visita ao local onde a operaç~o foi mais intensa - o Morro do 
Borel - que durou quase todo u m fim de semana (25 a 27 / 11). A 
partir destes acompanhamentos vàrias constataçôes podem ser fei
ta~; . 

l\l~':(o há c:lúvidii,1~; c:IE: qur:i: ii,1 Opi;;:1··.:,,.~~2:io v.i..olõ,1 qs- .. .Direitos 
e Garantias Individuais Constitucionais. Gran de parte dos disposi
tivos para os quais o Procurador Alvaro Ribeiro da Costa chama 
atenç~c em seu Comunicado n~. 08 de 23.10.94 (DJU-I de 18.11.94~ 
p.31672) foram infringidos. Tais violaçbes configuram abuso de au
toridade e outros crimes - cometidos diretament e pelo Exército ou 
pelas forças estaduais com a conivência daquele~ e que dificilmen-
te ser~o punidos adequadamente - a saber: constrangimento ilegal, 
tortura, exposiç~o a vexame~ violaç~o de domicilio , restri~ào ile-
g al de locomoç~o, danos fi sicos, morais e patrimoniais - inclusive 
cem roubo de dinheiro adquirido cem trabalho-, prisào sem mandado 
rJu com i:::.1 iste "a poste1··io1~i", incomunic:,::ibi.l:i.clc:,clf.'~ cli? i:n·esos, auséncia 
de registro sobre as pescas detidas dificultando sua localizaç~o 
pela familia, ocultação de cadàver. 

-A estratégia traçada pe l o comando militar da opera
ç~o consta de 3 pontos: 1- asfixiar a rede de narcotràfico, difi
cultando o comércio c:le drogas, e cortando a fonte de recursos com 
a qual compram. armas e corrompem policiais (dai a □ cupaçào dos 
morrer..,;); 2- Vi:.<.ler····sE2 do i:.<.u:-:ilio df:2 11 i::1lc3guetE~s"· (pn?~0,os ligadr.is ao; 
tràfico) que apontam pessoas e locais a serem invest igados; 3-
passar todas as informaçbes para que as policias esti::ldual e fede-• 
ral deem continuidade as operaçbes, efetuando as prisóes necessé
rias, desbaratando as quadrilhas existentes etc. 

.'ij .. "... ... __ 
O 1° objetivo parece ter sido parcialmente alcania

do, havendo ai nda algumas importantes aprens~es de armas. Porém, 
ao contrário do que anunciou~ o Exér~ito nào tem um mapeamento das 
ramificaç~es do crime organizado que permita capturar imediatamen
te seus homens , e postos chave. Dai a dificuldade nas operaçôes, 
que acabaram por atingir centenas de cidad~os que nào tinham a me
nor relaçào com atividades criminosas (e mesmo que tivessem nâo se 
justificariam os abusos cometidos). 

. ... . - - _,,- .. - - -- ---· . ~- ,,_ ... _ 

' .. 
-. 

A deficiênc ia no Ci::lmpo elas informaçbes, dos servi-
<;o~;; dE• intiii::l.i<;tf!:incic,1!1 "fE:i·z c:om qur2 é:\ c::,pr::,•1· .. aç:No i.;·1s-,~;;um:i.s;s-,f:::. 21 foir• mc,i ·m.;.~is -
gravosa para a pcpulaçào, que passou por transtornos· impensàve.is 
antes da operaç~o, e o pior, sem que se tenha a perspectiva de re
sultados duradouros. Nào se tem os paradeiros dos principais ge
rr-2nte:.~s:, do trá·fico que, ass:i.m como i::1 mai.01r• i.,1 de se:us "bandos", eva
diram-se das favelas ocupadas . .. 

. A violência perpetrada contra as favelas" por aque-
les que se_acreditava virem exatamente para por fim as · mesmas 
an t:.r,•s, pr· a t :i. Cc,1d as; Pf.'!! l. os; 11 ban c.i .i. c:I os 11 ····, 1-··F•i" i ir· .~ d o r.: ,., ,1,;, .,. e· 1· t O , .. ,,, - t •· rr· ,.,, n t,.., . . " ··• · , · · i;:..,,, ... , .. . . ,;.::. ,•,e:\ c:t IC ç/:! 

o_se~ maior trunfo que é o apoio quase que irrestrito da população 
(inclusiv~ a favelada), pelo menos daquela parte que foi aqredida 
por ele: Somente estes fatos, junto com a denúncia feita pc; algu-
m~~ ~n·l·1c·j-<·l= r <~ · t . j 1 1· · -"·" _, .... •:'·~:·• .. ·"' ·,. ,:1u··.or·1.c,::1cE,sõ, ··01. ci-::i.põ:1:.;: cif,º pr·F:Vf:.~n.i1'· qu1:::i nova':; vi.o-
laç~es similares se repeti ssem, obriqando □ Fv~rr·i··t·c·i ~ d:in·1ii-lll.·r Ltn· , • •• • .... " ••• "". .. • , .. , •• .,. 1 • 1 1 

pouco o impeto de suas oDera~bes e,:.·1 •.=.,r .. ,·1'=1 "1" ·1·7~- ,=.:1· d-,.. '!' , .... .. - "·" r·H,,• c: E,s;~,, i. d i::1d E? t::• 

que as policias estaduais e federal. re-assumissem log o esta tare~ 
·f i::\ " 

No entanto, pode-se reatirmar que as forças de Se-
q l l r "H'l e;.... F'l"t t J 'i e·· p ·· .. ... · ·· ... 1 t · 
~;e:; ~:g~i;~~;: ~=r=:~:L:;b;:s~~; :a~~=l~~er5 ~:~:~:~:.clequ:is:~::: 
pode intervir d iretamente na defini~à □ ri~ Pstr=1~~c,i-1 e··,~ c-c~i·r·t·-+= ~-) • , • ·• • .. .. ... ... • ~ .. \,. .... •-1 ~\, ~:: .. r:;. .. . .. , 1 .. Jc:( \..t;;""; <:.'\l. 

crime, até ~orque pouquiss i mo foi informada dos f;t□s que se suce-
d1.am, pr:LnciJ:Jalm€~nte i:'1quc=:•lr:."S C1 ll<:::. ·1·mrJc:Jr··l··,v• "' 'n ,.....,,. v·L·•)l·· .,_. C' t· • • • • • - • • •1 • •· • • • " '" c::111 ••• <:.'\Çues a ,on s i-· 

tuiç~c. O trabalho da imprensa tem sido muito dif.ic~ltado e até 
impedido, e quando muito se admite a intervenç~o do Mini.st&ric p~-
blico e dos Parlamentares. · 

·- --- .. ------------ - -------· ... ---·~ ··--- · - ... 
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P1 s; !::; :i. m i, n i:~ o !::, E: p o d f,2 e:: o 1•·· 1··· :1. g .1. ;• o E, r-· um o~,; d <?.1 U p f,"!! I'"" i:,1 i;.:: Z!:i e:i d Ê:, ----· ---
for ma a prevenir os abusos e lesbes oc::orridos. tendo-se como re- -. ~ 
sultado a estratégia errada tomada pele Ex&rcito, que revelou-se J 
nào ser o Org~o ideal para a tarefa de combate direto à criminali-
dade, con forme Já admite m alguns de seus p~6prios oficiais mais 
importantes. Talvez esta Operaç~o tenha servido para reavivar em 
nossa memoria quem é o Exército brasileiro, e .como procede. Nota-
mo!s quE, E•"!!m !SE•us qu;.:,1tir··o~õ ,:,:1indi:,1 p1··1:JVi::1l(;,!Cíi!.,m noçt5F2s; como ;;,1 di:,1 tol'"·tura 
como algo natural na repressào ao crime, da autoridade militar 
acima da Constituiçào e das Leis, da pouca tranpar@ncia das açbes 
militares, da pouca ou nenhum a satisfaçào a sociedade - a partir 
mesmo de questbes simples como informar a familia do preso onde e 
como se encontra o seu ente. 

OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS E SUAS POSTURAS 

Quanto a imprensa, hà que se destacar a p□siç~o de 
total apoio a Operaç~o por parte dos veicules de maior 
audiência/circulação - com destaque para □ Sistemas Globo e Jornal 
do Brasil, de ràdio, jornal e TV-, que, em funçào disto n~o des
tacaram muito as violaçdes ocorridas, e, mesmo quando estas se . 
tornaram inegáveis absolutamente, noticiaram-nas colocando-as sem
pr·,2 no c:ondicional ··· '' a~.,, ,,;upost.21f.,; vici lõ.-:i.r;:êi,?s '' 1, ''i:~.E; poss:i.veis to r 
turas'', etc. Ressalve-se a posiç~o do Jornal O DIA, o primeiro a 
dar d estaque para as violaçhes ocorridas no Borel e em outras fa
v ,?l a~;. 

Tem sido de crande valia o apoio do Ministério Pú
blico Federal, que através de seu responsavel pela quest~o dos Di
reitos Humanos, Procurador Gustavo Tepedino. convenceu-se d~ pro
cedência das den0ncias de violações, e inJciou as inves tigaçôes de 
sua competsncia, inclusive requisitando varias informaçbe s do Co- . 
mando Militar do Leste. Hã uma disposiçào deste ôrg~o no sentido 
de enviar peças para o Mini stario Público Militar, para que este 
proceda a abertura de Inquérito Penal Militar. 

Jà quanto ao Ministério Público Estadual n~o se po
de dizer o mesmo, n~o se tendo percebido dos seus representantes 
para esta questão, indicados pelo Procurador geral de Justi ça, a 
mesma disponibilidade e acessibilidade, no sentido de coibir, in
vestigar e punir os atos delituosos que se tem constatado. Como 
exemplo, tem-se que durante a audiência na Procuradoria da Repú
blica entre autoridades públicas e entidades de direitos human os, 
este abandonou-? na metade, declarando a imprensa na saida que nào 
havia nada em discussão que chamasse a sua atuaçào. Hà alguns in
quêritos policiais, oriundos dos fatos ocorridos durante as opera
~bes, que estào sob a responsabilidade deste Orgào, de quem està 
sendo co brad o a aceleraçào das apurações. 

A Defensoria Pública, ao que tudo indica, tem cum-
prido bem o seu papel destacando Defensores para prestar assi stên
cia aos presos e colocando seus telefones à disposiçào para denún
cias. Jà a OAB tem tido uma postura um tanto dúbia, pois notam-se 
divergências entre a Direçào Nacional e a Seccional Rio de Janei
~o, e mes~o dentro desta ultima, n~o se sabendo ate que ponto 
constitui ou n ào um a l iado das entidades ce direitos humanos. 

, , 

..... ~ -.... 

. ' . 

1 
O Poder Judiciário foi responsável por um fato no 

minimc inusitado: colocou 3 Juizes á dispos1çào da operaiâo , para 
expedirem mandados de prisào ou de busca imediatamente, sempre que 
necessário, instalando-os no quartel da Policia do Exercito - lo
cal para onde sâo levados os detidos. Ou seja, para além do ires
t1···itci i-:ilpo:i..o do Pr·r..-,sicl,?ntf.~ do T,1n,) 1, c::1·-.1-ou····<,,,v.,2 um '',Juizi,:1do E";pc;2ciê:1l '' 
para atender a ~peraiào, fato que as entidades civis ja se pronti
ficaram a investigar da forma e da legalicade de suas açbes, posto 
que pode se configurar afronta ao principio constitucional que 
proibe os juizos de exc::eçào. 

• I 



A Comissào de Direitos Humanos da C~mara Municipal 
do Rio de Janeiro, presidida pela Vereadora Jurema Batista (do' · 
PT), a pesar de n~o ser de sua atribuiçào ti pica a questào da Segu
rança Pública , tendo em vista a gravidade da situaç~o e ~nte a 
i n é r cia do Legislativo Estadual, tomou para si a responsabilidade 
d e fisca l izar a operaçào e apurar as denúncias, num ·es forço con
junto com out r as autoridades e entidades civis. Convocou uma gran
de plenària pública na qual a comunidade carioca pode debater a 
Dperaçào com os Vereadores, e fez uma visita oficial ao Comandante 
da mesma - Gal. Cêmara Sena - para colocar as preocupaç~es expres
sas naquela plenària, a qual teve boa repercussào na imprensa, 
sendo um dad o positivo. 

Quanto aos parlamentares Federais, recebeu-se o 
apoio concreto apenas de Benedita da Silva (PT) e Jorge Salomào e 
Miro Teixeira (ambos. do PDT), que estiveram presentes em algumas 
das reunibes que ocorreram, bem como em idas as ·fave las afetadas 
pela Operaç~o. 

Por fim, quanto a Igreja, cabe uma mençào honrosa a 
postura do Pe. Olinto Pegoraro e irm~s da capela existente no alto 
do Morro do Borel, através de quem veio a se saber dos abusos co
metidos, e que tem sido apoio valoroso aquela comunidade neste mo
mento como em todos os outros de si~a atuaçào naquele local; a qual 
jà estende-se por mais de uma década. A mençào de repúdio vai pa ra 
a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que nàG respaldou o Pe. Dlinto 
no momento em que foi solicitada a tanto, nada dizendo diante das 
afirmaçbes levianas de que seria ligado ao tràfico, inteiramente 
infundadas . 

seus 
guns 

A MOBILIZAÇAO DOS MOVI MENTOS DE DIRE I TOS HUMANOS 
, , 

Com muitas dificuldades de se artiiular e unificar" 
esforios diante de situaç~es delicadas como a presente, al
grupos tem tido destacada interven~ào por conta da Operaç~o. 

O Grupo Tortura Nun ca Mais tem sido presença cons
tante ante as denúncias de tortura e na investigaç~o do passad6 
dos militares e policiais atuantes na Operaç~o, send o o grupo com 
atuaçào mais destacada pela imprensa. 

O Forum de Favelas, que tem a peculiaridade de en
volver aqueles pessoalmente atingidos, lançou uma nota amplamente 
divulgada, após acumular algumas discussdes a respeito. 

O Forum Contra a Violência e pela Vida, criado por 
algumas ONGs que trabalham com esta questào, foi um cios primeiros 
atores a suscitar a preocupaçào com esta questào, mesmo antes cio 
inicio da operaçào militar, e tem realizado reunides semanais na 
Càmara Municipal, com o objetivo de manter a sociedade ''de pronti
dào'' para evitar violaçbes aos direitos humanos. 

O Movimento Viva Rio 1 apesar de n~□ poder ser clas-
si.ficado propriamente como um movimento peles direitos humanos, 

. inegavelmente é um ator social de destaque, mas que tem dissentido 
um pouco do restante das entidades, pois tem uma oposi ç~o bastante 
mais branda a açào militar. 

Por fim, o MNDH, a quem algumas das entidades acima 
sào filiadas, que esteve presenl~ no Borel, que tirou como estra
tégia fortalecer e articular estes foruns jà existentes, e que 
conseguiu reunir todos estes diferentes grupos numa audiência com 
o Ministério Público Federal e Estadual, a lém da Defensoria Públi
ca e parlament~res, onde se firmaram algumas propostas de atuaç~c 
articulada, como por exemplo a centraliza;ào de todas as denóncias 
de crimes no Ministério P0blico, que ordenaria a abertura de in
qu~ritos1 evitando-se as dificuldades enfrentadas junto as DPs. 

Cabe acrescentar que a as entidades de direitos hu
manos encontram-se em posiçào bastante delicada neste contexto. Em 
1Q. lugar, o massivo apoio da midin e de amplos setores sociais a 
Oper0~~0, sem fazer qualquer reflexào critica sobre a mesma, leva 
a que aqueles que façam qualquer tipo de ressalva ou cienóncia se
jam imediatame n te relacionados ao tráfico, e rap idament~ cieaacr~
ditados perante a cpini~o póblica. 

• 

. • • 
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De outro lado, também é complexa a tarefa da defesa 
juridica a qual muitas assessorias tem sido chamadas, posto.que hà 
v :1. t :.i. rn i:,1 i;;; tc,1 m bé: m f!:ln t r-·,:il o~;; 11 ~,;o 1 d ê":"1d o!::, 11 d o e r·· i mE-,: o l'""t:J .;,1n i :~ ii,1d o ,, c::o 1··· 1··· r.-::n d o--· 
se o risco de num passo mal planejado, defender-se ingenuamente a 
i n teresses diversos dos almejados. 

Como perspectivas que se abrem de agora em 
temos 3 planos de necessidades, pelas quais o movimento de 
tos humanos continuarà a trabalhar: 

di<i~ntE•, 
din=:?i·-

a) apurai~º de todos os 1lic1tos cometidos durante 
a Operaç~o e devida reparaç~o dos me~mos com puniç~o dos ·responsà-
\/ f:?.1 i !:'~ ; 

b) exigência de efetiva participaç~o das comunida
des e das entidades de direitos humanos na definiç~ □ e no controle 
da execuçào da politica de segurança pública, Juntamente com o Po
der Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria Pública; 

e) garantia do conjunto das politic::as 
cessarias às camadas marginalizadas, como efetivaç~□ 
de cidadania real (complemento da aç~o ciE segurança 
diante politicas básicas a população). 

~;oc:iE1i~,, ne-·· 
di:01 c::ond i ç2.=ío 
pt.'.t b 1 i c,3 me-· 

Portanto, hà que se deixar claro que o movimento de; 
direitos humanos n~□ é somente contrério 3 intervençDes do Exêrci-
to em aç~es ostensivas da al ~ada das policias estaduais mais" 

1 ç . '-: 

• \.' , f 

i ; ~. ~ .... , . 
! ~ 

ainda dadas as formas pelas quais esta tem se dado mas que, so
bretudo, b a favor de uma politica de segurania que devolva a 
tranquilidade a que todas as pessoas tem direito, e que para isso 
combata o crime organizado, saneie as policias dignificando-as e 
colocando-as a serviço da realizaç~o da cidadania, atuando com 
transparência e participaçào popular, dentro dos .l imites do Estado 
Democràtico de Direito. 

. li; . ~. 

,.; . 
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OPERAÇÃO RIO: 
UM BALANÇO NA PERSPECTIVA DO MOVIMENTO DE DIREITOS HUMANOS 

por Alex Fe rreira Magalhâes 
(Conselheiro Nacional pelo Regional Leste 1) 

Passarl □ um mês e meio da assinatura do c□nv&n i □ en
t l'"F: !...ln 1. i:~.o i:::· 0,:,c\ li',: 1··· ;:,11 F: E: i,:; ti::1c! Ci d Ci Fi :.i. Ci d Fi J ,,11·: r2 i 1~u p.:::1 I'" i::1 i:,1tvi::11;:;10 c:Dn j un ti::1 
r-,-□ c:o rn b,,"- tF, ao c.1··· i1n1,,:e e, 1···(;1 c:i.n i z i:,1d u na .. c:t'•-P J_ t.::i. l , E: t.1·- an \', ccir- 1·- idos :i.. rnp o1·--
t,,1r·, i::.("::i,; e: i::1 p :i. tu.!. OS"; d F,,,; ti::\ q u.F: -..;e . .1. u d s;F:': e: hi::1rnt::11'"· '' U pf2 t'· :::•. ,;;:;:?:c:"J 1=:: i. D'' , j {,1 1,'::.· 

possivel avalia-la(ol de m3nRira mais c::Dnsistente posto que s□men
-l::.F: i·.:1r.:J e, 1··· i''1 \::;c,u i::: p 1···c, c:c:cl i rnE•n to•,:;; ,, 1:,.-;, 1.. r· ,.:<. t1':··l 1.1 -i:1 i,: la ir, l:.r1n 1;;:t:c-.:: ~; , i:·\ p 1"· :i. r-, c j __ p :i. e, 
1nu. :i tc:i oi:;•,; c:ur-i::1\::; !' tr!~:iT1 ti C::i::1d o rn.:::, :i. i:,; ev i d;:;;,n -1-:.r,,,i::; pi:,,1,·.:,,1 i::•. ;,;uc: i F:cl ,:n:\ E:,, 

J. i!::, ir- ·\ ·1- r ,li.... .,_ _...J 
tl.\dD !' 

de a violência estar ou nà□ aumentando e segundo que critérios, 
quf,? h ,:\ ::,11 q1...1r, ,,; c:1nui;;; E:i,:; t,0:1 qu.E:i::; t.~,10 ·1 .. . 1::-:m ,,; 1. e ln i::1 p1'· in e i pii,11 n i'.:1 põ,11...1. ta po·-·· 
1 i t :.i. C::i::1 C::ii:11,.• :i. e::, Ci',1 ,, F' Ci 1··· f':: >: E: n, p l c, !' n oi:,; I'" f::: co 1··· d E:mo •,;; d i"::1 :i. n -f 1 uf?n e :i. ;.:;,_ q UE? te\/E:: 
i,;o b 1···1::: o E• l E': :i. to r- ado i',\ e, cor-1•--;jjr·1 e :i. i',1 cl n -:::1 •;,,\::, 1. m e:: hi"::1m :'1cl o '' ,,,.1,.. 1··· i"::1 '"'tão '' na. 
Praia de Copacabana, as vésperas da vntaçàu em 2= . turno que defi
nirj.a □ tuturo Prefeito ela cidade entre Benedita da Silva e César 
Maia, que este acabou vencendo por pequena diferença,, Enquanto a 
d eputada petista atribuia tal tato ao prucesso ele mi::\rginalizaià□ 
social a que é submetida a populaçà□ tavelada, o atual Prefe:i.to, 
hà 2 3nos atrà3 , disse que l:hamaria □ Exército,, Portanto, não vem 
clF:: . hCij E: n .,,,n i,,F,: :i..c:i d :L i'u sei nos ~.;;i::,:to1~;_:::f; rnéd :i. os:.; dE: n □ !::-:.\::;c, soei F:1clõ:1de p□ r-
1...1rn ;.,,1 :i. n t1.:,, 1···vl,:n 1;~i::'\ o b !'·u ,; ci"::1 c:on t r- i::1 o '' pr::1 ,,- i q e, q ur:: vem cl Oé.i rnei r· !'·os-;'' • P-:::, 1~ e,--· 
J.elb a isto, as próprias popula~~es tavelaclas e das periferias da 
c::ic!acle também tem demandado por segurança: as ramifica~Des cio nar
cot.r- i~ i' :i. c.:o i,,, l uJ .,:<C.I i::,fs 11 c:1ic; ··i' -.::1 ·1c: .1 '"' i;;, tF:m c.,; :i. du t i:,1 to1·- cl c-2 tfE:n ~,~,:e, pE1r· i:,1 os; 
seus moracl □ res, nào sendo a imagem d □ bandido ben-f'eitor aquela que 
prevalece no sentimento popular, ao contr~ri □ do que proclamam al-

qunc.;, ,, 

Por outro lado, Ci poder pGblico estadual, c:oman cl ad □ 
pela 2- vez por Leonel Brizola, na□ demonstrou a c: □~pet~ncia e vi
taliclacle necF:ssàr ias para que nà □ crescesse sua imagem de omisso 
ante a estes problemas \e outros tambem importantes, relativos as 
politic::as sociais), sendo, por via de c:onseqü~ncia , inevitàvel sua 
p 1'-0 ·f un cl i:1 ci F::\,;ff1Cl i,·- ,::', 1 i z i,: 1/"f.j o!' i:,, q u.E\ l ,.::.r:::: l'"T:1-!' 1 f:?t i u na 1::,E:_r· ·f orr:i:\n c:E: d o ú.1 t i-·-

mo pleito presidencial,, 

qLlE~:>t~iCJ NestF: contexto, □ problema assumiu ares ele 
n acional, o que chama a participaçà □ dei Governo Federal em seu en
frentament□. Partia de m6vimentos sociais dete r minad o s, da Arqui
diocF:se, ele ~et□res empresariais e da própria OAB a proposta de 
i n -\::E•l'"YE':n 1;:i:':(O il"I i.1 i ti:1 1"", e:\ C)U.i'.:t} D CiCi\/C:lr·no i=:\:::- 'c.c.:1clUé:1 J ;;;E:m i:il'"E: l'"E::S i S- t iu • 
r;1...

1
1···q li':: r::n ti~Ci ;:-:1 p r· u pc :::i t;:-:1 d E: L.trr: c:or·,v·;::, n 1. o :• c:c:ii'f:Ci · i:'1 1 tE: rT, c.< ti v :::1 mõ,1 :i. \:', b ,,. c:~n-

d a e interessante para as duas partes (Gove rn os Federal e Esta
c.lu,,,1 l ) , r:::,·-,., :i. t;:,11··, e\ c:,----··'"f.": u t :i. 1 :i.zi-:,11·-- e:\ Ci !::, rni,,:, C::i::,n :i. i,; 1nos; ccin !::i -;:: 1. t• __ \ e :i. un i:,1 .i. ,:, q UF:: 
possivel. me 11te trariam maiores atri tos ent r e ~s forças politico-so-

ciais envolvidas,, 

Ce l ebrado o Convénio, e aquardac:lo o desfecho cio 
processo e l e itoral, :i.. ni cidr~m-se as operaçbes ,, A pri n c:::i. p io, n ~o se 
sabia exatamente o que seria teito e c□mo, havendo grandes especu
laçbes pelos jornais, que pCisteriormF:nte mostraram-se mera '' corti
n a de fumaça''. Sucederam entào os tatos a quF: todos tivemos ~□nhe-
1 
... ')' f'f' (·"' I"' ·\" ("' í" ('" 'I ·:: ;l I"\ 1·· l'" ,:::, , .. , I:" ; ;: " ("" ('" 1 1 I"" ;;,, 1·· l:'.>' ·::., ;::; e·\ .. ,,, 1·1·1 ·::\ .; ('"! I'' 1""1 l 1 1"!"1 e::, 1··1 1""! I'' '\. r-.-\:. E· i l ~;I 1'. e\ El 1•·j Fj .... • .. 1 ... 1 , .. .J .. J .... , t .. l , . 1 .. J ,... 1 ... , .... \ " ... J ... \ .. , .,I \ .. \ ~- .. t.. .... '.' . l;. ., ~ • .,\. .. •• .., ~... - .. • _.. .. ... , 

nas favelas consicleradas ·focos do narc□tràfic::o, com fortissi mo 
aparato bélico, sendo as outras açbes apF:n as um complF:ment□. 

..... -------·- --~-----··-· .. ·--· 
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CONSTATAÇôES 

As entidades de di rei tos humanos p rocuraram acompa
nhar os passos da Operaç~o, ja que opunham-sb a mesma, n □ minimo 
quanto a f orma que era fe ita, tendo □ justo receio de que ocorres
sem sériasvio laçbes aos direitos constitucionais. O MNDH, Junta
mente com o Ministério P0blico Federal e o Jornal O DIA, fizeram 
uma visita ao local onde a operacà □ foi mais intensa - o Morro do 
B □rel - que durou quase todo um fim de semana (25 a 27 / 11). A 
partir destes acompanhamentos vàrias c □nstataçbes podem ser fei-
t<::,.~:~" 

N~□ hà d0vidas de que a □ peraç~o viola os Direitos 
e Garantias Individuais Constitucionais. Grande parte dos disposi
tivos para os quais o P r ocurador Alvar□ Ribeiro da Costa chama 
atençdo e m seu Co municado n~. 08 de 23.10 . 94 (DJU-I de 18 . 11.94 , 
p . 31672) foram inf ringidos. Tais violaçbes configuram abuso de au
toridade e outros crimes - cometidos di r etamente pelo Exército ou 
pelas for~as estaduais com a conivEncia daquele, e que dificilmen
te serào punidos adequadamente - a saber : constrangimento ilegal, 
to 1·· t, ... 1I·· ;:,, ,, E',;: pCJS 1. 1;;. ~: o i:'1 ve :-: i:',, rnf,,, , v :\. e:; 1 E, ç;:E:i.u d E, d orn i e :i. li. o , I·--E,s; t. 1·· .1. r~:ào i. 1 f:?·-· 

g i':, l d e l o c.c:; In r.::; 1;;.f'.'i o, d i:,,I , o~,, ·f :i. ~-'i ; c::c;s; ,, rnu ,, .. "·' :i s·, E) pi::< t. ,, .. i 1r,on i. '"' i. s; -··· i.1·, e. l. 1 .. 1 s; i vr:,, 
com roubo de dinheiro adquirido com trabalho-, pri.sà □ sem mandado 
ou com f,i!\,.;i::.E, ''E, poistf::11•--iol'--:i.. 11 

,, :i..ncomu.nica.bilidi:.~de dE· 
de registro sobre as pesoas detidas dificultando 
pela familia, oculta~~□ de r.::adàver. 

presos, ausência 
sua localizaç~□ 

A estratégia traçada pelo comando militar da opera
çà □ con sta de 3 pontos: 1- asfixia r a rede de narcotrafic□, difi
cultando o comercio de drogas, e cortando a fonte de recursos com 
a q UE1. l com p1·· a.m i':11-··mc~is ii.'i! c.01·--1--ompr.:::rn po .\. J. e: j_ :.:'!.is (d,:::,. :i. "' c,c.u p.:::,,r.;:Z:':ío d os 
mor· 1--·of_;) :: ::'. '-l<~.1 E/,,- ··-··.se cl e; dt.L: i J. :i. o d 'iii! " :::1. l CE1<J uett',,s:," ( j:'i·-· 12~~0<::; 1 i g -=<d □,,, E,o 

J.. r: \/t=:-<.::. t. i g <:.td os ; ~;---
tràfic□; que apontam pessoas e locais !::, fii: r· E, ITI 

passar todas as inf □ rmaçbes para que as policias 
r al deem continuidade as operaçcies, efetuando as 
1'· :1.. ar::,!' d e's bi:,, 1·-- i::\ t.21n dei a~:; quc::,d 1·-- i 11·1-::i º:'i e>, :i. :=.; t1::.,n t.10:s 1=,,tc:. 

·fede-· 

O 1° ubjetivo parece ter sido pa rcialmente alc.ania
do, havendo ainda algumas importantes aprensNes de armas. Porsm, 
ao 'contrãri □ do que anunciou, o Exército nào tem um mapeamento das 
ramific3~bes do crime organizado que permita capturar imediatamen
tF.• \S(·?l...l \::; hD!IIE:!n !':'. e pois t.c;s e hav f,~ • Li"'' i r.< cl i ·f i cu 1 d bel 1;:: n E, ·=, e; pEi! 1·· a i;:Dr,is; , 
que acabaram por atingir centenas de cidadàos que nà □ tinham a me
nor rela~à □ com atividades crimi nosas (e mesmo que tivessem n~o se 
justificariam os abusc;s cometidos). 

A defici0ncia no campo das informaçbes, dos servi
ços de inteligência, fez com que a operaçào assumisse a forma mais 
gravosa para a populaçào, que passou por transtornos impensàveis 
c:\nt.E:"; di::\ opE:l' .. i::1/;;.;.,:o,, E~ o piCJ!'',, , .. € .. , .... OllE , ...... tc::r·h·· -· '. 1 
!:iU l tacl O!=, d U 1·· ac! DU l'"Ci~õ ,, 1\1;~:c:i s;E, t;:~;; 111

u~:: . 1::;cl ;:.:;;d,;;';~[;: ~; D::E, i··· ;: ~'.:' ~; ~~ ~: ;::: i. ~-; F, ;::= 
1·--E,•n tr-ii:~,, cJ o t t·· ó --fico q UE:, i:~ s~, :i. m c::umc:, a m-:::, i. e; 1··· i e< d,::: ~é-E:u s. '' bõ:,n d 05 '' ,, E•\/ ê,-· 
diram-se das favelas ocupadas. 

No entanto, pode-se reafirmar que as forças de Se
gura n~ a Pública permanecem hostis a qualquer processo de sistemà-

~~~= ~~?~~~:~i:i~=t=~=~t=ç~:
5

d~~:n~:;!ed=ªes~~:~:::=e~e ~~:b;r~u:: 

~::::,~;~~c7~:~~=n ~:u~~~=~~:□q:: 1 i~~!~:::~: ~~
5 v::~::d~~ea5

~ 0 ~~~:= 
tuiç~o. D trabalho da imprensa tem sido muito difi c~ ltad □ e até 
impedido, e quando muito se admite a intervençà□ do Ministério Pú-
blico e dos Parlamentares. · 



• 

Assim , nà □ se po d e co r rigi r os r u mos da Opera~~□ 
f orm a a preven ir o s a b usos e l e sbes oco r rid o s , tendo - se como r e
i,;u 1 tc,1 d o ,,~ I!:': ·,,,; t ,, .. i::1. t r!-2 q i ,::1 i,,: I'" I'" i::1.c:I ,''1 to 11, "1cl .:,\ p e, .1. D E>:(:: 1·· e i te, ~ q uE:1 1· .. 1,2v ~,: J. ou .... s,r-:1, 
n ti D •;:; E-:•,,.. o ó 1-·g i':i.o i d E,:a l p,;i1 I'" '"'' a t.,,1 l'" !:"; ·f' i:,1 d F: com l:ii::1\e d i 1·· F: to i!:1 e: t'" i 11, 1. n <'.:< l :i. •·· 
dade, con for me jà admitem algun s de seus próprios oficiais mais 
impo r tantes . Ta l v e ~ esta Operaçà □ t e nha . servido para reavivar em 

:·;), :;~ ::: '.~, :~; u ::: E':~'.; ;:;; I"' ::~ :;; u ~: u ~: :.: i::•.t; 1'" :~ s, E;;:\,:;~ 1\ ~ :,: t ~;: 1'" :~ 
1
:: : : '.;: ~;, ; ; ~~' I'' ~: ,;j ç;; (~~o';~:: m ~: j'" ~: C :~~'.E: " t. C:i 

1
i:1 ~:. ;\~ :\ ~; 

cDmo a l go n a tural n a repressdo aD cri me , da auto r idade militar 
ac i ma da Con stituiçào e das Leis, da pouca tranparê n cia das 
militares, da po uca ou nenhuma satisfaçào ·a sociedade - a 
me s mo de quest6es simples como informar a fa milia do. preso 
c o mo se e n contra o seu ente. 

OS ATORES _SOC I AIS ENVOLVIDOS E SUAS POSTURAS 

-=:l ç: 1:Í E·! S:'; 

p •;:\ 1"' t i 1'" 

c:i n d r::: F:!: 

Quanto a imprensa,. hà que se destacar a posiçào de 
t otal a poio a Opera ç ào por parte dos veicules de maior 
i:,< u. d :i .. r) n c :1.. i:,1 / e :i. 1'" e 1 .\ 1 i:,• e;;·.~~;. e; .... c e; rr, d E':,;; t ,:,1 q u. e, p ,::1 1·· i:,1 o '.:õ :i. '.':, t E: m ic:1 '.',; C, 1 o l::i o E: ,] C:i i~ r·, i:'1 l 
d o Brasi l, de ràc:lic;, jurnal e TV-, que, em fu n~ào disto n~□ des
t aca r a m muito as vi □ laçdss □ corric:las, e, mesmo quando estas se 
t orn a r a m i n egáveis al::is □ l utamente , noticia r am-nas colocando-as sem
pt'"f"2 nu c::o r·,cliciur .. ,.;,l ..... ' ' i:,1!':, ~,upo:;ta.\':; v.i.Dla.1; óes '1

, '';:;..i,;; pu~,-::;:i.vei!,, to r·-... 
tu ras '1 , etc. Ressalve-se a p□siçà □ d □ Jornal O DIA, o primeiro a 
d ar d estaque para as violaç6es □ corridas no B□ rel e em outras fa
Vf::• l i::\'.:1, ., 

Tem !::, J .. d o e:\ E: q 1'" i:,1n e! E · ··/ ê'1 .!. i c1 o :::\ po i o c:I Ci Mi n J .. s; tt-:: 1·- io P1.'..1.-· 

c:le seu responsàve 1 ,_-.• ~.~-~.·.1,~l·.,l •.. ,•,-.·.: . . ,-,r1_~.L •. :~.:.:,;_i,•.~c·.~-~.·\.~."-i □ ... jl,~:·:l',r sn[1~ü~= 
Gustavo Tepedin □~ · · -~ r 

blic□ Federal, que através 
reit□s Humanos, Procurador 
ced~ncia das denGncias de violaçbes, e iniciou as investigacôes de 
e;; U. i::\ CD i'i'I p f::: t ;;i 1 ·, C: i ,::< ,, :i. 1"'1 C l \.1. '.e; l. '•.l E! !'" E: Cj l...l J .. '.,,; :Í. t €:\ n d O V i~\ 1r l. c'l '.:,; :i. 1··, i' D !'" : l'I i:'1 Ç ij i:::: '::> ,j O C □ -· 
mando Militar do Leste. Hà uma disp□si çào deste órgào no sentido 
de enviar peças para o M:i.nistsric P0blic□ Militar, para que este 
proceda a abertura de Inquerit□ Penal Militar. 

Jà quanto a□ Ministério Público Estadual nào se po
de dizer o mesmo, nào se tendo percebido dos seus representantes 
para esta quest~o, indicados pelo Procurador geral de Justi~a, a 
11 10:,1;;; 1na d :i. is pon :i. b :i. l :i. d ad E, (::1 ,::'.e.e!,;'.:; :i. b :i. l :i. d i':<.d 0., ,, no s-,en ti e\ o d E.': c:o i b i 1·· , i n .. ... 
vestigar e punir os atos delituosos que se tem constatado. Como 
E/:: E\11'1 p l Ci , 'I;- F!:ffl ""'S;f".• C\ UF2 d U 1'" c::\n tE) "''· ",ud :i. l{if"I C: i e:\ i"'I a F-' J''O C:LI 1'' i::1d O!"' i ê'\ ci e:\ r-:;:E:1 pú ... 
b lica entre autoric:lades públicas e entidac:les de direitos humanos, 
F:: C.,i te l.:é\ l:1,,\r·1clon ou·-·c•. na, rne t,,,1c! t:": ,, e\ E: e: l i::11··-::\nclc ,'::1 .i.mpr· (::1n !:::a. r·1~~- sai d a quE n~:i □ 
hr::1 ,.1 :i. i::1 n ,::.e\ a r:::,n e\ i i,; cu 51,s ;:,,o q ura e!· 1,::1 11,a s; SiF• ,.;, ,,ui::1 a t.ui::1 ,;;:;,':(e::, • !-li\ E1 J. c:i u.n s .1. n -· 
q u&ritos policiais, oriundos dos fatos oc:orric:los durante as □ pera
çbes , que estào sob a responsabilidade de~tP órg~□, de quem estb 
sendo cobrado a ac:eleraçào das apuraçôes .. 

tuc:l!:i :i.. 1-,c! i C:i::1 ,, 
p i:.-:C. l'' .,~ p 1•· Fi.• ;,,; t -:::t y· 

tem cum ..... 
-::'1 '.-::; is i ·:;; tr;!n -· 

p 1•·iclci 1::iG:m o 

A Defensoria Pública, ao que 
seu papel destacando Defensores 

eia aos presos e c: □ locand □ seus telefones à disp□si~ào para denún
cias. Jà a 008 te m tic:lo uma postura um tanto dGbia, pois notam-se 
divergéncias entre a Direcào Nacional e a Seccional Rio de Janei-
1'" o ,, F: 1nE:~J. i1H::-1 d E:n t.1· .. o e\ F2'.:ó 'l:,,,,. u l ti rnc,1 ,, ni:'i :::i ~;e s ::,11:if2r·1 d o i::'1 tE:1 que pc:,n to 
constitui ou n ào um aliado c:las entidades de direito~ humanos. 

iJ F'c:,d e? i·· ,J uc:I i e .1. é,, .. :i. o ·i' oi. i~t2s pCin i,;if:t ·,/E• l pc:, 1~ un, ·f' d to n Ci 

mi n imo inusitado: colocou 3 juizes a disposiçào da operaç~o, para 
expedirem mandac:los c:le prisào ou de busca imec:liatamente, sempre que 
nec:essàrio, instalando-os n □ quartel da Policia ci o Exército - lo
cal para onde s~o levados os detidos . Ou seja, para além do ires
t1· .. :i. t o apoio cl o F:• t ... l':ê•!:ó :i. d E•n tE• d o T J F;:,J ,, c.1·· i ou ·-·i:.:;;;::.,· um 11 J ui~''. i:,cl e, E: s,. pF,2 e i '"' l '' 
para aten der a Operaçào, fato que as e n tidades civis jê se pronti
ficaram a investigar da forma e da legalidade de suas açbes, posto 
qu e poc:le se configurar afronta a□ prin cipio constitucional que 
pro ibe os juizos c:le ex c eçào . 

..: 



A C □missà□ d e Direitos Hu ma n os da C~mara Municipal 
d o Ri o de Jan ei r o , p r es i dida pela Ve read o ra Jurema Batista ( d o 
PT), a pesa r de nà □ s er de s u a at r ibuiçà□ tipi c:: a a questào da Segu
r a n ç a P6b l i c:: a , ten d □ e m vista a gravi d ade d a situaçN□ e a n te a 
i n êr c:: i a d □ Leg i slat iv o Es tadu a l, t omou pa r a si a respon sabilidade 
de fi s c a l i za r a operaçà □ e ap u rar as den ü nci as , nurn esfor ç o c o n
junto c om outras auto ridades e e n ti d ades civis . Convocou uma gran
dE~ p l 1::,:n i:il l"' 1. ,":l p1 .. \ h 1 :i. Ci::1 n c,1 q u ,::l 1 i::1 c::orr,u.n i d ad ,,:: Ci:'1 r· :t. o e: i,,1 puc:l F:: d E,: h i::1 te ,~ i:,1 

e fez uma visita oficial a□ Comandante · O peraçà □ co m □ s Vereadores, 
da mesma - Gal. Cêmara Sena pi::11'".:::, colocar as pre□ cu paçbes expr~s-

sas~n aq u e l a plen ària, a qual teve 
sen do um dado positivo. 

bCi i'.:l 

i::l po :Í.. Ci C:: Cin C: l'" lê!: 'i'·.c::, 
I'·'\ :i. l'" O T fi:: i ';: E· i 1'" i) 

Ul.(i::<.n tD i::10\::; pi::l l'" .\. i::\ f'i'II::::!"'! t.ii:tl'"C•~:,; 
a pe n as de Benedita da Silva (PT) e Jorge Salomào 

(am b os do PDl), que e s t i.veram presentes 
c:I El\::i l'"E!.• Un :i. êi F2S qu.f.:: O CO I'" t•"e\'" c:lf'f'I :• bem cc::•mo E•rn i c:I Z:\!:.i i::l S 

p E': l i::< Up l::!: l '"i::l l;:~\□" 

i::\ l <]Ul'i'J i=.lS 
,::l -f' E:: t i::l e\ i::\ !:õ 

Po r fi m, quanto a Igreja, cabe uma men c %o honrosa a 
postur a do Pe. Olinto Peg □ raro e irmàs ela capela existente no alto 
d o I'•\ □ 1·· 1··c:i d o E.lo 1•"0:: l , a. t I'" E1Vi:?~!::; ci e q UE~rr, ···/ E:: i. o "'' SE! !::,i::1 be 1" cios e~ bu \:;;n~; c:o·-· 
metidos, e que tem sido apoio valoroso aquela comunidade ne~te mo
me n t o co mo e m todos os outros □ e sua atuaçào naquele local; a qual 
j à esten de-se por mais de uma decac:la . A men çà□ de repúdio v ai para 
a Ar q ui d ioces~ do Rio de Janeiro, que nào respaldou o Pe. Olinto 
n o mo me n to em que foi sol i citad a a tanto, nada dizendo diante das 
afi r ma c bes levianas de que seria ligac:1 □ ao tr~f i co, inteiramente 

i n ·f u n d ;Úc\ a. :s . 

A MOBI L I ZAÇAO DOS MOVI MENTOS DE DI RE I TOS HUM ANOS 

Com muitas dificuldades de se articular e un i ficar 
seu s esfo r ~os diante de situaçbes delicadas como a presente, al
q un !::, q t'"U po~, ti:::rn . t. i cl e, d f.?\:ô ti-,l c.ê:,cl a i n tfi::: r·víi:?n ;;~':\ o por'· c.on ti::1 d i::, O p;:;:: r· ii,1 ;;:ãc::, • 

O Grup o Tortura Nunca Mais tem sido presença c.ons
t ,,,ln ti::;,, ,~li .. , t.,,,. ;;:1i,s clii::: l"·, ,.:1n e:: i ,:,,~, c:I e: l... o 1'· tu.1·· a e n a i. nv0::!':°; ti ,J "'' 1;;:àu e.lei pi::1~::-Sc:1clo 
d os militares e polici a i s atua n t e s n a Opera çào, s endo o g rupo com 
a tuaçào mais destacada pela i mpr e n s a. 

O F □ rum ele Fa vel as , q u E! t E': rn "'' 

volver aqueles pessoalmente atin g i d □ 5 , lançou um a no ta 
divulgada, apôs acumular algumas discussdes a respe ito. 

1 
dE• E"n--

c:t•" :i.adei po r 
p r· i cn (7::• .i r·-e, ~:; 
ê:1 n t f::: ,,; cl D 

O Forum Contra a Violénc:: i a e pela Vida, 
algu mas ONGs que trabalham c: □m esta quest.à □, foi um dos 
atores a suscitar a preocupaçào c□ m esta questào, mesmo 
inicio ela opera c: à□ militar, e tem realizado reunides 
Càmara Municipal, com o obJetiv□ de manter a sociedade 
c!!~ic:, '' pi::< l'"éº< E•vii::.i::1r· violi:,11:;:,::iE•s i::< D!':, dil'"E)itoi;; humi::,nDs. 

s E:• ifl C\ n ,::·l i ~~. n ,C;\ 

"de p1~onti -... 

O Movimento Viva Rio, apesar de nào poder ser c:las-

:~:}~:=~m~~~~r~a::n:;0~□:~c:~=1m~:i~::::qu~71~:s :~:e~!~sdi:~:~~7~~ 
u.rn p o u c o c:I D !'"F•!::i ti::\ n tr~ cl i:':t i"; E• n t :i .. d d d E!\::;:• pD :i. \::; t.E•rn 1...tmi,•. op•::,1::.. i ,:;:ó:o bas; t.an t i:::! 

mais b ran da a a ç àD milita r . 

Por fim, □ MNDH, a q u em algumas das entidades aci ma 
sào filiadas, que esteve p r esente no Borel, que tirou como estra
têqia fortalecer e articular estes foruns J~ ex j.stentes , e que 
co; secuiu r eunir todos estes di·feren tes grupus numa audiência com 
o Mi n istério Púb l ico Federal e Estadua l , a l ém ela Defensoria P0 b li
c:: a e parlame n ta r es, onde se fi r maram algumas p ropostas de atuaç~o 
articul ada, com□ por exemp l o a c:ent r alizaçào de todas as denúncias 
d e c rime s n o Mi n istério P8blico 1 que orden aria a abertura de in
qu& ri t os , evitand o-se as dificuldades e nfrentadas junto as DP~ . 

Cabe acr e scen tar que a as e n t i dades de direitos hu
ma nos encon t r a m-se em posi c ào bastante delicada neste contexto . Em 
1° . lugar, o massivo apoio da midia e de am p los setores sociais a 
npcraçà□ 1 sem fazer qual.q u er reflex~o critica sobre a mesma, leva 
a q ue aqueles que façam qualquer tipo de r essalva ·ou denúncia se
jam i mediatamen te relacionados ao trãfic::o, e rapidame n te desacra-

op:i n :t.i~D púb:L:i.cc, . 



De outro lado, lambem é complexa a tarefa da defesa 
Juridica a qual muitas assessorias tem sido chamadas, posto que hà 
v ' t irnc:110.,. ·1:.ambt'?m Ein tr·Et O!::; 11 sol di::1dos 11 do cr-- i me or·g.::'ln l. z -::1do, correndo··
se o risco de num passo mal planejado, defender-se ingenuamente a 
interesses diversos dos almejados. 

Como perspectivas que se abrem de agora em 
temos 3 planos de necessidades, pelas quais o movimento de 
tos humanos continuara a trabalhar: 

a) apuraçào de todos os ilic1.tos cometidos 

di::1.nte, 
direi-

dur·ante 
a Operaçào e devida reparaçào dos mesmos com puniç20 dos responsà-

b) exigencia de efetiva participaçào das comunioa
des e das entidades de direitos humanos na definiç~o e no controle 
da execu~ào da politic:a de seguran~a pública, juntamente com o Po
der Legislativo. o Ministério Público e a Defensoria Pública; 

c) garantia do conjunto das politicas 
c:essàrias as camadas marginalizadas, como efetivaçào 
de cidadania real (complemento da açào de segurança 
diante politic:as bàs1.cas a popuJaçào). 

sc,c.i.ais r·,e
cia condição 
publica me-· 

Portanto, hà que se deixar claro que o movimento de 
direitos humanos nàc é somente contràrio a i.ntervenr.;:.ôes do Exerci
to em a~6es ostensivas da alçada das policias estaduais mais 
ainda dadas as formas pelas quais esta tem se dado-, mas que, so
bretudo, é a favor de uma politica de seguran;a que devolva a 
tranquilidade a que todas as pessoas tem direito, e que para isso 
combata o crime organizado, sanei.e as policias dignificando-as e 
c:olocando··-as a ser·\/i1;;:.o dc:1 rea:.izõ:1r.;:.ào di:1 c:id.::,dania,. atUc:(ndo com 
transparénci.a e participar.;:.ào popular, dentro dos limites do Estado 
Democràtico de Direi.to. 



M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

OF. SEC. EXEC. N~ 447 /94 

.. 

AS 
ENTIDADES FILIADAS AO MNDH 

Brasilia, 29 de agosto de 1994 

Prezados (as) Companheiros (as), 

Encaminhamos em anexo. para conhecimento um a publicaçâo do 
CE,J I L_. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos , 

VALÉR(/ ~"Y?.17□ DE BRI TO E SILVA 

SECRETAR IA NACIONAL 

ses - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco ·o· - 1 Oº andar - Sala 1001 - Fone: DO1 005561 /061) 225-3337 
F.:ix: DOI 00556 1 /061)225-71 57 - CGC: 32902132/000 1 -03 - CEP : 70.316-900 - Brasflia-DF - Brasil 



M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

Oficio Sec.Exe. nr. 430/94. 

AS 
ENTIDADES FILIADAS AO MNDH 

Prezados (as) Companheiros 

Brasília, 3 de agosto de 1994. 

• 

(as) , 

Encaminhamos para conhecimento de 
todos (as), gratuitamente, um exemplar da cartilha'' VOTAR EM 
QUEM ? ''.Informamos que contamos, em nossa sede, com um n6mero 
limitado de exemplares da Cartilha e Programa Radiofônico, em 
decorrência disto, as entidades que queiram adquirir um número 
maior das mesmas, devem fazer, o mais rápido possível, seus 
pedidos. Os valores s~o: Cartilha unidade RS 2,00 e Programa 
Radiofônico unidade RS 3,00. 

Na oportunid-:?,de, também 
informamos, que a partir do dia 10 de agosto nossa sede nacional 
passa a ter novo endereço: SCN QUADRA 06, CONJUNTO "A", BLOCO 
"A", ED. VENANCIO 3000, !:5Q. ANDAR, SALA 507 - CEP: 70718-900 
BRASILIA - DF. Os n~meros de telefone e fax co~tinuam os mesmos: 
061 - 225.3337 e 061 - 225.7157. 

No - aguardo de breves noticias~ 
desde já agradecemos pela atençào, desejando à todos (as) sucesso 
na luta PELA VIDA, CONTRA A VIOLENCIA. 

Co,~d ia 1 mente!' 

~~~RIA ~O~ ~I~□-~VA 
SECRETARIA NACIONAL 

ses - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco ·o· - 1 Oº andar- Sala 1001 - Fone: 001 005561 /061) 225-3337 
Fax: 001 005561 /061 )225-7157 - CGC: 32902132/0001-03 - CEP :7q.3 l 6-900 - Brasília-OF - Brasil 
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CENTRO DE DIREITOS 1'!"1ANOS 
OE NOVA IGUAÇU.' J 

Rua Antônio YTJlcall, 230 
CEP: 26.215.o,o 

C G C: 30. 206.171/0CCI la;, 
M_N_D_H_ 
MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1994. 

Prezados Amigos, · 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
M.N.D.H., em seu BQ ENDH, realizado em Salvador (j aneiro/94), 

deliberou que para melhor ancaminhamen~0 das discussões em torno 
dos Direi tos Humano 2., promoveria seus ~rábalhos em quatro 
programas, a saber: 1. Relações de Gênero, Racismo e 
Discriminação; 2. Justiça e Segurança Póblica ; 3. Politicas 
Püblicas; 4. Organizaç a 0 _ 

,. 
O PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 

concluiu em plenária no Seminário Nacional de Politicas Püblicas 
e Direitos Humanos, realizado em Peruibe/SP (abril/94), o seu 
plano de trabalho: 

OBJETIVOS : 

1. GERAIS: 

1.1. Implementar a "ntervençao politica do MNDH na área . das 
politicas püblicas, com vista a uma ~ransformação estrutural da 
sociedade brasileira em favor da hegemonia da maioria excluida de 
sua população, garai ~indo a democra~izaçâc e um projeto de 
desenvolvimento auto-susten~civel que respei~e as diversidades -
regionãis. 

1.2. Contribuir para que essas politicas sejam marcadas pelas 
perspectivas doe Direitos Humanos, universais, indivisiveis, e 
interdependentes; concretizando a concepçci.o dos Direitos Humanos 
como reÍerência ética para a sociedade e pare. cada um dos seus 
cidadâos. 

(. 

.. 
<.' 



. 
CENTRO DE DIREI T C S t,l0.1~ilt\O S 

OE NOVA IGUAÇU:. te J 

Rua Antônio Vlllmnn, 230 , 
C É P: 26.21.5.0ZO 

e G C: 30.206.171/00€)1 .. 3:i, , L.-=~-------~-----b 1. 3. Promove r, nc, àmbi to int.erno de, movimento, uma 
consoientizacao cada vez maior sobre o significado das po litioas 
püblicas, procurando, ao mesmo tempo, criar espaços de formação e 
capacitação dos militantes do MNDH, nesse sentido. 

.,, 

1.4. Desenvolver ações 
movimentos e . entidades 

articuladas e/ou 
da sociedade 

l)arceria 
c i vil com 

com outros 
vi stas a 

concretização das políticas sociais. 

2 . ESPECÍFICOS: 

2.1. Implementar intervenções especificas do MNDH n as politicas · 
públicas de Reforma Agrária, Reforma Urbana, Trabalho (relações 
trabalhistas, emprego e renda), Saüde, Educação, Cri ança e 
Adolescente, Comunicação e Culi:.ura, Cigncia e Tecnologia, 
Transpo rte, tanto em termos de d iagnóstico da realidade, quanto 
em termos de proposta e ie açôes transformadoras. 

2.2. Articular as entidades 
especificamente . a essas politicas, 
de políticas púb licas do MNDH . 

filiadas que 
para efe1;ivaçcto 

se dedicam 
dos programas 

2.3. Articular o MNDH com outras organizações da sociedade civil 
que atuam nessas áreas. 

implementação destas 
indicadas e aprovadas 
Nova Iguaçü e Grupo 
articulação do Programa 
Janeiro. 

Tamanho desafio para estruturação e 
metas, foi confi ado a duas entidades 

pelo movimento no nivel estadual (CDH de 
Pela Vidda), responsabilizando-se pela 
de Politicaa Püblic&s no estado do Rio de 

Entendemos que o mapeamento 
realidade se faz necessário, para efe tivarmos uma 
atuação na esfera das p0liticas públ icas, conhEcendo o s 
desenvolvido pelas e nt.iciades gte compôem o MNDH em rosso 

d!;! nossa 
legítima 
projetos 
estado. 

anexo, objetivando 
iniciarmos nosso 
entidade dentro do 

Sendo assim, enviamos o questionário em 
levantar dados mínimos indispensávei s para 

trabalhos, contando com o retorno de sua 
prazo est.ipul ado ( até 15 de agost o de 1994). 

Desde já agradecemos a atençao 
dispensada, na certeza de gue sua participação muito contribuirá 
para juntos lutarmos por politi6as públicas que favore çam os 

,. 
, · 
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Direitos Humanos. 

Atenciosamente, 

GRUPO PELA VIDDA 

CDH de NOVA IGUAÇd 

LOCAIS PARA REMESSA DO QUESTIONÁRIO : 

Baixada Fluminense 

CDH de NOVA IGUAÇÚ 
A/C ZULEICA 
RUA ANTÔNIO WI LMAN , 320 - MOQUETA 
CEP: 26.215-020 - NOVA IGUAÇÚ - RJ 
TEL: 768-3822 E FAX: 767-87~7 

- Volta Redonda e adjacênc ias 

CDH de VOLTA REDONDA 
A/C LURDINHA 
AV. DO CONTORNO, 3039 - MANGUEIRA 
CEP: 27. 330-010 - BARRA MANSA ·- RJ 
TEL: (0243) 43- 1801 

- Rio de J aneiro e demais 

GRUPO PELA VIDDA 

CENTRO DE DIR [ JTCS HUMANos: 
DE NOVA 1-:) UAÇU. RJ · , 

Rua A~tôn i o \Y;Iman, 280 :. 
e i.'. P: 26.215.020 · 

C G C:: 30.206.171/0001•32 

A/C LILIAN OU MIRIAM 
RUA SETE DE SE'l'EMBHO, 48/l2Q ANDAH - CENTRO 
CEP: 20.050- 000 - RIO DE JANEIRO - RJ · 
TEL: 224-1654 
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CONCLUSAO DA PLENARIA NO SEMINARIO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS 
E DIREITOS HUMANOS REALIZADO EM PERUIBE/SP (29/04 a 01/05/94 ) 

PLANO DE TRABALHO 1994/1996 

OBJETIVOS 

1. GERAIS 

1.1. Implementar a intervenç~o politicado MOvimento Nacional de 
Direitos Humanos ( MNDH ) na área das politícas públicas, com 
vistas a uma transformaç~o estrutural da sociedade brasileira em 
favor da hegemonia da maioria excluída de sua populaç~o , 
garantindo a democratizaç~o e um projeto de desenvolvimento 
auto-sustentável que respeite as diversidades regionais. 

1.2. Contribuir para que essas politicas sejam marcadas pelas 
perspectivas dos direitos humanos, universais , indivisiveis e 
interdependentes; concretizando a concepç~o dos direitos humanos 
como refer~ncia ética parê a sociedade e para cada um dos seus 
cidad~os 

1 . 3. Promover, no ambito interno do Movimento, uma 
conscientizaçâo cada vez maior sobre o significado das ool iticas 
pub icas, procuranoo, ao mesmo tempo, criar espaços □ e formacao e 
capacitacáo dos mi l itantes do MND . nesse sentido: 

l . 4. Desen volver 
mo vimentos e 

acbes 
entioades 

articuladas e / oL. 
oa sociedade 

concretizaçao das co liticas sociais. 

2. ESPECIFICOS: 

parceria com outros 
civi l com \ / 1.St.a a 

2.:. Imcl ementar intervencbes esoe=ificas □ o Movimente Nacion a l 
oe Direitos Humanos nas oo i ticas oub icas de Reforma Agraria. 
ReTorma Urbana, Tra □ a lho , relaçbes trabain1stas, e moregc e 
renda , . Saude. Eoucacâo, riança e Aaolescente, comunicacâo e 
Cultura. Ciência e Tecnologia, Transporte, tanto e m t ermos de 
diagnostico aa rea l idaoe. ouanto em termos □ e oropostas e de 
acões transformadoras: 

2.:. Articular as ent1aades 
espec1f1camente a essas oo l1t1cas, 
□ e po i1t1cas ouoiicas de MNDH: 

t1 ii adas que se oeaicam 
para etetivaçâo dos orogramas 

L , 3. Articular o MNDr com outras organizações da soc i edaoe 
aue atuam nessas áreas. 

civil 
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3. METAS 

3.1. METAIS GLOBAIS: 

3.1.1. Concretizar o Programa de Politicas Públicas, 
decis~es do 8~ Encontro Nacional de Direitos Humanos 
Janeiro/94), através da gest~o coletiva; 

com base nas 
(Salvador, 

3.1.2. Realizar uma aç~o articulada e sistemática com os 
Programas de Organizaç~o, Justiça e Segurança Pública, G~nero, 
Racismo e Discriminaçào, através da promoç~o de seminários 
nacionais e regionais sobre temas ligados às politicas públicas 
de Reforma Agrária, Urbana, trabalho, Saúde, Educaç~o, Criança e 
Adolescente, Comunicaç~o e Politica Cultural; 

3.1.3. Subsidiar as entidades do Movimento 
estudos e pesquisas nessas áreas; 

com informaç~es, 

3.1.4. Trabalhar em estreita articulaç~o e integraçào com as 
instancias de decis~o e oarticipaçao política do Movimento , em 
nível nacional, regional, estadual e local, respeitando a 
autonomia de cada um. 

3.1.5. Desenvolver aç~es que deem visibilidade ao MNDH através 
das iniciativas do Programa; 

3.1.6. Promover a formacâo dos recursos humanos do Movimento no 
âmbito das políticas publicas acima descritas. 

2 
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CONCLUS~ES DO GRUPO DAS POLITICAS DE SAUDE NO SEMINARIO NACIONAL 
DE POLITICAS PGBLICAS E DIREITOS HUMANOS REALIZADO EM PERUIBE / SP 
DE 29/04 a 01/05/94. 

A preocupaç~o do Grupo foi basicamente listar os oroblemas mais 
emergentes e traçar um plano básico , possíve l de ser 
implementado. A discuss~o concluiu que as metas setoriais e o 
plano de trabalho apresentados pela Secretaria Nacional, deveria 
sofrer algumas modificaç~es, como segue: 

3.2. METAIS SETORIAIS: 

3.2. 4. POLITICA DE SA~DE 

3.2.4.1. Implementar açbes que garantam a implantaç~o do SUS , 
através de uma articu l açã.D d4s mGv~meqtQs e e,nt·~.dades especificas 
que lutam pe l a concretizaç~o do direito a saúde. 

3.2.4.2. Desenvolver estudos , pesquisas e capacitaç~o de pessoa 
e produção de materia l junto com as Universidades e Centro de 
Pesquisas e outras organizações da sociedade civiel para efeti v a 
implantaçao do SUS e divulgação aos direitos concernentes a 
saude , assistência e previdéncia socia l . 

3.2.4.3 . Buscar conhecimentos especificas sobre as 
atenção e prevenção da saúde da mulner, c ri anças e 
idosos. deficientes, trabalhaaor; 

políticas ae 
adolescen -c.es , 

3.2.4.4. Ia e ntificar as entidades e açbes por e la desenvolvida na 
area aa sauoe. 

~.2.~.5 . Proouzir. em parceria com un1v e r sioades e centros □ e 

oesauisa. uma ca-tilha sobre sauoe publ ica e direitos numanos. 
cara suos1cia r a atuacao □ as enc id ades do MND~ . 

4. SISTEMA7 ICP DE IMºLANTAÇ~O DO PLANO DE TRAB~LHO: 
99'--

SAGDE Diagnostico de entioades e 
a cbes .................... . 

Contatos formais com ent1-
daoes dessõ area para aesen 
volvimento ae estuoos. açôes 
e pesquisa (MPS. S1no1catos, 

Abril/junho 

orgãos pubi1cos universid. ) Abril/julho 

produç~o de textos e ciivul-
gaç~o de temas de direitos 
humanos e saude........... Agosto / set. 

3 

corresp. 1 
reunit>es 1 
contatos. 

reuniôes 

parceria 
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Vale passar para os companheiros os pontos mais especificas 
discutidos e concluidos no grupo de trabalho: 

l. Implementar o SUS atraves de uma articulaç~o dos movimentos e 
entidades especificas que lutam pela concretizaç~o do direito á 
saúde. 

2. Garantir que os movimentos organizados da sociedade civil 
priorizem a implementação dos SUS evitando medidas que 
desacelerem este processo. 

3. Para consecuç~o destes objetivos faz-se necessário a 
capacitaçao dos representantes dos movimentos para desempenho das 
suas funçôes junto as instancias do SUS melhorando o controle 
socia l. Da seguinte forma: 

a ) garantir que as Universidades e Centros de Pesquisa invistam 
em estudos interdisciplinares como: pesquisa médica (bioética); 
modelos de intervenção para atenção à saúde (h ierarquização ), 
planejamento em saude (di agnóstico, orçamento, gestão ), relação 
medicina privada e púb li ca ) entre outros; 

que essas universidades tacam a caoacitação do 
movimento , contriouindo na produçao de material 

cartilha sobre saude pública e direitos humanos, 
seminários , onde seJ a m discutidas questôes especí "i cas 

b) garantir 
pessoal do 
popular 
encont ros, 
como: 

- contro l e socia l; 
pooer dos Can se hos populares. conferências : 
orçamento e tunas; 

4. Garanti~ o tripe □ a se9u-1 □ ade social na Constituição ~eoera l 
e a vanca~ na im □ lementaçao □ a legis · acão reg lamentar atraves □ e: 

a. do areamento da se9urioa□ e sacia : 
eouita~i -ame~te em caca uma □ as suas areas tsaüae + e-evidência -
ass1stênc1a 

D. 1mo_a tacac oa Assisténcia 
( LOAS , 

c. oefinicão 
conven1aoo ao 

e regulamenta~ão do setor privaoo 
sus. 

de saud e não 

5. Contr1ouir para 
atencão especificas 
adolescentes, 
sexual ... ) . 

idosos, 

formulacão e imolantac~o de programas de 
a saude ( da mulher. das crianças e 
deficientes. trabalhador~ mental, bucal, 

6. Garantir a integralidade da saúde dando atenção ao atendimento 
primário, não esquecendo a criaç~o de serviços de referências e 
contra-refer~ncias. das especialidades e da prevenção. 

4 



7. comprometer o Ministerio P~blico com a defesa dos direitos 
coletivos, através de aç~es judiciais que visem o cumprimento da 
legislaçào. 

8. GArantir através de medidas especificas de defesa e informa~ào 
de direitos, o n~a isolamento e a n~a discriminaç~a das pessoas 
portadoras de deficiências, de SIDA/AIDS , doenças mentais e 
outros estigmatizadas pela saciedade. 

e eficiência das agentes de saúde. 
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PROGRA~A DE POLfTICAS PÚBLICAS 

PLANO DE TRABALHO 1994/1996 

l.OBJETIVOS 

1. GERAIS 

4 ._SJ..A__ • e 

1.1.Implementar a intervenção pol,tica do Movimento Nacional de Di reitos Humanos 
(M~DH) na área das pol,ticas públicas no Brasil, com vistas a uma trans forma 
-çao estrutural da sociedade brasi leira em favor da hegemonia da maioria de 

sua população; 

1.2.Contribuir para que essas pol1ticas sejam marcadas pel as pers pectivas dos di

' 
reitos humanos, universais, indivis1veis e interdependentes; 

1.3.Favorecer, na concretização das pollticas públicas, a concepção dos direitos 
humanos como referência ética para a sociedade e para cada um dos seus cida

dãos e cidadãs; 

1.4.Promover, no âmbito interno do Movimento, uma conscientização cada vez maior 
sobre o significado das pol1ticas públicas, procurando, ao mesmo tempo, cri-

• ar espaços de formação e capacitação dos militantes do HNDH, nesse sent ido; 
2.ESPECÍFICOS 

2.1.Explicitar i ntervenções espec1ficas do Movimento Nacional de Direitos Humanos 
nas pol1ticas públicas de Reforma Agrária, Reforma Urbana , Tra bal ho (relações 

trabalhistas, emprego e renda), Saúde, Educação, Cri ança e Ado l escente, Comu
nicação e Cultura, tanto em termos de diagnóstico da reali dade , quanto em-t er
mos de propostas e de ações transformadoras; 

2.2.Promover a articulação interna no MNDH entre as entidades filiadas que se dedi
cam especificamente a essas pol1ticas, em seu agir cotidiano; 

2.3.Favorecer a articulação externa do MNDH com outras organ i zacoes da sociedade 
civil que atuam nessas áreas. 

3.METAS 
. 3.1.METAS GLOBAIS 

3.1.1.Concretizar o Programa de Pol1t i cas Públicas, com base nas decisões do 80 

Encontro Nacional de Di reitos Humanos (Salvador, j anei ro / 1994), com base na 
gestão coletiva; 

3.1.2.Realizar uma ação articulada e sistemática com os Programas de Organização, 
Justiça e Segurança Pública, Gênero, Racismo e Discrimi nação; 

3.1.3.Promover seminários nacionais e regionais sobre temas l i gados ~s pol it icas 

públicas de Reforma Agrária, Reforma Urbana , Traba l ho , Saúde, Educação, Crian 
ça e Adolescente, Comunicação e Pol,tica Cultural; 

3.1.4.Subsidiar as entidades do Movimento com informações, estudos e pesquisas nes
sas areas; 

3.1.5.Trabalhi\!' em estreita articulação e integração com as instânci as de decisão 

e participação pol,tica do Movimento, em n,vel nacional, regiona l , estadual 
e local; 

3.1.5.Implementar a visibilidade do MNDH através das i ni ciativas do Programa; 

3.1.6.Promover a formação dos recursos humanos do Movi mento no âmbito das pol1ticas 
públicas acima descritas. 
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3.2.METAS SETORIAIS 

3.2.1.Pol,tica de Reforma Agrária 

3.2.1.1. Integrar decisivamente o MNDH na luta pela Reforma Agrária no Brasil, 

na perspectiva dos trabalhadores rurais, a partir da visão de que, 

sem Reforma Agrária, não se poderá viabilizar uma autêntica democracia 

no pais. 

Neste sentido, somar-se às ações unitárias do movimento sindical dos tra 

balhadores rurais e de organizações espec,ficas como o Movimento dos Tra 

balhadores Rurais Sem Terra, Comissão Pastoral da Terra, assim como de 

_jentidades de assessoria e apoio, como por exemplo a Associação Brasilei

ra de Reforma Agrária (ABRA). 
3.2.1.2. Contribuir para a implementação da Campanha Nacional pela Reforma'Agrá

ria; 
3.2.1.3. Reforçar a luta institucional pela Reforma Agrária, junto aos poderes do 

Estado; 
3.2.1.4. Combater a impunidade dos mandantes e executores de crimes contra traba

lhadores rurais e contra militantes da luta transformadora no campo . 
3.2.1.5. Contribuir com a discussão espec1fica dos direitos humanos nos debates 

das entidades que lutam pela Reforma Agrária, dando especial atenção às 
relações de gênero e ao papel das crianças e adolescentes. 

3.2.2.Pol,tica de Reforma Urbana 
3.2.2.1. 1 Somar-se, com base no acúmulo histórico de 12 anos de lutas, às inicia

tivas e à caminhada das entidades e articulações que lutam pela democra

tização do espaço urbano brasileiro; 
3.2.2.2. Analisar o impacto da urbanização no pais e socializar essas reflexões 

através de debates, oficinas e seminários; 
-3.2.2.3. Aprofundar de forma interdisciplinar o conceito do direito a cidadania, 

do direito à cidade. 

3.2.3.Pol,tica de Trabalho 
• 3.2.3.1. Com base na concepção do direito ao trabalho para todos, sistematizar e 

socializar dados que possam subsidiar a atuação do MNDH em termos da rea

lidade do mundo do trabalho no Brasil, das relações trabalhistas, da 
questão do emprego, do desemprego e do subemprego e da distribuição de 

renda; 
3.2.3.2. Promover debates, intercâmbios, oficinas e seminarios com centrais sin

dicais, confederações e federações, sindicatos e organismos de assessoria, 
como o DIEESE, sobre os direitos humanos e a questão do trabalho; 

3.2.3.3. Apoiar decisivamente as iniciativas dos trabalhadores e de suas organiza

ções por seus direitos e reivindicações espec1ficas; 
3.2.3.4. Aprofundar, de modo ainda mais espec1fico, a intervenção do MNDH na ques

tão trabalhista no que se refere às relações de gênero, à situação da 

criança e do adolescente e dos trabalhadores rurais. 

3.2.4.Pol,tica de Saúde 
3.2.4.1. Implementar uma articulação espec,fica com os movimentos, articulações e 

entidades espec1ficas que lutam pela concretização do direito à saúde no 

Brasil; 



3.2.4.2. Aprofundar estudos interdisciplinares, em parceria com universidades 

e centros de pesquisa, sobre o direito à saúde (diagnóstico, perspec

tivas, desafios e iniciativas em andamento para conquistá-lo); 

3.2.4.3. Debruçar-se especificamente sobre a situação do direito à saúde das mu

lheres, crianças e adolescentes e v1timas da S1ndrome da Imunodeficiên

cia Adquirida (Aids) no Brasil; 

3.2.4.4. Aprofundar a participação do Movimento na Campanha contra a Fome, a 
Miséria e pela Vida; 

3.2.4.5. Produzir, em parceria com universidades e centros de pesquisa, uma car
tilha sobre saúde pública e direitos humanos, para subsidiar a atuação 
das entidades do MNDH e entidades co-irmãs. 

3.2.5.Pol,tica de Educação 
3.2.5.1. Diagnosticar, no interior do Movimento, as ações especlficas ligadas à 

educação, em seus vários n,veis (formal e informal, estatal, pública e 
privada, confessional e laica, popular) com vistas a uma integração de 
experiências e de esforços; 

3.2.5.2. Conhecer e se integrar às experiências de articulacão nas lutas pela 
• conquista do direito à educação, em todos os níveis; 

• 

3.2.5.3. Produzir um subsidio sobre "Direitos Humanos e o papel da Universidade 
no Brasil", em parceria com instituições universitárias e organizações 

representativas dos vários segmentos da educação de terceiro grau no 

Brasil; 
3.2.5.4. Em conjunto com o Programa de Gênero, Racismo e Discriminação, 

subs1dios sobre o desenvolvimento de uma educação não sexista, 
produzir 
-nao ra-

cista e não discriminatória e implementar campanhas nesse sentido; 

3.2.5.4. Promover iniciativas ligadas à educação para os direitos humanos, tais 

como oficinas, seminários e encontros, em n,vel nacional, regional, es

tadual e local; 

3.2.5.5. Intervir, de forma organizada e sistemática, com conteúdos, práticas e 

metodologias baseadas nos valores dos direitos humanos, na formação dos 

professores, at ravés de ações de parceria e intercâmbio; 

3.2.5.5 . Socializar no interior do Movimento, através de uma cartilha, todas as 

informações dispon,veis sobre espaços de formação de militantes dos mo

vimentos sociais· no Brasil. 

3.2.6.Pol,tica de Criança e Adolescente 
3.2.6.1. Diagnosticar, no interior do MNDH, as entidades que se dedicam priorita

riamente à questão da criança e do adolescente e, a partir deste diagnós
tico, implementar ações de integração e articulação; 

3.2.6.2. Implementar um intercâmbio pol,tico e operacional com outras entidades e 
articulações dessa área, como é o caso do Movimento Nacional de Meninos 
e Meninas de Rua; 

3.2.6.3. Promover um seminário nacional sobre "Os direitos humanos das crianças e 
adolescentes no Brasil" para fazer um balanço critico dessa realidade no 
pais e para aprofundar essa luta especifica; 

3.2.6.4. Produzir subsidias sobre essa politica, em regime de parceria. 
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3.2.7.Pol,tica de Comunicação 

3.2.7.1. Aprofundar a integração do MNDH no Fórum Nacional de Luta pela Democratiza
ção da Informação e da Comunicação no Brasil; 

3.2.7.2. Dar continuidade, em todos os n1veis do Movimento, aos debates e estudos 
sobre Pol,tica de Comunicação e Direitos Humanos; 

3.2.7.3. Dar sequência às oficinas, em parceria com os Regionais e entidades filia
das nos Estados e Munic,pios, para capacitação dos militantes do M~DH e 

do conjunto dos movimentos sociais, nas técnicas dos meios de comunicação; 
3.2.7.4. Realizar seminários e debates e favorecer estudos sobre a questão ética no 

campo da comunicação; 
3.2.7.5. Implementar, em conjunto com os demais Programas, a visibilidade interna e 

externa do Movimento; 

3.2.7.6. Estreitar o relacionamento entre o MNDH e o movimento sindical dos ·trabalha
dores em Comunicação (jornalistas, publicitários, relações públicas, gráfi
cos, repórteres fotográficos, cinejornalistas, trabalhadores em editoras, 

cineastas e videastas, artistas, radialistas, entre outros segmentos). 

3.2.7.7. Subsidiar, de forma mais orgânica, a pol,tica interna de informação do Movi
mento; 

3.2.7.8. Promover a integração entre as entidades filiadas ao MNDH que trabalham com 

Comunicação, de forma prioritária. 

3.2.8.Pol,tica Cultural 

3.2.8.1. Implementar, em todos os niveis do Movimento, o debate sobre Pol,tica Cul

tural e Direitos Humanos, destacando a reflexão sobre o resgate da identi

dade cultural do nosso povo e sobre a essencialidade de uma intervenção 

cultural no processo de transformação estrutural da sociedade brasileira; 
3.2.8.2. Definir, a partir desse debate, uma intervenção espec,fica, interdiscipli

nar e compartilhada do MNDH no campo da cultura; 
3.2.8.3. Produzir e socializar subs1dios sobre o direito à cultura e sobre o concei

to de cidadania cultural; 
3.2.8.4. Formular uma proposta de intervenção pol,tica do MNDH na área cultural que 

viabilize "o direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios 

culturais existentes, seja pela invenção de novos significados culturais; 
o direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural; o direito 
de usufruir dos bens da cultura, criando locais e condições de acesso aos 
bens culturais para a população; o direito de estar informado sobre os ser
viços culturais e sobre a possibilidade de deles participar ou deles usu
fruir; o direito à formação cultural e art,stica pública e gratuita nas es
colas e oficinas de cultura do munic,pio; o direito à experimentação e à 
invenção do novo nas artes e nas humanidades". (Cf.Marilena Chau,, 1993). 

4.SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Por decisão do coletivo do Programa de Pol1ticas Públicas, a implantação 

deste plano de trabalho 1994/1996 começará formalmente com o Seminário Nacional de 

Pol1ticas Públicas e Direitos Humanos, que será realizado na Colônia Veneza, muni
c,pio de Peru,be, litoral sul paulista, de 29 de abril a lQ de maio de 1994. 

O seminário terá dois objetivos básicos: !.Definir uma plataforma minima 
inicial de atuação do Movimento nas pol,ticas públicas de sua abrangência, com base 
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nos objetivos e metas acima mencionados; 2.Explicitar a contribuição do Programa 
para a agenda que o MNDH apresentará aos candidatos, em todos os n,veis, na cam

panha eleitoral/1994. Participarão do seminário representantes do MNDH (CN/SN/re

presentantes dos Regionais, assessores e entidades convidadas). 

A seguir, as outras etapas da sistemática de implantação do plano em 1994: 

POLÍTICA 

REF.AGRÁRIA 

REF.URBANA 

TRABALHO 

SAÚDE 

EDUCAÇÃO 

ATIVIDADE 

Campanha unitária de luta 
Diagnóstico das entidades 
filiadas que atuam nas 
lutas rurais 
Contato formal com o MST, 
CPT, ABRA e CONTAG 

Campanha contra a impunidade/ 
projeto piloto Esp,rito Santo 

Integração mais orgânica à 
campanha pela implementação 
do Fundo Nacional de Moradia 
Popular 
Diagnóstico das entidades 
filiadas que atuam nas lutas 
da Reforma Urbana 

Diagnóstico das entidades 
do MNDH com acúmulo na 

questão do trabalho 
. Acompanhamento dos debates 

congressuais sobre mudanças 
na questão trabalhista 

. Contato formal com a CUT, 
DIEESE e DIAP 

. Diagnóstico interno 
Contatos formais com entidades 

dessa área (MPS, Sindicatos, 

TEMPO FORMA DE INTERVENÇÃO 
Em andamento Parcerias 

Abril/Junho Correspondência 
1994 

Abril/maio 
1994 Reuniões 

Em andamento Parceria com o Programa 
Justiça e Seg.PÚblica 

Abril 1994 Parceria 

Abril/Junho 
1994 Correspondência 

Abril/junho Correspondência 

Abril em 

diante 

Abril/Junho 

1994 
Abril/Junho 

Parceria 

Reuniões 
Corresp/contatos 

Órgãos púb l icos, universidades) Abril/junho Reuniões 

Produção de cartilha sobre 
direitos humanos e saúde Agosto/set Parceria 

. Participação na Campanha 
contra a Fome 

. Diagnóstico interno 
Contatos formais/iniciais 
com FONEP, APEOESP, Sindi
catos, ANDES, ANPOCS etc. 

Em andamento Parceria 
Abril/junho Corresp/contatos 

Abril/junho Reuniões 



... 

CRIANÇA/ADOL. 

COMUNICAÇÃO 

POLÍTICA CULTURAL 

1995 

.Diagnóstico interno 

.Contatos inter-institu 
cionais 

.Produção de subsidios 

.Diagnóstico interno 

.Contatos formais com 
Fórum, Fenaj, Contcoop, 
Conselhos, Parlamento 

.Produção de informações 
sobre a vida do MNDH 
para socialização dentro 

abril/junho 

abril/junho 
abril/novembro 
abril/ junho 

abril/julho 

e fora do pais Em andamento 
.Diagnóstico interno abril/junho 
.Seminário nacional 
de Politica Cultural e 
Direitos Humanos 

.Produção subsidios 

Junho/1994 
em Natal/RN 
Em andamento 

corresp/contatos 

reuniões 
parceria 
corresp/contatos 

reuniões 

parceria 
corresp/contatos 

parceria 
parceria 

Para 1995, além da implementação das ações especificas de cada Politica, o 
Programa prevê a realização de dois seminários nacionais: um no primeiro semestre 

sobre "Os direitos humanos das crianças e adolescentes no Brasil" e outro no se
gundo, sobre "Direitos humanos: trabalho, saúde e educação no Brasil. Realidade 
e perspectivas". 

5.RECURSOS HUMANOS 

Para implementar suas atividades, o Programa pretende estimular a participa-
- cão dos quadros do próprio Movimento e de entidades co-irmãs, em regime de parce

ria. 

6.RECURSOS MATERIAIS 

A sustentação financeira das atividades do Programa dar-se-á, de um lado, a
través dos recursos do próprio Movimento, com base na readequação orçamentária à 
luz da nova organização do MNDH, aprovada em Salvador e, de outro, através de 
projetos espec1ficos e da partilha de recu~sJbs,_ m regime de parceria. 

- (, 
O coletivo do Programa propoe ao colet, o que seja feita uma completa reade-

quação dos recursos finance ·iros disponiveis, à luz da nova dinâmica e dos princi
pias da autonomia e isonomia, aprovados em Salvador. Encima disto, que seja feita 
uma renegociação com a CESE e com as agências externas, em regime de urgência. 
?.ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 

As atividades do Programa serão acompanhadas, controladas e avaliadas atra
vés das instâncias colegiadas do Movimento, em suas reuniões periódicas, nos con
tatos permanentes e também através de relatórios. 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

7 de maio de 1994 

Aos Conselheiros Nacionais 
Secretários Nacionais 
Secretários Executivos Regionais 

Relat6rio da segunda reuniio/1994 do Co11selho Nacional e Secretariado Nacional · 
realizada em Bras{lia (DF), de 8 a 10 de abril de 1994, na CONTAG 

O CN/SN voltaram a se reunir em Brasilia, na casa de encontros da CONTAG , 
de 8 a 10 de abril passado. A seguir, a pauta da reunião e as decisões adota
das: 

1. Informes 

Fora_m apresentados informes sobre a participação do MNDH no movimento 11 64/ 

Golpe Nunca Mai .s''; o manifesto "Cidadania por uma Nova Polltica"; reunião do 
·Movimento e outr~s ONGs cbm Nelson Jobim, sobre revisâo constitucional; pr~sen
ca em ato pGblico no PR em mem6ria do compinheiro Teixeirinha (sem terra); pla
taforma da Novib; confer~ncia nacional de segurança alimentar em Brasflia (ju
lho); boletim do Cddh/Juiz de Fora; livro sobre viol~ncia do CDH ~ento Rubiâo, 
do Rio; expulsio de crianças em creche da Vila Alpina, em São Paulo; movimento 
de saúde em Caxias (MA); reunião do novo embaixador americano com brasilianis
tas em Washington~ informe sobre a assembl~ia da AGEN; criaçio de novo CD~ no 
PI; articulaçâo MNDH/MEB/Câritas (cartilha eleitoral); criaçio de novo CDH em 
Ipatinga (MG); rearticulaçio do MND~ no PR; aç6es de parceria com sem terra e 
outras entidades no ES; video sobre violência contra a mulher em Rio Branco; 
vfdeo sobre trabalho escravo em Cãceres (MT); CPI da propina no RS; projeto no 
RN de privatização dos presidias. 

2.Análise de conjuntura 

A análise conjuntural enfatizou o aumento das tensões sociais na AL e Áf r i

ca; o momento eleitoral; o caso do jogo do bicho no Rio; questões econômicas e 

os efeitos sociais do modelo neoliberal (aumento escandaloso da exclus~o soc ial). 
3.Reuniões espec,ficas por programas 

Como ji havia sido decidido em s;lvador (na primeira reuniâo do ano), o cole
tivo passou, depois, a trabalhar por Progra~as. Cada coletivo especlfico passou a 
examinar sua programação e propostas, para uma posterior socialização. Eis uma 
sintese das observaç6es de cada Programa: 

- ME il!»MIWIH fAOfiíttW#SNIMI ri?Plii E fiâSWBM ACJ@A-SW 

ses. Ed. Oscar N1emeyer. Quadra 02 - Bloco ·o· - 1 Oº andar - Sala 1001 • Fone: 001 005561 (061) 2_25-3337 
Fax: 001 005561 (061 )225-7157 - CGC: 32902132/0001-03 - CEI' :70.316-900 - Brasfl1a-DF - Brasil . 
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M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

-

2. 

3.1.Gênero, Racismo e Discriminação 

A conselheira nacional Isabel Peres ia coordenadora e o companheiro Salvino 
i o secretirio nacional do Programa .. Enfatizou .os primeiros passos do trabalho, 
com a definição da dinâmica de atuação, id·entificação de entidades afins à área, 
tendo definido aç6es a curto e a m~dio prazos. 

3.2.Justica e Segurança Pública 

Coordenação de Fennino Fecchio e ~ecretaria nacional do padre Francisco Rear
don. Destaca algo comum a todQs os programas: à adequação da organização regional 
inova estrutura do Movimen~o. Apresenta sua~ fases de trabalho: do diagn6stico 
às etapas forri1ativa, informativa e de intervenção politica espec,fica. Levanta o 

tema do banco de ·dados para debate posterior, como ponto de pauta nesta reuni ao . 
3.3.Organizacão 

Apresenta sua primeira versão do perfil do programa. Destaca a impo~t~ncia 
da · siste~atização e da racionalizacio das ac6es coletivas. Coordena o era.Pedro 
Wilson.Guimarães. Se_çr_~t~.r.:!.a Nacional, a cra.Valéria Brito. 

3.4.Politicas Públicas 

Começa suas atividades com o semin~rio nacional de Perulbe (pol{ticas pGbli
cas e direitos humanos) e com diagnóstico, juntamente com Gênero, Racismo e Dis
criminacão. 

4.Plenãria de avaliação inicial dos Programas 

Depois da reuniio por programas, o coletivo voltou a se reunir para uma pri
meiri avaliação e feed-back. Alguns pontos destacados: cuidar de concretizar os 
princfpios da isonomia e da autonomia entre os programas, conforme decisã9 da as
semblfia nacional; ter o eixo do Movimento como referincia permanente para todas 

• as atividades; trabalhar bem os conceitos como, por exemplo, gênero, racismo, dis
criminacio e outros; redefinir o orçamento global diante da nova organizac5o d0 
trabalho; cuidar da interface entre os programas; definir muito bem as competênci
as e atribuições de cada programa e das instâncias diretivas (relembrar). 

5.Competências e atribuições 
5.1.Conselho Nacional 

In~tincia mixima de deliberação polftica, apÓ~ a assembl~ia nacional; 
• Os conselheiros repartem-se pelas quatro pro_gra.mas_; .. . 

• Os 4 coordenadores dos programas formam a: coor.denàcã; _nacional do MNDH 

• A coordenacio nacional d~ C~ tem sua· divisio cs~~~tfica de tarefas e funç6es 

· . 1 ·o· . l Oº ndar. Sala l oo 1 - Fone: 001 00556 l 106 l) 2_25-3337 
SCS- EiisD~l~,;~5ett(Õ6~J/Ís~7 ~~7 _ ~~~~ 3290213~/000l-03 - CEP :70:316-900 • Brasília-DF · Brasil 



M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 3 • 

{seus integrantes: Pedro Wilson Guimaries, coordenador; Fermino Fecchio; Ruscelino 
Barbosa e Isabel Peres). 

5.2.Secretariado Nacional 
T Participa das reuniaes do CN e ~a Coordenaçio do CN (quando convocado para 

essa coordenação); 
Tem atribuiçio executiva e pode receber tarefas especiais e delegaç~o . 

• Presencia as votac5es do CN, mas seus integrantes n~o tim direito a voto . 
• Não existe como instância do Movimento. 

Sua denominaçio (com~ tambim a dos conselheiros) e a de Secret~rios Nacionais. 
5.3.Programas e suas competências 
Este tema ocupou boa parte da reunião de Bras,lia, corno, aliás, estava previs-

• to entre os objetivos desse segundo encontro do ÇN/SN após o BQ ENDH. rara facili
tar a reflexio, o coletivo formulou para si mesmo tr~s perguntas: 1.0 que~ comum 

·a todos os programas?; 2.0 q~e ~ próprio de cada programa?; 3.0 que exorbita no u
niverso de atribuiç~es de cada programa, com relação ao conjunto dos programas e 
aos demais, assim como com relação ao CN e à sua coordenacão? 

As premissas da discussão foram colocadas claramente; a realidade abrangente 
e o MNDH e seu eixo de atuação, referenciado nas decisões dos encontros na~ionais 
e ~a carta de princfpios. Ou seja, i inconcebivel pensar nos programas corno reali
d~des desligadas do Movimento como um todo; o modus actuandi do Movimento é ages
tão colegiada e coletiva; a representação politicado Movimento compete ao Conse
lho Nacional, como um todo e à sua coordenação, em particular; a gestão das rela
ções institucionais do Movimento, em n~vel nacional e internacional, cabe à coar-

• denação do Conselho e será repartida pelos Programas, conforme a sua espec ·ificida
de. 

•e 

A partir dessas premissas, foi feito um enxugamento da proposta inic.ial de 
cada programa (sobretudo dos objetivos e atribuições), de modo a compatibilizar 
cada proposta com as premissas citadas no par~grafo acima. Em anexo, ver a s1nte
se que foi colocada no papel, durante a reunião. Tudo isto ficou de ser colocado 
em um roteiro-padrão do conjunto dos programas, sem ferir os encaminhamentos de 
cada um e seguindo o modelo do Prôgr_a~ta-:.de Organização. Em julho, na rel)nião de 
Goiinia, j~ deverâ ser apresentado um quadro final contemplando tudo isto. No 
final ~o ano, a reunião geral CN/SN deve incluir momento privilegiado para a ela
boração do planejamento estratigico do Mov~mento. 

d E ➔ - 3 ?S►Wti 
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5.4.Repercussão da nova dinâmica no orçamento global 
Neste sentido, foram adotados estes encaminhamentos: 
• O projeto global do Movimento deve ser readequado de ·imediato para atender 

ã·nova dinâmica; 

• O projeto 95 (CESE e outros) deve considerar o trabalho por programas; 
Cada progra~a ficou de elaborar a sua proposta orçament~ria para ·exàme co

letivo em Goiânia (7/94); 
• Cada programa deve pensar também em projetos ·especificas (captação de re 

cursos- de outras fontes, como doação ou parceria). 
5.5.Reivindicaç~o dos secret~rios executivos regionais 

e A respeito da rei vindicação dos secretãl"i os regiona is (encaminhada à CESE 
~urante o encontro PEP/94 em Salvador), o Conselho decidiu remet~-la aos pr6prios 
Regionais para d~liberaçãQ n~ssa instância. 

• 

,, IM 

6.Ganco de Dados 
Este tema ocupou uma tarde e uma noite na reunião de Brastlia. Inicialmente, 

foi feito um •hist6rico do BD no MNDH~ Em segui~a, destacou-se, como premissa, que 
a gestão do BD, a partir do BQ ENDH, é do Programa de Justiça e Segurança Pública. 
Depois, foram adotados encaminhamentos: 

6.1.0 Programa àe Organização compromete-se a enviar ao Programa de Justiça 
e Seguranca Pública, a curto prazo, os documentos básicos do BD. Justiça e Seguran
ça se encarregará de repassar esse material para os conselheiros e secre lári os na

cionais e regionais. 
6.2.Uma reunião t~cnica SEri re~lizada em Goi;nia, em junho pr~ximo, crnn a 

participacio dos coordeaadores e secret;rios nacionais de Organizaçio e Justiça e 
• Segurança P~blica, alim de a~sessores convidado~ de entidades co-irmis (fora1n 

citados o !BASE, NEV/USP, CPT, GAJOP), com o objetivo de tomar conhecimento preli-
' minar da totalização de dados do BD entre janeiro e abril; discutir o funcionamen-

to da unidade central do Banco e preparar subsfdios para a reuniio do CN/SN em 
·Boiinia, em julho. 

6.3.Ficam suspensas todas as ativfdades de capacitação previstas para o BD 
para este ano,em função da nova dinâmica de trabalho, a ser planejada e definida; 

6.4.Cessarn tambim as tarefas da comissão que vinha gerenciando o projeto do 
BD, já que o BD está ligado ao PJSP. 
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7.Avaliação do MNDH pela CESE 

O primeiro passo foi o encontro com a CESE em Salvador, no final do 8Q ENDH. 
O segundo foi durante o encontro PEP/94, também em Salv0dor (na reunião do CN, 
Oscar, Dermi e Valéria relataram o encontro PEP). A sequência da avaliação deverá 
ser definida de comum acordo com a CESE, através do diálogo entre a Coordenadoria 
Ecumênica de Serviço e a coordenação do Conselho Nacional. 
8.Relatório do ·89 ENDH 

A partir da avaliação do
1
CN/SN, os Secretírios Nacionais de Pollticas PGbli 

case Organização ficaram de dar o formato final do relatório, para pos~erior p~ 

blicacão. 
8.Filmagem do 8Q ENDH 

A Secretária de Organização ficou ·de formalizar contato ·com o Centro de Di
reitos Humanos e Mem.Ória Popular de Natal para esclarecer o andamento da produ
ção e distribuição da filmage~ do 8Q ENDH. 
9.Pauta da próxima reunião do CN/SN 

Para a próxima reunião do CN/SN, em Goiânia, de 29 a 31 de julho de 1994, 

foi estabelecida a seguinte pauta: 
!.Relacionamento MNDH/CESE: processo de avaliação e projeto/95; 
2.Situacão do Kegional Norte/2; 
3.0rçamento/94-95, a partir da proposta orçamentária dos Programas; 
4.Situação e perspectivas do Banco de Dados; 

_ 5.Campanha contraia impunidade: projeto piloto/ES; 
6.Elaboração final do documento a ser entregue aos candidatos majoritários 

e proporcionais, com base nas propostas dos Programas; 
7.Análise da conjuntura social, econômica e pol1tica; 
a.Andamento da agenda nacional do Movimento, no geral e no espec1fico de 

cada programa; 
10.Pro. lílbor~.dos Secretários Nacionais 

Na reunião que realizará em junho próximo, antes da reunião plenária do CN/ 
SN, a coordenação do CN deverá definir o pro labore para os Secretários Nacio~~is 

semi-liberados. 
f 11.Agenda nacional do MNDH/1994 

:I' 
I 

Âbr-i l 
28/4 a lQ de maio Seminário nacional de politicas públicas e direitos humanos 

em Perulbe (SP). Programa de Pol 1._t.}C..~.S. ..... P.ú_~l.i.~.?.S. .. · .. -~ ... ... ........ .............. , .. . 
---~-•-"'" ' '· 
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Maio · 

Reuniio do Programa de Justiça e Segurança Pública. Data e local a d~finir. 
30/5 - Prazo final para recebimento dos questionários dos Programas de Pol1tiCas 

Públicas e Gênero/lacismo e Discriminação, em fase de distribuição (diag
·nõstico). 

Junho 
Primeira semana de junho: tabulação de dados do questionário/diagnóstico (PPP e PGRD) 
Primeira quinzena de junho: prazo final de encaminhamento, pelos Programas, à coorde
nação do Conselho Nacional, das propostas orçamentárias especificas e das propostas 
para o.dqcumento a ser entregue aos candidatos majoritários e proporcionais. 
Terceira semana de junho: Reunião da Coordenação do Conselho Nacional, em Goiânia .. 
Em um dos dias, participarão da reunião os secretários de Organização e Justiça e 
Segurança Pública, além de assessores de entidades convidadas, sobre o Banco de Da
dos. Data e local dessas reuni~es a estabelecer (coordenação do CN). 
17 a 22 de junho: Semináriq Nacional sobre Politica Cultu~al, de Comunicação e Di
reitos Humanos, em Natal/R~, sobre o tema ''Comunicação, Cultura, Direitos Humanos 
e Res~ate da Auto-Estima". PPP. Seguirá correspondência especifica em breve, ares
peito, com programa e outros detalhes. 
Curso sobre gestão administrativa - 24 a 26, em Bras,lia. Local a ser definido. PO. 
Julho 
Curso de formação para formadores - ~5 a 28, em Goiânia. 
Reunião do CN/SN - 29 a 31, em Goiânia. 

Novembro - S~minário Nacional sobre G~nero, Racismo, Discriminação e Direitos Huma-
• ... nos, em Peru,be, SP . . PGRD: 

Dezembro 4 a 6, em Brasilia: reunião do CN/SN. 
6, em Brasilia: entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos/1994. 

12.0utros informes complementares 

Na reunião de Brasilia, foram adotadas outras definiç6es para pontos ja assi

nalados neste relatório: 
1.0s seminários nacionais estio abertos, como premissa, i participação dos 

conselheiros, secretários nacionais e regionais, assim como à participação dos 
regionais e entidades filiadas interessadas, com base nas possibilidades financei
ras e nos respectivos orçamentos. 
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2.0s quatro Programas, através de seus coordenadores e secretários nacionais, 
deverão ser convidados igualmente para todas as atividades do MNDH, comparecendo 
de acordo com suas possibilidades. 

3.Em função do seminário de formação de formadores, cada Regional e cada Pro
grama Nacional deverão indicar subs deficiincias, ·prioridades e propostas na ~rea 
de formação, em correspondência_para o Programa · de Organização, com vistas à pre
paração do,~rogtama e da pauta desse evento. 

E·sie relatório foi produzido p·e10 Secretário Nacion·a1 de Po1iticas P_Úblicas e 

comp1~~~nta1g .. e distribuldo p~la ·Secretária Nacional de Organização. 

Brasilia, 9 de maio de 1994 
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AVISO/MJ/CDDPH 0 00107 n_ Brasília, -Z + de janeiro 1994 

Excelentíssimo Senhor Deputado, 

Encaminho, para seu conhecimento, cópia do 

texto da ResoluçJo da Assembléia Geral das Nações Unidas, que 

criou o cargo de ALTO COMISSARIO PARA A PROMOÇ~O E PROTEÇ~O DE 

TODOS OS DIREITOS HUMANOS, conforme recomendaçJo aprovada pela 

Conferência de Viena, da qual V. Excia. participou, 
representando essa nobre Casa. 

EXCELENTiSSIMO SENHOR 
DR. ROBERTO FRANCA 
DEPUTADO FEDERAL 

Atenciosamente, 

MAURíCIO CORR~A 
Ministro de Estado da Justiça e 
Presidente do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana 
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Un'i.daa, lQ Coolnrnci.6n Univer11al ele Oerc:cho ■ llumanoa•, otrog inatrumantoa :' ~-l '.r:hL . ..,~ 
_.. intern~cicnl\lco clA dercchoa hUITlllnoe y ol derecho intarnaciona.l, inolui<S&a ·,· .._,·~th~H?\ 

lae obligacionea ele, cn oat:e marco, retipetn.r la eobaran!a., l:i integrid&d 'i . ·, · . r~H·:::::; 
territorial y la juriadicdOn intcrnn do loa Utadoa y promover •l napoto tn:~,:'c:' .. ~ 
Y la oboarv11.ncin wd.veraalas lla tocloa loa dAreohoD humano■ , reconoci•ndO '·· ··• ,.., ::tt::~:;~ 
qua, an cl muco de loia propõaitcA y principioa de la. Carta de la■ Naaicu■/ ·]~fH:~Ii 
tJnic.lao, la promoci6n y procecciõn ele todoa los darechoa hwnanca ccn■cit~ ::1 ~m•~~ti;:~~· 
una preocupo.oión legitima. <le li1 comuni.d~d internacional, _.;);,ti~··:'~' ~lt:~t~?; 

: .. :' .,·....:.;~,. ;.;,!,, ~-·"•!' 
•. V:,j-J;·.:: ~ •· ~:1~f· .. ,·•·111 , 

b) Se gui4d por el reconocimicnto dA que todo■ 101 deraeho■ hum.ano■ ' f1·J'A· 
civilea, cultura.les, oc:on6111ico11, pol!ticce y 1ocial8 ■ • oon w1iv?>r■al••• ;/. 1?~:~: 

indiviaiblee o interdependientea y est4n ralacionadca entra a! y d• que ,,f ~!· < Ji.~~.ii, 
bien oe debe toner presente la importa.ncia. de la■ partioularicad- ■ ,: ... :ttY.• f.für}.:;!t . 
naoionalee y regionales y de la11 diveroa11 tradicion•• hiatõrica■ , -:. ~{·::· 1:-!:~~::'. : 
cultur,Uee y religiosae, loo Batadoa, incicpendientemcnt• de ousa ahtem.u .f.: :_.:, -~P~:,.:::l · 
poHtieos, eccnõmicos y culturalaa, tienen al deber da prOfflover y prot.•!•!=' ~,. - .,..~~(~fr~} '. 
todoa 1011 derochoa humanos y libartadea !W1damtntalu1 ,,A!:L Hi::;:J 

· ;--,{~·~~~ f.itr~i;a:. 
Reconocflrá la importancia de promover un duarrollo equilicrado ~Y.'. •~;J!.\f}1~; 

nost:érübl8 para todos y de aocgurn.r la raalilaciõn dal darecho al .;:(ti?'." ', }h:\;,~;t 
e) 

cleurrollo, tal coino eatt eetablecido en la Dec:laraciõn aobre el Darecho~•l: ~~~tf1i;:ft 
Dourrcllo' 1 · .:··;if~\·· ~~1'e•,~ltiti~:lt1, 

.-; • .;·; :::.,1:-~i::t~:;-1i~;; "' .. , • 'ii1 •1•l1 ~~•~l. 
4. Q..~ que el Alto Combionn.do para loa oerec:ho• Humano■ e::r, · el .'·.. ~~*'.!~~!;;\;, 

!uncionario de lae Na7ionGs tinidas que 7endrá la reeponaa.bilicad prinaipa.1 __ .> ;tLfH~f''~Jl.~ 
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del 1T1Arco genoro.l de 111. competcnc!in. , la aut:oridad y la■ deci ■ ion•• de la .1, J.:•1 1 • . ~, ~ 

An8Jl\blea Genen.l , . el Con11ejo licon6m~co y Social y la Ccmiaiõn d• Deracho• .. ·.::~f~:,~·;~~Ftr!1i 
::,;-:-,~ce, lao funciones c.1~1 Alto Com1oion.ido eertn: · . ·,,.rt .:. '.: it:'..~t 

civil:~. e~~:~:~~.;' ~~~~~~~º~~ i!~~~~:. •:•~~!~l== cadoo laa daroahoa • ffí{jlsj~/ 
b) Doeempcílar lAo tarAAS que le asignen loe õr;anoD ccxnp•t•nte ■ de1 

AiAtéll\l\ da lan nacion@o Unidne en l~ pqfera da lo■ dereeho■ humano• y 
torrnularlca recornond.icioncD con mira11 n majorar la promooiõn y la 
protAcción dG todoa lo• dorachoe hwn.anoA/ 

J 

e) Promover y proteger la. realiuc:i6n del darocho al duarrollo y l~J:,: ;::"":~:;\~~r,. 
~~;:r/!.?~i~c:~, los 6rganos comper ·ntas dtl silltema. do lu N.Lc:ionu . ~~~]}; '_:r~V;~'. 

: : ,_.,f•ji~t~:~~::~);:):c t 
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d) Proporcionar, per incormedio clal Centro da Der•oho• HumAnOa y \~::;.:~·- ~: ·. 1-~::'.:~~t: 
···:~ff:~.7i r.i F .. ,,;~it, 
: ~nf:i~ :,~ ![::~.~{~~ 
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otraa institucionea apropiadas, aervicios de· aseaora.mionto y aaiac•noia ·· 
t6cnica y finanoiera, a petici6n del Bstado intereaado y, cu..ndo proceda, ► 
de las organizacicnes regionales de darechos humanoa, coo mira■ a apoyar 
madidae y programas en la estara de loa derachos humano•, 

.h 1/ ... e • ; ~ -~~ 
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APRESENTAÇÃO 

o MOVIMENTO NACIONAL 
sua fundaçJo cm 1982, priorizou a luta 

DE DIREITOS HUMANOS - MNDH -, desde a 

onze ,:\nos de 
expcrifncia nesta 

a,, t: i e 1.1 1 a e: \·:, n n a e: i o n a 1 , 
,Í.1' ea M 

contra a vio12nc:ia. Em seus 
tem acumulado uma lar na 

No d E c cw ,, r-~ I' d o a n o ' d E 1 'i' 9 j_ , o M N D H r e a 1 i z cn1 um a p e s q 1.1 i !,; a 
j 1. ~ o a o f:i C e n t ,,. o !,; d e D e f e "' a d o s D i r e i t <J s H u m a n CJ ~; -· e D D H s ··• , e\ p o n t .:-1. n d u 
90,11% deles que ~tu~m Priorftariamcntc na ~reada vin l &ncia. 

De outra parte, nCJ decorrer dos anos, 
a . complexidade cio fcnümcna social da violência 
complexidade e a crescente demanda constatada na 
V I I E n e o n l: r o N a c i o n a 1 , r e a 1 i z a d o E m ,i ê:\ n f.-: i ,, o d e 
Luta ' pela V i•da, Contra a Vi uH~nc ia com dois 
Formaçio e Comunicaç5o. 

o MNDH ·foi pcrccbE:ndu 
e c o n i,; i d e ,, ,,\ n d o e s t e\ 

pesquisa, definiu no 
1992, como Eixo - A 
programas . bisicos 

Com b i":\ r~ E n e s t a d E•: 1 i bera~~ ão , o C o n se 1 h o Na e i o na 1 d e c i d i 1.1 , a 
p ar t i r· d a e :-: p e 1' i É) n e i a d D 1~ E' n i o n a 1 N cw d e !:; t E ( q u e ,j ,A i m p 1 a n t o 1.1 o B a n e CJ 

de Dados), implantar o presente projeto de Banco de Dados cm nív e l 
nacional. 

obJct ivo fundamental é () d e p o !'i s i l:J i 1 i t ;-,,. ,, o e o n h E e i ni e n t r:i 
() 

f:i i !; t e m "' t: i c o 
B1' a ~·,il. 

e cios a<:u!,;;.;1clo~; da violf:ncia c,,·imin,,,.1 i:-~ .'lcla nu 

O ~; i n cl i e r.\ cl cw e s , a !,; v a I' i ,{ v e i s , ,,\ 
~- procedimentos e etapas, os instrumentos 

c1 e s c I' i t o s d e t a 1 h a d a m e n t e n o p ,~ E s e n t e p I' o _j e t o " 

mctoclolo9ia, a ~ontc, o s 
e o o 1·· e: ame n t o , e i~ t ::~ o 

/ ' 

... 

,I; ,, 

• 



1. JUSTIFICATIVA 

':) ,., 

Como J~ dissemos, a violência constitui uma prioridade do 
M N D H d e s d e a sua funda ç: ~{ o • N D s s a a t: u a ç: f., o , a t é p w .1 e o~. anos ,:\t r ;;\ ~; se 
1 imitava, basicamente, à den~ncia dos casos concretos que apareciam 
cm nossas sedes. 

Aos poucos, os Centros de Defesa dos Direitos Humanos foram 
constituindo advogados para promover a defesa das vítimas da 
violência. Todavia, a demanda crescente dos casos de viol&nci~, nos 
levou a um questionamento sobre a cfictlcia da nossa atuaç:ão. A 
den~nc ·ia e o atendimento Jurídico, por si sd, j~ nio s~o vil idos como 
i , '.:rumentos de comb;:;,te à vio1é-}ncia. Tr<:1.tava-:-~;;0-: df:c perceber e 
compreender a complexidade do fcn6mcno social da viol&ncia. 

hoje no 
política, 

Hoje temos consciência dessa complexidade. uA violência 
Brasil cst~ · arraigada como uma epedcmia. Uma molcistia social, 

econ3mica e cultural que, por todas essas facetas, 
constitui um desafio para todos aqueles que se preocupam com seu 
poder cncrustado _no aparelho burocrit·ico do Estado, nas escolas, no 
fazer político, nas relaç:Hcs interpessoais; no espaço privado da 
casa e no espaço p~bl ice da rua. A maneira como as autoridades, os 
meios. de comunicac;::i,o de:: massa, 01:i pol ·ít icos em !Jl~1ra1 e a prÓp1ria 
população viem o fen6meno da violência em todas as suas inst~ncias 
sociais, leva à indagação de como e para quem a sociedade brasileira 
esti efetivamente organizadau. (Scirgio Ado~no). 

Diante desse quadro, o discurso oficial simplesmente 
OS t E n t ,:\ 1.1 nl r· E-: p I.Í. d i Cl q 1.1 E' n a O S C t: Ir e\ d 1.1 Z C n1 ll C n h 1.1 ma a ç: â O C Cl l"l C Ir C t <:\ , n O 

sentido de amenizar as . relac;:~es violentas, consagrando a ssi m a 
i m p 1.1 n i ·d a d e • t✓ o e a m p D p o 1 Í t i" e o-· p a,,. t i cl e\,,. i CJ , a Ir e <:J 1··· <.\ 9 e ,,. ,.\ 1 i (J n n ,,. ,·,, I" a 

v ~ência porque é u~ tema polêmico, que nao scnsibil iza muitas 
pessoas e portantCJ nâo resulta em 5ustcntaç:~es eleitorais. 

O que cCJnst:atamos por parte 
ausência de uma pol ít: ic a com vistas a 
relac;:~es mais demncrit icas. Pior ainda 
informaç:aes sobre o quadrCJ da viCJlência. 

do Estado é a ~lagrante 
desencadear um processo de 
ia constatac;:ao da ~alta de 

Justifica-s e assim, nossa hipdtcsc a ser pesquisada: O 
Estado por sua CJmis sâ o ou ac;:âo, E o princip al ato~ cia manulcnc;:~o da 
v i o 1 f n e i a e: r i 111 i n a 1 i z a d a n CJ e a m p o e e i d a d e d CJ 8 ,,. ,:\ •;; i 1 • 

s E a f é\ 1 t: a cl (-.-: i n -r C) 1r m e\ e;: 'ií e !:> é u 11\ <J ,,. ct n d (? p ,,. Cl h 1 e m ·,:\ n u F.l 1-· ::,\ ~,; i 1 • (-:-: 
cErtamcnte na vin12ncia CJnci c ela mais se manifesta, o que favoracc a 
p 1" ,:Í. l: i e a E 1.1 m cl i ~; e 1.11r i,; D f í.l 1" t: Cm C n t e ç\ IJ t O 1·· i \. ,:Í_ 1 · ! e· , L: ; , e. 1 1.1 d F n t: e , 
p r Cl C: Ll n C e i t u Cl r; Cl E 1 C:-: 9 i l: i lll i:\ d O Ir c:I ,:\ V i Cl 1 C:: í1 C: i ,·.\ , C f"l '" \ 1 J. ;.-. r, 1:. ·.J I n '.,; t: 1•· 1.1 lll 1;-: n \: O 
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qUC " deve serr 
. .: 1,,11,, 
1ntc-:resscs dc1. 

Nacionalizar um sistema de banco de dados sobre a violência 
~igniflca o reordenamento do perfil da açio dos grupos e entidades dó 
Brasil. na medida em que passam a atuar qual ificadamcnte, 
constituindo-se em confiiveis interlocutores sacias, capazes de 
apoiar um sistema de dados, analisá-los criticamente e influir nas 
políticas p~bl icas. Seu desafio é colocar no centro das discus~~es 
este grave e crucial problema para a construçio d~mocrática E a 
plenitude da cidadani~. 

Assim, com a implantaç5a das 25 centrais cm todo o país, 
que coletar5o os dados, temos a certeza de que teremos no pcrí~do de 
três anos um instrumento nacional capaz de aprofundar nosso 
compreensão sobre o fenümeno social da violencia e a partir daí 
i lu~nciar na elaboraçio e implemcntaçio de uma política de 
Segu1··ança P•íbl i ca e Just i ç:a, a nível ·. i nst i tuc i anal. 

fim, o Banco dE Dados se 
para o Eixo do Movimento -

buscando o exercício da 

constituird em instrumento 
A Luta pela Vida, Contra a 

cidadania em relaç:oes 

Por 
· f u n d a nw n t a 1 
Violência 
d12moc1r,H i cas; com os dois programas básicos: Formaç:âo e Comunicaç:âo .. 

2. OBJETIVOS 

2. 1 OBJETIVO GERAL: 

Possiblititar o conhecimento sistem~t ico das 
acusados de~i ol ênc ia cri mi na 1 i z-~\d·~-- -.. ;~ ·--B-r~-si-1 .. 

vítimas e dos 

2. 2 OBJETIVOS_ ESPECÍFICOS: 

-Promo~cr a implantaç:âo de um Banco ~e Dados informatizado, 
a nível nacional, visando obter o.conhccimEnto do perfil da violincia 
institucionalizada no Brasil na irea rural e urbana; 

- P r o p i c i ar a o M N D H ma i o Ir . q u a 1 i f' .i c ,:\ ç: ~\ o n as r (:---;' f' 1 e:-: ô e~:; e 
impacto sobre a violência no Brasil, entendido esse impacto como 
capacidade de agir para a transformaç:âo. da real idade advErsa na irea; 

o MNDH como rcfi-:-:rcnc ia 1 e:: D_n ·!-' i .,, v e 1 a nívcd ele 

i n f t·w m ~\ ç: ô e s s i ~; t: e 111 a t i :-: a d a s s o b Ir E a V i D 1 é-} n e: i a i n !:i t i t u e: i () n a 1 7 p c:\ Ir , :\ ,·:\ 

!:i o e i e d a d e e i v i 1 • o [ s t a d o e a s e n t i cl ,:\ d e ~i i n t r.:: Ir n ,:\ e: i Clíl a i s q u (·? e\ p D i a m o f.i 

direitos humanos~ 

o Est:,,\r.lD 
criminais confi~vcis no país; 

a criar tjll) sist e ma 

-Aprofundar a antll isc do perfil da 
V i s i ti i 1 i d a d f: p rr (·::: 1'i e n t f.•: n a 111 r' d i ._\ ' q tj ,·,\ n t: () a o \: ,,. e• t ,:\ ;n ( : n \: C) 

f, ~ !'. 

cstat íst ic:a~; 

imp1'"ensa· e 
el a v1u1Üncia~ 

1 1 
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3. INDICADORES 

4 

Os indicadores estio agrupados em quatro blocos: 

a Dados GErais de ocorrÊncia; 
b Fontes; 
e Dados sobre as vítimas; 
d Dados sobre os acusados. 

VARIÁVEIS 

Bloco Aº Dados Gerais da ocorrincia= 
-Data - período.- ni.imcro de envolvidos 
testemunhas da ocorr&ncia - resulta~os 
da e>cot'rênc:ia. 

Bl~ce> B - Dados sobre as Fontes: 
Jornal - data - título 
nas - ni.imcro da pigina 
nl.ÍnH.,t'o d e ·Fotos. 

Bloco C - Dados sobre as vítimas: 

E<.:,p ac;: o cm _p .Úg i -
nome cio cadct'f1D 

ni.imero de v{timas - pessoa - nome - sexo 
idade - ocupac;:5o/func;:5o - gr~po - rcsi
dincia - drogas - motivo da ocorrfncia 
trinsito - relac;:ão da vítim~ - acusado -
arma - local da ocorrfncia. 

Bloco D - Oacios sobre os acusados: 
ni.imcro - nome - sexo - cor i cl ""\ d E - o --
cupac;:io/func;:io - grupo - rcsidincia 
drogas - atividades ilícitas - relac;:io 
acusado X vítima - moJ iv~ da ocorr2n
cia - tipo de ocorrfncia - arma - local 
ela ocorrência. 

5. HIPÓTESE 

O Estado, por sua omiss5u ou ac;:io, é o prin c ipal ator da 
mcrnutcnç~~o da violrncia criminalizc:\da no campo e cid ,-,\d r:: no 111';-;\sil. 

6. AEJRANGÊNCIA 

O Dancn de D i":\ d o~; e: o n t e I' ,:\ i n f n I' rn a ç: 'éí E ::i e 111 t- o 1·· n u cl ,·,\ v i o l i) n e: i a 
e: 1·· i rn i 11 a 1 i z. a d i":\ n o H 1·· i":\ i,; i 1 .. 
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Os dados serio c6letados atravcis de çentrais espalhadas 
pelo país, uma em cada Estado, inter] igadas em rede informat·izadri. 
Inicialmente o Banco de Dados terá como referência experimental os 
Estado!:, do Ceará, Rio G1rc:rnde:-: do Norte:, Paraíba, Pcrnambucd, Alagoas, 
Ser g I p e , e: B ah i a , q ,.u? i n t e g r a m o grupo 1 , R e g i o na 1 No r d e s t e: .. 

Numa segunda etapa serio integrados os Estados do Amazonas, 
Acre, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sio Paulo, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. 

A terceira etapa abrangerá a implantaçio gradativa de 
centrais nos demais Estados do país que tim entidades vinculadas ao 
MNDH, intc~~1rando o 9n1po 3u 

i METODOLOGIA DE COLETA E ARQUIVO DE DADOS 

A metodologia a ser utilizada será o estudo e anil isc dos 
. dados coletados dentro do princípio do trabalho participativo. 

7. 1. FONTÉ 

O- . trabalho será , desenvolvido t~ndo como fonte inicial de 
coleta_ os . Jornais mais importantes de c~da Estado. Poster-iormente com 
a . expansio do Banco, scrd avaliada a passibilidade de agrega~ a este, 
outras fontes oficiais a exemplo do Instituto Médico Legal - IML, 
Delegacia de Polícia e fontes extra oficiais, buscando a ampl iaç5o e 
melhor qualificaç~o do sistema. 

Constata-se que as di~erentes fontes orais, 
institucionais de coleta de da~os sobre a violência 
~presentam li~ites de · confiabilidade. Isto i~ nenhuma 

dacumcntaii;; E 

criminal i~::ada 
fonte po1r ~. i 

sd. c~gota a infcwmac:;:io de 
L ,dic:;:ão bn,1sileirc\. Assim, a 
possibilidade de insvest igar o 

um acontecimento, em especial n~ atual 
maior fidedignidade do dado ci obtida na 
nlESÕlO, em virias fontes. 

Ao testar os instrumentos experimentais do Banco de Dados 
da Violência C1riminalizada; nas diferentes fontes, ficou constatado 
que entre as possíveis de uso, o Jornal apresenta significaçio de 
fonte pl.Íblica. enquanto -vcítulo informador e formador de opinião 
pl.Íblica. 

() ~) Dlr n a 1 , C O m Cl f O n t C , 5 e Ir i:\ Í n i C i a 1 m C n t C U t i 1 i 2 a cl Cl 7 p O I'" !; e Ir 
a mais acessível E disponível cm nível nacional. Uma elas formas d~ 
testar a confiabil idade dessa fonte i coletando dados, de um mesmo 
caso, cm mais de um Jornal. 

7. 2. PROCEDIMENTOS E ETAPAS 

7. 2. i. Procedimentos: 

l 
' • : 

1 

r 
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A operacional izaçio do Banco de Dados scguirtl sequincia 
própria cm cada um do s três grupos de implantaçio no país: 

Grupo 1 - Ccari, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia. 

l-

GrUPO 2 Amadonas, Acre, Pará, Espírito 
Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Minas 'Gerais, ,, /, 

Sul, Góiás e Mato Grosso. 

Santo, Ri o 
Hio Grande 

de 
do 

Grupo 3 - Rond8nia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Maranhio, 
Tocantins, Parantl e Santa Catarina. 

7. 2~ 2. Etapas Gerais de Implementaçio: 

··b . Banco de Dados sobre a Viol&ncia Criminalizad~ envolve 
etapas "fundamentais= 

ia. Etapa - Realizaçio de um Encontro com as centrais para 
discutir~ seguinte cont~do: 

~~efiniçio do obJcfo do Banco de Dados; 
.estudo das candiç~cs de implentaçio do projeto~ · 
."estudo do acervo documental, em particular o relativo à 

hcmeroteca; _ 
.estudo das prioridades (tipos de violcncia X bases de 

dados); 
.e~tudo e cleiçio das fontes; 
.dcfiniçâo da planilha a partir das informaç~es contidas 

nas . fontes eleitas; 
.eleiçio do p c ríod~ ~ara implantaçào. _ 

2a. Etc\Pa 
•-- a1rqu i vo de dados .. 

Seleção E treinamento de pessoal para coleta P 

3a. Etapa - Acompanhar 
discutir a ~lanilha nacional. 

as E!:,t adas, visando 

·4a. ·· Eté\Pa -· Rcalizaçào de 
condiç~es de implant a ç: â o cio sistema e 

um Encontro para avaliar 
treinamento de pessoal. 

é\S 

5a. Etap a - A impl a ntação e al imentaçâo cio sistema. 

Os grupo s d e Es tados que produzir â o o Banco de Dados e s tio 
em diferentes e s tágio s de implcm e ntaç:âo das etapas: 

Grupo t 
p i o n r::: i r CI <::, d a p Ir o p C) (;i t ,":\ 
n a f "' r; e i n i c i "' 1 d a 
d c-: ~. e n v o 1 v i d o é\ P ,\ r· t· i .,. 

o s d e m t· i n ,r 

Os Estados integrantes de s te grupo sâo o s 
e cH P c rimcntaram a s etapas 1, 2, 3 e 4, estando 
e t a p a 5, que ~ a impl a ntaç:~o do ~ islema, 

cl e i 1 , f o r ma ç: 'éí e-:-: ~:; e :-: e: 1 u ~,; i v a m e n t e c:I ,,\ ~,; f o n t: e-:: ~; c:I e 
r· j Ir C I l l ,:\. Ç ~:\ 0 C ln C é\ d ,·:\ L -:,; !_: ,.\ e:\ () " Ü C O íl t C IJ. d O ,:\. b Ir i <J ,:\. Ir Ó, 

. ) ./ . .. ·;. 

.. 
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• 



(l 

_ .. " ... 
informaç:~e:s relativas a crjmes contra a pessoa (homicídio) e. num 
segundo momento. crimes contra o patrimHnio (roubo, furto, a s salto , 
scquE::stro, e: corr·1.1.pçao), ' · tendo po1~ base a identificação ,,, 
ide:ntificação dos . seguintes agentes: 

1) Grupos de Extermínio/Sindicato da Morte Atribuído; 
2) Grupos de Extermínio/ Sindicato da Morte nio atribuído; 
~) Polícia exercendo a função; 
4) Polícia n~o exercendo a · funç:ão; 
5) Polícias <não · identificadas); 
6) Presos/detentos; 
_7) Servidores P~blicos; 
8) Pistoleiros; 
9) População Difusa. 

Atualm~nte este vim realizando treinamento dos 
L . eradores do sistema, que co 1preende conhecimentos gerais acerca da 
comput~ç:io. Estando previsto a primeira divulgaçio dos relatdrios do 
Banco de Dadas, para o final do ano de 1993. 

Grupo 2 - Os Estados que se agregam a este grupo completam 
a rcprcsentaç:io dos oito regionais do MNDH, através de, no mínimo, um 
Estado de cada regional das Direitos Humanos. 

, · Estes Estados avaliaram a cxperianciado Grupo i · e decidiram 
sobre a rele:vincia e a possibilidade de implantaçio do projeto. 
En~ontram-se, a maioria, na 2a. etapa. 

As centrais do . Banco de Dados 
As centrais do Banco de Dados nos Estados do Amazonas, 

Acr~, Pari, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiis, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal possuem computador, 
impressora e · recursos humanos. O Estado de ~âo Paulo necessita d e 
infra-estrutura, c quipam~ntos, pessoal ~ara coleta e arquivo. · 

Grupo 3 - Em relaçio aos Estados, de s te grupo, o MNDH cst ~ 
i,.,ciando contatos paira desencadear o processo de d i~,cu s são em to1rno 

•- do projeto - Banco de Dados da Violência Criminalizada. 

Os Encontros, reuniaes dos Consel~ciros Regionais e cursos 
regionais serão a s oportunidades em que o Secretariado Nacion a l 
discutir~ o process o de implantaçic das c~ntrais nos Estados, para 
integfarcm-sc ~ red e nacional do Banco de Dado s . 

7. 3. INSTRUMENTOS 

7. 3. 1. Planilha: 

A defin içâ o do conte~do do s istem a de d a d os inform a ti za d o 
sobr e a Violênci a no Br as il , n i o ped e d e i x ar d e l e va r em con s id craç âo 
,:\ Ir e a 1 i d a d r,: n é\ e: i l.) r 1 ;;l 1 p e-:-: rr V e r 1;; a r d e n E SJ ,:\ e;: ~:{ o d a V i c:I a . e cl e 1,; 1~ (•:•: ~> p e 1 t: o a 
1 i b e ,,. d a d E: e :~\ i n t: r-: <_:_1 ,,. i d a d e f r' •,; i e: a d o 1,; e: i d ,,\ d fi. os , cl .::\ q 1J ,·,, 1 o 1,; 

e ~:; p ê\ n C i:\ lll e n t O S , ::\ · ; Í U r··· \: l..l ,,. e\ !o C O t:: :-: t E Ir ll\ 1 n i D 1,; i{ CJ C :-: C ll\ p 1 CJ 1,; >::-: 1 C) q IJ C n \: C 1,i " 
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As principai3 violincia~ perpetradas sio tanto de cariter 
institucional, na medida em ~que o Estado sempre aparece como ator de 
ponti':1 nas violac:'ocs c:ot id ianai:; aos d irei tos humanos, como dt~ c.a1"i':\te1" 
spcial, no que se vincula ao prdrrio perfil cultural do Brasil. 

O sistEma de dados aqui desenhado deve significar a coleta 
.de informaç~es para posssibilitar que seja tra~ado o perfil detalhado 

dos envolvidos nas ocorr~ncias, quais sejam, as vítimas e agressores 
(c6r, idade, sexo, local, ocupaçâo etc). Tambim a caracterizaçio da 
ocorrincia em si ~eve ser traçada ( tiro de viol&ncia, local, arma 
utilizada etc). 

Sobre a violência no campo, o Banco de Dados devcri 
armazenar todas as informa~acs estreitamente vinculadas~ compreensio 
de sua real gravidade. Dados sobre a impunidade, particpaç~o de 
, ;tifundiários Em assassinatos, sequestros, tipos de violinci~, papel 
L~ Estado no seu controle, envolvimento das agincias estatais com a .• 
violência no campo etc. 

Portanto, o conte~do primirio deste sistema envoivc a 
chamada violência criminalizada no campo e na cidaddc, atendendo-se, 
fundamentalm~nte, ao dramtltico quadro verificado no país. 

A planílha é composta de quatro blocos que contém 
çJerais da ocorrincia, as f'ontes, das vítimas e do culpados. 

os dados 

Esta 
que gr1.1po 

planilha Jtl foi testada e corrigida pelo 
2 Jtl realizou uma pré-anil ise e iniciou a 

grupo i, 
implantac;:ão 

• 

7. 3. 2. Manual de procedimentos: 

O Manual de PrqcEdimcntos tem por · f i nê\ 1 idade cir· i cn t a1'· o 
Ec nchimento da Planilha que scri util izacia no ~ichamento 

r~ferentes à violincia criminalizada. t o gu .ia btlsico que 
• - normas e os procedimentos que dEvem ser observados pelas 

pesquisadores. (manual em anexo). 

7. 3. 3. Listagem de C6digos: 

das ,,\(;:'iíes 
contém as 

t cicn i co-· 

A listagem ciE cdciigos contcim os cddigos, sua descriç5o E os 
s inBnimos que devem sEr observados no prEcnchimEnto da Planilha em 
seus diversos Blocos. (1 istagem em anexo). 
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SECRETARIADO NACIONAL 
UM PROCESSO DE CONSTRUÇRO, AÇA~' E REFLEXRO PERMANENTE 

O l ·-- 1::tl hTClF~ LLTl_ 

U l'lovimento Nacional de Direi tos Humanos desde suei 
tundaçào em 1982, tem buscado construir uma estrutura interna 
ágil que possibilite uma maior e melhor dinamizaç~o de suas 
artilaç~es e açbes internas e externas. A preocupaç~o com a 
transpar~ncia e a visibilidade sempre foram t6nicas de suas 

. di.scussí:Jes e de ·f iniçoes. Por-tanto, a sua estruturação e 
organizaç~o vai sendo sedimentada fundamentalmente na 
constituiç~o dos Centros e Comiss~es, distruibuidos em Regionais, 
com a funç~o básica de articulacão. 

Ü<? 1982 c:.1 Ji:1neiro dt::.-,.1t788, o Movimento possuia 
com□ instrumento d e comunicaç~o e agilizaç~o de sua articulação 
interna e externa o Serviço de Int8rcâmbio Nacional - SIN. Neste 
periodo já contava-se como uma Comiss~o Nacional que representava 
os Regionais em suas articulaç~es. A partir de 1986, a Comissão 
Nacional passou a desenvolv~r atividades vinculadas às t~máticas 
11,d :i. ~,; c:·mt:?1· ·qer .. , ·Lu~, do i'lov irne:in to, consti tuinclo pê:\l''"i.\ tc,n to, sub
crnn :i. !F,!::;ói::,~;; 1.:. Qmc:'., l::i. <::i::\S que envol v :i.0:,111 questt5f2s como "'' formar;~o, 
comun :i. Cc:.\t-;:ão f:. >~i.9 l f:'n ci a. Estas, po1•" tõ:in to, buscaram implementar 
aç~es volldd~s a formaç~o · teórico-prática dos militantes, 
bandeiras de lutas e políticas de comunicação. 

Em no V Encontro Nacion~.ü, Goiânia-GO, 
- cle'f .i.n :i.u .... ·St? a cridç~o ela Secretaria Executiva Nacional, com sede 

'fixa em 8ras ilia-DF. Esta Secretaria assumiu o papel de 
.,,,r- l::i. cu l ccu;~'i o, cl esen vo 1 vendo po 1~ t,::líl to, c1 s; : .a ti vi. d ades d e 
represcntaç~o e,n conjunto com os(as) Conselheiros(as) Nacionais, 
além de ser diretamente responsável pela implementação das 
atividades e bandeiras de lutas do Movimento, e de toda 
adminlstraç~o da sede nacional. Os(as) Conselheiros(as) Nacionais 
continuaram a sub-dividirem as responsabilidades de implementac~o 
das áreas prioritárias de atuação: programas de formação e 
comunici::1çâo. 

..... 
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No ano de 1990, no VI Encontro Nacional, 
G1··· ;·1i1dl·· --~;F', ·fori11ll criadas as Secn,, t. a 1r i..::1 ~; dF! \/:inli":º IF i_;·, 8i C .icl :-v l ;1r1 ·i .,, . 

Fo1··· ,n.3çãD e C o municaç~o e, foi mantid ê~ ;.1 !::k: cr· ,~1 .. . · 1 1 .-1 E:: L' ' ,., \: :i ,,- .. , . 
Os ( d:-õ) :,1=:ir.1·· 1::? t i:'.1 1·· i cH; (as) PIH f: 'iE~I.I cem ·j \.li 1 l·: n ::;;;1i:, r ·· ] P i , , ·· nn r·- 1 11·- r ·•r · , i , 

Encont,··o l\l,ilcicin,,11, com c:\ti··ibu .i. çl':lt:i~,; c.l.i. l1.·1 · 1~11 t..: 1, , d,, ., 11,, e; il1 ·11 l 1 1) ., , , 

e<: p .í. ,,- i to dr::i t. r aba 1 ho co 1 e~1 .i. acl o. Pi::~nn ;:\11 e cu ;:~ pen ,,, .. , ·,, Se c r r.·, t .:·,\I·· 1 ;·, 
F ~c•i::u t. i ,' .-:\ l :i. b(:•r-·;;Hj,,~ E?m E!r·aF.,.í. l :i.d. 

N~?.ste conte::t.o~ com a det i 1, 1 , •' U 

S e c. n ? t ,:1 r· :i.ado l' l õ.u .: ional com atr·.i.bu:i.çtli:;,r.; d1? I' :i. nd,::1 •; , ·111 

n c:t e. :i. on ,;, ·1 ~ podr::i ···· s e a ·firmar qLH?. o l'lov :i.UIE!n t. D bu \'.; c:a "' ' · 1 11•··1 r·· 
~;u ;·°' ir1t.ervP.nci=fo jL1nto at;; t•:~n1.~Lic t:-·1!~- p1·· :ir:1r-í,l : 1 .111~'> .. 

(1 , } I • li 

,':\ ~'- · :: · l1t l:-, 1 t'., l ,-; 

q l 1 :. , 1 ·, f' i 1.:; , 1 

. ·i ::; 1::1 1,,I , , 

for t .:::1]pc·ur-sf.? t: nmo 1•e-fe1r·enci,~ pa,--a é\Ei di ·, E! l" .. '.i,,11 :, .l11 I , , l::!lfl Ili ,,1 ,1, , 
dir-eilo s humano s . 

P, constituiç~o elas Sec1··et F.,r:i.é:1s Nc1c ;. cw1 ,,ü . s e< ~.1,;i 1· l .i.1 

de 1990 1 espelha o processo vivenciado pelo ConsPJho ~~r::1c.üm a l qu P 
a pr·iricípio buscava agilizc1r as bc1ndeirc1s/ r•r· iorideid12s ci o 
Movimento de uma forma · gera 1 e~ já num segundo mon-.c~n to c.-..t,,· avé;, de 

sua própria sub-divis~o em áreas temkáticas que objetivaram a 
qualificaç~o das intervenç~es locais, regionais e n a cionais. 

Neste sentido, o MNDH pr-'opeJe --se ;-, af1:.! ti v ar Lt111 .::, 
concepç~o pol .í. t.i.cé.~ da fonnaç~o Pnquan t..o p1··nc1:)" . ' :, n Ei 11-.r-· -i.n ,fr., 
apr· encl.i.:::ado~ de par· ticipaç~o e si!:,Leinal:i.z:ê,1ç'àD. () 1·: 1,munic .:,,ç .·, u cu1111, 
processo e meio de democratizaçg(o da i.n·f'ormar;°2Co~ 1, ;.1,--· tic:i.p,,:.1_:· :~1n r·, 

fotalecimento do movimento popular. A v:i.olfncia como expre ssN,1 
das di ·ferentes formas de 'r·elaçeles violentas~ F.2 m que o 1"11'--IDl-·I ,,, 
chamado e se prc,peie a de:JJUnc.ia1r , é\ E!nfr·enta,- I""' éi c c:,11 \-. 1··,:·, 1:,1 ·,r · 
mediante a açeles concretas, que buscam ,:,, cor, l:t -- uç ·,;':i_n rl,,1 clemnc r ·,H · j ;e·, ., 
d ign ida.de e cidadania. A E>:ecut.i. va ~ aind a , di:~ste 1 7 1:l~J, v c.d b -;•1v ·Jo 
r..;uê.-H,, ·f un çeJes def in idas e rede-f' in i d ê:H; d pi:H·· ti r- < 1,::, c:011,r11- r ·,r:-) 1v =; ;:1 ,·1 
fundarn[~n ta 1 d c1 necessidad1? de um sa 1 to de qua] .id ,,.111,, cio 1··1111)11 1-:. 111 
seu s; SiE' 1··v i.ços df.2 i.nfo1- maç~o, clr:!nt.'.tnc.i.,::1 P. ê.,r- t .i.cul .;;,r;-:·1 c,. 

Estas 
Sec1··etr.'.11r ios (as): 

a) FORMAÇr.10 

• Crnit:.i.nu.;u·· p1··omovendo ativid,:::1des de fur-·maçâ"o c011 , d i ,·· n itrv , 
ht.unanos f.?lll todos os nívei;; da C?ciucaç:.~o form,31 :i n·fonn,,, .I 

• Ap1··0-fund.;u· iê\ metodologia pc.u·tic:ipat:i. v ;,1 no 1s c,11 .. · q•,, P 
encnntros de formaç~o. 
Cc:1n f:; .i.de1-c:11·· os c:\S pec tos ct.l l lLtra is e Pmc>c i on ai.~,; 1 11 J t 1-ê":1 b,-1 J. l ,ci 

de -f<:>rmaçg(o em direitos humc:\11DS. 
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Incluir nos cursos de formaç~o debates sobre as transformaçbes 
E-:m c::,nd,,,,nento no s p.:::ií sf.;: s !;;oc1 . .:::1li,stc::,s 12 sob1-·E;: o mocl12lo pol.í.tico 
para qual essas mudança s est~o voltadas. 
Int<'.;:q1'-i::,1'· ni=1 ·fo 1·-,na<;:ão c:"1 p1···ciduc_;.~'1"0 teó1··icê:, com i:i c0>:pE:1~i-,i:ncié",, clé:,S 
bases e das lide~anças. 
Resgatar, sob uma perspectiva popular, a hi stória cio Brasil e 
da América Latina . 

. Garantir que a formaç~o tenha uma climens~o pluralista, 
buscando sempre a articulação entre teoria e prática. 
Integrar os programas de formaçào do Movimento com iniciativas 
conq@neres desenvolvidas por outras entidades. 
Aprofundar o estudo das várias estratégicas políticas e 
econ8micas existentes a nível mundial em seus vários sistemas 
~,ó e: :.i. o··-·f0 cDn a ·m .i. cos ·-· po 1 .í t. i cos 1(,-.c.'lcl o lê:1clos . 
Promover estudos sobre atuaçào e os mecanismos ele 
funcionamento do poder judiciário a nível local, regional e 
nac::i.onaJ . 

• Promover intercâmbio de exp eri~ncias entre os advogados 
compromentid □ s com as lutas populares e a liderança de base. 
Publlc:ar um subsidio contendo os documentos básicos do 
Movimento para uso nas entidades de direitos humanos. 
Elaborar / publicar subsídios sobre os direitos básicos 
incluídos na Constituiç~o Federal, Estaduais e nas Leis 
Orgânicas Municipais. 
Promover a profissionalizaçào de quadros do MNDH a nível 
nacional, regional e local na medida das necessidades e 
pc;s; s,, :i. b i J. .i. c:I ,,1cl e~,, • 

F;: f::! ii:i l :i .. z a ,,. 

qut:: E•stes 
r-.ac1.onc:1l. 

cursos ele formaçào apenas a nível regional, sendo 
deverão ser preparados pela equipe de formaçâo 

b) CCll'•IUI\I I c,:;c;:;:;(] 

• Utiliz~r todos os instrumentos de c □municaç~o social para 
divulgaç~o dos temas de interesse dos direitos humanós tais 
como: democracia, cidadania, viol~ncia, socialismo, entre 
outros, buscando assim um maior esclarecimento ' da opini~o 
púl:Jlic.-,i. 
Buscar espaço para os temas ligados aos direitos humanos 
junto às emissoras de rádio elas Igrejas Cristâs Brasileiras 
e nas que contam com administrações democráticas e populares. 
Definir estratégias para uma comunicaç~o de mas sas na área 
dos direitos humanos. 
Propor às demais □NG's a abertura de uma cliscuss~o sobre a 
possibilidade ele se dispor de um veiculo mais amplo de 
comunicaç~o com çaráter unitário. 
Vi~l:Jilizar uma campanha publicitária para promover o 
l'"luv:i.m0::1 ··,to E• suê:\S bandf2i1'"' ê:1S junto i!,1 c;pinião pt.'.1blici:1. 
Aprofundar os mecanismos internos de comunicação. 
Organizar e capacitar as equipes regionais de comunicaç~□-
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Promover cursos e estágios de comunicaç~o para os militantes 
do s direitos humanos . 

. Bu s car a divulgaç~o e o incentivo a cultura popular em suas 
diversas expressões. 
Organizar un, centro de documentaçào sobre todos os CDDHs do 
B1··c~!;.:;i l. 
l''lc,1r ·,u l:.E!n <;/éiD clu -J on .. 1a 1 cio r··Jov .imen to, susp<:::~ndendc::, suê:\ publ i cé:1c;:i:'ío 
até a chegada dos recursos contidos nos projetos e colaboraç~o 
dos Centros e militantes, mantendo o encarte da AGEN, 
~,;u p J E' t. i V r::'liflE'•f"I t.C;). 

R~digir uma nota sobre a questào da t.ransnacionalizaç~o em 
CUl'" !:,U • 

e:) 'v'IUI... EI\ICI{.\ 

Buscar aprofundar o conhecimento sobre o fenSmeno da viol~ncia 
e s Ll ;:-\ ~::; ,.~ r::c. .í. z (·? ~:; .. 

F' r .. c::;rr,c:,v E; r" 
to1r• tu1r• é:,, 

prioritariamente uma ampla campanha nacional contra a 
bE•m c:omo cont1r• ~, a.s c a u".;,üs e consequ·encias da 

viul~ncia rural e urbana. 
Promov er estudos científicos sobre o fenSmeno econSmico, 
po J í. 1: . .i. c::c, :• ·,;; e; e: :i. i"' l E· cu l tu r· i::I l c::I c:I \/ :i. Ci l 'ii:n e: ia , l'"C• CD 1r• ,-c:n cl Ci té:,m bém 
a □ u s o de pesquisas. 
Re al i z a r uma campanha nacional contra a impunidade dos 
mandantes e executores de viol~nc:ias urbanas e rurais, 
sobretudo aquelas que atingem as classes t rabalhadoras, as 
mulheres, os menores, os negros, os índios e as minorias 
~;e)<U.ct .is • 

. Denunciar todas as formas de viol~ncia e o press~o 
institucionalizada, para-militar com apoio, anu~ncia ou 
urn..i. s;; s;;,'1',J :.i.nst.i tucional. 
Lutar pela reformulaç~o das leis que se referem ao julgamento 
de crimes cometidos por policiais militares e o Habeas-data. 
Definir c om c; s partidos políticos progressistas, com o 
Congress o Nacional, com a OAB e outras en t idades da sociedade 
ci v il uma p□ lil:.ic:a democrática de s egurança p~blica e lutar 
pela sua implanta ç ~c;. 
Continuar a apoiar e participar dos trabalhos do Tribunal 
Nacional dos Crimes do Latifúndio. 
Co11l:.lnu a r a apoiar a s organi~~çbes dos trabalhadores na luta 
por rnaior segurança no trabalho e desenvolvimento da medicina 
cio l:.,· .. db E1lhD. 
Busc~r formas de combater a v iolGncia do cotidiano trânsito, 
acidentes de trabalho, entre outros. 
Levar as denúncias s obre as v iolaçóes dos direitos humanos e 
Comissóes do Congresso, ONU e Conselhc; Nacional da Pessoa 
Humana, entre outros 
Promove r uma ampla discuss~o sobre a omiss~o dD poder 
.:i ucl i e i i:\ ,,- :.i. o . 
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• 

d) EXECUTIVA 

l-1.;H1t1:~r· a ar-t.iculaç~o n,acioni::11 • 
• Representar a Movimento interna e externamente . 
• (.)u::iliar~ pr·omciver- e agilJ:::a,~ eim conjunto com ,-1·; r:112 ,n,,.j,, 

!1r.~ e,.-,, t· iiH- .i..;i. r,; c:Hü p ,~ io ,,- j _ d ,:1ch:>rn 1?. biuHi t,' r· ,., i·;. d F.' J 11 t;;, , 11 , 1··1r:1v i 0,1 •r, 1 ri . 

• fklrri.i. n:l.i:1tr··ii:\I'" i .\ nt-:!dt~ ni::1c::irn1,:.1l. 

U VII Enc::ont.r·o N.;\c:ion,:1J. nn r:r ·,1,i1.11,to c1, , ,.-. 1_1 .-,·c-·. 
d i sc:ust:;e!1;,s e de 1 iberaçeles teve como ponto rl t : dE!~:; L , , IL'L! 
necessidade apontada de defJnir um ei:-:o de luta p é•1· ,;., o l"'ll°'ll~lll 1 quP 
possib:i.litc:~sse uma maior identifica~;ão cio l'lov i 11, r- :11t, ·, int.r-0 1·T,,,., ,.,. 
e>:ternamente~ bem como~ na constituic~o de um 1··· e ·f'l , r·1:;!1 ·,cicd ~,.;,11•·· ,::1 ;,. 

inserç~o do Movimento na sociedade. 

Nesta perspectiva o VII Encontro definiu como eixo 
para o MNDH: Luta pela Vida, Contra a Viol@ncia. 

Esta deliberaç~o ,~esultou, irnc•1::li.:;,tamc"'nl:e~ n.:;, 
reformulaç~o do papel da Secretaria de Violincia e Cidadania~ que 
passou a se,~ entend.ida como "11or·teado1~a" do ei>:o. 

CompDe nas çle 1 i beraç~es do VII Enc:un t.n:.1 quc:,\l"J to ,,, 
organizaç~o do MNDH~ a continuidade da estrutura organizativa do 
secretariado, ampliando para dois o número de secretários 
liberados em Brasília~ sendo um e:-:ec:ut.ivo(a) e um viol ·&-ncic, e 
cidadania. Mantém-se um Secretário n,::i. á1-e;3. de ·fonn,,,ç& o c:1 um na 
área de comunicação, que a partir de 1993 pass~ram a receber 
pró-labores. 

Vale ressaltar que~ neste Encontro, foi aprovado 
que o Secretariado Nacional .~rabalhará de forma ~olegiada. com 
base em funçDes objetivamente definidas. 

A partir dos cr-i.térios cl<=) ·f.ini.doi=i p :• r : , a. el c- i. ç .',~n de, 
Secretar· i ado, foram ap,~esen ta da a 1 gumar; recornencl r.1 c l:J f·!S quE• clr.7! Vr!111 
ser t"eforçadas no Conselho e particularmente no S1-:-crEi l: ,,--.i~.i.ado 
quc:1is ~;t"~j am: 

A ampliaç~o de par·t..:i.cip.;,1çâ:o ·fri-!lni. r,i.r,:,1 no f::; .11. 

e C.N. ~ 
Considerar uma dist1·-ibu.:i.çâ:o qeogr·a ·ficê:",rnentl;:i 
equitativa das Secretarias; 
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Secretariado Nacional deve traçar linhas 
condutoras e produzir subsídios para colaborar 
com os Secretários Regionais; 

Especificamente para as Secretarias de 
Cidadania e Formaç~o ja é recomendado que: 

Violência, 

o 

A Secretaria de Violência e Cidadania deveria 
buscar dados da realidade nesse campo . Organizar 
neste sentido, um banco de dados. Produzir 
s ubsídios sobre as raízes de violência em s uas 
diversas manifestações. 
A Secretaria d~ Formaç~o deverá promover estudos 
para subsidiar os militantes na luta pela vida . 

..... 

VII Encontro visando melhor estruturar o 
Secretariado deliberou, que: 

Deve ser garantida a isonomia orçamentária entre 
as Secretarias do MNDH, com o encaminhamento de 
um projeto global d □ Movimento às agências 
financiadoras, de modo a garantir que cada 
Programa tenha as suas verbas especificas. 
O Encontro aprova com□ indicac~o, que sejam 
organizadas assessorias para os Programa5 
(Formac~o, Viol~ncia & Cidadania, Comunicac~o) 
A estrutura organizativa do Secretariado 
Nacional continuará sendo a atual (Secretário 
Executivo, Secretário do Programa de Viol@ncia 
& Cidadania, Secretário de Formac~o e Secretário 
de Comunicacào. 

- Ser~o liberados para trabalharem em Brasília 
dois dos quatro integrantes do Secretariado 
Nacional. 

Quanto atribuicões do Secretariado Nacional 
para o período, foram estas as deliberacbes do Conselho Nacional: 

D projeto preparado pelo Regional Nordeste sobre 
~iolªncia institucional é adotado como ponto de 
partida para uma acào mais cientifica e 
planejada do MNDH no campo da Violfncia. Caberá 
ao CN, através de sua co□ rdenacào e ao SN, 
através do programa de Violªncia & Cidadania, 
adequá-lo a um perfil nacional. 

6 
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-· Programa de Formaç~o: o aprofundamento da 
metodologia da praxis reafirmado em todos os 
niveis. A prioridade do programa é a integraç~o 
do conjunto das atividades do Movimento nesta 
perspectiva. A pesquisa sobre o MNDH-91 deve, 
agora ser contextualizada, com vistas a uma 
3egunda etapa. Ern todo o trabalho de F□ rmaç~o 

do Movimento, leve-se sempre em conta a história 
do MNDH. 

- Programa de Comunicaç~o: colocam-se 
prioritariamente os seguintes objetivos para o 
programa: Aprofundar os debates e estudos sobre 
a Teoria da Con,unicaçào numa perspectiva critica 
neste sentido, em torno do eixo central do MNDH, 
0prôfundar os estudos sobre as dimensbes 
simbólicas e ideológicas do processo d e 
comun icaç~ □; estabelecer mais contatos com 
profissionais da área para que se engajem e/ou 
colaborem com o MNDH, favorecer a luta por uma 
política democrática de comunicaçào e 
informaç~o no pais; 
□ SN, a política de 

acompanhar e articular, com 
publicações do Movimento; 

acompanhar e ipoiar as atividades dos Regionais 
nesta área. 

- Secretaria Executiva: O CN/SN aprofundaram , 
na reuniào de Sào Bernardo do Campo, o papel 
especifico da Secretaria Executiva. SN□ seus 
papéis específicos a art i culaçào inter-regional 
a articulaç~o dos recursos humanos e materiais 
da sede nacional. 

Em dezembro de 1992, em reuni~□ plena do Conselho 
Nacional foram tomadas as seguintes resoluções quanto à 
composiç~o do Secretariado Nacional e atribuiç~es para o período 
de 1993: 

GESTA□ COLETIVA DO PROGRAMA VIOLENCIA E CIDADANIA 

Programa 
coletiva 

Diante da renúncia do 
Vlol~ncia & Cidada~~ª' o 

do eixo do Movimento Nacional 

Secretário Nacional do 
CN/SN reiteram a 
de Direitos Humanos. 

gest~□ 

Neste 
sentido, s erá d e sen v olvido um plano de trabalho, a partir das 
diretrizes estabelecidas nesta reunià□ de Brasília, envolvendo os 
Secretários de FormaçNo, Comunicaç~o e Secretária Executiva, além 
do próprio Conselho. Será também contratada um a pessoa para gerir 
a área administrativa da sede nacional, s ubo rdinada no dia-a-dia 
à Secretaria Executiva, de modo a liberar essa Secretaria para a s 
s uas tarefds políticas especificas. 

7 



ELEMENTOS PARA Q PLANEJAMENTO DO MNDH EM 1993 

- PRIORIDADE : Estabele c imento de uma política de comunicaç~□ 
do Movi mento, em t□ rn □ do s eu eixo, voltada 
para foram do MNOH. 

- FORUM DE DECIS□ES : Coletivo N~ci □nal integrado pelos 
responsáveis regionais pelo Programa , j u n t amente 
com o Secretário Nacional . 

Ativid a des: 

Realizaç~□ de seminários reginais sobre política 
d12 crnoun:i. c:,,,(;.i\u E-:• o c·i>:o do l'• INDH: 

Norte 1= setembro ou □utubro/93 

Nordeste= f eve r e iro / 93 
Norte 2 = d e fin i r á data a curto prazo 

.'S ul 2 = ag□ st□ ~73 
Les t e 1 = abril/ 9 3 
1.... E~~,; t. E: :-::: ~.:: rn ;;;, r .. (:;: □ DU Ir, c:I i Ci / Cj> 3 
Centro-Oeste= d e fine em jane i ro 
S ul l = d e fin e d a t a a curto prazo 

AS PROPOSTAS DE DATA DEVEM SER COMUN I CADAS COM 
ANfECEDENCIA A SECRETARIA EXECUTIVA E AO 
SECRETARIO DE COMUNICAÇAO PARA A DEV I DA 
Pl:~ □ C3F:r~l -1P,ÇAD. 

Realizaçà o de campanhas publicitárias em tor n o 
do e:i. xo, com f nf ase para questões da impun idade . 
Detal hament□ n a reun :i.ào da Coorden aç~o do CN / SN . 
P □ tenc i al i zaçào das den ú n c ias s o bre v io l ê,Ç~'io dos 
clir· l~ .i tos; 1··,um.::1no~;; , po r· tcidos o ~:; rn (•:•? i o!,;; 
c:li!3 fJOí"IÍ \'E•l. S . 

EM TODAS AS ATIVID ADE S - DESTE E DOS OUTROS 
PROGRAMAS - SERA CONSIDERADA A INTEGRAçÇAO E 
COMPLEMENTARIEDADE METODOLOG I CA (INTERFACE) . 

Se rào também pre parados s u b s í di o s s obr e os 
d 5 iJE'!Cto s ele.' C:o,nun J. c;:1,_;;,ào nos p 1•·oj E•tos; ele l"' E'V i ~;; :C'io 
consti tu cion a~ e n a Le i d e Intormaç~o 
De mocrática, dind a n à o v otada pe lo Congres so 
l'-1,,,c:ion i::,l. 
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O programa deverá também fic ar atento às 
vio laçbes dos dire itos humanos sofr id as pelos 
jornalistas e comunicad ores sociais . 
O Co l e t ivo Nacional do Programa aj ustará sua 
agenda d e reunibes de caráter nacional para 
efeito d e econ omia . 

Programa de Formaçâo 

PRIORIDADE : Política de 
da práxis. 

Fo r maç~o com base n a metodologia d a 

- FORUM DE DECIS□ES : Co l etivo Nacional 

Atividades : 

Instrumento: 

Seminários Regionais sobre política de formaç~o 
envo l vendo o~ seguintes aspectos: s i stematizaç~o 
de experi ê ncia s , capacitaçào administrativa e 
financeira dos Regionais e CDHs, planejamento e 
formu l ac~o de p rogramas, abordagem de t e mas 
conjunturais (por exemplo, revisào 
cons tituc ion al, p l e bi sc ito sobre forma e sistema 
de governo, papel das f orças armadas, situaç~o 
dos povos originários, políticas públicas, e ntre 
outras) . 
Concretizaç~o , a nível n aciona l, de um Programa 
de Democratizac~o das Instituiç6es Estatais nas 
áreas da Justiça e da Segurança Pública. Um dos 
instrumentos neste sent ido será o a c e r vo 
sistematizado cientificamente, através do Banco 
de Dados sobre vi □ l ~ncia , j á em funcionamento 
na Regional Nordeste e a ser estendido 
progressivamente, a partir d e 1993, a todos os 
demais Regionais. 

C□ntextua l izaç~o da pesquisa nacional de 1991 
(de acordo com as poss ibilidades dos Regionais) 
Reco n s truçào da hi s tóri a do MNDH (projeto d e 
pesquisa a ser es t abe l e cido pela Secre taria 
de Formac~o). 
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2 - ANALISE DO PROCESSO VIVENCIADO NO PERIODO DE 92/93 PELO 
SECRETARIADO NACIONAL E SUGESTBES: 

Sf? c1·-f,: ta 1·- i é:id o 

E· ·f E' l:. i V é:1 c_;:'à' O 

\li.olénc:ia 11
• 

O VII Encontro Nacional apDntou 
Nacional um sé r io desafiD: o de l evar 

c:1 E: ~;; e:• u E, i ;-: e, u n i ·f i e"\ d o ,,. 11 L_ u t ,::1 p e 1 E1 1
-.,.1 :i. cl ê:1 , 

pc1i'"i.:'1 
Cé:dJCi 

Cur .. ,t,, .. c:1 

Ci 

a 

A i.mplementaçào do eixo remeteu ao Secreariado uma 
série de dúvidas, . dentre elas a mais desafiante, sem dúvida 
alguma, era a da visibilidade da luta pela vida, contra a 
viol&ncia frente à diversidade de ações com as quais 
rotineiramente o MNDH está inseri.do, atribuindo-lhe □ seu caráter 
político, social econSmico e ideológico na perspectiva dos 
direitos humanos. 

Se, por um lado, o Secretariado tinha claro que o 
e i >:o d E• ·f in ido n i;:1dé:l mais E•r· é:1 d o ... .que ""· n om in ,'é'\ Ci:.\o d e uma p 1-t, t i Cê:1 já 

existente no seio do Movimento, desde sué:\ fundaçào, por outro 
lado, contáva-se com as dúvidas que já haviam sido objeto de 
reflexào no VII Encontro. Alguma s das entidades membro 
que s tionavam se com este eixo estaria-se c entrando as açdes do 
MNDH, deixando de lado, portanto, as outras formas de atuaç~o 
também intri s ecas à sua prática. 

Es s a preocupaçào expressava-se n a s discuss~es 
sobre a definiç~o do eixo e especificamente na necessidade de uma 
melhor explicitaçào conceitual e política do fen8meno so c i al que 
é c::·1 viDlênc:i.,J . 

O VII Encontro ao definir um eixo basicamente de 
aç~o para o ~lovimento fortaleceu o entencli mentD subjacente ele que 
competiria a Secretaria de Viol&ncia e Cidadania □ papel d e 
promotor d □ eixo, por outro lado, nào apontou con cretamente 
elementos que pudessem nortear a formulaçào de um projeto 
político global que envolveriam as áreas de formaçào e 
co;r,un :i. C: iii \;: ,3c;. F :i. C c:1n de:; po1·-t c:1n to;. d E, l 1?CJ acl o 2\0 SE, e ,·-e t.2, ,,. i ciclo !? c,10 

Conselho o papel d e formular o projeto político de implementaç~o 
do f? i :-:o. 
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Diante desses desafios, questionamentos e 
reflex~es o Secretariado Nacional buscou concretizar a formulaç~o 
de um planejamento a nível nacional definindo minimamente as 
prioridades para sua atuacao. que evita-se a superposiç~o e 
segmentaç~o de um programa sobre □ outro, mas que refletisse o 
Movimento em dimensào de totalidade. 

O processo de construçào de uma política 
globalizante para o Movimento~ portanto, partiu, principalment, 
da s questbes a nteriormente levantadas. Buscou-se, neste sentido, 
superar as d0vi das concernentes ao papel do eixo ''luta pela vida, 
c:ontr-·c:'I c:1 vi.ol ·i~•r,cic::1' 1

, E! o nc-ivo papel dos prog1~c:,mê,1s f1·-entE• c:10 

mesmo. 

Nesta perspectiva os próprios regionais foram 
dando pistas que ajudaram o Secretariado Nacional, na medida em 
qu1::1 fo1··,:1m s-,G, ·1··E•o1··gc1nizando, em relaça□ aos p1··oçJ1~amE1s. Estc1 
reorganizaçào revela uma compreensao que concebe as áreas de 
formaç~o, comunicacao e violfncia & cidadania como processos e 
meios através dos quais se efetiva a luta pelos direitos humanos. 

Fruto d este rico processo, hoje temos a 
constitui.ç~o de grupos temáticos nos regionais cri.anca e 
adolescente, raciscmo e discriminacào, violfncia rural, viol~ncia 
urbana, entre outros. 

Outro elemento que nos pareceu preponderante neste 
formular coletivo relaciona-se ao administrativo do Movimento. A 
falta incial de um pensar e assumir mais coletivo desta área e o 
seu distanciamento das políticas adotadas acarretaram a 
centrallzac~o das decis6es junto à Secretaria Ex e cutiva até o 
inicio clE· 19c,i:'.. 

Esta constatacào gerou a tomada de decisbes 
coletivamente e por consequ~ncia o entendimento de que o 
administrativo n~o pode ser gerido isoladamente. Portanto, 
iniciamos um longo caminho de resgate organizativo de nossa 
administrac~o contábil, política de pessoal para sede nacional e 
projetos. Esta nova postura redimensionou toda atuacào da sede 
nacional no que tange ao pessoal técnico-administrativo, 
prestacbes de contas e contábil. Passamos de um trabalho 
basicamente artesanal para um trabalho mais profissional . 

.... , J. 1 



externas 
Vdle ressaltar que as perspectivas internas e 

criadas a partir do momento da liberac~o de mais uma 
pessoa para o trabalho foram grandes . Esperava-se uma maior 
dinan1izac~o das ac~es tanto qulitativa como quantitativamente. 
Fruto desta expectativa foi a ampliacào e/ou aprofundamento das 
relacbs institucionais em Brasilia, a presenca do Secretariado 
Nacional basicamente em todas as atividades de âmbito regional e 
na ciona l, inicio de uma prática mais rotineira de contatos e 
discussDes junto aos membros do Conselho e entre os próprios 
Secretários, 
exig@ncias 
nacional. 

enfim ·buscou-se atuar na perspectiva de 
políticas e administrativas do Movimento 

atender as 
em âmbito 

N~o poderíamos nos furtar em analisar as 
consequências da saída, em outubro de 1992, do Secretário de 
Violfncia & Cidadania para a proposta de trabalho colegiada 
assumida pelo conjunto do Secretariado Nacional. Na realidade ~. 
houve uma ruptura imediata com o processo inicial de trabalho, 
principalmente, no que tange aos trabalhos desenvolvidos a partir 
da sede nacional. 

A saída encontratada pelo Conselho Nacional. em 
dezembro de 1992, foi a de que os membros do Secretariado que 
permanecerdm e o próprio Conselho Nacional assumissem as 
atividades inerentes à Secretaria de Viol~ncia & Cidadania. Isto 
na prática fez com que houvesse uma maior sobrecarga nas áreas de 
formaç~o, comunicaçào e executiva e ocasionou uma maior lentid~o 
nas articulações institucionais em Brasília. Por outro lado, o 
conjunto do Conselho Nacional, sempre que chamado, buscou atender 
a agenda nacional. 

Esta experiencia indica que é ·de 
importância que o próximo Secretariado Nacional possua 
qu~ assumam na medida em que ocorra uma eventual 
qualquer de seus membros. 

fundamental 
suplentes 
saída de 

H experienciaçào desta forma de organizaç~o 
apontou para o MNDH outros desafios a serem superados. Como 
trabalhar temas localizados a partir do eixo, sem deixar de lado 
a f □ rmaç~o e comunicaç~o? como assegurar, na prática, o n~o 
distanciamento de uma política nacional de formaçào e 
comunicaçào? Como assegurar que a formaç~o e comunicaç~o estejam 
presentes no processo de organizaçào regional, como instrumentos 
de qualificaçào e municiamento da militância e~ por conseguinte, 
do conjunto do Movimento? 

]? 
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A constataç~o dos desafios anteriormente arrolados 
foram sendo paulatinamente levantados. Em contra partida opta-se 
também pela experimentaç~o rotineira e compassada de formas de 
elucidaç~o de novos caminhos a serem construidos pelo conjunto do 
MNDH. Esta postura trouxe, sem dúvida alguma, o fortalecimento de 
uma prática de co-responsabilidade do Conselho Nacional e 
Secretariado frente às definições político-administrativas do 
Movimento. Hoje, com certeza, o Conselho Nacional possui um papel 
preponderante nas decisbes de cunho interno e externo ao 
Movimento, assumindo de forma mais acentuada seu papel político. 

Como forma de superaç~o e melhor compreens~o do 
pi:1pe 1 d,_o Secn:?tc"11~ ia do 1·-~aciona 1 optou-se por· um p 1 anej amen to 
nacional que fosse gestado a partir dos próprios regionais. Esta 
postura, ao nosso ver, acertada, trouxe na prática uma certeza, a 
de que o Movimento construirá sua face nacional a partir do 
mome~to em que cada entidade membro e regional percebam- se como 
Movimento, passem a pensar e a assumir globalmente o eixo. 
Portanto, quando as instâncias locais, estaduais e regionais 
forem efetivamente fortalecidas e melhor instrumentalizadas. 
Se,~f~mos MNDH, quc:mdo todos serd .. "'i. r·E,m-sF=- como 1'11'-IDH. 

05 programas do Movimento, neste sentido, apenas 
permear~o as atividades locais, estaduais e regionais quando o 
conjunto do Movimento estiver disposto a experenciar e explicitar 
sua práxis, numa perspectiva de construç~o que contribua para a 
superaç~o dos obstáculos existentes. 

Os papéis segmentados do conjunto do Secretariado 
Nacional, nesta perspectiva, ficam superados, em seu lugar 
apresenta-se uma nova forma de aç~o colegiada que traz em seu 
bojo uma conceituralizaç~o ampliada do que seja a implementaç~o 
do <-:,i :-:o "1 utõ,1 pe 1 é.'I l vide,, contra a via 1 ·fJncia", a parti,~ dor;:; 
programas nacionais existentes. Isto n~o significa que todos 
tenham os mesmos papéis, mas sim, que todos devem partilhar seus 
conhecimentos, formularem políticas de atuaç~o de forma 
conveniente com o eixo. 

pr- in ci pio de 
Es ta nova forma He perceber e encaminhar parte do 
que a formaçào e a comunicaç~o constituiem-se 

instrumentos de visibilidade de nossas açôes contra a 
institucinalizada e construç~□ da cidadania. As 
democráticas e participativas dentro desta perspectiva 
o cerne de nossas formulaç~es. 

viol·e·ncié.-:i 
1··e 1 e::\ ç:~f.:?S 

constitui 



A somatória de todas as situações e dúvidas 
anteriormente levantadas refletiram na conduç~o política das 
ações do Secretariado Nacional no período de 1992 e 1993. Temos 
clareza que, apesar de todos os entreves~ desacertosi o MNDH 
avançou no que tange ao mai9r envolvimento de suas instâncias 
diretivas em todas as decis6es políticas e administrativas maior 
presença do Secretariado e Conselho nos Regionais e 
fundamentalmente no aprofundamento de suas relaçbes junto aos 
órg~os públicos federais, estaduais e municípios, as 
instituiç6es/entidades nacionais e internacionais e dos demais 
setores organizados da sociedade civil, reafirmando-se como 
principal interlocutor da luta pelos direitos humanos no Brasil. 
Portanto ''a caminhada pelos direitos humanos é a própria luta do 
nosso povo oprimido, através de um processo histórico que se 
inicia durante a colonizaç~o e que continua, hoje, na busca de 
uma sociedade justa, livre, igualitária, culturalmente 
diferenciada e suas classes'' (carta de princípios) 
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Cidadania e Direitos Humanos:rumo ao século 21 

NOTAS SOBRE A QUESTÃO DO DIREITO E DA VIOLÊNCIA 

1. VIVER: DIREITO ORIGINÁRIO 

É fundamental partirmm, da ~ompreensão de 
que nada do que ocorre na sociedade bra~ileira 
é "natural"ou fruto de alguma fatalidade. E tudo 
fruto de opções políticas, é consequência de 
escolhas e de caminhos implantados. Ninguém 
pode ser responsabilizado pel0 fato de sermos 
um do& poucos países do mundo moderno que 
não fez uma política de reforma agrária, por 
exemplo, ninguém além das nossas elites oligár
quicas e da fraqueza das demais forças sociais. 

ecabe.-nos igualmente a responsabilidade do 
modelo de industrialização. da política de 
privilégios, da política de rendas. É de nossa 
responsabilidade também a escolha por um 
caminho que coloca a economia no centro de 
tudo, esquecendo ou negando decisões baseadas 
em valores éticos . 

A questão eticamente central nesta dura reali
dade de "apartação social"pode ser assim formu
la(la: "é legítima a livre iniciativa para viver') Ou 
ela deve submeter-se à livre iniciativa de enn
quecer') " 

Se o legítimo for limitando à legalidade da so
ciedade de mercado, determinada pelos grupos 

. ominantes que constituíram a separação dis
criminatória entre os "incluídos"e os "ex
cluídos" . então é preciso aceitar que há uma 
multidão imensa de seres humanos condenados 
à morte. E esta multidão deverá ser "contida" 
para que não atrapalhe a boa vida dos "in
cluídos" . Mas a previsão realista indica que 
haverá grandes revoltas, muita violência. Tanto 
assim que ela começa a levantar dúvidas sobre 
os custos econômicos que os ricos terão de pagar 
para manter-se livres dos "inúteis" 

Um ½conomista chileno já nos advertiu que não 
existe apenas o mercado. Aliás, sendo o mer
cado bon para determinadas coisa, não serve em 
definitivo para resolver problemas como su
peração da pobreza, preservação ambiental. São 
necessários outros caminhos, outros meios ca-

MNDH 

Ivo Poletto 

pazes de fazer prevalecer as necessidade sociais 
,;;obre as mdividuais. (8) 

As livres miciativas para viver passam a ser e 
legítimas se pensarmos a sociedade a partir das 
exigências da ética. Trata-se de uma inversão de 
ponto de partida, de uma "revolução nas priori
dades": começar pela definição de valores éticos 
- eliminação da fome, educação, saúde, demo
cracia, soberania, equilíbrio ecológico, etc.; os 
valores éticos servem para definir objetivos so
ciais alimentos acessíveis para toda população, 
escolas em quantidade e qualidade para todas as 
aianças. disponibilidades de serviço médico 
para toda a população, etc.; para a realiazação 
desses objetivos, define-se metas de longo prazo 
e as bases de um crescimento econômico que 
leve em conta a disponibilidade de recursos, 
técnicos e as características sociais e culturais da 
sociedade (9) 

<) desafio está em redefinir as prioridades políti
cas a partir da vida, e das condições ecológicas 
da vida, considerando-se o local, o nacional e o 
planetário. A economia deve ser posta em seu 
devido lugar, pois não passa de um meio, mais 
ou menos favorável à vida. 

Não devenamos dizer a mesma coisa da propro
priedade da terra agricultável? Mesmo sendo 
legal. pode ser considerado eticamente 
legítimo manter terras sem cultivo algum, desti
nadas exclusivamente à especulação, ao lado de 
milhões de pessoas morrendo de fome? Não se 
trata de um crime, igual ou maior do que o 
cometido por aqueles que usam a· terra para 
cultivar maconha? 

É nesse contexto que devem ser analidadas, 
compreendidas e valorizadas as chamadas "lutas 
pela terra". Mais do que lutas pela propriedade, 
são lutas pela vida, agora entendida como uma 
necessidade radical e como um direito. Um di
reito reconhecido na Constituição, e colocado 
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Cidadania e Direitos Humanos:rumo ao século 21 

acima da propriedade, pois ela, para ser legítima, 
deve cumprir sua função social. Deste modo, 
crime não é a iniciativa dos pobres que buscam 
meio e lugar para viver, mas sim a prática dos 
proprietários especulares e dos grileiros de 
terra.Criminosa é também a prática do Estado 
que dá ainda maior força aos tradicionalmente 
poderosos proprietários, abandonando ou re
primindo os cidadãos pobres que lutam por sua 
cidadania. 

Podemos concluir, então, que violência é tudo 
isso que se faz ou se deixa de fazer em relação 
às condições dignas de vida para todos os ci
dadãos. Ela não se limita, em nossa sociedade, 
a "ações violentas". O exercício das atividades 
econômicas, das ações político-administrati
vas, e mesmo o exercício dos sistema judiciário, 
quando realizações concretas do ''projeto neo
liberal" para os países endividados e pobres, 
são as fontes primárias da violência que atinge 
o direito básico das pessoas e dos cidadãos: o 
direito de viver dignamente. Por isso mesmo, a 
luta pelos direitos humanos passa a ser, cada 
dia mais, uma luta política da sociedade civil 
em favor da transformação das bases economi
cistas que sustetam a atual "sociedade do mer
cado". 

2. POR UM MOVIMENTO SOCIAL A 
FAVOR.DOS DIREITOS 

Em que se justifica a existência de um 
Movimento Nacional de Direitos Humanos? 

Eu creio que há, pelo menos, três razões para sua 
existência. Em primeiro lugar, a enorme distân
cia entre o direito "positivo"e o direito substan
tivo e irrecusável dos cidadãos brasileiros. 

Em segundo lugar, a constante prática da vio
lação de direitos já definidos em Lei. Entre eles, 
não se pode esquecer o direito à vida, ao tra
balho, ao salário que garanta a vida ... 

A terceira razão está na urgência de lutas articu
ladas de todos os setores sociais em favor do 
reconhecimento "positivo"e "prático" de tantos 
direitos ainda considerados crimes no Brasil. 
Entre eles, o direito de buscar comida onde ela 
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está, quando as condições sócio-econômico
políticas impõem a miséria, a fome, a morte por 
falta de oportunidades. Por esta e muitas outras 
razões, também o direito de ocupar terras não 
cultivadas, no campo, ou sem construções, nas 
cidades, para sobreviver e participar do direito 
de conviver 

Por isso tudo, o MNDH poderia trabalhar em 
três direções fundamentais: 

l) ser vigilante em relação às práticas de vio
lação de direitos, encaminhando as ações ne
cessárias, sempre alertando a sociedade através 
da denúncia e de toda sorte de informação; 

2) desenvolver um trabalho .permanente e cri. 
tivo de "educação para o direito" estimulando e 
criando condições para os cidadãos descobrirem 
que tudo que existe, e tudo que existirá, de 
reconhecimento dos direitos, individuais e so
ciais, na forma de Leis e na forma de políticas 
públicas é resultado de lutas políticas, de con
quistas; 

3) despertar os cidadãos para serem criativos em 
práticas políticas e solidárias de mobilização, 
seja para denúncia, seja especialmente para 
fazer avançar o reconhecimento dos direitos 
reais de todos os cidadãos. 

É em função disto que pode ser indispensável 
um centro de pesquisa e documentação sobre • 
"prática do direito na sociedade brasileira", em 
suas múltiplas dimensões. Ele poderia reforçar 
a capacidade de ação do MNDH em favor da 
democratização da sociedade brasileira, pois 
uma sociedade democrática se caracteriza 
exatamente pela promoção igualitária do direito 
de viver com dignidade e liberdade. A "livre 
iniciativa" é um meio, não um fim. a pro
priedade é um meio, não um fim. A economia é 
um meio, não um fim. Os valores, que marcam 
a finalidade da sociedade democrática, são a 
alimentação saudável, a moradia, a saúde, a 
educação com qualidade, a vivência cultural, a 
liberdade, a igualdade de oportunidades, a ética 
nas relações sociais. 

Goiânia, Dezembro de 1993 
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NOTASI 

( i) Manfred Max-Neef. ''Chamar de Desen
volvimento a um Suicídio Coletivo. ln El 
Canelo. 35. Julho de 1992. Chile. Esta aula 
inaugural foi mimeografada no Brasil com texto 
traduzido por Ivo Poletto. Manfred é economista 
e Prêmio Nobel Alternativo 

(2) Cf. Cristovam Buarque. A revolução nas 
Prioridades - Da modernidade técnica à mo
dernidade ética. Ed. Preliminar, INESC, 1993. 
p. 34-45. 

JUSTIÇA E SEGURANÇA 
NUMA SOCIEDADE 
.DEMOCRÁTICA * 

Nossa pespectiva é a construção de uma so
ciedade democrática no Brasil. Temos 
avançado neste caminho, mais na direção da 
"democracia política"do que na "democracia 
social". Como a sociedade é uma só, recuos nas 
condições sociais da vida implicam em riscos 
cada vez maiores para a própria democracia. 

e:bordaremos a questão da "segurança"na so
ciedade brasileira, nas possibilidades, debili
dades e contradições das relações sociais vividas 
nesta nação. Para nós, é preciso superar o posi
tivismo que tem orientado as doutrinas políticas 
e jurídicas, responsável pela primazia dada ao 
"direito positivo" , isto é, às leis escritas, em 
detrimento dos direitos concretos dos cidadão. 

Procuramos analisar as relações sociais, e as 
ações voltadas para a segurança de vida nestas 
relações, a partir de exigências éticas e morais, 
e não a partir de uma "ordem" que se mascara 
como sendo "natural" , e por isso, intocável e 
indiscutível. O direito substantivo das pessoas 
que constituem a sociedade brasileira deve .an
t~por-se às leis, buscando o que seja mais justo. 
E perfeitamente possível , por isso , que o 
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"legítimo"não ande junto com o legal. O embate 
entre essas duas perspectivas é a fonte perma
nente da renovação do Direito, da legislação e 
de todos os aparatos encarregados de zelar pela 
Justiça nas relações entre os cidadãos. 

< > presente trabalho limita-se a analisar as 
questões sociais acima referidas no âmbito das 
relações sociais camponesas, verificando nelas 
o grau de desenvolvimento da democracia, e 
nesta, as formas de garantia de segurança em 
busca do amadurecimento da justiça. 

1. "INCLUÍDOS" E "EXCLUÍDOS" 

Todos os dados estatísticos confirmam e reve-
lam o tamanho da catástrofe social em que nos 
encontramos. Somos um país de miseráveis: 

''Trinta t: dois milhões de brasileiros - uma 
população equivalente à da Argentina defronta
se, diariamente, com o problema da fome. São 
nove milhões de famílias, cuja renda mensal lhes 
garante, na melhor das hipótese, apenas a 
aquisição de uma cesta básica de alimentos ca
paz de satisfazer as suas necessidades nutricio
nais. "(1) 

"Se comparamos 1990 com 1981, verificamos 
que o rendimento mensal dos 10% mais ricos 
apresentou crescimento real de 3, 1 pontos per
centuais em sua participação na renda total (pas
sando de 46,6% em 1981 para 49,7% em 1990), 
em detrimento das perdas dos 80% mais pobres, 
que foi de 3,5 pontos percentuais no mesmo 
período (passando de 3 7 ,3 % em 1981 para 
33 ,9% em 1990). Dentre os mais ricos, a parcela 
que mais se beneficiou foi a pertencente ao 1 % 
mais rico. Esta classe mantinha, em 1981, 13% 
da renda total, parcela pouco inferior no total 
apropriado pela metade mais pobre da popu
lação (13,4%). Em 1990, o segmento.lo/o mais 
rico aumentou sua participação para 14,6% e os 
50% mais pobres tiveram sua cota de renda 
diminuída para 11.2%, aprofundando a dife
rença entre a maioria pobre e a minoria rica". (2) 

De 1991 a 1992, aponta-se uma queda de 7,.6% 
no emprego industrial. (3) "O número de pes
soas ocupadas em atividades informais não-
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agrícolas duplicou durante a década de 80, al
cançando cerca de 23 milhões de traba-lhadores 
em 1990, ou seja, o mesmo número de ocupados 
no setor organizado urbano da economia. ( 4) 

É significativo o número (7,5 milhões) de cri
anças e adolescentes que participam do mercado 
de trabalho de 1990, representando 11,6% das 
pessoas ocupadas. (5) 

A concentração de renda se aprofunda se con
sideramos as regiões do Brasil. Ela é maior no 
N ardeste , região igualmente mais pobre. 
Mesmo no sul, contudo, está muito concentrada 
a riqueza. "Apesar da Região Sul apresentar 
renda média bem próxima da Hungria, tem um 
padrão de renda inferior àquele país. Na Região 
Sul os 20% mais ricos ganham 19 vezes mais 
que os 20% mais pobres. Na Hungria os 20% 
mais ricos ganham somente 3 vezes mias. Na 
região Nordeste a relação é de 28 vezes. Trata-se 
de uma situação pior do que a de países como 
Botswana, Gana e India. "(6) 

Resumindo, o Brasil é um país em que uma 
minoria, incluída entre os 12% ricos do planeta 
Terra e protegida pela estrutura oligárquica das 
instituições do Estado, exclui a grande maioria 
da população das mínimas condições de vida das 
decisões _políticas. Constitui-se, e numa veloci
dade espantosa, uma "sociedade dual": uma mi
noria que , a cada dia mais , sente-se na 
necessidade de "defender-se"da maioria pobre, 
miserável e indigente. Como se expressou Cris
tovam Buarque: "Esta lógica dos incluídos, 
separada da lógica dos excluídos, que muitas 
pesquisas já mostram, ameaça fazer com que as 
classes médias brasileiras, como muitos brancos 
sul-africanos e como os gregos na Grécia antiga, 
passem a ver sem constragimento, como natural 
o apartheid contra grupos violentos e bárbaros. 

"Já há sinais de interpretação deste tipo, não 
apenas entre desequilibrados cabeças raspadas. 
Os movimentos da independência do Sul 
começam a ter uma teoria sobre a inferioridade 
dos nord ·stinos. Colunistas de jornais manifes
tam com naturalidade que "pau de arara pra nós 
cariocas é aquele ignorantaço miserável que 
vem pro Sul aumentar as favelas." ( O Globo, 
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coluna do Ibraim Sued, 23/11/92). 

"Por enquanto, a maior parte dos intelectuais 
ainda cercam as casa, protegem seus carros, mas 
não levam o apartheid ao nível da explicação 
sociológica. Mas, muito em breve, como na 
Alemanha, começarão a surgir trabalhos teóri
cos que servirão de base para mostrar e justificar 
a diferença entre os ricos e os pobres. Como 
faziam os gregos antigos, esta diferença será 
elaborada com base nos mais nobres sentimen
tos humanistas. 

"As praias serão fechadas com o argumento de 
que os custos de manutenção ficarão sob a 
responsabilidade dos ricos usuários e o governo 
teria recursos liberados para investir no socia. 
As ruas serão fechadas e as favelas cercadas com 
a desculpa de proteger os pobres da violência 
que sofrem. O voto será qualificado, em nome 
de proteger os pobres e analfabetos que votam 
naqueles que não defendem seus interesses."(7) 

2. VIVER: DIREITO ORIGINÁRIO 

É fundamental partirmos da compreensão de 
que nada do que ocorre na sociedade brasileira 
é "natural"ou fruto de alguma fatalidade. É tudo 
fruto de opções políticas, é consequência de 
escolhas e de caminhos implantados. Ninguém 
pode ser responsabilizado pelo fato de sermos 
um dos poucos países do mundo moderno que 
não fez uma política de reforma agrária, p~ 
exemplo, ninguém além das nossas elites oligár
quicas e da fraqueza das demais forças sociais. 
Cabe-nos igualmente a responsabilidade do 
modelo de industrialização, da política de 
privilégios, da política de rendas. É de nossa 
responsabilidade também a escolha por um 
caminho que coloca a economia no centro de 
tudo, esquecendo ou negando decisões baseadas 
em valores éticos. · 

A questão eticamente central nesta dura reali
dade de "apartação social"pode ser assim formu
lada: "é legítima a livre iniciativa para viver? Ou 
ela deve submeter-se à livre iniciativa de enri
quecer?" 

Se o legítimo for limitando à legalidade da so
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ciedade de mercado, determinada pelos grupos 
dominantes que constituíram a separação dis
criminatória entre os "incluídos"e os "ex
cluídos". então é preciso aceitar que há uma 
multidão imensa de seres humanos condenados 
à morte E esta multidão deverá ser "contida" 
para que não atrapalhe a boa vida dos "in
cluídos" Mas a previsão realista indica que 
haverá grandes revoltas, muita violência. Tanto 
assim que ela começa a levantar dúvidas sobre 
os custos econômicos que os ricos terão de pagar 
para manter-se livres dos "inúteis" 

Um economista chileno já nos advertiu que não 
existe apenas o mercado. Aliás, sendo o mer
cado bom para determinadas coisa, não serve em 

. definitivo para resolver problemas como su
peração da pobreza, preservação ambiental. São 
necessários outros caminhos, outros meios ca
pazes de fazer prevalecer as necessidade sociais 
sobre as individuais. (8) 

As livres iniciativas para viver passam a ser e 
legítimas se pensarmos a sociedade a partir das 
exigências da ética. Trata-se de uma inversão de 
ponto de partida, de uma "revolução nas priori
dades": começar pela definição de valores éticos 
- eliminação da fome, educação, saúde, demo
cracia, soberania, equilíbrio ecológico, etc. ; os 
valores éticos servem para definir objetivos so
ciais alimentos acessíveis para toda população, 
escolas em quantidade e qualidade para todas as 

. crianças, disponibilidades de serviço médico 
para toda a população, etc.; para a realiazação 
desses objetivos, define-se metas de longo prazo 
e as bases de um crescimento econômico ·que 
leve em conta a disponibilidade de recursos, 
técnicos e as características sociais e culturais da 
sociedade. (9) 

O desafio está em redefinir as prioridades políti
cas a partir da vida, e das condições ecológicas 
da vida, considerando-se o local, o nacional e o 
planetário. A economia deve ser posta em seu 
devido lugar, pois não passa de um meio, mais 
ou menos favorável à vida. 

Não deveríamos dizer a mesma coisa da propro
priedade da terra agricultável? Mesmo sendo 
legal , pode ser considerado eticamente 
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legítimo manter terras sem cultivo algum, desti
nadas exclusivamente à especulação, ao lado de 
milhões de pessoas morrendo de fome? Não se 
trata de um crime, igual ou maior do que o 
~ometidu por aqueles que usam a terra para 
~ultivar maconha'' 

f'..· nesse contexto que devem ser analidadas, 
compreendidas e valorizadas as chamadas "lutas 
pela terra" . Mais do que lutas pela propriedade, 
são lutas pela vida, agora entendida como uma 
necessidade radical e como um direito. Um di
reito reconhecido na Constituição, e colocado 
acima da propriedade, pois ela, para ser legítima, 
deve cumprir sua função social. Deste modo, 
crime não é a iniciativa dos pobres que buscam 
meio e lugar para viver, mas sim a prática dos 
proprietários especulares e dos grileiros de terra. 
Criminosa é também a prática do Estado que dá 
ainda maior força aos tradicionalmente 
poderosos proprietários, abandonando ou re
primindo os cidadãos pobres que lutam por sua 
cidadania. 

3.A VIOLÊNCI;4NQCAMPOEAAÇÃONO 
CAMPO DOS ORGAO DE 
SEGURANÇA 

Atenho-me aqui aos dados da Comissão Pastoral 
da Terra. (1 O) Tenho por certo que eles não 
correspondem a tudo que tem acontecido, 
mesmo sendo expressão de um sério trabalho de 
documentação. Mas servem para indicar a gravi
dade dos problemas, que seriam muito mais 
numerosos e graves. Eles fundamentam nossos 
questionamentos. Queremos ~alisar a atuação 
dos órgõas de Segurança nas Areas de conflito 
no campo. Nossa preocupação contra-se na 
busca de formas eticamente aceitáveis para a 
atuação dos órgãos de Segurança numa so
ciedade em processo de democratização. 

Analisando os dados referentes ao conflito no 
campo nos anos de 1991 e 1992, temos o 
seguinte quadro: 

Sem contar os conflitos ocorridos em territórios 
indígenas, tivemos 433 áreas de conflito no 
campo em 1992. Estiveram envolvidos nesses 
conflitos perto de 186 mil pessoas , em 
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5.692.211 hectares de terra. Além do clima de 
verdadeiro terror experimentado pelos cam
poneses nesses conflitos, houve 46 assassinatos, 
em sua maior parte de lideranças. E mais de 16 
mil pessoas foram reduzidas à condição de tra
balho escravo. 

A impunidade dos responsáveis por este clima 
de terror é, infelizmente, tradicional, e tem até 
aumentado em 1992. Um detalhe é particular
mente revelador: aumentaram as violências e 
assassinatos depois das eleições de ou
tubro/novembro. Isso nos indica o quanto as 
elites oligárquicas usam seu controle sobre a 
terra para preservar seu poder político. 

No tocante à participação dos órgõas de Segu
rança e da Justiça, destacamos: 

a) Pistoleiros, contratados pelos proprietários ou 
grilei tos, atuaram, em 1 991 , 199 vezes, em 100 
diferentes conflitos; em 1992, atuaram 96 vezes, 
em 66 conflitos. 

b) A Polícia Militar agiu, em 1991 , 166 vezes, 
em 99 conflitos; em 1992, atuou 121 vezes, em 
90 conflitos. 

c) A PM atuou junto com pistoleiros, em 1991 , 
42 vezes. em 25 conflitos; em 1991 , agiu 16 
vezes, em 15 conflitos. 

d) Em casos com encaminhamentos de decisões 
judiciais, em 1991 , em 12 ocorrências houve 
atuação conjunta de Oficial de Justiça, PM e 
pistoleiros ; em 16 casos a PM agiu com o Oficial 
de Justiça; em 3 ocorrências o Oficial agiu junto 
com pistoleiros; em oito áreas de conflito o 
Oficial de Justiça agiu sozinho. Em 1992, houve 
duas ocorrências em que a PM atuou junto com 
o Oficial de Justiça; em outros 9 casos, o Oficial 
de Justiça agiu sozinho. • 

O que nos indicam esses dados? 

Antes de qualquer conclusão, vale destacar que 
em todas ·1 s 383 áreas de conflito de 1991 , e nas 
433 e de 1992 houve diferentes formas de 
violência, todas elas contribuindo para criar um 
clima de terror, todas elas desrespeitando e vio-
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lando direitos humanos reconhecidos na Consti
tuição e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, da ONU. Esta caracterização da 
violência apareceu também em textos na Anistia 
Internacional e da Américas Watch, organismos 
internacionais de defesa dos direitos humanos. 
(11) 

Lembremos algumas dessas formas de violên
cia: assassinatos, ameaças de morte, expulsões 
sumárias, intimação através do uso de armas, 
queima de casas, queima ou destruição de roças, 
torturas, prisões ilegais, queima ou destruição 
de móveis e outros pertences, envenenamento de 
água, impedimento de reuniões, roubo de 
dinheiro, destruição de documentos, etc. Além 
disso tudo, 16 mil pessoas tiveram a própri4 
liberdade pessoal violentada através do trabalho 
escravo. 

Não podemos deixar de destacar o que pode ser 
considerado a maior demonstração da impuni
dade que favorece a prática da violênica no 
campo: com apenas uma exceção, ocorrida no 
Paraná, nenhum pistoleiro foi importunado 
pelos órgãos de Segurança ou pela Justiça. 
Mesmo neste caso, o mérito foi dos camponeses 
sem terra, que exigiram a presença e fis
calizaram a atuação do Delegado. Um Delegado 
do Mato Grosso do Sul justificou-se na "falta de 
ordem judicial"para não prender o grupo de 
pistoleiros que infernizava a vida de campone
ses "b~asiguaios"acampados em busca de lugar. 
para viver. 

Ser pistoleiro - ser contratado e pago para agir 
violentamente, e matar, se necessário - já não 
configura crime? E contratar pistoleiros, for
mando um corpo de segurança pessoal, não é 
ilegal e criminoso? Se é crime, por que não é 
aplicado o estatuto do "flagrante"e pedida a 
prisão preventiva? Ao contrário disso, o con
junto da autoridade policial e judicial tem agido 
em defesa dessa prática nos poucos casos en:i 
que foram instaurados inquéritos e processos 
cnmmais. 

Um agravante perigoso surge na atuação .con
junta da PM com pistoleiros, e da PM e Oficiais 
de Justiça com pistoleiros. Esta forma de agir 

Janeiro/94 



Cidadania e Direitos Humanos:rumo ao século 21 

~ev~la que todos estão sob patrocínio, direto ou 
mdtreto, do proprietário ou do grileiro. Aliás, em 
~uitas ocorrências são eles que oferecem a in
tra-estrutura necessária. Seja qual for a cir- cun
stância, porém, a atuação da autoridade pública 
encarregada da ordem e da defesa do direito dos 
cidadão junto com civis contratados como 
milícia privada põe em grave risco o sentido e a 
base ·da "segurança pública" numa sociedade 
democrática. Alguém imparcial, amadurecido 
na prática democrática e desco-nhecedor da 
tradicional prepotência dos senhores oligárqui
cos, concluiria que não existe, ou está apenas por 
um fio, a democracia no campo brasileiro. 

Por último, em todas as circunstâncias apresen-
. adas: atuação exclusiva da PM, atuação de pis

toleiros, atuação exclusiva de Oficiais de Justiça 
ou atuações conjuntas de PM, Oficial de Justiça 
e pistoleiros, cabe o questionamento básico: por 
que a reiterada e cada vez mais terrível violên
cia? Por que as humilhações e as ameaças de 
todo tipo contra pessoas normalmente indefesas 
e fracas , migrantes sem rumo, sub-alimentadas, 
sem lugar e sem oportunidades para viver e para 
serem enterradas? Por que os assassinatos co
vardes? Por que a impunidade, confirmando à 
saciedade a tradição de que não existe verdadei
ra Justiça para os pobres? 

O que se deveria concluir da prática do Ju
diciário de demais órgãos de Segurança quando 

. e sa?e que dos 1.070 assassinatos no campo, 
ocomdos entre 1982 e 1992, foram julgados 
somente 27 casos, com apenas 17 condenações 
e l O absolvições? Além disso, que dos 127 c·asos 
de trabalho escravo nos últimos 1 O anos, não se 
tem nenhum registro de julgamento criminal! 
( 12) 

Sabemos ser preciso levar em conta duas cir
cunstâncias: a responsabilidade maior dos 
Juízes e governantes que transformam, na 
prática e na teoria, a questão agrária numa 
"questão de polícia" ; e o fato de a Polícia atuar 
a partir da solicitação da "autoridade superior". 
Mas isst •1ão serve como justificativa geral. São 
muito comuns ações policiais sem nenhuma or
dem judicial. E é tão tradicional sua atuação a 
mando dos fazendeiros e sua violência contra os 
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camponeses, mesmo quando têm direitos líqui
dos e certos, que eles normalmente nem chamam 
a Polícia. Eles a temem, não por respeito, mas 
com o medo experimentado pelas vítimas do 
terror. 

4. A SEGURANÇA PÚBLICA NA SO
CIEDADE DEMOCRÁTICA 

Que podemos, ou devemos, fazer frente a reali
dade que acabamos de apresentar: buscar justi
ficativas e desculpas, preparar condenações ou 
buscar alternativas? 

Sem entrar em maiores detalhes, cremos ser 
necessário um processo de revisão muito sério, 
responsabilizando cada um e todos que prati
caram violências. Esse é o ponto de partida para 
repensar as instituições encarregadas pela segu
rança social. Sem isso, como recuperar crédito 
junto aos cidadãos? 

Em seguida, parece-nos até fácil enfrentar a 
questão da corresponsabilidade dos órgãos de 
Segurança e da Justiça pela existência e pela 
impunidade das milícias de pistoleiros: deixar 
de atuar em conjunto e atuar, em flagrante ou 
mediante denúncia, pistoleiros comprovada
mente atuando a mando de algum ou de alguns 
interessados. Além disso, para cortar o mal pela 
raiz, abrir inquérito e processar judicialmente 
todos os que contratam pistoleiros a seu 
serviço. 

Mais difíceis, mas não impossíveis, e, a nosso 
ver, absolutamente indispensáveis, são algumas 
outr~s sugestões práticas que apresentamos a 
seguir. 

Primeira: preppar todos os membros das insti
tuições encarregadas pela segurança pública 
para assumirem a Segurança como uma 
responsabilidade, e não apenas como um "cum
primento de ordens". O ponto de partida é o 
conhecimento dos direitos dos. cidadão, pois a 
segurança deve existir para garantir os direitos 
individuais e coletivos. Toda vez que houver 
pedidoo de ação que fere direitos, é preciso saber 
negar a prividência e responsabilizar quem a 
solicitou. Havendo conflito entre compreensões 
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dos direitos por parte de diferentes cidadãos, não 
cabe aos órgãos de segurança decidir, e sim ao 
Judiciário. Através do diálogo, mediado por 
membros reconhecidos e respeitados das insti
tuições de segurança, é possível que os cidadãos 
entrem em entendimento e solucionem suas di
vergências. De todo modo, cabe à Segurança 
garantir que não haja violência nas relações 
sociais, e sim busca de entendimento, direto ou 
mediado pela Justiça. 

No caso concreto do campo, será indispensável 
superar a prática da solução dos conflitos - que 
são conflitos do direitos - através da ação vio
lenta, especialmente da Polícia. A questão 
agrária é uma questão política e jurídica, nunca 
uma "questão de polícia". Aliás, a própria ex
pressão "questão de polícia" põe os serviços de 
segurança pública no escárnio da população, 
passando a idéia que a polícia é sinônimo de 
violência direta, de uso de força bruta. Creio que 
os órgãos policiais, se quiserem recuperar sua 
credibilidade junto à população e encontrar seu 
lugar na construção qualquer ação que não es
tivesse baseada no direito e não visasse a defesa 
e a promoção igualitária dos direitos indi
viduais e coletivos dos cidadãos. Além disso, 
deveriam atuar, sempre que possível, de forma 
dissuasiva, evitando o uso da força. Acima de 
tudo, nunca permitir que sejam praticadas 
violências, por policiais ou por civis, pois elas 
são sempre ações contra os direitos individuais 
ou coletivos e destruidoras das relações de
mocráticas. O uso da "força" deveria ser o último 
recurso, nunca o ponto de partida. 

Ao falarmos de "direitos" numa sociedade como 
a brasileira, pode-se imaginar as dificuldade de 
ação dos órgãos de segurança. 

Afinal , a quem defender: aos poucos privile
giados ou às maiorias pobres e "excluídas"? 

Como existem, em nosso país , e por 
responsabilidade política das minorias privile
giadas, "leis para tudo", é dever comum de 
todos os brasileiros, e especialmente dos encar
regados da Segurança, assumir a responsabili
dade de suas ações, das decisões que orientam 
as ações. Se desejamos a segurança social com 
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a participação de todos os brasileiros, cabe-nos 
então optar por ações que defendam o direito de 
todos terem chances de viver, evitando empurr~ 
a maioria a realiazar ações desesperadas, e, no 
limite, violentas, para não morrer de fome. 
Numa sociedade com 32 milhões de candidatos 
à morte por fome, apostar na segurança apenas 
da minoria privilegiada é semear violências so
ciais permanentes. É preferível apostar em ações 
que promovam a "segurança alimentar", pois a 
fome é inimiga mortal de qualquer segurança e 
de qualquer democracia. 

É nesse contexto que deverão ser analisadas , 
compreendidas e julgadas as ações dos pobres 
que lutam por um pedaço de terra para viver. 
Eles lut_a~ por um direit?. Enfrentam, é certo. 
outro direito, o de propriedade. Mas esse não 
tem o mesmo peso que o direito à vida, nem 
numa ética que se pretenda humana, nem em 
nossas leis. Poderia, assim, a autoridade encar
regada da Segurança, negar-se a agir, e especial
mente com uso da força, contra o direito maior 
e da maioria, o direito à vida, isto é, direito a um 
trabalho em remunerado, ou a um pedaço de 
terra para cultivar. Uma sociedade democrática 
se caracteriza exatamente pela promoção 
igualitária do direito de viver com dignidade e 
liberdade. A "livre iniciativa" é um meio, não 
um fim. A propriedade é um meio, não um fim. 
A economia é um meio, não um fim. Os valores, 
que marcam a finalidade da sociedade de
mocrática, são a alimentação saudável, a mora:e 
dia, a saúde, a educação com qualidade, a 
vivência cultural, a liberdade, a igualdade de 
oportunidades, a ética nas relações sociais. A 
"segurança alimentar", no caso brasileiro, 
poderia ser uma bandeira de luta dos órgãos de 
Segurança, uma vez que ela é condição e parte 
da segurança social e da democracia. 

Finalizando, pensamos em organismos de segu
rança politicamente responsáveis e ativos na 
promoção da sociedade democrática. Cremos 
estar superada a fase dos meros "cumpridores 
de ordens". Desse modo, no caso do campo, 
sonhamos com órgõas de Segurança que, além 
de superar a prática da violência e da sua utili
zação em benefício dos privilegiados, se tomem 
promotores das transformações sociais indis-
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pensáveis para que haja segurança rela t: d~ 
mocrática entre todos os cidadão Órgãos de 
Segurança quefavoreçam, entre outras tantas r~ 
formas urgentes, uma profunda reforma social 
no campo, denominada "reforma agrária" 

Uoiâma. maio de 1 993 

Ivo Poletto 

Sociólogo, assessor da Comissão Pastoral da 
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* Palestra apresentada no Seminário ''Violência, 
Segurança Pública e Cidadania" promovido 
pela UFRGS e Brigada Militar, em Porto AI~ 
gre, de 12 a 15/05/93 . 
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Cidadania e Direitos Humanos: rumo ao Século 21 

DEMOCRACIA,_ESTADO, SOCIEDADE, CIDADANIA: 
REFLEXOES PELA MUDANÇA SOCIAL 

Hoje diante da dura e nua ~n st: soc1 < 1-ec.;onànnc1, 
e político-ética, a sociedade aprende mais e mais 
a necessidade de valores, princípios t: condutas 
planetárias. O mundo globalizou-se Determi
nados valores como vida, direitos humanos. de
mocracia e participação são universais Isto quer 
dizer que em qualquer ~ultura e etnia o valor 
democracia é uma exigência histórica conte
porânea. Qualquer sociedade mais ou menos 
desenvolvida requer sempre um debate sobre a 

eiuestão das relações de poder sobre mdividu
alidade e coletividade. sobre direção t: base 
sobre sujeito e objeto sobre mteresses ~omuns 
e diversos do homem e da mulher I\Ju Estado e 
na sociedade civil busca-se encontrar 1.:aminhos 
possíveis e os limites da história para a reali
zação humana. Todos os 1.:aminhos passam pela 
democracia real. formal e informal ~oncreta e 
substantiva na vida das nações Passa pela 
mudança 

Entende-se que a democracia e um caminho 
básico p~a as mudfil}ças sociais reclamadas no 
Brasil e no mundo. E parâmetro para construir 
uma nova sociedade. fundada na oferta perma
nente de valores que perpassam o diálogo. a 

. luralidade. a diferença. a subjetividade, a 
igualdade, a participação. o trabalho. o meio 
ambiente, a alternativa no poder. a organização. 
a liberdade, a criação e o desenvolvimento de 
toda potencialidade dos homens e das mulheres, 
mas principahnente dos excluídos, dos margi
nalizados, dos indigentes neste Brasil rico de 
povo pobre. 

Este grande escândalo, que é a miséria e a fome 
crescente em todos os continentes, sinaliza a 
necessidade de urgentes e revolucionárias 
mudanças no conceito e na prática política do 
Brasil. É preciso realizar uma revolução nas 
prioridades sociais e econômicas. Isto significa 
crer e praticar a democracia no refazer do 
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Pedro Wilson Guimarães * 

1-- stado da~ mst1tt11ções e das políticas públicas 
na direção do~ mteresses e da emancipação do 
pOV(l 

Povo. e maioria de gente Democracia, é ou deve 
ser governo de povo, da maioria direta e/ou pela 
representação legítima Democracia não 
somente no Estado mas também na sociedade, 
nas relações entre pessoas, grupos e classes 
c,ociais, na paz e nas superações das dominações 
e- ~onflitos Democracia é cidadania, é direito 
humanu e liberdade de pensar. agir e ter 
..:om1da. moradia. educação e utopia. Democra
~rn e desenvolv1me~to . é trabalho digno, é par
ticipação no poder E também serviços públicos 
oportunos e eficazes, transparê.n.cia, ligação en
tre interesses populares e poder E justiça. 
Demo-cracia e expressão de maioria e de mi
norias em seus direitos e deveres éticos e so
~iais Demo-cracia é alternância de poder. É 
liberdade real de escolha como ser, como 
família. como grupo social, como raça, como 
crença, como se,xo e esperança, como sonhos, 
como utopias E ainda construção perene de 
novos valores e culturas políticas. 

A democracia deve estar presente nas relações 
10terpessoa1 s ~omunitárias . políticas e 
econômicas I\Jela, democracia, exige-se que 
estas relações sejam transparentes, públicas, 
descentralizadas. iguais e solidárias com as ne
cessidades do povo em termos de trabalho, pro
dução. serviços, educação, cultura, consumo e 
meio ambiente Democracia é decisão compar
tilhada, divulgada, colegiada nas diferentes 
instâncias da vida social.Democracia é processo 
construtivo social Democracia é articulação, é 
representação, é participação, é interligação de 
valores, interesses, desejos, aspirações para a 
realização humana integral. 

Repetindo,democracia expressa ou deve ser a 
expressão do governo e povo com base nos 
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direitos humanos . na pluralidade. no esta
belecimento de regras conhecidas e abertas nas 
condutas políticas. no poder e na sociedade. 
aceitas pela maioria e pelas mmoria É processo 
transparente de tomada de decisões no Estado. 
nas instituições públicas e civis inerentes aos 
interesses populares É articulação entre valores 
democráticos formais e reais F apoiar a cami
nhada e a organização livre e libertadora do 
povo em seus movimentos socias eventuais ou 
permanentes. 

É preciso construir a democracia na caminhada 
do povo Nada está pronto e acabado no pro
cesso de construção democrática. Tudo é impor
tante corno teoria e prática - a experiência 
popular. as vitórias e os fracassos, as vicissi
tudes. e os compromissos fundados na ética e 
na mudança transfonnadora de atitudes, com
portamentos e estruturas dominadoras . 

Toma-se nescessário inserir os valores de
mocráticos no Estado Brasileiro como conquis
tas do povo e não corno concessão das elites 
conservadoras e egoístas, nacionais e interna
cionais. Democratizar na base e na cúpula. De
mocracia que possibilite a presença real e 
construtiva dos novos sujeitos sociais e políticos 
na cena do poder, e nas decisões nacionais corno 
meio de renovação e alteração das relações 
políticas brasileiras. 

A participação real na vida política, significa 
que os novos sujeitos políticos sejam atores e 
não coadjuvantes na mudança do Brasil. Estes 
novos sujeitos nascem e se organizam a partir 
dos interesses da maioria e de parcelas expres
sivas da sociedade, corno as comunidades ecle
s ias de base , as ONGs (organizações 
não-governamentais), movimentos de moradia, 
dos direitos humanos, popular de saúde, da ética 
na política/ação da cidadania, contra a fome e a 
miséria - pela vida; movimento estudantil e 
movimentos dos negros, da mulher, dos índios, 
dos meninos e meninas de rua, dos aposentados, 
dos serin ueiros, dos ambientalistas, dos de
sempregados, da juventude, dos catadores de 
papel e dos sem terra e sem teto. Estes novos 
sujeitos aliados aos partidos com interesse e 

MNDH 

participação popular. aos sindicatos e asso
ciações da sociedade civil podem democratizar 
l) poder do Estado e da sociedade, transfor
mando-o em 1 nstrumento de libertação do 
po" o ..: orn a construção de urna sociedade 
sem explorados e sem exploradores. Uma so
ciedade livre e realizadora do homem e da mu
lher corno sujeitos permanentes da história que 
nos é dada a viver e mudar. 

Trabalhar com habilidade e senso político, com 
abertura e sinceridade, com verdade e justiça 
social junto as forças que querem mudanças 
sociais e econômicas, é papel de todos que estão 
compromissados com urna agenda em favor dos 
marginalizados, oprimidos e excluídos dos bens 
e serviços produzidos pelo país, mas concentra. 
dos nas mãos de poucos, poderosos e privile
giados senhores capitães de dinheiro opressor, 
sonegador. fraudador da riqueza e da vontade 
nacional. 

Democracia significa acabar com privilégios da 
minoria elitista sobre a maioria trabalhadora. 
Buscar a conscientização, a crítica, a organi
zação e a construção coletiva de um projeto 
alternativo a partir dos interesses populares, da 
maioria. Democracia é satisfazer necessidades 
e aspirações materiais e espirituais do povo. 
Democracia é acabar preventivamente com os 
golpismos na cúpula, com os controles in
visíveis da base, da mídia e da manipulação 
política, com o elitismo, a corrupção e a inefi. 
ciência administrativa, com os corporativismos 
privilegiadores de grupos/classes/categorias 
econômicas e sociais. 

Democracia na construção histórica da so
ciedade pressupõe convergência e divergência, 
unidade e pluralidade, semelhanças e dife
renças, paz e conflitos, certezas e dúvidas, en
contros e desencontros. Pressupõe 
principalmente e sempre - possibilidades. Pos
sibilidades a partir da participação consciente e 
organizada do povo no mundo urbano e no 
campo. Os possíveis históricos não surgem do 
nada. Surgem da intervenção nesta história, da 
experiência, dos exemplos, das avaliações, das 
comparações, das adequações nacionais e re-
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gionais. da ciência. da pesquisa, do plane
jamento, e do conhecimento. da cultura, do sa
ber acadêmico e popular Surgem da vontade 
política de ver. olhar avaliar e transformar esta 
realidade secularmente injusta ~om o povo 
brasileiro . trabalhador e operoso Povo humi
lhado e oprimido em suas condições de vida 
como demonstram a morte ''morrida e matada" 
- de meninos e meninas de rua, de negros, de 

. presos, de índios, de favelados , de migrantes 
sem eira e nem beira - neste Brasil de terras ricas 
abençoadas por Deus mas dlTialdiçoadas pelos 
poderosos I ati fundiários, banqueiros e ladrões 
do dinheiro público . 

Democracia é possibilitar o aparecimento de 
. ais e mais movimentos sociais com diferentes 

mteresses fundados no povo Possibilitar o sur
gimento de práticas e teorias democráticas fun
damentadas na cultura, no diálogo, na crítica 
aberta, educativa e multiplicadora. E no debate 
e enfrentamento construtivo das contradições 
surgidas dentro e fora dos movimentos sociais 
e políticos . 

Democracia é construção própria nacional, mas 
aberta para olhar, conhecer e aprender com 
outras construções políticas . Não existem 
modelos prontos e acabados, existem culturas, 
experiências da humanidade que devem ser es
tudadas e avaliadas . 

9: projeto de sociedade, de Estado e de demo
cracia está mesmo nesta dura realidade, sendo 
gestado de forma original no Brasil, pelas prati
cas e teorias dos diferentes setores da vida na
cional preocupadas com o desenvolvimento de 
uma nova sociedade, fundada na ética, na par
ticipação, na fraternidade e justiça social (pro
priedade com hipeteca social , cooperativismo, 
participação). 

Democracia é qualificar todas as relações so
ciais, políticas, culturais e econômicas para que 
sejam qualificados os partidos políticos, os sin
dicatos, ~ 'lssociações e os movimentos sociais . 
Qualificar é ampliar, densificar, transparecer e 
universalizar as ações políticas na sociedade. 
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Qualificar significa construir movimentos so
~iais e políticos autônomos, representativos, 
próprios. independentes e responsáveis pela sua 
proposta e realização histórica. Democracia sig
nifica aprender e ensinar a partir dos interesses 
do povo que quer ser entreajudado na tarefa de 
~ompreender, capacitar e agir no espaço e tempo 
histórico e político conteporâneo. (Povo organi
zado capaz de transformar a sociedade e o 
Estado e todas as instituições, chama-se povo 
democrático) 

Democracia é evitar cair nas tentações das fór
mulas mágicas das teorias prontas e acabadas, 
das verdades absolutas e já resolvidas, ainda no 
vanguardismo sem massas e no conspirativismo 
sem conhecimento do povo 

Democracia para construção de urna sociedade 
de igualdade e liberdade será feita no Brasil 
dentro de nossos horizontes, de nossas con
tradições, de nossas culturas, de nossas crenças 
e organizações, capacidades históricas. Nem 
mais cedo e nem, principalmente, mais tarde, 
porque os homens e as mulheres fazem aconte
cer coisas boas ou mesmo ruins pelas suas par
ticipações na realidade social onde vivem, agem 
e lutam por um roçado novo, por uma fábrica 
nova, por uma escola nova e por uma casa nova, 
sem fome sem mutilações, sem ignorância, sem 
frio, sem sede de justiça. Democracia, é garantir 
a atuação de todos. Garantir povo organizado, 
autônomo, articulado, diverso, capaz de cami
nhar em sua trajetória própria para realizar suas 
necessidades e aspirações do corpo, da razão, 
da emoção como indivíduo e como coletividade, 
datada. 

Para se construir esta democracia, este Estado 
democrático e a sociedade democrática colo
cam-se algumas agendas, com estimulação ao 
debate, ao confronto e a busca de alternativas 
viáveis e concretas para a mudança social. 

1 ° - É preciso lutar para que a política como 
instância necesssária e imprescendível para a 
atuação, intervenção, articulação, interligação 
dos sujeitos na vida da sociedade, seja cada vez 
mais democratizada. Significa buscar, inventar, 
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contribuir e realizar a participação dos sujeitos 
na vida política. Significa apoiar e incentivar a 
participação qualificada dos movimentos so
ciais. Igrejas. ONGs. sociedade civil na vida 
política do País. - política não é somente direito 
dos partidos políticos ( que devem ser coerentes. 
programáticos, abertos a crítica e principal
mente democráticos nas suas propostas e ações 
para que o povo saiba quem e porque está esco
lhendo governantes e parlamentares). 

Política é bem comum, é espaço de todos. De
mocratizar a política é buscar políticas públicas 
concretas, abrangentes, oportunas, eficazes na 
luta para acabar com a pobreza, a indigência, a 
violência urbana e rural. a concentração de 
renda, de poder e posse, a corrupção e a ex
ploração existentes no Brasil. Significa de
mocratizar as organizações públicas 
(desprivatizá-las) e privadas tomando explícitos 
suas funções , objetivos, métodos, recursos e 
resultados (muitas instituições públicas e pri
\'adas continuam fechadas , sem transparência, 
sem controle da sociedade como as situadas nas 
áreas de segurança pública, de finanças/bancos , 
de comunicação e infonnações, de energia nu
clear,, de empréstimos e dívidas internas e exter
nas. E preciso abrir as caixas pretas, as caixas 
de pandorra da política brasileira nos setores do 
judiciário, do legislativo e principalmente do 
executivo, dos governos federais , estaduais e 
mumc1pa1s. 

2° - Vencer os corporativismos exclusivistas e 
privilegiadores nos setores públicos e privados. 
Vencer as oligarquias, as autocracias e as tutelas 
existentes em diferentes níveis da sociedade e 
do Estado brasileiro. Democratizar e Publicizar 
mais e mais a política. Responsabilizar os atores 
e atrizes políticos . 

Democratizar a política siguinifica ainda valori
zar as pessoas, os grupos legitímos, diversos e 
abertos . Valorizar a participação dos novos su
jeitos sociais e políticos na vida nacional. Va
lorizar a participação direta(voto, conselho, 
assembl e ias , caravanas , marchas , mani
festações , comícios, greves, press_ões legítimas) 
representativas (lideranças, delegações, câma-
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ras/congressos. mandatos e as próprias repre
sentações) do povo vivo e organizado, face seus 
interesses reais 

~º · Para democratizar o Estado, a sociedade e, 
assim , a política que lida com o poder que pode 
oprimir ou libertar o povo, numa sociedade em 
transição é preciso construir novos valores, uma 
nova ética nas relações entre as pessoas, grupos, 
instituições públicas e privadas. A moralidade 
na administração pública é relevante neste mo
mento de descrença e deconfiança do povo na 
política nacional , regional e local. O revigora
mento de valores como honestidade, trabalho, 
justiça, verdade, solidariedade, amizade, espe
rança, pluralidade, respeito, democracia, par
ticipação entre outros são fundamentais para • 
avaliação e construção de uma nova sociedade. 
Para isso, (fazer saber, fazer criar, fazer avançar 
a luta pela participação dos novos sujeitos so
ciais e políticos é estabelecer espaços para os 
valores emergentes nesta terra equatorial). 

O Movimento Ética na Política foi uma grande 
vitória da sociedade brasileira sobre a corrupção 
e os desmandos do poder e do Estado, no go
verno collorido e usurpador da vontade e inter
resses nacionais . Isto não bastou. É preciso 
mais . É preciso ir além dos jardins da política 
brasileira e atingir toda a realidade para que 
aconteça a mudança tão desejada e sempre sub
traída pelo promessismo eleitoreiro, clientelista 
e nepotista dos políticos conservadores ,t 
reaçionários que mantém esta política tradicio
nalista brasileira donominada por poucos sobre 
milhões de vi ventes neste II apartheid II social 
brasileiro : 

Ética na política significa auditoria na dívida 
interna e externa, nas concorrências públicas, 
nas obras faraônicas, nas especulações financei
ras e imobiliárias. Significa também controle 
público e comunitário sobre os gastos no exer
cício do poder de Estado face ao interesse do 
povo. Ética significa controle preventivo à ine
ficiência e a corrupção. Não basta por ladrões 
( quase n~o vão) na cadeia e/ou fugas para o 
exterior. E preciso evitar o roubo, o desperdício, 
o privilegiamento e fraude constante dos 
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poderosos. Ética significa ainda valorizar os 
serviços/servidores públicos. principalmente 
para o atendimento prestativo. oportuno e efi
ciente para os usuários • o povo Etica significa 
compartilhar. publicizar responsabilizar as 
tomadas de decisões feitas pelos governan
tes/dirigentes. administradores dos recursos 
públicos, das políticas públicas . Ética é ter pro
cedimentos claros. firmes e fundados nas neces
sidades do povo, da pátria comum. Ética é 
avaliação e acompanhamento das atividades das 
instituições da sociedade e do Estado, públicas 
e privadas, de interesse individual e/ou coletivo. 
Ser ético é avaliar sempre a partir do interesse 
popular o que deve ser dirigido pelo Estado, pela 
Sociedade. pelo indivíduo Tudo e todos devem 

~ rivilegiar sempre o interesse e o atendimento 
do povo 

Finalmente - Ética é renovação política, al
ternância de poder, hegemonias democráticas e 
transparentes, é estar presente na história com 
valores que desenvolvam na humanidade a paz, 
a fartura. o trabalho. a tecnologia e a ciência a 
sen 1iço de todos. 

Democracia e ética significam valores univer
sais na construção de uma sociedade, de wn 
Estado, de instituições, de organizações socias, 
civis, públicas, privadas, culturais, religiosos, 
comunitárias , populares, na direção da pro
moção humana, principalmente dos pobres. 

- star atentos aos teclames da história e do povo, 
ir de encontro às condições possibilitadoras e de 
alianças políticas progressistas no rumo ·das 
mudanças societárias são de nossos tempos 
ásperos . 

4 ° - É fundamental a democratização da 
economia, dos meios de produção, da pro
priedade a partir das necessidades e aspirações 
materiais e espirituais do povo trabalhador dos 
cerrados e das periferias das cidades. Democra
tização da economia com a construção e reali
zação histórica de um novo modelo de 
desenvo h imento fundado e voltado para os in
teresses da maioria da população brasileira. Um 
modelo voltado para o abastecimento interno, 
para a distribuição de renda, para geração de 
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empregos, para a valorização real do trabalho, 
para a ética. para acabar com a recessão, a 
inflação, a carestia. a miséria, a fome, as especu
lações financeiros e imobiliários. Criar e desen
volver um modelo para os brasileiros, 
principalmente para os empobrecidos. 

"º -Democratização radical da produção, apro
priação, extensão e comunicação dos co
nhecimentos e avanços técnicos e culturais 
provinientes da história e para toda a humani
dade. Para isso valorizar a cultura, a educação, 
o folclore, as artes, a ciência, a tecnologia. exis
tentes : também, atentar para a valorização da 
pessoa, da família, dos grupos, dos movimentos 
e valores emergentes, das expressões sociais 
universais. nacionais e regionais e diversas dos 
indígenas. dos negros , da religiosidade popular, 
da educação e cultura populares. Real valori
zação da produção acadêmica brasileira, e assim 
das Universidades. 

6° - Democratização, representatividade produ
tividade, eficácia, qualidade e transparência nas 
e das instituições públicas, civis e privadas. 

7° - Democratização nos e dos meios de comu
nicação social , com incentivo, apoio, crítica e 
abertura para regionalização, da produção da 
industria cultural. Estabelecimentos de con
troles públicos, comunitários e regionais da 
multimídia . Demandar a participação dos 
movimentos sociais, civis, ecumênicos, dar a 
participação dos movimentos sociais, civis, 
ecumênicos, culturais, ecológicos e das univer
sidades nos processos de produção, direção e 
distribuição da comunicação social. 

8° - Democratização é universalização urgente 
da educação como meio imprescendível de pro
dução humana na sociedade. Democratização é 
compromisso social da escola em todos os 
níveis. educação para o progresso de todos os 
brasileiros. 

9° - Democratização, civilização, cidadanização 
das realções sociais nos campos e nas cidades 
(fim do trabalho escravo, impunidade nar
cotráfico, repressão estatal e privada, violência 
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policial. esquadrões, banditismo , grupos 
paramilitares, impunidades, quadrilhas e grupos 
de extermínios). agir na defesa da vida, dos 
direitos humanos. Democratização e unificação 
das forçás de segurança. Melhoria qualitativa 
dos recursos humanos, materiais, salarias e 
científicos da polícia. Agilização dos processos 
judiciários . Modernização do sistema peniten
ciário para que os criminosos cumpram as penas 
e sejam reeducados pelo trabalho e orientação 
educativa, moral , psicosocial e técnico . Pro
moção. qualificação e realização de meios pre
ventivos e educativos no combate real contra a 
violência urbana e rural , em todas, suas mani
festações. Combate efetivo contra as discrimi
nações raciais. sexuais , etárias e sociais 
Denuncia e luta contra todo tipo de tortura hu
mana e animal 

I Oº - Democratização e responsabilização ética, 
política, civil e criminal para todos os crimes 
praticados contra a pessoa humana e interesses 
sociais ( roubos , desvios, omissões, conveniên
cias, ahrressões censuras, controles arbitrários e 
autoritárismos, aproprição e/ou má aplicação de 
recursos públicos por qualquer pessoa e princi
palmente por quem tem cargos e funções nos 
poderes, executivo, legislativo e judiciário). 

É estabelecimento de responsabilização 
econômica, social , criminal , político e eleitoral 
imprescritível e inanfiançável para todos os 
ladrões , públicos e/ou privados, do di-nheiro do 
povo e da pátria. 

1 1 ° - Democratização, publicização, fiscali
zação e transparências nas e das atividades par
tidárias , sindicais, associativas e civis( evitar e 
combater preventivamente os nepotismos, cli
entelismo, abuso de poder político-econômico, 
manipulações das mentes, dos corações, das 
aspirações, da vontade do povo e ainda into-
1 erância e maniqueismos). 

12° - Democratização , participação 
e trar ·parência nas e das e para as entidades 
e empresas, de trabalhadores, de autônomos, de 
coorporações, de estudantes, de religiosos e 
filiadas transnacionais(federações , confe-

MNOH 

derações, uniões, centrais, conferências, conse
lhos, comissões) com eleições diretas e periódi
cas , estatutos conhecidos, assembléias 
divulgadas, renovação constante da direção, in
terese público de todo e/ou da parcela repre
sentada democratização nas relações e 
atividades de base e de direção, na formação de 
quadros nos trabalhos de massa com liberdade 
de opçõe~ ~ alterantivas face aos projetos políti
cos e SOCla.lS . 

13º - Democratização das leis, da constituição. 
Leis na teoria e na prática realmente iguais para 
todos os homens e mulheres com direitos huma
nos e ética. 

Democratizar a lei e regulamentar a Consti. 
tuição Federal. Estadual e municipal (Lei Or
gânica) Democratizar a lei é estabelecer 
procedimentos possíveis e limites para todos os 
brasileiros ricos e pobres. Responsabilizar as 
autoridades públicas e privadas para realizar 
sempre o bem comum. Lei legal , lei legitima, 
lei justa, sempre lei da sociedade e do planeta. 
Lei de deus na realização histórica do plano e do 
reino aqui para sempre e para todos. 

14 ° - Democratização do conhecimento e acesso 
universal e próprio de todos os serviços públicos 
e comunitários através de processos claros, 
eletivos, mandato, de concursos, de seleção, de 
avalização da honestidade, capacidade e efi
ciência técnica, profissional, social e políticae 
para cargos e funções nos diferentes setores da 
vida pública e administrativa do Brasil, como 
tribunais singulares e colegiados(tribunal de 
contas, tribunal judiciário, tribunal administra
tivo e do trabalho). Criação de ouvidorias para 
fiscalização atuante de todos os poderes e or
ganizações públicas. Ampliação de auditorias 
competentes, ageis e eficazes . · 

Democratização para acabar com privilégios, 
exclusividades e monopólios , na sociedade, no 
Estado, com possibilidades de acesso de todos 
à construção social do País. Participação nos 
avanços e conquistas da ciência, da tecnologia, 
da cultura e de um desenvolvimento sempre 
autosustentável. Possibilidades para as pessoas 

Janeiro/94 6 



• 
Cidadania e Direitos Humanos: rumo ao Século 21 

grupos, organizações de nos seus imaginários e 
nas ações concretas poder participar da con
strução de uma nova sociedade, justa e fraterna. 
Uma sociedade socialista democrática com to
dos os homens e mulheres interligados, respei
tados como sujetividade e coletividade 

15º - Democratização, acesso, participação e 
valorização da cultura popular e erudita e 
acadêmica. Universalização e promoção das ex
pressões e valores culturais . Promoção e im
pulso para as atividades festivas, esportivas, 
literárias , esportivas , literárias,artísticas 
(música, danças, folias , poesias , jogos estórias, 
escrituras, folclores regionais , naturezas) . As
sim torna-se importante e decisivo para 

tlti construção da cidadania a participação popu
lar promotora de instrumentos da vida na
cional como escolas de samba, folias , jogos 
diversos, quarups, grêmis estudantis e literários 
e artísticos , candoblés, desfiles cívicos, ro
marias, centros populares de cultura, centros de 
tradições regionais , bandas populares, catiras, 
cava-lhadas, congadas, lendas, história de vida, 
são J oào, autos de natal. Estes instrumentos que 
valorizam, dão continuidade a memória para 
nossa religiosidade, sensibi !idade, sentimento 
de nacionalidade, usos e costumes fundamen
tais , espírito de solidariedade ânimo para a 

• 

MNDH 

construção social/trabalho, bandeiras 
de lutas famílias com base na busca 
permanente da realização pessoal e so
cial da emoção e da razão, do prazer 
do gosto do saber . da cor, da subjetivi
dade . da diferença , do dialogo, e da 
sempre querida esperança de vida me
lhor para todos os brasileiros, parti-
1 hada , parceirizada no campo e na 
cidade 

16º - Democratização, acesso, impulsiona
mento, pluralização, universalização das or
ganizações e das nações, trocas intercâmbios, 
relações e cooperações internacionais e/ou mul
tilaterais nos campos culturais, ecumênicos, 
comercias. esportivos , sociais, polítios, 
econômicos e históricos, face a interesses, ne
cessidades, desejos e aspirações de todos os 
homens e mulheres, de todas as nações e povos. 
Em especial para os vinculados a democracia a 
cidadania, liberdade, igualdade, pluralidade, 
paz e justiça social na construção de sociedades 
justas e fraternas para toda a humanidade 
planetária(América Latina, terceiro mundo, 
leste/oeste, norte/sul). Axé. 

* Pedro Wilson Guimarães 

MN DH I S PAR I I B RA CE I Professar 
UFGIUCR/Vereador do PT de Goiânia . 
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AMANHÃ, SERÁ UM LINDO DIA, 
DA MAIS LOUCA ALEGRIA 
1. UMA HUMANIDADE DEFENSORA DA VIDA 

"Ama11hà, será um li11do dia ela mais /oucu ulegna. 
que se possa imaginur 
Ama11hà, redobrada aforça, prá cima <JUe 11âo cessa, 
há de vingur .. . · · ( 'o ' /ano l ',foso, Â lll , ·nhà. • Penso em partilhar com todos os companhe i

ros e companheiras dos diferentes centros de 
defesa uma reflexão sobre o Amanhã. Inspiro-me 
nesta linda melodia de Caetano, com os olhos e 
coração no cotidiano brasileiro. Pretendo refletir 
com a força da imaginação e da criatividade tão 
urgentes. 

A fortiori, me sinto desafiado pe lo tema do 
Encontro Nacional · "Cidadania e direitos huma
nos: rumo ao século XXI. " Refletir sobre o papel 
do movimento, sua organização e identidade, no 
hoje e no amanhã, é mais que tema, é um duro 
programa. Até agora o eixo articulador foi a luta 
pela vida contra a violência . Tudo se iluminava 
sob o lema: Servir à vida. Hoje, entretanto, diante 
de novos cenários nacional e internacional , e da 
urgente necessidade de debater publicamente 
projetos estratégicos alternativos para o Bra
sil(1 ), o Movimento é insistentemente convocado 
a buscar novas pistas. 

Foi necessária muita coerência, de inúmeros 
companheiros e servidores da causa dos direitos 
humanos, para que não desanimássemos diante 
de inúmeros obstáculos e preconceitos existen
tes e plantados em nossa terra. Muito esforço e 
disponibilidade, pessoais e comunitários. É bom, 
no começo de uma reflexão sobre o futuro, res
gatar, lembrar e celebrar as colheitas do passa
do . Não como auto-reconhecimento fútil e 

vaidoso, mas necessária valorização de suores, 
lágrimas e vitórias conquistadas . Primeira pala
vra, portanto, sempre de agradecimento. 

E agora, rumo ao século XXI ! 

A vida continua sendo nosso grande paradig
ma e podemos nos lembrar do grande Hipócra
tes: "Que o teu alimento seja o teu remédio e que 
o teu remédio seja o teu alimento" . Esta norma 
de boa saúde física e psíquica pode nos ajudar 
a pensar sobre a "alimentação" dos nossos cen
tros de defesa, seu cotidiano, suas expectativas, 
seu paladar, seus "regimes" , suas predileções, 
seus "condimentos", suas "indigestões", etc. • 

Comparar nossos centros de defesa com uma 
cozinha popular, no seu ato de cozer e com sua 
hora da bóia, pode ser um bom e pedagógico 
exercício de revisão de nossa saúde organizativa 
enquanto Movimento. 

Mas, lembram-se as boas nutricionistas que 
há uma segunda chave para defender e servir à 
vida : "a qualidade é dada pela variedade". Assim 
não é demais relembrar que a questão da varie
dade (não dispersão, nem confusão, nem centra
lismo) é essencial para a saúde de nosso 
Movimento. 

Nossos alimentos e nossa variedade, estarão 
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de fato nos fortalecendo em nosso serviço? 

Vejamos algumas questões profiláticas: Parti
cipamos da ABONG, da Nova Central de Movi
mentos Populares, do próprio MNDH? Seremos 
prisioneiros das estruturas? Caminhamos para o 
centralismo?(2) 

Trabalhamos com profissionalismo e dignida
de, dentro de nossos próprios centros de defesa? 
Somos profissionais de que e a serviço de quem? 

Como conciliar o serviço voluntário, sempre 
~xesente, a uma decidida, inteligente e articulada 

ação transformadora que seJa eficaz? 

Creio que sempre seremos desafiados por 
nossa própria prática a nos repensar, a viver 
sempre em movimento(3) e a melhor compreen
der nosso papel na humanização do humano 
situado no Brasi l. 

Qualquer recente visita a um Hospital Público, 
ou mesmo a uma Escola, nos deixa imediata
mente impactados. Dramaticamente impacta
dos . Face aos atuais milenarismos que 
ressurgem, muitos pensam que Já chegou o fim 
do mundo. Ou, pelo menos, o fim do Brasil. 

.uerem excluir-se do país ou temem lutar por 
uma resposta coletiva. É a filosofia do "cada um 
por si" que faz virar sucesso mediocridades 
como a Tele-Sena ou Papa-Tudo. 

Podemos nos recordar de Antônio Conselhei
ro, entoando na Bahia, o refrão profético de Ca
nudos: "O sertão vai virar mar e o mar vai virar 
sertão." Completam-se 100 anos deste grito e os 
desafios face ao novo milênio se complexificam . 
Mídia, informática, crise, valores, projetos, iden
tidade nacional. Será tudo uma loteria solitária ou 
há caminhos comunitários? Por onde caminhar? 
Que respostas oferecer aos diferentes contextos 
sócio-políticos com os quais nos confrontamos? 
Muitos falam de risco e de alternativas, mas quais 
são elas efetivamente, para além de palavras e 

discursos? 

Ecoa ainda em nossos ouvidos a voz inspirada 
de Simone de Beauvo1r: 

"Palavras: é tudo o que eles tinham a me 
oferecer: a liberdade, a felicidade, o progresso; é 
desta carne oca que se alimentam hoje em 
dia".(4) 

Mas, felizmente, existe outro caminho. Em 
recente visita a uma favela na Baixada Fluminen
se, em Nova Iguaçu. com o incrível nome de Lírio 
do Vale, presenciei como a vida se bate cotidia
namente com a doença-miséria e a miséria
doença. 

Lá dentro da favela , mulheres se organizam, 
batalham e fazem surgir pequenas sementes de 
comunhão, sensibilização e organização popu
lar. Junto às crianças e aos adultos. 

Em meio a múltiplas dificuldades, brota um 
lírio naquele Vale. Este exemplo que não é único, 
nos estimula e muitol Pois a chave de nossa 
política é esta: vir de baixo, construir a partir dos 
pequenos. 

Outra visita que fiz à Casa Vida , lugar de 
convivência de crianças portadoras do vírus da 
AIDs, me fez perceber com agudeza, que é pre
ciso que os trabalhadores da causa dos direitos 
humanos, particularmente situados em realida
des de conflito(5), revejam com frequência sua 
ação, suas emoções e sua espiritualidade (moti
vação). Tempos de festa, música, escuta e silên
cio, devem, precisam quebrar as agendas ... 
Senão se quebrarão os próprios militantes, ou 
até, suas famílias. Já, felizmente muiios se aper
ceberam, e buscam outra síntese. 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos 
gerou pessoas e novos relacionamentos, fortale
ceu outros, quem sabe até quebrou alguns, por 
conta da própria violência ou de limites pessoais. 
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Assim aconteceram novidades e sofrimentos ... 
No Movimento e nos centros de defesa, as pes
soas, situações, lugares e momentos fortes va
orizaram e fortaleceram as pessoas, situações, 
lugares e momentos comuns do cotidiano. 

Para que isto aconteça harmoniosamente, é 
preciso que cada um de nós saia desta roda 
infernal do ativismo. Que, com frequência religio
sa, cada servidor dos direitos humanos reveja as 
pessoas (através de visitas gratuitas e não para 
marcar novas reuniões) . repense as situações 
que viveu e vive, amplie horizontes dos lugares 
que ocupa e transita e viva com alegria e cora
gem os momentos fortes que lhe são reservados, 
e para os quais, às vezes. nem preparados esta
mos. 

E compreenda que nem todos viveram o que 
você viveu, e que é fundamental partilhar com 
paciência e ternura. Não crescer sozinho, mas 
com os outros. 

A palavra dos Direitos Humanos, necessária 
e ansiosamente esperada pela humanidade, 
neste limiar do século XXI, não mais virá de 
soberanos e superiores argumentos de autorida
de, mas da sapiencial e profunda experiência do 
próprio serviço em favor da vida . 

Esta difícil aventura da busca da justiça e da 
verdade(6), indicar-nos-á alguns princípios con
cretos para a ação de nossos centros de defesa, 
de tantos companheiros e companheiras(?). 

Este renovado esforço de libertação, efetuado 
no cotidiano da humanidade sofredora, redesco
brirá, pela força da liberdade, novos segredos do 
viver(8). Graças a esta sua contribuição humilde 
e, propositalmente não-arrogante, nosso Movi
mento pode, junto a outras mulheres e homens, 
felizes e renovados pela fidelidade ao povo, re
criar solidariamente a história e seu sentido. 

Podemos recriar, enfim, gente nova, um Brasil 

fundado na ética e na verdade(9) e cada dia 
gerarmos vida nova, plena de direitos, e germI
nalmente cidadã , como nos diziam os antigos: 
"lncipit vita nova" 

Será sobretudo, necessário termos em conta 
os novos fenômenos produzidos pelo neolibera
lismo, como bem nos mostra a análise de Leo
nardo Boff: 

" No neoliberalismo, por causa da moderniza
ção e da competitividade. está presente uma 
lógica da exclusão. Os países do Sul , tecnologi
camente atrasados, sem suficiente competitivi. 
dade com crises políticas internas devido à 
pobreza e à miséria, não são mais interessantes. 
Por isso, há neles pouquíssimos investimentos 
estrangeiros. Nós não valemos, porque estamos 
fora do mercado. Quem está fora , não exIs
te."(1 O) 

Entrementes, o próprio Boff, apresenta uma 
esperança concreta e palpável: 

"Acreditamos nas revoluções moleculares. 
Como as moléculas, a menor porção de matéria 
viva , garantem a sua vida pela relação e articu
lação com outras moléculas e com o meio am
biente , as revoluções devem começar no. 
grupos e comunidades interessadas em transfor
mações. Nos grupos transformam-se as pes
soas, suas práticas e suas relações com a 
sociedade circundante. E, a partir daí, podemos 
começar a inundar espaços mais amplos da so
ciedade."(11) 

Mas os desafios para realizar qualquer revo
lução molecular, são enormes, pois, como afirma 
Michel Henry: 

"Quando, portanto, o trabalho se encontra pro
gressivamente excluído de uma dada sociedade, 
como é o caso da nossa, não é somente a forma 
desta sociedade que é subvertida, mas a própria 
existência do homem. Como e porquê se produz 
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esta exclusão orogressiva do trabalho. é o aue 
aparece atualmente evidente · é a substituição da 
atividade humana por um dispositivo instrumen
tal objetivo cada vez mais complexo. que reduz 
sem cessar a parte do trabalho vivo. no seio do 
processo de produção de bens úteis à vida ;'( 12) 

Este filósofo francês apresenta um questiona
mento incontornável: 

"Necessitamos ho;e uma nova cultura para um 
mundo novo. Porque não? Mas, uma cultura não 
-e fabnca , não se constrói como um computador. 

. ,e vem de longe. era está lá desde sempre. 
incluída na vida como o logos que ela porta em 
si desde o princípio. como a vontade de viver. de 
se revelar e de realizar a si mesma - como esta 
atividade primordial de auto-transformação e de 
auto-crescimento. que não é senão um com ela 
e que se denomina "trabalho " Mas, quando a 
essência aa vida é excluída e seu poder é usur
pado pelo reino cego do que nada sente nem a 
si mesmo. é a cultura que desaparece. E a tarefa 
não é nada fácil atualmente se se trata da huma
ntdade doar-se novamente uma cultura , num 
mundo onde o princípio consiste em sua elimina
ção ". (13) 

• Algumas marcas profundamente inovadoras, 
nesta nossa busca de concretizar as revoluções 
moleculares e estar atentos à reinvenção da 
cultura, neste nosso trabalho enquanto MNDH, 
em quase 14 anos de trajetória , no serviço à vida, 
inspiram-se no cumprimento dos princípios de 
base 

"1. estímulo à organização do povo, 2. lutar 
para garantir a plena vivência dos direitos huma
nos. 3. incentivar e garantir a autonomia dos 
movimentos, 4. ter claro o seu papel , suas limita
ções e potencialidades, e enfim , 5. combater 
todas as formas de discriminação." 

Alguns sinais históricos comprovam o cumpri
mento destes princípios. 

A. Multiplicação de novos centros de defesa 
na base popular espalhados pelos quatro cantos 
do país (mais de 250 entidades) e de múltiplos 
grupos de reflexão, particularmente no mundo 
rural e nas periferias urbanas. 

B. Releitura da vida e da sociedade brasileira 
com novos óculos, vendo em cada pessoa hu
mana. de maneira popular e comprometida, um 
companheiro e irmão de vida e de utopias, to
mando em nossas mãos, Iutas fundamentais. 
como os Projetos Populares da Constituição de 
1988, a secular batalha peia Reforma Agrária . a 
Defesa das Crianças e Adolescentes , a defesa 
da vida aos Yanomamis. 

Nosso Movimento foi oferecendo. aos Jovens 
e ao povo, o saboroso caldo de uma cultura, 
for_iada fora dos padrões e controle da "Rede 
Globo", e muitíssimo mais suculenta , pois fruto 
da própria beleza e desta esperança persistente 
(14), de nosso povo. negro, índio e migrante. 

C. O engajamento diante dos clamores popu
lares, sobretudo nas graves questões da mora
dia, da saúde e do desemprego. através de 
gestos concretos de m1sericórd1a e compaixão 
com as dores reais das pessoas, foi sendo as
sumido cotidianamente pelos companheiros e, 
articuladamente pelo Movimento , através da 
criação dos Programas de Formação (metodolo
gia da práxis), de Comunicação, e, do Programa 
de Violência e Cidadania . Quero citar duas vidas 
exemplares . que falam por si deste engajamento: 
uma rei1giosa chamada Ir. Nair. que trabalha há 
mais de 15 anos na pastoral dos cortiços em São 
Paulo, na região do Brás, e ainda, em nível 
institucional mais amplo, a ardorosa batalha do 
Dr. Hélio Pereira Bicudo, na defesa intransigente 
dos direitos dos pobres. Exemplos que interpe
lam pela perseverança, transparência e que pos
suem a força de quem vive com honra. 

D. A vivência e a proclamação de uma ética 
existencial, pessoal e comunitária , traduzida em 
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atitudes de respeito ao pluralismo e revestida das 
profundas convicções do valor da vida humana, 
pelo anúncio corajoso dos direitos humanos, 
apesar de toda a lavagem cerebral conduzida 
pelo Aqui e Agora, do SBT, e pelos programas 
radiofônicos que se espalharam pelo Brasil , co
piando o tristemente célebre Afanázio Jazadj i. O 
Movimento, felizmente, bebe de outras fontes. 
Ele se alimenta da força do pequeno que acredita 
"que o mundo será melhor quando o menor que 
padece acreditar no menor" e das pessoas de 
boa vontade dispostas a salvar a vida de quem 
a tem por um fio . Somos daqueles que acreditam 
que os pobres nos julgarão. (15) 

Assim , a cada dia novos desafios estão nos 
sendo lançados. Recentemente com o cresci
mento da miséria e a proliferação das Igrejas 
pentecostais houve uma revalorização de ques
tões esquecidas. A questão do corpo e das ne
ce s s Ida d e s ma is imed iatas . As classes 
populares buscam respostas concretas e afluí
ram às portas que lhe ofereciam ungüento para 
suas dores reais (16) . Precisamos com urgência 
conversar e trabalhar esta questão do corpo e 
das práticas das diferentes Igrejas pentecostais , 
e confrontar com nossas próprias respostas. 

É preciso constantemente rever e vulgarizar 
nosso vocabulário. Não podemos continuar com 
linguagens herméticas ou elitistas. É preciso falar 
do corpo humano, hoje mais do que nunca. De 
um corpo machucado e dilapidado. Mas, não 
falar chorando ou moralizando, ao contrário, 
acreditando em sua transfiguração. Falar da dor 
como se víssemos e tocássemos o invisível. 

Falar do corpo com ele, através dele. De nos
so próprio testemunho pessoal. Mudando atitu
des e estratégias, quando queremos que nos 
escutem e nos sigam . Acompanhando os outros 
e escutando-os quando ninguém nos segue. 
"Aprendendo e ensinando uma nova canção ... " 

E. A constante e renovada produção literária 

e bibliográfica, em forma de caderninhos ou ví
deos, de nossos Centros de Defesa e Comissões 
de Justiça e Paz. de forma encarnada e solidária. 
Este material alternativo começa na escuta, no 
gesto e no sorriso, e corporifica-se em palavras 
e sinais libertadores, antecipando no cotidiano 
dos empobrecidos, a elaboração de uma nova 
teoria libertária como fruto e guia da experiência 
solidária . 

Estes que são alguns "sinais dos tempos", 
demonstram claramente para quem acredita , 
qual o papel de sujeito histórico que os pobres 
desempenham na construção de uma nova so. 
ciedade, baseada na Justiça e na esperança (17). 
Estes sInaIs também anunciam que este nosso 
Movimento , é, de fato , inspirado no reconheci
mento teórico-prático da irrupção dos pobres na 
história, em atitude de profundo diálogo com o 
nosso povo. 

Devemos manter um tipo de reafirmação, de 
selo ( 18), que consolide diariamente, a identida
de e a validade desta prática libertadora dos 
pobres. Prática esta que é julgada e questionada 
pela prática e reflexão de nossos Centros e Mo
vimento E vice-versa. Todos somos mestres e 
aprendizes. Não de feiticeiros , mas da árdua e 
difícil tarefa de ser gente. 

É isto mesmo! No MNDH, devemos cada dia 
aprender a ser gente, mais gente, e profunda
mente humanos. Tarefa óbvia, a primeira vista, 
mas que custará toda a nossa existência para 
realizar-se um "tiquinho". 

Mas este "tiquinho" é fundamental , pois cada 
descoberta pessoal e coletiva já é um passo a 
mais na afirmação do humano. 

Esta nossa tarefa incessante, pessoal e estru
tural , alimenta-se e enraíza-se nas outras pes
soas que conosco caminham, particularmente 
naqueles que a sociedade mais despreza e ca
lunia, muitas vezes , no desejo hipócrita, de tor-
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ná-las bodes expiatórios. Entre nós, MNDH, e a 
humanidade empobrecida existe um laço indes
trutível e inviolável , semelhante ao que une os 
crentes ao Deus da vida (19) . 

Não somos. nem queremos ser, salvadores da 
pátria. mas nos sentimos tocados e feridos , 
quando qualquer pequenino desta pátria é ferido 
ou tem seu direito vilipendiado. É como se fôsse
mos todos artérias fundamentais de um mesmo 
sistema sanguíneo. Interligados e complementa
res. 

• A palavra de esperança que dai nasce, sem
pre cu lmina em festa , onde o próprio povo ofere
ce como alimento, sua vida e seus sonhos, e 
nesta sua louvação afirma a própria vida e sua 
luta de resistência. 

Celebrar com o povo é também tarefa dos 
Centros de Defesa. Não se pode viver todo o dia 
no escritório, ou mergulhado em papéis e proces
sos, ou em infindáveis reuniões, pois a vida dos 
pobres se revela sobretudo, na festa . na tubaína, 
no abraço e no beijo de carinho, e, na música e 

prosa, trocadas sem pressa, nem obrigação. A 
festa é como a Beleza: só contemplando se 
entende. 

Isto nos obriga a sair de velhos e caducos 
esquemas pré-fixados (20). 

Este nosso adolescente Movimento de Direi
tos Humanos, que acredita na festa da vida e do 
viver, fará com que o humano mergulhe na ale
gria infinita. Verdadeira explosão de potenciali
dades. Este mergulho na alegria da festa dos 
pobres, é vivido na experiência de nossas Igrejas 
inseridas nas classes populares, ao defenderem 
a vida e experimentarem os segredos e mistérios 
desta fé mística (21 ). E, é vivido também, por 
todo aquele que sabe partilhar e amar. Pois quem 
ama, conhece o sabor da festa e da alegria. 

Creio que nenhum companheiro ou compa
nheira , de qualquer centro de direitos humanos, 
pode abdicar desta necessidade imperiosa de 
celebrar com os pobres suas festas e suas ale
grias, do jeito do povo e com suas melodias. 
Entrando pela porta da cozinha ... 

• 2. UMA HUMANIDADE AMANTE DA BELEZA 

''Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório. o astro 
rei vw brilhar. 
Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade, há de im
perar, há de imperar 
Amanhã, está toda a e.\perança. por menor que pareça 
que existe, é prá vicejar. ··Caetano Veloso, Amanhã. 

Construir uma renovada utopia do humano, a 
partir dos rostos concretos dos espoliados de 
nossa terra brasileira , significa também , produzir 
uma reflexão especulativa e estética , que nasça 
de uma preocupação de caráter histórico-prático, 
em relação ao destino dos povos crucificados e 
que a transfigure, como anseia o teólogo ortodo
xo Paul Evdokimov: 

"Os sacrificados, os mártires, estes 'amigos 
feridos do Esposo' que 'se oferecem como espe
táculo aos anjos e aos homens', representam os 
acordes fundamentais do imenso canto da salva
ção. O Senhor deposita as espigas colhidas nos 
depósitos de seu Reino. A Tradição vê aqui a 
conformidade com Cristo na Beleza. " (22) 
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Assim . penso que nossa prática da defesa dos 
direitos humanos inclui necessariamente a ques
tão da beleza. da arte e da estetIca Não como 
fuga do real mas como sua plenificaçâo. 

Amar a beleza é como deliciar-se diante do 
rosto feliz de uma criança É recuoerar a terra 
perdida. como na luta incessante do povo Tre
membé no Ceará É ganhar uma causa em favor 
da Reforma Agrâria É excluir da pol ítica corrup
tos. mesmo que um destes seJa o Presidente da 
Republica. Amar a beleza é entoar imenso canto 
de salvação por aqueles que oferecem suas 
próprias idas para humanizar toda a humanida
de É beber desta ansiedade constante e antro
po l og I ca me nre positiva. de sermos seres 
incompletos. 

Necessitamos ver garantidos nossos direitos 
básicos e nossos dire itos estéticos. Afinal eles 
são expressões múltiplas de uma mesma neces
sidade. 

Em termos cristãos , diriamos que enquanto 
houver crucificados. há lugar para a ressurreição. 
Ela. a ressurreição. é quem dá sent ido e beleza 
à loucura da cruz Enquanto fazemos a luta, 
necessitamos da música e da poesia. para torná
la terna e sensível Afinal , não somos de ferro 
nem meros computadores. 

Esta tarefa contemplativa de nossos centros 
de defesa e de todos os servidores da causa dos 
direitos humanos, deve nos revelar um novo 
olhar seguro e transoarente . 

Recentemente. vivi momento ímpar de eleva
ção pessoal , ao contemplar, num Jardim Botâni
co, o vôo livre e mavioso. de um pequenino 
beiJa-flor ... É algo de inefável , e ao mesmo tem
po, bem real. Esta pequena experiência me fez 
repensar numerosos rostos e vidas que necessi
to contemplar. 

Isto nos ajudará a nos manter distante de 

espelhos narcIsIstas e de sonhos Ilusórios. 

Destes passatempos paranóicos de outrora, 
ou da mercantilização e fetichização atuais , que 
o capitalismo nos impõe, viam ídia e publicidade, 
ora com gnomos, ora com dinossauros ... 

Quem acredita nos direitos humanos. deve 
evitar tudo o que reflita a sua imagem distorcida 
e vazia . e propor, com vigor e exemplos pes
soais, tudo que sirva à Justiça e à verdade (23 ). 
Com um olhar límpido, que nos transporte para 
além dos espelhos. do lado d1nâm1co da história,. 
part1cIpamos com aqueles outros. mulheres e 
homens que vivem no revés da vida . Pessoas 
que acreditam que é necessário, hoje mais do 
que nunca. fazer milagres, não para fugir do 
histórico, mas para criar o maravilhoso dentro da 
vida histórica dos homens. 

Um Movimento de Direitos Humanos assim. 
deverá se alegrar profundamente, ao vislumbrar 
e acompanhar as manifestações culturais de 
nosso povo, revelando sua alma e sua 1nt1mida
de. 

É bom trabalharmos a questão da escuta, da 
pedagogia , do método, não tecnicamente , mas 
existencialmente. Escutar faz parte do viver dei 
um Centro de Defesa. É seu jeitão de ser. A 
maneira como recebemos e agradecemos, é tão 
importante quanto o conteúdo de toda uma con
versa ou debate. Especialmente no mundo dos 
pobres. Quem não gosta de delicadeza e sensi
bilidade? 

Esta necessária contemplação do maravilho
so e da beleza, alimenta-se e enraíza-se na 
própria transcendência da pessoa humana. Para 
os cristãos. na pessoa de Jesus de Nazaré. 

Este homem é a palavra viva do Deus verda
deiro. Ele é o rosto humano da divindade que se 
revela e assume nossas dores e nossas espe
ranças . Aquele que pela ressurreição torna no-
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vas todas as coisas e dá sentido à marcha da 
história de todos os povos (24) 

É esta imensa aventura do humano(25), vivida 
plenamente por Jesus, que rejuvenesce os que 
crêem cada dia. Esta aventura permite aos cris
tãos. contemplar a beleza presente em cada 
rosto humano. 

Cada povo é uma faceta única do mistério de 
Deus feito humano. E assim podemos descobrir 
a transfiguração do Filho pelo Amor criador do 
Pai. 

Um cristão que ama a humanidade, conhece 
pessoalmente a imensa fome humana de pão e 
de Justiça. mas sabe também que a humanidade 

anseia e tem uma insaciável fome, de beleza e 
de poesia(26) . 

Esta experiência prática e fundante, vive-se 
hoje nas favelas ou cortiços das grandes cida
des, mas também no campo e pequenas vilas 
(27). Quem tem ouvidos para ouvir que ouça! 

Esta prazeirosa aventura do humano, nos faz 
descobrir novos horizontes e revalorizar as pes
soas com quem vivemos e lutamos. E nos faz 
crer firmemente que um dia receberemos, como 
valioso presente, a cidadania vivida e conquista
da, com a alegria de quem participa de uma festa 
de aniversário. Bem merecida, pois bem lutada. 
E de alguma forma, sempre surpresa. (28) 

3. UMA HUMANIDADE UTERINAMENTE COMPASSIVA 

"A manhã. apesar de luye, será a estrada c1ue surge. 
pró ,·e trilhar 
Amanhã. mesmo c1ue uns não queiram. será de outros 
que e.,peram ver o dia raiar 
A manhã. ódios aplocados, temores ahrandaclos, será 
pleno. será pleno." ( 'aetano /le/oso. Amanhã. 

Este nosso Movimento Nacional deverá. so
bretudo, ser capaz de compadecer-se. Deverá 
aprender a alimentar-se de paixão e de amor 
junto aos empobrecidos. 

Deverá enraizar-se na própria pessoa daquele 
que queremos defender. Aprender da dor que de 
quem é lesado a encontrar a força para superá
la. Num aprendizado mútuo. Conhecer, por den
tro das vísceras e úteros dos pobres, a imensa 
energia de vida que dali nasce. Aprender a assu
mir a compaixão histórica dos pobres e procurar 
discernir os sinais deste amor que se faz gesto e 
testemunho na história. 

Necessitamos sempre trabalhar a questão do 
silêncio pessoal e da nossa presença, que já é 

caminho e testemunho carregado de revelações 
(29). Os pobres se solidarizam com poucas pa
lavras e com milhões de pequenos gestos. 

Dentro da realidade brasileira , deste fim de 
século e milênio. na qual está submerso o Movi
mento Nacional, participamos, em profundidade, 
e privilegiadamente, do mistério do amor (30). 

Este Movimento, na virada do século, articula 
o sentido da história a partir de sua experiência 
histórico-popular. Esta experiência é vivida na 
compaixão junto aos pobres e na valorização da 
sabedoria existencial e milenar. Em terras de 
Abya Yala , a querida América Latina, nosso Mo
vimento vai navegando pelo mundo numa via
gem às avessas (31 ). 
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Nossa bússola não aponta para o Norte, mas 
para os pobres. Esta rebelde sabedoria popular 
que subverte as ordens que matam e excluem, 
se fundamenta numa misteriosa e louca vontade 
de viver e amar(23). Sim , somos parte integrante 
destes loucos. fracos. ignorantes e desprezados, 
por aqueles que se consideram fortes e onipo
tentes Somos daqueles que, diante de determ i
nadas situações, dizemos claramente: Não (33) 

Nesta nossa caminhada em defesa da vida, 
temos o amor como estandarte, a compa ixão 
como vestimenta e a solidariedade como al imen
to. Alguns, diante desta nossa al iança com os 
empobrecidos, riem de nós, mas outros embar
cam conosco nesta nossa aventura apaixonante. 
(34). E assim , fortalecidos. passaremos cada 
centro e cada um de nós. pelo teste de cred ibili
dade, ao tornar ativa nossa compaixão. (35) 

À guisa de conclusão, diríamos que, sem esta 
viva e necessária compaixão, inspirada na comu
nhão divina e humana, os pobres retornariam à 
submissão. 

Mas a compaixão, sem esta prática libertado
ra, tornaria o MNDH estéril e burocratizante, 
como algumas associações e grupos já coopta
dos e completamente dependentes do poder ou 
do dinheiro de projetos do exterior, de instituições 
religiosas ou não, hoje com outras preocupa
ções, mais para o Leste que para o Sul do plane
ta. 

Em sentido oposto, caminham os centros de 
defesa dos direitos humanos, pois nossa inspira
ção maior é o amor e não temos vergonha em 
proclamá-lo em alta voz, mesmo correndo inú
meros riscos, neste grande mar de dificuldades 
e perigos, em que estamos todos, metidos. (36) 

O servidor dos direitos humanos, conhecedor 
experimentado de dores e perigos, atento aos 
novos desafios dos povos, das conjunturas e das 
classes populares, oferece, com alegria, sua 

contribuição pessoal na busca da libertação co
letiva(37). 

Na defesa da vida dos pobres, busca superar 
rivalidades secundárias diante de outros atores 
históricos, forjando redes (38) e vibrando interior
mente com a causa dos pequenos. especialmen
te das mulheres, dos negros. dos índios e das 
crianças 

Assim podemos nos surpreender constante
mente com o humano, pois: 

"Que quimera. portanto, é o homem? Que 
novidade, que monstro, que caos, que sujeito de 
contradição, que prodígio! Juiz diante de todas 
as co isas. imbecil verme da terra ; depositário do 
verdadeiro, cloaca de incertezas e de erros: gló
ria e refugo do universo."(39) 

Se o mistério do humano, sempre presente em 
nossa reflexão exige uma atitude de escuta e de 
silêncio contemplativo , esta atitude deverá tam
bém, nos permitir viver a dinâmica entre clareza 
e penumbra. 

Entre algumas certezas e inúmeras indeci
sões. A modéstia será nossa mais importante 
qualidade. 

Necessitamos, no Brasil de agora, como nun
ca, de abundante vida , de contagiante beleza e 
emocionante compaixão. 

Esta sede de infinito vivida pelas pessoas que 
tem fé no humano é nosso grande tesouro m is
terioso, como nos indica Dostoievsky: 

"Toda a lei da existência humana consiste em 
poder sempre se inclinar diante do infinitamente 
grande. Tire dos homens, a grandeza infinita e 
eles cessarão de viver e morrerão no desespero. 
O imenso, o infinito é tão necessário ao homem, 
quanto o pequeno planeta sobre o qual ele habi
ta ."( 40) 
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Assim , nossa busca por responder aos desa
fios atuais face ao novo milênio, confirma nossa 
esperança, pois: 

"A fé é uma posse antecipada do que se 
espera, um meio de demonstrar as realidades 
que não se vêem ."(41) 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos 
hoJe desafiado, poderá, então, unido à comuni
dade dos que estão a serviço da humanidade, 
mirando o Amanhã. prosseguir em sua tarefa 
imprescindível , neste e no século vindouro, rea-
irmando seu compromisso de 26 de janeiro de 
1986, em Olinda-PE. 

"Unidos, lutaremos pela realização desses 
compromissos caminhando, assim, para a cons
trução de uma NOVA SOCIEDADE e do HOMEM 
NOVO, no Brasil, na América Latina e no mun
do"(42). 

Como bem diz o poeta Caetano Veloso: 

Amanhã, será um lindo dia da mais louca 
alegria, que se possa imaginar .. . 

Notas 

• 1. "Conferência Nacional sobre Projetos Es
tratégicos Alternativos para o Brasil, Universida
de de Brasília. 10-15 novembro de 1993. 
Coordenação: CEAM - fax: 061 . 2733645 

2. "A constituição de uma Central de Movi
mentos Populares retira deles a vitalidade que 
lhes é própria, a criatividade e a imaginação tão 
necessárias à renovação social e política de uma 
sociedade como a nossa .. . Penso que um cami
nho poderia ser o da criação de um grupo de 
avaliação e acompanhamento das organizações 
populares, que pudesse reconhecer as peculia
ridades dessa forma de expressão das deman
das sociais." José de SOUSA MARTINS, Carta 
ao Frei Betto, in: Quinzena nº 168, CPV, São 

Paulo, 31.08.1993, p. 18. 

3. "O homem é naturalmente crente, incrédulo, 
tímido, temerário. Descrição do homem : depen
dência, desejo de independência, necessidade. 
Condição do homem: inconstância, tédio, inquie
tação. Nossa natureza está no movimento; o 
repouso completo é a morte." Blaise PASCAL, 
Pensées, GF-Flamarion, Paris , 1976, p.85 

4. Cf. Simone de BEAUVOIR, Tous les homm
nes sont mortels, Paris, 1946, p.369. 

5. "Ou, nas palavras inesquecíveis do poeta 
Caetano, o compromisso com a libertação inte
gral traz, na sua esteira, o dever da não acomo
dação permanente, 'não tá dormindo, não tá 
contente' , de modo que se 'perde o sono para 
que alguém tenha sono'." Patrick Joseph CLAR
KE , Pão e Poesia, Ed. Ave-Maria , São Paulo, 
1992, p.99 

6. "A glória de Deus é ocultar uma coisa e a 
glória dos reis é sondá-la." Pr. 25,2 

7. Imprescindível a leitura da obra-prima de 
Louis Joseph LEBRET, Princípios para a ação, 
Ed. Duas Cidades, São Paulo, 1963. 

8. "Não podemos desesperar. A razão deve 
ser suficientemente forte para pensar ela mesma 
sua superação e se recolocar a serviço da vida. 
E a vida deve ser suficientemente sábia para 
aceitar a lei da realidade e não querer senão o 
que é racionalmente possível. Mas existe na vida 
um princípio que vai mais longe que ela mesma; 
ele pode se voltar contra ela para destruí-la, ele 
pode também acolhê-la e transfigurá-la. Mas o 
segredo desta transfiguração não é nem da ra
zão nem da vida. O que advêm da liberdade, 
so~ente a liberdade pode dizer. Pois, a lingua
gem da liberdade é uma linguagem escondida." 
Jean LADRIERE, Vie sacia/e et destinée, J.Du
culot, Gembloux, 1973, p.225. 
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9. "A recriação da ética pelos novos movimen
tos sociais está apontando para novos estilos de 
vida. Há, hoJe, a emergência de um anseio pro
fundo de liberdade na esfera da realização da 
pessoa, a partir do mundo das aspirações e dos 
desejo, um senso muito profundo do direito à 
diferença, à alteridade: um sentido novo das 
experiências comunitárias em tensão entre o pla
netário (procura de universalização) e o pequeno 
(emergência e reconhecimento do pluralismo sa
ciai e cultural) ; a redescoberta do sentido do 
prazer, da gratuidade, da celebração e da fanta
sia, que inclusive questiona a ética moderna do 
trabalho e a relação do homem com a natureza: 
a abertura de novos espaços para a experiência 
do sagrado na vida humana." CNBB , Ética: Pes
soa e Sociedade, Paulinas, São Paulo, nº 64, 
p.27-28. 

1 O. Cf. Leonardo BOFF, O Cnstiamsmo e a 
nova ordem mundial. in: Jornal O Estado de São 
Paulo, São Paulo , 15.08.1993, p. 3. 

11 . Cf. Leonardo BOFF, O Cnstianismo e a 
nova ordem mundial, in : Jornal o Estado de São 
Paulo, São Paulo. 15.08.1993, p. 4 

12. Michel HENRY. Réinventer la cu/fure, in: 
Le Monde dos Débats - nº 11 , Paris. setembro-
1993, p.3-4. 

13. Michel HENRY, Réinventer la cu/fure, in: 
Le Monde des Débats - nº 11 , Paris, setembro-
1993, p.4. 

14. "Lá bem no alto do décimo segundo andar 
do Ano, vive uma louca chamada Esperança, e 
ela pensa, que, quando todas as sirenes, todas 
as buzinas, todos os reco-recos tocarem , atira-se 
e - o delicioso vôo - será encontrada miraculo
samente incólume na calçada , outra vez crian
ça. . "Poema de Mário Quintana, in: Relatório do 
VII Encontro Nacional do MNDH, Brasília , 1992, 
p.7. 

17. "A justiça, e por conseguinte a paz, con
quista-se por uma ação dinâmica de conscIent1-
zação e organização aos setores populares, 
capaz de urgir os poderes públicos , muitas vezes 
impotentes em seus projetos sociais, sem o 
apoio popular. " GELAM. Conclusões de Medel
lin : A Igreja na atual transformação da América 
Latma à luz do Conc1!10, capítulo 2 nº 18. Vozes, 
Petrópol is, 1985, p.62. 

18. "Guardemos o sonho inicial , alimentemos 
a mística da sol idariedade e da comunhão com 
os oprimidos e marginalizados, saibamos defen
der a eminente dignidade do ponto de vista das 
vítimas . É o ponto de vista da vida e das trans
formações necessárias". Leonardo BOFF, in . 
Relatório do VII Encontro Nacional dos Direitos 

Humanos, Brasília , 1992. p.35. 

19. "( ... ) a pureza, a liberdade espiritual , a 
beatitude, o distanciamento de todo mal e todo o 
resto, pelo qual adquire forma em nós, a seme
lhança com a d1v1ndade. Se examinardes as ou
tras caracter ísticas da beleza divina , vós 
encontrareis que ainda sobre estes pontos a 
semelhança é exatamente guardada na imagem 
que nós somos." São Gregório de Nissa, La 
Création de l'homme, (SC6), Cerf, Paris, 1943, 
Tomo li . p. 97. 

20. " .. . obriga a história a sair de seus esque
mas. Aqui , não é o caminho o impossível , mas o 
impossível é o caminho. e os carismas o reali
zam." Paul EVDOKIMMOV, E! arte dei ícono, 
Teología de la belleza, Publicaciones Claretia
nas, Madrid, 1991 , p. 72-73. 

21 . "A experiência mística é precisamente 
esta experiência paradoxal de um dom que é 
revelante naquilo mesmo que ele nos torna sen
síveis à insondabilidade do mistério de Deus". 
Jean LADRIERE, "Approche philosophique de la 
mystique ", in: Jean- Marie VAN CANGH ET ALI!, 
La mystique, Desclée, Paris , 1988, p.89-90. 
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22. Paul EVDOKIMOV, E! arte dei ícono. Teo
logia de la belleza. Publ1caciones Claretianas, 
Madrid 1991, p. 7 

23. Ao tornar-se defensor intransigente da 
vida o militante do Movimento Nacional de Direi-

' 
tos Humanos, faz ecoar a verdade e assegura 
seu lugar insubstituível na história brasileira , dei
xando marcas por onde passa. como canta o 
poeta "Eu faço, atravessando grupos e rodas, 
soar a verdade, como soam as esporas. " Ed
mond ROSTAND, Cyrano de Bergerac, Librairie 
Générale Française, Paris, 1990, nº 380, p. 71 . • 24 " ... a fim de criar em si mesmo um só 
Homem novo, estabelecendo a paz e de recon
ciliar a ambos com Deus em um só Corpo, por 
meio da cruz, na qual ele matou a inimizade." Ef. 
2. 15b-16. 

25. 'A dinâmica da existência histórica é de 
essência escatológ ica . Mas, se é ass im, é porque 
pertence à essência do ser humano determ inar
se teleologicamente." Jean LADRI ERE, Vie sa
cia/e et destinée, J. Duculot, Gembloux, 1973, p. 
135. 

26. "Sabeis que a humanidade pode viver sem 
• Inglaterra, que pode viver sem a Alemanha; que 

ela pode, mui facilmente. infe lizmente! viver sem 
a Rússia; que a rigor ela não necessita nem da 
ciência nem de pão; porém, somente a beleza 
lhe é indispensável, porque sem a beleza já não 
haveria nada que fazer no mundo! Todo o segre
do toda a história reside aí. A ciência mesma não 

' 
subsistirá um minuto sem a beleza, - vós sabeis 
isto, vós que ris? - ela se transformará numa 
rotina servil, ela se tornaria incapaz de inventar 
um prego!" Theodor Mihailovic DOTOIESVSKY, 
Les possédés (Bési), T. li. trad. do russo por 

Victor Derély, Librairie Plon, Paris, 1886, p. 150. 

27. "A síntese do pão e da poesia passa pela 
integração da imaginação com seu mundo mate
rial. É uma obra de arte. um poiein permanente, 

uma tarefa histórica. .. " Patrick Joseph CLARC
KE . Pão e Poesia, Ave-Maria, São Paulo. 1992, 
p.94. 

28. "Você olhará, à noite, as estrelas. Minha 
estrela, será prá você uma das estrelas. Então, 
você amará ver todas as estrelas ... Elas serão 
todas tuas am igas. E, depois, eu te darei um 
presente ... " Antoine de SAINT EXUPERY, Pe
queno Príncipe, Gall imard, Paris, 1943, p. 69. 

29. "Porque é no coração que a contemplação 
e a ação estão unidas, que o saber se torna 
querer e que o querer se torna saber. O coração 
não precisa esquecer o conjunto contemplado, a 
fim de agir, e não precisa suprimir toda ação, a 
fim de contemplar. Ele é simultânea e incansa
velmente ativo e contemplativo. Ele caminha. 
Caminha dia e noite, e nós ouvimos os passos 
de seu caminhar incessante ... O Eremita da nona 
lâmina é o homem do coração, o homem solitário 
em marcha. Ele é o homem que realizou em si a 
ant inom ia "saber-querer" ou "contemplação
ação". Porque o coração é a solução". Autor 
Anônimo, Meditações sobre os 22 arcanos maio
res do Tarô, Paul inas, São Paulo , 1989, p. 235. 

30. "Mas, como está escrito, o que os olhos 
não vi ram , os ouvidos não ouviram e o coração 
do homem não percebeu, isso Deus preparou 
para aque les que o amam. A nós, porém, Deus 
o revelou pelo Espírito. Pois o Espírito sonda 
todas as coisas , até mesmo as profundidades de 
Deus. " 1 Cor. 2,9-10. 

31 . "A nau é o mundo". Napoleón Baccino 
PONCE DE LEON, Maluco, Companhia das 
Letras, São Paulo, 1992, p. 159. 

32. "Mas o que é loucura no mundo, Deus o 
escolheu para confundir os sábios; e, o que é 
fraqueza no mundo, Deus o escolheu para con
fundir o que é forte; e, o que no mundo é vil e 
desprezado, o que não é, Deus escolheu para 
reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma 
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criatura se possa vangloriar diante de Deus" Cf. 
1 Cor. 1, 27-29. 

33. Wolfgang BORCHERTS, Sag Nem, Ma
nuscrito, Clara-Spital , outubro - 1947. 

34. ''Mas, nós não nos importaremos, já que 
juntos descobriremos mundos." Napoleón Bacci
no PONCE DE LEON, Maluco, Companhia das 
Letras, São Paulo, 1992, p. 283. 

35. "A ação como disciplina da compaixão, 
requer a disposição em responder às concretas 
necessidades do momento." Donald MCNeil, 
Compassion - A reflection on the Christian fite, 

lmage Books-Doubleday, New York, p. 118. 

36. "O amor é como um mar alvoroçado de 
ventos e ondas, sem porto nem margem. Morre 
o amigo no mar; e no perigo, morrem também 
seus tormentos e nasce sua realização." Rai
mundo LULIO, Livro do Amigo e do Amado, 
Loyola, São Paulo, 1989, p.103. 

37. "O capitalismo criou uma cultura do eu 
sem o nós. O socialismo criou uma cultura do nós 
sem o eu. Agora precisamos da síntese que 
permita a convivência do eu com o nós. Nem 
individualismo nem coletivismo, mas democracia 
social e participativa." Leonardo BOFF, O Cris
tianismo e a nova ordem mundial, in: Jornal O 
Estado de São Paulo, São Paulo, 15.08.1993, 
p.3. 

38. "Ainda que de forma hipotética. pode-se 
sugerir que as redes de movimentos que vêm se 
formando no Brasil apresentam algumas carate
rísticas em comum : busca de articulação de ato
res e movimentos sociais e culturais ; 
transnacionalidade: pluralismo organizacional e 
ideológico; atuação nos campos cultural e políti
co." llse SCHERER-WARREN, Redes de Movi
mentos Sociais, Loyola-Centro João XXIII, São 
Paulo, 1993, p.119. 

39. Blaise PASCAL, Pensées, GF-Flamarion, 
Paris, 1976, p. 173. 

40. Theodor Mihailovic DOSTOIEVSKY, Les 
possédés (Bési), T. li , trad. do russo por Victor 
Derély, Librairie Plon, Paris , 1886, p. 347 

41 . Cf. Hb 11 , 1. 

42. Cf. Carta de princípios do MNDH, IV En
contro Nacional de Direitos Humanos, in: Relató
rio do VII Encontro Nacional dos Direitos 
Humanos, Brasília, 1992, p.51 . 

O padre Fernando Altemeyer Jr. é veterano 
militante do MNDH. Ex-vigário de São Mateus, 
na Zona Leste de São Paulo, faz agora estu
dos de doutorado em Teologia na Universida
de Católica de Louvain, na Bélgica. 
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PROPOSTA INICIAL DOS ESTATUTOS DO MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS 

CAPITULO I 

DENOMINAçao, FINALIDADES, SEDE E DURAÇ~O 

r~l"t: .. :í.o ...... () Movimento Nacional de Direitas Humanas - MNDH - é a 
c-.-:11 t i d ,,\d<,~ 1·· <":p 1·· E·i,;<-,:·n ta t i v,,\ d ,,1 i,; 01,· '.J ,':'tn i ~::.a(;: êJ <-::1,; n ~~o 1.:J ovf:1'· n <71men t ,,\ i i,; 
que l•Jti:\m p<::-1,,1 d<•,'.f<,·:!,;,,\ f? p1'·ome><j:(;ici doi,; Dil"eito!:; Hu.m<:'1noi,; r,o 
B 1·· ,:\ i,; i 1 .. 

ti r· t .. ;? ci .. · .. O M N 1) l ·I t f:-: m e o m o f i n ,,t 1 i d a d f,: s ~ 

a .. Divulgar P incentivar a luta em defesa de>s direitcis 
h um,·,\n O!,;, e ,,1.m i n h ;;\r, d o ,,10 1 ,:\d o d 01,; m,,1 i !,; <,·:mp cib 1·· ec i d o!,; E-' 

m,H· '.J i na 1 i ;,:,,\d oi,; .. 

b .. Ape>i~r e fortalecer as 
clus direitos humanos, 
mo" i nH": n t u .. 

entidades envolvidas na defesa 
promovendo a art iculação do 

c. Representar e defender perante os poderes constiufdos us 
interesses ele seus fil iaclos nas questões relacionadas 
com a ce>nsecução cios seus objetivos .. 

d .. P1··o muve1· .. estude>s, pesquisas, debates P amplas 
.,tt: i vi d,·,tdei,; educacionais visando aperfeiçoar as 
c:onhec: i me11t e>i,; das entidades filiadas na ãrea deis 
dir·eitos humanos .. 

e,. Mant e1·· o ::1JN .... !:11-,:r \' i 1;:o d<:-:· Int c1"c::,;tmb i ci Nac: i ona 1 .. 

f.. P 1·· omov<:~1-· i n t <-?1·· e ~~mb i o p 1-:~nn<71n en t <-:' e: om ,E~ i nst i tu i Cj: fi<,~'.,; 
i n t ~?1·· 11,,\C: i on ai i,; d E,' d i 1·· <": i tos humano'.:; .. 

~-Jn Pl''(-:;!,;t;:t1·- sol id,:\l•'"iEdctdt0: ,:\ 1ut;;\ dos povo~. op1·--imido!,; de todo 
mun d c:i, <:•'.sp ec: i ,,\ 1 m<-:-:n t <:·: d a ,~m1~1,. i e:,,\ La t: i na .. 

Ar·l. 3o .. - O MNDH par·a efeitos legais, tem sede e foro-------------
------ e seu pra~o de duraçJo ê indeterminado .. 

CAPITULO II 

DAS ENTIDADES ASSOCIADAS 



• 

a) Lnt 1cl acles fil iaclas 
b) Entidades colaboradoras. 

Parãgr afc Primeiro - SJo entidades filiadas todas aquelas 
c1ue•:•: t: <:-:r,h,,,m po,,· p1,· i nc i pc\ 1 obj r:·t i vo ,,\ defc•:·:·!,;,,\ e": p,,·omoc;:~·io clc:is 
d i ,. · e-:•: i t: os h u m :,,\ n o '.5 e,~ .:i 1.1 <:,' i n g , .. c:z: i;; '.,; e m n o M N D H c o m :,:1 p ,,. o v ,,1. ç: ~;·i o cl ,:\ '.,; 
Assemblfias Regionais. 

Parãgrafo Segundo - SJo entidades colaboradoras todas 
~9uelas que contribuam ele forma relevante para o Movimento 
Nac i Dnal ele-:,· D i 1··e,,· i tos Hum:,,1.nos, bc:z:m como <:'1s c,·:nt i d:,,tdei,; de 
carãt~r nacional que atuem em ãreas especificas de direitos 
hi.J.lll,:\nO!,;, que•:•:· i n!:Jl'' (·'.·:!,;i;;em n,:l MNDH po1r cl(::· l i bc,::1,·ae;:flO de.li,; 
E11cont 1'·os Int c-,:1······F~c-:~!J i on,,\ i 1;; ou N,·,1c i on"i· is. 

~rt. 5u. - SJo direitos elas entidades fil iaclas e colaboradoras= 

a. Participar das Assembléias Regionais e Nacionais. 

b. P ,·,\1'· t i c i p a1'· como c.l e": 1 e~.-J ,,\d o 1'· e7:~J i on a 1 na!,; hi,;i,;c-::mb 1 é ia'.,; I n t (;:,,· ···· 
1~ e !.~ i i:i n ,:\ i 1,; .. 

c .. Se1·" mE·mb1···0 
da CNDH .. 

das Comissões Executivas Regionais 

d. Representar a MNDH nos casos especfficos designados pela 
CNDH .. 

e:::. Tc-,:1,· acesso aos serviços prestados pelo MNDH. 

f. f.:::-:p1-·e•:•:!,;·;;;a1·· 
as!,;uni:o!,; de·:·: 

livt·emente suas opiniões 
interesse do MNDH. 

Parãgrafo ~nico - o direito de voto extende-se apenas Js 
c,-:nt i d,,\dei,; f i 1 i ,,,ela!,; e ,1s c,::r,t i clacl1:~s col<":lbo1,·ado,,·,,\s c1ue,. tendo 
carãter nacional, atuem em ãreas especificas ele Direitos 
Hum,:\1'1os • 

Art. 60. - SJo deveres das entidades filiadas e colaboradoras: 

,,\,. Dc-::11unc ia,·· tod<':15 as fa1,·mas de-:~ op1···c,~s1,;iio E' da violae;:füo dCJi;; 
d i 1''(:•: i t CJi,; fundam<;:nt ,:\ i i,; da pc-:~!:,.so,:'1 l·,uman,:\ .. 

b. Enfrentar ao lado dos Dprimidos todas as situações ele 
injustiça P desrespeito aos direitos humanos .. 

e. Part icipat· ativamente das atividades clCJ MNDH e cCJoperar 
na consecuqJo de suas final idades. 

d. /e 1 ,·,,, .. pe 1 o c:ump,,· i ment: o dCJi,; E'.,;t at ut: o':,; Soe: ia i ':,; e i ni,;p i l'·a1··· 
su~ ~q~o n8 C~rt:a ele Princfpios do MNDH .. 

,.) 
,·: .. 
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CAPITULO III 

DO S ôRG ~OS DELI BE RA TI VO S 

A1·· t .. 7 o.. .. .. 1:>iiio ô1· · g âoi,; d e-:: d e l i b 0:1·· acj: ;-;io d o MNDH: 

a.. r.11,;1,;c:::mb l 0: i ,,1 N,,\c i or, ,·,\ 1 d e D i 1-· 0: i to!:; H1..1man ci1;; 

b .. r.11,; s <•.: m b 1 E-: i i:\ I n t (-,: ,,. ···· I~ e !J i o n ,,\ 1 d e D i ,,. e i t: o!:; H 1 . .1 me\ r, o 1,; 

e:: .. r'..li,;semb 1 E-: i ,:t 1;; F< (•:•:~:J i on ,·,1 i s d (7: D i ,,. e i t 01,; Hu.mar , os .. 

Par ãgr afo ~n ico - As assembléias NACIONA L. e INT ER- REGIONA L. 
re1..1nir-se-âo a cada 02 (dois) anos ele forma intercalada. As 
Assembléias Regionais deverão ser real izaclas, pela menos. 
1..1ma vez por ano .. 

Art. 80 .. - A Assembléia Nacional, õrgâo mãximo de del ibera~âo do MNDH 
tem~ seg1..1inte competéncia= 

,·,\ ., P1"omove1" a 1··c7:1 . .1n ião de t:oclai;; ,,1·,;;. c,~r,t: idc\cles. voltc:i.d"\i,; p,,\1•·;;·1 ,,,. 
l1..1ta pelos Direitos H1..1manos, e propiciar o interc~mbio 
ele informações e ~xperiéncias. 

b .. Est1..1clar P reflet: ir sobre a real idade da oprimido e a 
sit1..1:,,\c;:Z:iu dos Di1··eitC>s Hum,,,no~; no 131··,':\1,;il, iluminando ,,\ 
caminhada do movimento e indicando-lhe pistas ele açâo .. 

c .. Avdl iar a art iculaçâa do movimento nacional e orientar 
as trabalhos cios órgãos executivos .. 

d .. P1··or11 . .1nci,:\f ·· .. '.,;(~· 1;;.ob1·· (,·: t:od,,1.1,; ,,\S c11 . .1E-:i,;t:õei;; d!'-:: alta 1--elE-:vftnci,,l 
p a, ... a ,:\ 1 u ta p <-~- 1 a·;;; D i 1·· (7: i tos Human O'.,; n <'=1 f~mé1··· i c a 1...,,\ t: i na. 

e": .. r~ 1 > ,,. o v a ,... o s E i,; t ,·,1 i: u t ci s !:1 o c i ,:t i 1;; e a C a,,. t: a d E' P r· i n c f p i o i,; , 
decidir sobre suas altera~ões .. 

(:,, 

f .. Decidir sobre a dissolução do MNDH, e nesse caso, . a 
clest inação do seu património .. 

Art .. 9o .. - A Assembléia Nacional será canst: itufda de d D i ·::; 

(11•" t " 11 

r·epresentantes de cada entidade associada. 

- A Assemblêia Inter-Regional tem a 
Assembléia Nacional. excetuando- se 
itens e e f ela Art .. 80 .. 

mesma competéncia ela 
aquelas cont: idas nos 

- A Assembléia Inter-Regional ~ composta por 01 (1..1m) 
representante de cada Estado mais 02 (dais) representantes 
ele cada Regional, escolhidos nas Assembléias Regionais 
1-·e'.:>pe:-:c:t i vas .. 

Art. 12 - Compete ãs Assembléias Regionais= 



·• 

;·,1 . (ip ,,. of ur1 d a,,. a t r· "' vé,,; d e d eb ;·,1 t <-:-:·i,; F d i i,;c. u. i,;1:; i'i e i,; o 
conhec i mento sabre a situação dos Direitos Humanos a 
nfvel 1··e!J i onal. 

b. Desenvolver lutas comuns no ambito regional , 
for·talecendo a articulação da movimento, e contribuir 
para o crescimento elas entidades menos estruturadas. 

e. D~l iberar sobre as assu ntos de interesse ela Regional e 
pronunciar-se sobre situações da violaçâo cios Direitos 
Humanos na região. 

d. I n d i c ,·,,r r· ep r e1,;0:n t ,,1r1 t E·: d a 1~ 0:!:J i on a 1 n ;,\ Comi 1,;1,;f:io E:-:ec u t i v,,1 
Nacional, podendo subst ituf-lo a 9ual9uer tempo. 

e. Eleger· os membros ela Comissão Executiva Regional F 
orientar suas at iviclades. 

Art. 13 - As Assemblêias Regionais serão constiufdas de 02 
,,. <·,:p , .. c-:-:i,;en t ,·,1n t ,,:-:i,; d e-:-: c ad ,,, c:,:n t i d ,,,.d e a 1,;i,;oc i ,:ida. 

( cio i i;;) 

CAPITULO IV 

DOS ôRG ~OS EXECUTIVO S 

(11··l:. t4 ···· \:;i:io ô1···!:1~:\u1; <·?:-:ecut ivos do MNDH:: 

/'. t::· .1. ,J 

a. ComissJo Nacional de Direitos Humanas - CNDH 

b. Comissões Executivas Regionais 

c. SIN - Serviço de Intercambio Nacional. 

- Compete á Comissão Nacional de Direitos Humanos - CNDH: 

a. Animar a caminhada dos Direitos Humanos, 
incent ivanclo as atividades e lutas elas 

apoi,,,ndo (7: 

(•:-:n t i cl acl c-:-:i,; 
,,tsi;;oc i ,,,das. 

b. Pronunciar-se firmemente contra graves situações de 
viu 1 en c i ,:1, i n j ui,; t: i y: a <-:-: op ,,. e:~1,;i,;!io, em d <,·:ft,:i,;a d"' l i b e1··· d ,·,,d(•:•: 
(•:: d a d <,,'mDc: r· ,,ic ia. 

e: ., E1;,timuI,·,,r a a,,.tic:ula(;:i·~o cl<ái.·::; Rc-:~'..1ion,:1i <;;. 

cl. Se9uir as orientações das assembléias Nac:iDnal e Inter
Re9iona1, fazer cumprir os Estatutos Sociais e a Carta 
d E·: p ,,. i n C: f p i 01,;. 

e .. S 1J p t:: , ... v i i:; i o n ,,u--· 
Int1-,:1'"cti,mb i o 
!•li" i c.w i dacl<,~!,; .. 

as atividades do SIN 
Na e: i c:Hi ,:\ l , (·?·::; t ab t:: 1 ec en d o 

4 
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cl i 1··· (-:-:t , ... i 2:e1,; (-:-~ 
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f" t-id mi n i !,; t 1'º a1-· o p ,:\ t 1'º i mún i o !:loc: i ,:\ l • 1:• 1'º OV(·:-:·1·1 d C) O!,; e :,,tlr '.-J O!,; 
léc:nic:os e administrativos necessários, adquirindo e 
a 1 i c-:-:r, ,,1.r1 d o b c:::·n s <::·: movi m(-:,· r, t <=l.n d o v· (,·:e u1-· !,;oi:=, f i n ,,1.n e: e i 1-· 01,; .. 

!J .. Cc-:-: l e b 1·· ,H· ,H: cw d oi,;, e C:Hl t: 1-· '" t: oi,; e-:-: e.: on v~:-~n i o<:; e om p c-:~i,;sCJa ·::; 
ju1·· fc:lic<i1.s, p1jblicas ou p1-·ivad ,,1.1,;, nac:ion,:1.ii,; ou 
estran9eiras, desde que c:ompalfveis c:om os objel ivos do 
MNDH .. 

h .. Elaborar seu Regimento InlernD .. 

,~1-·t .. :1.6 ···· A Comii,;i,;/iiD N,·,1.cion,·,\I d(-:•: Di1···eitoi,; Humanoi,; ?.~ c:ompoi,;la de-:-: 09 
(11ovc-:-:) memb1··01,; , !,;c:::·nc:lo D:í. (um) 1,.~,:p1-·c-:~i,;c-:~nt,,1.ntE d,·,1. comii,;i,;fio ele 
t 1'· ,:\ b ,.1. 1 h o el o S I N .. 

Parã9rafo ~nic:o - Os membros da Comissão Nacional ele 
Direitos Humanos - CNDH, serão indicados para um mandato de 
o;? (doii;;) ,,,nos, pod(.;:ndo i;;c-::·1·· i,;u.bi,;t itufdc>s "'- <-1'.1a1quc.;:1·· tE'mpo 
p (.li"" d 0: 1 i b c-:·T ,:Ui: 1\o cl o cw ~J f:úJ c1 uc~· D i n cl i c ou .. 

t11·· l ,. t7 .... (is Co1,1 i !,;sõc,-:s E:-:c-,:cut i './cl.S l~e~J i on"\ is tev·/:io, no ,:tmb i to 
exclusivo de sua re91ao. as mesmas competéncias ela Comissão 
Nacional ele Direitos Humanos - CNDH, com exc:e~âD do 
di!:>pD!,;tD no itc-::m e do A1-·t .. t~:i .. 

Parãgrafo ~nico - As Comissões Executivas Regionais sâo 
diretamente subordinadas às Assembléias Regionais 
respectivas, que definirão suas composi~ões, formas de 
f U n C i Cl ll ,:\ lll (-,; 1 l t: D (-,; n O 1,. lil ,:\ !5 I'" f!:: ~:J i lil (·'.·: n t a i S .. 

Avt .. i8 ... Compele aD SIN - Servi~o de Inlerc8mbio Nacional: 

a. Pt·omuver· a mais ampla art icula~âo entre as diversas 
c-:-:r1 t i cl ,,1.d e!,; d e,~ d efc.;;1;;;;1. d Ci!::- D i I'" e,~ i t c.>s H1.1m:;;1n o~,-, mE'd i <:"1.n t: (-:~ a 
t1··oca de c:01··t·(":spDnclC-'!:ncia cDm D objcs:tivo ele df,:nunc:iar· 
situações ele injustiça e divulgar os trabalhos e lutas 
d <,:~ 1,; f,: 11 v o 1 ,.., i d ai,; (·:: m f u n ci= \\ o cl o povo E' d a s u ,:\ 1 i b e 1,. t: a <j: f:x o .. 

b .. I n e:: f'.·: n t i v a 1'· ,:t p ,,1.1' t i c i p .:\ ~: ü o d e no v "\ 1,; <-:-: n t: i d,,\ d..-.:~ s r, o p I' o j e t o 
comum ele defesa dos direitos dos empobrecidos .. 

e:: ,. E s t i m 1..1 1 ,:\ 1'· "'- s m a i !,; v"' I' i ,,\ d ,:\ i,; f o 1,· m "' i;; d (-,; i n t e 1'· e: it m b i o 0: n t 1··· e,-: 

as entidades assDciaclas objet ivandD a melhDr farmaçâD de 
i,;<:-:u i,; q uad ,,. os,. 

d .. ApDiar a real i~açio de estudos e pesquisas de temas ele 
inter·esse da luta pelos Direitos HumanDs .. 

e .. Organizar sistemas de informações a fim de subsidiar o 
movimento de Dir·eitDs Humanos .. 

f .. Edil~r um bol~t im informHt ivo que divulgue as lulas mais 
::;i~:Jll ific<:1.t i'v',:\ !:i (•:•: ,:\S at ivielad..-.:~·;:; do MNDH .. 

9 .. Desempenhar as funções ele Secretaria da Comissüu 
N,·,1.c.:io11:::\l d(-:•: Di1··<-:-:itDi,; Hum,,1.no·::; ···· CNDH .. 



(wt ,. t </ - O SIN - Servi~ □ de 
funcio namento, as 

Intercambio Nacional ut il izarã, para seu 
in stala~ões ----------------------------
9ue co nstituirá uma comissão de trabalho 

par·d apo i o permanente. 

Parãgrafo ~nico - A c:omissâo de tr~balha 
part ic.:ip~r~ da MNDH em conformidade com 
A1,·t. :1.6 .. 

CAPITULO V 

DO PATRIMONIO E DA ORGANIZAÇ~O CONTABIL 

ac i m,:\ 1"efe1,· i d,,\ 
o clispoi::.to no 

A1···t. ;?o ···· O p,,\tl' imOnio do MNDH i;;e1,·f:\ c:on!:,titufclo pelos beni; móv0:i!,; (•.-:· 
imóveis de suu propriedade, pelas contribu i ~ões de 
ent id~des associadas e recursos proven i entes de daa~ões, 
·;;;ubvc-::n<j: i'ie·::; <:~ p1··omo<j: 61-:-:s. 

Art .. 2i ... Nu casa de dissalu~âa do MNDH seu patri mOn i o serã destinado 
.~s c-:-:·1\t i d,·,\dei,; <:1ui:-,: p1,·omov,·,\m a defc":i,;:,,t do·;;; D i 1-·e i toi;; Hum,,\nos no 
i:l1' a!,; i l .. 

Art. 22 - Os ór~âas exec:ut ivos do MNDH manterâo escr itura~âo de sua 
1 ... ec:c-:-:ita e-:•: d~,:!,;pei,;a, l·,ist:01-· iancla sua 01,·i9<-:-:m e-:: ;;\plicacj:\\o, c,·:m 
I ivr·us próprios, obser·vadas as técnicas contábeis 
apl ic:áve:-:-is. 

r~1··t. ?4 

Parãgrafo ~nico - Serâo elaborados balancetes semestrais e, 
anualmenl~. bu l anc:etes gerais, que serão submetidos a exame 
<,~ ,:\ 1-> 1·· e-.-: e.: i ,,1 ~: iüi d oi,; éw ~:J ~~o·;;; c:k 1 i IH,: r· ,:\t i v D i,; • 

CAPITULO VI 

DI SPOSIÇõES GERAIS 

.... (.~i,; e-:•: n t i d ,:\ d i•,: :,; 
subsidiariamente, 

assoc.:iaclas não responderão, ainda 9ue 
pelas obriga~ões contra f das pel o MNDH. 

- Os presentes Estatutos Sociais só poderio ser 
nu todo 01.1 t::m 1:•ar·te, pela r~s!:ii•,:mblf;:ia N,:\cion~\ l , 
d,:\ lll<:\ i cw i a das f..:nt: i i:L\C:lc,:~s aissoc i adas . 

1" ef 01-· m,,\cl ois • 
por clec i ·;;;J~o 

Art. 25 - A dissulu~ão cio MNDH só oc.:arrerã em Asse:-:-mbléia Nacional, 
por decisâu de 2/3 (do i s te r~ os) das entidades associadas .. 



~ ~ignificado político da • 
Conferência de Viena sobre 
Direitos Humanos 

JOSÉ AUGUSTO LINDGREN ALVES• 

Numa de suas reflexões político-filosóficas sobre o mundo moderno 
' Norberto Bobbio, ao examinar a possibilidade de se encontrar o "sentido" da 

História, cm termos hegelianos, identifica na crescente importância atribuída ao 
tema dos direitos humanos o principal sinal de progresso moral da humanidade 
( 1 ). Em meio às vicissitudes da atualidade, marcada pela violência, tanto no âmbito 
interno brasileiro quanto na esfera internaciona~ é, sem dúvida, dificil falar em 
progresso moral ou "sentido positivo da História". Toda\.ia, levando em conta que 
um pouco de utopja é essencial para que a convivência humana possa prosseguir 
sem reverter ao "estado de natureza", não há como negar a importância da 
Confcrêpcia Mundial de Direitos Humanos, realizada cm Viena, de 14 a 25 de 
junho último. 

Tomando-se simplesmente o aspecto mais "prosaico" do evento - o 
elemento numérico - foi ele a maior concentração jamais havida sobre o 
tema. Rcali.Ulda cm diversos níveis e cm diferentes reuniões, muitas vezes 
simultâneas, a Conferência de Viena contou com a participação de delegações 
oficiais de 171 Estados; reuniu 2.000 organizações não-governamentais no 
"Forum de ONGs"; teve 813 ONGs acreditadas como observadoras na 
conferência propriamente dita, de caráter governamental; abrigou encontros 
paralelos de instituições nacionais encarregadas da proteção dos direitos 
humanos nos respectivos países; promoveu palestras de acadêmicos e 
personalidades diversas reconhecidas internacionalmente por sua atuação 
na matéria; congregou os diretores de todas as agências especializadas da 

Rm. Bnu. Pol//. 1111. 36 (2): 1~8-135 (1993). 

• Diplomata. Chefe da Divisão das Nações Unidas do Ministério das Relações 
Exteriores. 
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"família" das N . s Unidas em sessões de trabalho; manteve, a~ longo de 
15 dias, mais de 10.000 indivíduos reunidos em dis::ussões sobre o assunto. 
Não é, portanto, de descartar a relevância da Conferência como fator de 
mobilia~o. r ... 1as não foi só isso. 

Segunda conferência mundial promovida pelas Nações Unidas na 
década de 90, aConfcrênciade Viena foi, para os direitos humanos, o que a Rio-
92 foi para o meio-ambiente. A mobilização terá contribuído substantivamente 
para consolidar e disseminar a importância desses "temas globais", de interesse 
para toda a humanidade. Os marcos ·referenciais para o trabalho nacional e 
internacional sobre ambos, contudo, são os documentos de caráter governamental 
delas emanados: a Agenda 21, adotada pelos Estados representados na 
Conferência do Rio de Janeiro, para o meio-ambiente e o desenvolvimento, e 
a Declaração e Programa de Ação de Viena, para os direitos humanos. 

Para que se possa compreender adequadamente o verdadeiro 
significado da Conferência de Viena, e da Declaração adotada 
consensualmente pelos Estados participantes, é indispensável ter-se em 
mente a evolução da realidade internacional desde o momento de sua 
idealização ao momento de sua conclusão. 

,- ~e i: factível referir determinadas épocas históricas por meio das 
obras i~telcctuais mais significativas do período, é útil lembrar que o ano de 
1989, quando primeiro se lançou na ONU a idéia da convocição de uma 
Conferência f\ 1 u nd ia! de Direitos Hum anos (Resolução 44/156 daAssembléia 
Geral), foi o ano da publicação do artigo de Francis Fukuyama sobre o "Fim 
da História?" na revista trimestral norte-americana The National lnteresl. 
Tendo por pano de fundo a vitória do Ocidente capitalista e liberal na Guerra 
Fria- consolidada emblematicamente naquele ano pela queda do i'-.1uro de 
Berlim - a visão de Fukuyama, que tanto entusiasmou políticos e ideólogos 
do Primeiro Mundo, sintetizava o final hegeliano da dialética da História na 
forma do Estado liberal das sociedades desenvolvidas do Ocidente, cm cuja 
direção todos tenderiam inapelavelmente a orientar-se. O que o mundo 
estava então testemunhando poderia ser, cm suas palavras, " ... não apenas a 
conclusão de um período particular da história do pós-guerra, mas o fim da 
história, isto é, o ponto final da evolução ideológica da humanidade e a 
universalização da democracia liberal do Ocidente como forma final do 
Governo humano"! (2). 

Quando, em 1990, a Assembléia Geral das Nações Unidas 
concretamente convocou, pela Resolução 45/155, de inspiração ocidental, a 
Co~ferência t\1 undial para 1993, o triunfalismo liberalista se apresentava 



•aind~ mais fortalecido, com a derrota da tentativa de golpe co!a Gorbachcv 
é a dissolução do Partido Comunista da URSS. O triunfalismo, contudo, era 
ilusório, para não d~; arrogante, por não levar cm conta outros fatos e 
tendências que já se faziam sentir: o agravamento da situação econômica do 
Terceiro Mundo, as pressões cmigratórias dos países pcrif é ricos, o crescimento 
do fundamentalismo islâmico, o desemprego nas sociedades desenvolvidas, 
a exacerbação do nacionalismo nas ex-Repúblicas iugoslavas e no Leste 
europeu cm geral, o recrudescimento do racismo e da xenofobia na Europa 
Ocidental 

Ao longo de todo o período preparatório da Conferência, a situação 
internacional, longe de corroborar o otimismo de Fukuyama, deteriorou-se 
significativamente. A vitória aliada na G ucrra do Golfo não trouxe estabilidade 
à região; a Iugoslávia esfacelou-se cm conflitos armados; o fim da União 
Soviética aumentou a instabilidade internaciona~ o fundamentalismo 
religioso ganhou novos adeptos; a crise econômica internacional agravou-se; 
o desemprego cresceu e o racismo .xcnof ó bico europeu tornou-se mais 
ameaçador. 

Refletindo as tensões internacionais, as quatro sessões do Comitê 
Preparatório da Conferê: ncia Mundia~ eijl 91 , ': 2 e 93, caracterizaram-se 
muito mais pelos dcsc n ~:: n d imentos do q L.C pelas convergências.Qualquer 
proposta ou sugcsc.ão lil>p .,,li z.ante do Ocidente era e: ncaradacomdesconfiança 
pelos afro-asiáticos e alguns países de outros grupos, como possível 
manifestação do alardea~ :, "direito de ingerênci :.1". Qualquer proposta do 
Terceiro Mundo visando mais à coletividade do que ao indivíduo era vista 
pelo Ocidente como tentativa de rejeição à noção de direitos individuais em 
favor de rcgim~ autoritár ios. A agencla não chegou a ser elaborada pelo 
Comitê Preparatório, sendo necessário, no final de 92, que a Assembléia 
Geral da ONU tomasse a si tal tarefa. O anteprojeto de declaração elaborado 
em Genebra em maio último, após o prazo previsto, em semana extra de 
uabalho, era tão cheio de colchetes e afirmações contraditórias que se 
tornava ininteligível Chegou-se a crer que a Conferência não se realizaria, 
o~ pior, a temer que, caso se realizasse, pudesse representar um retrocesso 
para os direitos humanos. E foi esse o clima com que ela se iniciou. 

Ante esse quadro · ~e múltiplas dificuldadt:s, a indicação feita pela 
comunidade intemacion;;. -t(a que o Brasil presidisse o Comitê de Redação 
da Conferência-e sem q u._ ,;..imais houvesse pleite ;,J o tal função - foi um voto 
de confiança cm nossa diplomacia, mas també:": ·. i, :n desafio. O desafio foi 
vencido, na pessoa do Embaixador Gilberto \'er;,;:1::: Sab6ia, Representante 

., 
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• Permanente Adjunto às Nações Unidas cm Genebra, que conduziu os 

trabalhos. 
A história das negociações para a aprovação de cada parágrafo da 

Declaração Final em Viena é demasiado complexa para ser aqui descrita. 
Basta dw:r, a esse propósito, que no penúltimo dia da Conferência, o Comitê 
de Redação sessionou das 10 horas da manhã às 5:30 da manhã seguinte. O 
que importa é que a Declaração foi aprovada, e representa um avanço 
importante no tratamento internacional dos direitos humanos. 

Com um preâmbulo de 17 parágrafos, uma parte operativaconceit_ual 
de 39 artigos e um programa de ação com 100 parágrafos recomendat6nos, 
a Declaração de Viena é o documento mais abrangente adotado 
consensualmente pela comunidade internacional sobre o tema. E, se levarmos 
em conta que a Declaração Universal de 1948 foi ac:;~~da por votação (48 a 
zero com 8 abstenções), quando a Assembléia Geral da ONU contava com 
apenas 56 membros (a maioria dos Estados at~ais tinha ainda _status de 
colônia) (3), foi a Declaração de Viena que, efetivamente, confenu caráter 
universal aos direitos definidos no primeiro documento. 

. A reafinn(JfÕO da universalidade dos direitos humanos foi, por sinal, uma 
das conquistas mais difíceis da Declaração de Viena. Tendo em conta s_uu 
não-participação na elaboração e aprovação da Declaração de 1948, assim 
como s~us sistemas culturais, religiosos e ideológicos diferentes daqueles do 
Ocidente, muitos países asiáticos e africanos insurgiram-se, n~ pr~sso 
preparatório, contra a própria idéia dos direitos humanos que ~ns~1rou o 
texto de 48. Algumas delegações chegaram a afirmar, na Conferencia, que 
eles correspondiam a uma tentativa de imposição de valores ocidentais sobre 

0 resto do mundo. Sua aceitação de tais direitos seria, pois, sempre 
condicionada à adaptabilidade de cada um aos respectivos sistemas. Em 
vºista de tais posturas foi um tento extraordinário da Conferência de Viena 

• Artº 1° conseguir superar o relativismo cultural ou !eli?io_so ao ~firmar'. no ·, _igo ,, 
da Declaraçlo: "A natureza universal de tais direitos nao admite duvidas. 
Quanto às peculiaridades de cada cultura, são elas tratadas adequadame:1te 
no Artigo 5, onde se declara que as peculiaridades hist6ricas, culturais e 
religiosas devem ser levadas em consideração, mas os Estados têm o dever 
de promover e proteger todos os direitos humanos, independentemente dos 

respectivos sistemas. 
A Declaração de Viena repete, no Artigo Z'_, ~ linguagem d~s d~is 

Pactos Internacionais de direitos humanos sobre o d1re1to à autodeterm,~af:lo: 
"Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 



132" José AUGUSTO Ll!\,;DúREN ALV ES • 

. determinam livremente sua situação política e procuram livremente seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural" (4). Consciente, porém, das 
forças centrifugas liberadas com o fim d .. Guerra Fria, e dos efeitos 
devastadores para a estabilidade internacional provocados por sua exacerbação 
atual, a Declaração ressalva que o direito à autodeterminação e as medidas 
legitimamente adotadas pelos povos sob dominação colonial para alcançá-lo 
não podem ser interpretados como "autorização ou encorajamento a qualquer 
ação destinada a desmembrar ou prejudicar, total ou parcialmente, a 
integridade territorial ou a unidade política de Estados soberanos e 
independentes ... " (5). 

Outra conquista conceituai de grande relevância consiste no 
ruonlucimmlo da kgiJimidaát da preoe11pafão internacional com a promoção ta 
protrfáo dos direitos A11manos, estabelecida no Artigo 4. Confirma-se, dessa 
maneira, o entendimento predominante, mas às vezes ainda questionado, 
de que os direitos humanos extrapolam o domínio reservado dos Estados, 
invalidando o recurso abusivo ao conceito de soberania para encobrir 
violações. Concilia-se, ao mesmo tempo, o propósito de promover os direitos 
humanos do Artigo lº, número 3, da Carta das Nações Unidas, com o 
princípio da não-ingerência, estabelecido no Artigo 'l:', número 7 .... 

De particular importância para os pa i-;c s em desenvolvimento, 
um dos maiores êxitos da Conferência foi, _a obtenção de consenso 
universal para o reconlucimmlo do dirtito ao · drunvolvimtnto como um 
"direito universal, inalienável, e parte intcgranct: dos direitos humanos 
fundamentais" (Artigo 1 O). Embora qualificado como tal desde 1986 pela 
Declaração do Direito ao Desenvolvimento, esse direito não era 
reconhecido pelos Estados Unidos, que votaram contra, e outros países 
ocidentais, que se abstiveram, na votação sobre a Declaração na 
Assembléia Geral (6), tendo até rC:Centen~~nte questionado o conceito. 
Interpreta-se, inclusive, que foi a flexibilização de posições dos Estados 
Unidos e outros países do grupo ocidental sobre esse item, tão vital para 
a maioria dos Estados, que viabilizou os avanços liberais conseguidos em 
outras úeas. Criteriosa ao reconhecer tal direito, a Declaração de Viena 
assinala que "a falta de desenvolvimento não pode ser invocada para 
justificar limitações ·~os {outros) direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente". Propõe, por outro lado, e , . · •: se contexto, medidas 
concretas para a realização do direito ao dcscr., .:.ilvimcnto, através da 
cooperação internacional, entre as quais o alívio da dívida externa e a! t i ta 
pelo fim da pobreza absoluta. 
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Ainda na parte declaratória conceituai, são elementos importantes 
do documento governamental de Viena a atenção dedicada ao racismo e à 
xenofobia, que tanto se têm manifestado na Europa de hoje; as partes 
específicas dedicadas à criança. às minorias, aos indígenas e aos refugiados; 
a condenação veemente às violações maciças de direitos humanos, inclusive 
com menção às práticas hoje vistas de "limpeza étnica" e estupro sistemático 
de mulheres; o reconhecimento da importância do papel das ONGs na luta 
pela observância dos direitos humanos. 

Seria inviável abordar nesta exposição todos os aspectos conceituais 
e programáticos importantes da Declara~o de Viena.A É ?ecessário, contud_o, 
observar que o estabelecimento da ,n/erdtptn~enc,a tnt~e democracia, 
desenvolvimtnlo to resptito aos direitos humanos, definido no Artigo 8, é o dado 
novo essencial que jnspira e orienta todo o documento. 

A terceira parte da Declaração corresponde ao Program~ de ~ção _de 
Viena. Tem ele sido interpretado pela imprensa e por orgamzaçoes nao
govcrnamentais como demasiado, cauteloso e pouco definido. Cauteloso :le 
o ~ do contrário seria impossível obter-se consenso para sua aprovaçao. 
Qu;nto à "indefinição", talvez seja o rótulo atribuído ao fato de a Conferência 
não haver criado as inovações desejadas,.limitando-se a recomendá-las .. Essa 
interpretação parece advir seja do desconhe~imento do texto~ s:Jª ~o 
desconhecimento do sistema ,das Nações Unidas. Uma conferencia nao 
sendo parte dos órgãos principais da ONU, ~stabele~idos no Artigo 7 da 
Carta de São Francisco, não tem poder para cnar, mas sim para recomendar. 
A decisão final incumbirá sempre à Assembléia Geral ou aos Estados que a 
compõem. E as recomendações foram muito substantivas, incluindo quase 
todas aquelas postuladas pelas ONGs mais atuantes. 

Com exatos 100 parágrafos, o Programa de Ação engloba, entre as 

recomendações mais significativas: 
~ a coordenação entre todas as agências e órgãos da ONU cm apoio 

aos direitos humanos; 
• a alocação de maiores recursos financeiros e administrativos ao 

Centro para os Direitos Humanos; 
• a consideração prioritária pela Assembléia Geral da questão do 

estabelecimento de um Alto-Comissário para os Direitos Humanos com 
vistaS à proteção de todos os direitos; · 

• 0 reforço à assistência técnica internacional para os direitos humanos; 

• 0 reforço ao sistema de monitoramento internacional de todos os 

_ direitos; 
• 0 estabelecimento de um programa abrangente, nas Nações 



,. Jc.,t ,\ Lº GGSTO LINDGREN ALVES • :uni'd~, para auxiliar os Estados, a seu pedido, na implementação de 
projetos nacionais com impacto direto na observância dos direitos humanos 
~ ::. manutenção do Estado de Direito (Artigos 69 e 70). 

De iniciativa brasikira, esta última recomendação, se aprovada pela 
Assembléia Geral e provida dos fundos neccsdrios, proporcionaria à ONU um 
novo tipo de atuação, mais construtiva, de car,ter preventivo, em apoio aos 
direitos humanos, até agora limitada essencialmente a denúncias de violações 
e criticas aos governos respectivos. Uma nova abordagem, positiva, faz-se cada 
dia mais necessária, particularmente para países democráticos, cujos governos 
se vêem diante de dificuldades complexas para fazer valer os direitos em suas 
jurisdições. 

Em vista do exposto é possível dizer, sem sombra de dúvida, que a 
Declaração de Viena, se não corresponde aos anseios de todos, representa 
um grande avanço para o tema de que trata. 

Se levarmos em conta a instabilidade e as tensões do mundo atual, 
caracterizado - no uiz.er do perito norueguês na Subcomissão de Prevenção 
da Discriminação e Proteção às Minorias, Asbjorn Eide - pelo "tribalismo 
pós-moderno", é claramente perceptível a importância de se poder contar 
com documento consensual, ahrangcnte e agora indubitavelmente univer
sal sobre assunto tão fu~ _damcntal para todos os homens e mulheres. 

No momento cm que se :niciava a Conferência de Viena, começou 
a cir~ul.u nos Estados Unidos o número correspondente ao verão de 93 da 
revista Foreig11 Affairs. Nele: se encontrava expressivo artigo de Samuel 
Huntington intitulado "The C lash of Civilizations?". Com repercussão 
imediata em todo o mundo, inclusive no Brasil, o artigo de Huntingto~ 
longe do triunfalismo de Fukuyama, prevê para o futuro a substituição da 
competição ideológica da Guerra Fria pelo conflito, não necessariamente 
bélico, entre "as grandes civilizações: ocidental, confuciana, japonesa, 
islâmica., hindu, ortodoxa, eslava, latino-americana e possivelmente uma 
civilização africana" (sic) (7). À luz das discórdias verificadas no seio do 
Comitê Prc:parat6rio da Conferência Mundial dos Direitos Humanos, no 
período 1991-93, a previsão de Samuel Huntington não parece absurda. 
Caso o consenso finalmente obtido na Declaração de Viena ajude a atenuar 
tal conflito, recolocando o homem e a mulher como verdadeiros sujeitos do 
Direito e da História, a Conferência ter, sido de extrema valia. 

1 
1 
t . 
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Norberto 808810, A m, dos direitos, Rio de Janeiro: C,mpus, 1992, p. 49-64. 
Francis FUKUYAMA. "The end of History?", Tlit Natíonal lnterest, Summer 

1989, p.4. 
A Dcclaraçlo Universal dos Direitos Humanos foi proclamada ~la Assembl~ia 
Geral das Nações Unidas em 10/12/48,em votação na qual se abstiverama África 
do Sul, Arábia Saudita, Bielorrússia, lugosl~via, Polônia, Tchecoslováqia, Ucrânia 
e União Sovi6tica. 
O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos têm a mesma ~edação no Artigo 1. 

A ressalva 6 importante também para o Brasil em vista das discussões sobre a 
autodeterminação das populações indígenas. 
A Declaração do Direito ao Desenvolvimento foi adotada pela Assembléia Geral 
em 04/12/86 por 146 votos a favor, 1 contra (EUA) e 8 abstenções (Dinama_rca, 
Finlândia, República Federal da Alemanha, Islândia, Israel, Japão, Suécia e 

Reino Unido). 
Samuel P. HUNTINGTON, "The Clash of Civiliz.ations?", Fordgn Affairs, 

5ummer 1993, p. ZZ-49. 
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RFSLIMCl flCl PRCl .. JFTO BANCO flf flADOS 

. .l!JST t F t CAT t VA 

1-Ja rcd? ela proposta do projete> 1=·stá a co·ns.,t.,,tac;·f{o 
da viol~pr.:ia ,:orno •J.m dado · dà \"ealidadr:? cuja tn;1.ns-Fm·1Ti;1,,:ão '·':: 
ele cruci~l importância para a construçlo da dPmocracia F a 
plenitude da cidadania. Assim, color.:a~se a necessidad~ d~ 
capacitar o Mov:imento ele flirPitos Humanos · para 
enfrentamento r.:nmpetente da vialincia, reali~ando-se assim 
proposta ele seu eixo de ação. 

08.JF.TtVOS 

ll lTI 

a 

Aprofundar a comprePnsão do MflH sohre a violincia 
criminalizada, ·tendo como ponto privilegiado o 
conhecimento das suas vítimas e acusados. 

tnfluenr.:iar na elabora~lo e implementa~lo de políticas 
pilhl:icas nas ~r~as de Justiça e Segurança, bem como de um 
~i~tema confiivel de estatísticas oficiais sobre a 
v:i ol ênc i a/iT i mi na li c1""de,. 

08.JF.TtVO F.SP~CiFICfJ 

Anal:i?ar a forma como a mídia ahorda o prohlFma da 
violinr.:ia. 

HIF'óTFSF. 

Cl Fstado, por sua ação ou omissão, i o principal ator na 
manuten~io da violincia criminali~ada, no campo ~ na 
d clacle. 

iii~I li !I', ::: ;j~~ ; :l : ~im~nilliil'ií Wl ; . ~' iil'iíftw:lWl'%%Nll\i'@-Tufilfü1U~"9.,.~ 
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MOVIIU~IO ~4(IO~ll 01 OIRIIIOI Hll~llO' 

CtlNCFJT(.l flF VJtll i:NCJA CRJHHlAI.I7ADA 

tnfere-se que seria aquela viol@ncia definida juridicamente 
cama crjme, pasto que nPm todo crime constitui prdpriamente 
viol@ncia (ex: peculato) e nem toda violincia i crime (ex: 
falta dP candjç5Ps d• vjda). 

Na expPrifncia inicial (grupo i, compos ta de 7 
estadas do regional Nordeste), o . objeto da pesquisa consi s tiu 
em crimes contra a ppssoa (homicídios sobretudo) no io. 
momento, e crimes contra patrim8nio (furto, roubo, sequestro 
P corrupçio) no Po. 

FíJNTF. DF. ,OADíJS 

Se-• optou pcir jornais cljárjos ele grande-• circulê\d\o (Q,s majs 
importantes do estado) pois slo de difícil acesso os dados 
cio JML e flelegacjas (quE-' lidam com roubos e:-· ho1rdc:íclios) . A 
coleta dos dados se dari em 3 etapas: 

ja. •tapa - Jornais já mencionados 

' ?.a. etapa - tiados dos CDHS (Centrci's ,h,· 
Humanos) 

3a. et,pa - dados do Poder P~blico 

MFTODOLtlGJA 

O dado dev• potenciali2ar a açio, mudando as estrutura s 
internas do COH . Estes ganham visibilidade junto a opiniio 
ptlhlica quando trabalham dados ele repercussio na mídia . 

Descentra 1 i 'i!ar,::í,l, partir. ipa,; ~cl, ,:,l 1 eg ia 1 id :c."'\de, d is.-: •.ts •::; ;{o 
permanente, articularia jnterna e externa. 

Coleta de dados a serem estudados e analisados. 

flJFIClll flAflFS PRÁTICAS 

• =m1 1;M : :: ~™: : :! m>~~1Mt~'ârnmmuw,ií&a~~¾l..~m.1&--a.%~t1'W 
SCS - Ed. Oscar Niemeyer- Quadra 02 - Bloco "D" -109 andar- Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

, CEP: 70.316-900- Brasília-DF 
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r.cmtrapartjcla . clC'ls CflHS (tE:'lE-•fcinf', assinatu1· a d<:,• jo1 .. nc:d.s, 
P.t e . > 

flefjc-j@nc-ias E-•strutunds internas dcfs CflHS (c;.•spaç:o fisfrn, 
funcitJnáritJ). 

~onvenc-jmpntC'I da jmpC'lrtincia da contrapartida. 

FlabC'lrar relatdrjos cC'lm sjs~emati7aç:io dos dados. 

QIJF.STÕF.8 QIJE: PROPOMOS A RF::FLE:XÃO 

Se queremos compreender a questão da violincia o io. passo 
a sP.r dadtJ ~ uma ctJleta de dados?~ por aí que ca~~ça o 
nC'ISSC'I enfrentamento da vjC'llfncia ?. 

O prtJjP.tp P.•t~ bem situado no pontó de vista conceitual ? A 
metC'ldolC'lgja adC'ltada e a fonte de dados são convenientes? 

O• tJutrtJ• acP.rvtJs P.Xistentes sobre a questitJ da violência 
pC'ldem se1· aprovei t aclC'ls/consi deradC'ls de algum-a fcirma ? 

Os COHS quP.rP.m o prtJjeto banco de DadtJs ?. 

F'or f f'm 1· essa 1 t amos a n ec €:'SS i dacl €:' quE:' ap r o t'un cl amcii.:; 
a di s cuss~lo s,.lbre e ste prc:iJeto, para lhe dar uma ftJrma final 
bem acabada. Na medjcla em que .isto ocorra teremos em mins um a 
produ~io da maior valia para o MNDH e para á stJciedade . 

<lilJ1 
Alex Ferreira Magalhães 
P/ConsP.lho Estadual 

. .. j 1 'li ili Hll!ltfft ; ii'ffilf ~~ :: 1 ,lliiii.H~ :;; W~~~---'l@.'¾''fül1%1&%'l@MfüH\\'htt1'l.'10 
ses·-Ed. Oscar Niemeyer- Quadra 02 • Bloco "D" -102 andar- Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 • Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.316-900 • Brasma-DF 
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I - INTRODUÇPíO 

Este relatório é o resu 1 ta do de uu, ano de atividades da Campanha 
contra a Impunidade, iniciativa do Movimento Nacional de Direitos 
Humanos CMNDH) cujo lançamento ocorreu em 19 de agosto de 1993. 
Néste ano de atividades, muitas Entidades da Sociedade Civil Orga
nizada somaram esforços no sentido de atacar este mal •. a IMPUNIDA
DE, que é uma das principais causas da violinci~ que ~ssola O Pais. 
A Campanha fundamenta-se em tris açôes principais: · · 

1- Comissâo Processante - Estuda os inquéritos e pro~essos de al
guns dos crimes de maior repercussâo no Estado, com características 
de crime de mando, e que continuam insolúveis ou sem puniçâo. 
Neste relatório, estamo~ apresentando uma análise de cinco (5) ea
sos: 

Paulo Dami~o Trist~o Purinha, ocorrido em Linhares; 
Maria Nilce Magalhâes, em Vitória; 
Verino Sossai, em Montanha; 
Valdicio Barbosa dos Santos, o Léo, em Pedro Canário, e 
José Maria Feu Rosa, em !tabela i BA. 

Est~o previstos vinte casos para serem analisados, entre eles o 
assassinato do Padre Gabriel Maire, o ambientalista Paulo Vinha e o 
sindicalista Francisco Ramos. 

1 
2- Programa Banco d e Dados (PBD) - a partir de janeiro de 1994, o 
MNDH está catalogando, através dos jornais de maior circulaç~o, os 
dados sobre a violincia, em todos os Estados. No Espirita Santo os 
jornais pesquisados s~o: A Tribuna e A Gazeta. Este Banco de Dados 
nos permite analisar o perfil da violincia nos Estados e fazeres
tudos comparativos. 

3- Divulgaçâo da Campa nha - Esta aç~o busca tornar públicas as aná
lises, estudos e passiveis conclusôes da Comiss~o Processante e do 
Banco de Dados. ~--
Visa buscar o apoio da Socieda~e Civil e de suas Entidades Organi
zada~ bem como pressionar as Autoridades Públicas objetivando o fim 
da I Mn;UN IDADE. 

'·· 
II OB,JETlVOS 

1- Divulgaçào do primeiro relatório da Comissào Processante 

2- Divulgaçâo da análise comparativa dos dados catalogados nos tris 
primeiros meses de 1994, em alguns Estados. 

( 

3- Demonstraç~o do perfil da viol~ncia~ com base nos dados relati
vos ao Espirita Santo. 

4- A mobilizaçào par manter a Comissào de Processos Administrativos 
Especiais CPAE. 

III - PRIMEIRO DOSSIE DA COMISSRO PROCESSANTE (EM ANEXO) 

1 

.! 
1 

1 
1 

·1 
1 

) 
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IV - ANALISE COMPARATIVA DOS DADOS SOBRE A VIOLENCIA 

' . . 

d Banco de Dados catalogou dados sobre homicídios nos Estados~ 
t~ndo cerno fonte os jornais de maior circulaç~o. 
Estamos apresentando os dados iniciais dos tris primeiros meses de 
1994: 

----------·-----------------------------------------------------
ESTADOS F'OF'ULAÇ~O 

----------:-----------
R S 9.249.199 

-----------:-----------
F'E 7 .187. 3:',5 

TOTAL DE HOMICIDI □S: RELAÇA□ N□MERO DE 
JAN + FEV + MAR/94 !HOMICIDIDS/POPULAÇ~O 

--------------------·--------------------· ' 1 

86 1/107.~AB HAB 1 

' 1 --------------------'--------------------' ' 303 1/23.720 HAB 
-----------:----------- -------------------- --------------------· . 1 

GO 4.098.513 1~51 1/31.286 HAB 
-----------'----------- --------------------' ' 1 

3.229.163 129 1/25.032 HAB 
-------- - - - ·----------------·--------------------------------------- ' 1 

ES 2.649.747: 264 1/10.036 HAB 
-----------------------------------------------------------------· 1 

AM 2.16:':,.862: 64 1/33.841 HAB 
------------------------------------------------------------------' . ' 

MG 1 ~ •. 941. 939: 171 1/93.227 HAB 
-----------------------------------------------------------------: 

AC 428.006! 1/17.1120 HAB 
-----------------------------------------------------------------' 1 

·A comparaç~o destes dados iniciais mostram que dentre os oito Esta
dos colocados~ o Espírito Santo é o que apresenta o mais alto indi
ce de homicídios~ um indicador mais do que suficiente para caracte
rizar a viol~ncia. O quadro mostra que o Espirita Santo é dez vezes 
mai s violento que o Rio Grande do Sul. nove vezes mais violento que 
Minas Gerais e t~is vezes mais violenio que Goiás. 1 

ESTADO ,J TOTAL DE HOMICIDIOS : POPULAÇA □ : RELAÇA□ N□MERO DE : 
1 ABRIL/MAIO/JUNH0/94 HOMIC.íPOPULAÇAO 

------------------------------------------------------------------: 
E S 211 2. 64-9. 7 4 7: 1 / 12. :',58 HAB 

-----------------------------------------------------------------: 
R J 395 12.807.424: 1/32.424 HAB 

O quadro mostra que no periodo de abril a junho/94, no Espirita 
Santo houve um homicídio po1- cada 12. 558 habitantes enquanto no Rj/o 
de Janeiro, . houve um homicídio por cada 32.424 habitantes. Isto 
permite dizer que o número de homicídios no Esp.Santo foi propor
cionalmente tris vezes maior. 

Há uma tend~ncia crescente do número de homicídios nos últimos 
anos. V~ja o quadro: 

• · 1 

• 
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ANO : NUM. DE OCORRENCIAS 
'---------------------------------' 1 1 

F/91 

'---------------------------------· 1 , 1 

·--- ·-----------------------------' 1 1 

1993 930 1 
1 

:---------------------------------: 
199•l 4-7~, 

:JAN A JUN : , __________ , ______________________ , 
1 1 t 

Estes dados alarmantes ~ue colocam o Espirita Santo como o Estado 
mais violento do Pais ainda podem ser colocados sob suspeita se 
comparados com informaç~o da Policia Civil~ datada de 16 de novem
bro de 1993~ sobre o número de laudos cadavéricos expedidos pelo 
Instituto Médico Legal. 
Veja o qua,jr-o: 

---L-----------------------•------------------------------1 , 1 

ANO : NüM.OCORRENCIAS : NüM. LAUDOS: NüMERD DE 
: CADAV~RIC□S: HOMICIDIDS , _______ , _________________ , ____________ , _________________ , 

1 1 1 1 1 

: 1991 621 2 . O•l2 1 • 20::; , _______ , _________________ , ____________ , _________________ , 
1 t 1 1 1 

: 1992 6 2 2 1. 837 . 1.2:::,1, 
: Fonte: · F"M Fonte: IML : Fonte: P.C./DML : , _______ , _________________ , ____________ , _________________ , 

1 1 1 1 1 

Estes dados foram fornecida s por fontes oficiais e é estranho~ por 
exemplo 1 que em 1991~ tendo sido emitidos 2.042 laudos cadavéricos~ 
foram registrados apenas 621 ocorr~ncias. Isto poderia ser apenas 
um jogo de números 1 mas o que está em quest~o sâo vida~ humanas. 
Fontes da própria Policia Civil se contradizem quando fornecem in
formaç~es . Em oficio datado d e 16 de novembro de 1993~ a Policia 
Civil inform~~gue o número de laudos cadavéricos expedidos em 1991 
foi de 2.042 (dois mil e quarenta e dois) e em 1992, foi 1.837 (mil 
oitocentos trinta e sete). Em outro oficio datado de 24 de maio de 

· 199•1- ~ d i.n forma ção é de que i'orê1111 e ·:-: pecl idos 1. 864 em 1991 e 1. 834· 
em 1992. Como é possível a mesma fonte fornecef números tâo discre
pê.u1te~.; ? 

V - DEMONSTRAÇAO DO PERFIL DOS HOMICIDIOS NO ESPIRITO SANTO 

V.1 - DO LUGAR DOS HDMICIDIOS 
A Grande Vitória é o centro da viol~ncia. Dos 264 homicídios 

r~gistrados de janeiro a março/94~ 213 ocorreram na Grande Vitória~ 
correspondendo a 80~68% 

J 



--------------------------------------------
Municipio Occrrin~ias : Vitimas : 

:-------------!--------------~-:----~-------: 
: CARIACICA 63 = 25~10'l. 
:-------------:---------------

VITóRIA 49 = 19~52'l. 
:-------------:---------------

SERRA 47 = 18~73% 
:-------------:---------------

VILA VELHA : 45 = 17~93% 
:-------------:---------------

VIANA 

69 
------------' 1 

------------' 
50 

1 

1 
1 

------------· 1 

47 
------------' 1 

(19 . _____________ , _______________ , ____________ , 
1 1 1 t 

Em Cariacica aconteceram 63 homicid1os~ correspondendo a 25% do to
tal~ sehdo o Município mais violento do Estado. 

V.2 - ARMAS USADAS NOS HOMICIDIOS 
Dos 264 homicídios~ 145 foram cometidos com armas de fogo. 

Veja o quad,~o: 

TIPO DE ARMA OCORRENCIAS , _________________ , _________________ , 
1 1 1 

: Arma de fogo 185 

'-----------------------------------' 1 1 

Faca , _________________ , _________________ , 
1 1 1 

: Arma branca (i'-7 

'-----------------'-----------------' 1 1 1 

In~t.astixiante : 04 
: ------------------w . : -·-·--------------- ! 

Foice ()2 

' -----------------'-----------------' 1 1 1 

, 1 
,1. , Machado <)2 

, . _________________ 1 ----------------- 1 
1 1 1 

V. 3 - CARACTERISTICAS DAS VITIMAS : 

IDADE 

18 A 49 ANOS 

ACIMA DE 50 

l\iAO CONSTi'~1 

' , 

VITIMAS F'ERCENTUP1L 

21 

185 70 ~ 83i~ 

2() 7 ~ 58'1/. 

.::.,6 

COR 

BRAr~CA 

PARDO 

(>2 I 

01 
·--------------------

MORENA 09 
------------------- ~ 

NEGRA 06 

Ní'..!íO CONSTA 246 
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SEXO F'ERCEIHUAL 

MASCULINO 235 89 ~ 02i: 
--~----------------.. --------------·--
FEM I N I l~O 27 10 ~ 23i: 

()2 

Podemos constatar que a maioria das vitimas está entre a populaç~o 
ativa: 70% estâo entre 18 e 49 anos. 
~ preocupante~ também~ termos 21 homicidios de menores em trfs me
ses. Um homicidio~ cuja vitima está entre O e 17 anos~ é praticado 
a cada dois dias e meio. 

V.4 - PARTICIPAÇAO DE POLICIAIS 
Um dos fatos mais preocupantes nos dados colhidos é o alto 

índice de participaç~o de policiais nos homicídios. Veja o quadro: 

Participaç~o de polí4 Fonte: 
ciais nos homicídios! 

A Gazeta/A Tribuna~ Fontes Oficiais 

Jc:rn a Mêir/94 :\ 06 '"J"':; ~--' 

De acordo com fontes Oficiais~ nos tr~s primeiros meses de 94~ por 
23 vezes~ policiais estiveram envolvidos em homicídios. Isto nos 
permite dizer que · a cada quatro dias~ um homicídio ocorre com -~ 
participaçâo de policiais. 

Outro fator preocupante é a contradiçâo entre os dados colhidos nos 
jornais A Gazeta e A Tribuna e as fontes oficiais~ quando se refere 
à participaç~p de policiais. Isto nos leva a dois questionamentcis: 
Ou a policia omite informaçôes para a Imprensa ou a Imprensa ~ mite 
informaçbes para a sociedade. Qualquer das duas explicaç6es é com
prometE?dot-€:-1. 

V.~. - HDMICIDIOS COM PARTICIPAÇAO DE GRUPOS 
Consideramos homicídios praticados por . grupos aqueles que ti

veram participaç~o de 02 ou mais elementos; Veja o quadro: 
I 

homicídi~s praticados\ Fonte:A Gazeta/A Tribuna[Fontes Oficiai~ 
por grupos 

jan a mar/94 
1 

40 51 
- -L-------------------4------------------------- ---------------

~ 
Novamente "há contradiç~o entre as informaçbes. Segundo 
Oficiais~ dos 264 homicídios cometidos de jan. a mar/94 
a participaç~o d e grupos. Isto representa 1/5 ou 20% ,do 
homicídios. 

◄• 

5 

as fontes 
51 tiveram 
total dos 



O crime praticado por grupo~ é~ por sua maioria~ planejado. 

V.6 - HOMIClDIOS COM AUTORIA DESCONHECIDA 
Na maioria dos homicídios os criminosos · n~o s~o . identifica

dos. Veja o quadro : 
' 

H~micidios com _autoria 1 Fonte: A Ga::;:~]-;:~;::-~;::::::---
desconhec1da A Tribuna 

j an a mar· /94- · 180 161 _ 

-------------------- - . -----------------
,, 

A maioria dos homicidioi praticados por grupos aparecem~ 
mente nas fontes oficiais~ como nào identificados. 

principc:d-

VI - COMISSAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESPECIAIS - CPAE 

A CPAE foi constituida por ato do Poder Executivo para inves
tigar o EXTERMINID DE MENORES~ composta por policiais civis~ mili
tares e representantes do Ministério Público~ a ação · da Comissão 
apontou 15 policiais militares como suspeitos da execução do Menor 
Jean Alves da Cunha. Através da investigaç~o de outros crimes~ 
constatou o envolvimento de diversos integrantes d e uma instituição 
paramilitar denominada Scud~rie Detetive Le Coq. Em funç~o destas 
evid-~ncias~ i3. Comissào passou a invE:stigcH· a Scuderie~ sua relação • 
cem crimes~ tráfico de drogas~ contr~venção e roubo de veiculas. A 
partir destas investigaçôes~ o governo do Estado~ através o Secre-
tário de Segurança Pública~ começou a desestabilizar a Comiss~o. 
Inicialmente tirou os recursos materiais como sala, telefone e vei
c.ulos. E os recursos humanos~ corno policiais civis 1 militares e es
crivâs. Em seguida transferiu o Delegado da Policia Civil Francisco 
B~'.:\denes 1 pat- c:1 Sào 'Gabr ie 1 di:1 Pa 1 ha ~ retirando-o da Comissão. O De.....,__ 
legacia Badenes f9i . ameaÇé.'\do de mo1-te e sofreu todo tipo de perse-
ç_1ui ç~~o. 

A açao das Entidades envolvidas na Campanha contra a Impunida
de, foi no sentido de garantir o funcionamento da Comissâo~ um~ vez 
que ela vinh~~cumprindo sua funçâo de investigar. · 1 

A Liminar , concedida através de uma Açâo Popular~ impetrada por 
men,bros das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos~ obrigou o Po
der Executivo cancelar a transfer~ncia do Delegado Badenes e re
constituir a Comissâo com todos os recursos que inicialmente dispu
nha. 

O n~o cumprimento dessa decis~o judicial fez com que o Movi
mento Nacional de Direitos Humanos 1 articulado com Entidades da So
ciedade Civil e com Membros da Comissào levasse a situaçào do Espi? 
rito Santo aG conhecimento das Autoridades Federais~ em funç~o dis
to~ o Ministério da Justiça determinou que a Policia Federal pas
sasse a investigar as atividades da Scuderie Le Coq, principal~ente 
por ciusa da l1gaçâo de seus men,bros com os crimes organizados pre
limina~ mente pela Comissâo Processante. 

Em 17 de agosto, Ato Governador Albuino extinguiu a Comiss~o 
de Processos Administrativos Especiais. 

A decis~o JL~ic1al que determinou a recanstituiçào da Comiss~o 
se baseou na moralidade pública. N~o há~ portanto~ embasamento le
gal para tal ato administrativo e do ponto de vista politico~ este 

• 
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ato coloca o Governador numa_ incomoda posiçào de suspeito de estar 
comprometido com a impunidade e com a falta de açào dos órg~os de 
segurança. 

A bUSCê:I da moralidade exige 
vestigaçào imparcial da Scuderie 
como a retomada das investigaçôes 

a manutençà □ - da Comissào e a in
Le Coq pela ~alicia Federal, bem 
dos crimes dados como insolúveis. 

VII - CONCLw:;r.m 

"' Este primeiro ano de atividade da Campanha Contra a Impunida-
de e trâs meses de pesquisa do Banco de Dados que o Espirita Santo 
possui niveis de violfn~ia sem paralelo no Pais. O fato destes ni
veis se apresentarem de forma crescente associado à constataç~o ~e 
que o Espirita Santo é o Estado mais violento do Pais. pois ~era 
uma situaçào que deve tirar o sono dos cidadàos e deve~ia ~aze~ o 
Governo colocar a quest~o da Impunidade e da Viol~ncia como priori
dade das Políticas Póblicas. 

Ao contrário de ser colocado como prioridade, o que constata
mos~ através da análise preliminar da Comissâo Processante~ é uma 
equivoca e comprometedora conduçào dos inquéritos e processos, com 
sucessivas substituiçôes de delegados, detern1inaçDes n~o cumpridas, 
entre outras. Também a fal~a de controle interno das ag~ncias do 
sistema é evidente, produzindo dados incompatíveis, como no caso do 
número de homicídios versus número de laudos cadavéricos expedidos 
pelo IML. 

. Outro fato constatado e preocupante se refere a distorç~o das 
informaçôes que chegam ao público quando dizem respeito a crimes ou 
ações rros:; quais policiais civis e militares estejam envolvidos. 

· Merece destaque tr~s constataçôes: 
1 A recorr~ncia da situaçào em que pessoas envolvidas com cri

mes pertencem aos quadros da S cuderie Le Coq, 
L - Há sensíveis -obstáculos ao procedimento e conclus~o positiva 

das investigaçôes , quando vers am sobre situaç6es em que os envolvi
dos são n1E·mb1~o s eia S_cuder· ie Le Coq, 

~ - Há uma estreita vinculaç~o da Scuderie Le Coq e o Aparelho de 
Segurança e Justiça~ configurado pela filiaçào à esta Entidade de 
Delegados, Pot~ciais Militares e Civis~ escrivães, Juízes~ Promoto
res e Oficiais ~a PM. 

O alinhamento destas constataçbes nos leva a colocar sob sus
Pl"' içâ:o e\_ impc:ir· cié.dic:l c1d1:? do Aparelho Estatéd en1 investigé.~r e punir 
os culpados por crin1es e a exigir das Autoridades Fede~ais investi
gaçbes para determinar a verdadeira dimensào do comprometimento en
tre o Aparelho Estatal e a Scuderie Le Coq. 

Podemos afirmar que a açào da Comissào de Processos Adminis
trativos Especiais foi funda~ental para trazer à luz da sociedade 6 
papel desempenhado pela Scuderie Le Çoq~ fato, por certo, motivador 
de deliberada insistincia do Poder Executivo em desestrutura-la, 
enfrentando e desrespeitando decisào do Poder Judiciário. 

A conjunçâo de todos estes fatores comprova a ineficiincia do 
Sistema de Justiça e Segurança Pública de exercer o controle dos 
níveis de violfncia em nosso Estado. 

' . 
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I - INTRODUÇAO 

CAMPANHA CONTRA A IMPUNIDADE 

Est.e traba 1 ho t:? mais um passo das entidades da· sociedade 
organizada, na iniciativa do Movimento Nacional de Direitos 
nos. que deflagrou nos Espirito Santo. a CAMPANHA CONTRA A . ' . . ~ 

NIDADE Ê A VIOLENCIA. 

N~o foi por acaso que o Espirita Santo foi escolhido. 

civil 
Huma
IMPU-

De acordo com estatisticas e dados preliminares que estamos cata- , 
logando, o Espirita Santo é hoje, proporcionalmente à sua popula- ' , 
~~o. o Estado mais violênto do pais. A existência de consórcios 
~ri~inosos, grupos de exterminios de crianças e adolescentes e 
pistoleiros infiltrados nos quadros das policias civil e militar 
s~o fatos públicos para a sociedade capixaba. 

Diante de tal realidade, foi constituida uma COMISSAD PROCESSAN
TE, encarregada de analisa e fazer um estudo comparativo entre os 
vários crimes encomendados que aconteceram nos últimos anos, e 
que tiveram repercus~o internacional, como o do Ambientalista 
Paulo Vinha e do Padre Francês Gabriel Maire. 

Neste relatbrio preliminar, estamos apresentando o resultado da 
anàlise de cinco inquéritos, que apuram os assassinatos de: 
01 PAULO DAMIAO TRISTA□, O PURINHA, _ocorrido em Linhares. 
02 MARIA NILCE MAGALHAES, em Vitória. 
03 VERIND SOSSAI, em Montanha. 
04 VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS, O LEO, em Pedro Canário-ES. 
05· - JOSE MARIA FEU ROSA, em Itabela-BA~ 

Este trabalho n~o se esgota com este DOSSIE. Outros Inquéritos 
ser~o anàlisados e ~~o cessará o nosso esforço em importunar as 
autoridades p~bli~as responsàveis por apurar e punir os culpados. 

II - OBJETIVO: 
1 

Este Dossit> visa estabelec_er, com base em estudos, uma relac;:~o -
entre cinco crimes ocorridos no Espirita Santo nos ~ltimos anos, 
bem como tornar püblico a estrutura e as organizai;aes que fazem 
com que estes crimes continuem insolü·,.,,·eis ou sem punii;~o. / 
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III - ANALISE DOS INOUERITOS 

III.1- VITIMA: _PURINHA 

Paulo D~mi~o Trist~o, o "PL1rinha", foi assassinado no dia 19 de 
junho de 1989, na avenida Garrastazu M~dice, bairro Interlagos, 
Linhares-Es, com vários tiros de arma de fogo, por volta das 
20:00 horas. Purinha era tesoureiro do partido dos Trabalhadores, 
tendo sido candidato a Vereador na óltima eleii~o • . No periodo d6 
assassinato fazia panfletagem contra a UDR. 

FATOS MARCANTES: 

- Depoimento das testemunhas apontam os ex-PM Rubens Banhos Pe
reira e Elpidio Mota Coelho como sendo os executores, e a parti
cipa~~º do Vereador Jo~o Pedro da Silva, o "Jo~o Bigode", Verea
dor em Linhares, e do pistoleiro José Sasso. 
- Indicias da participa~~º de Jair Grassi, primo da Deputada 
Ethevalda Grassi de Menezes (esposa de Nider Barbosa de Menezes), 
na trama do crime . 
- Delegado da Policia Civil comunica que o Inquérito se encontra 
sem os projéteis retirados do corpo d~ vitima. Há indicias de que 
os proj~teis foram extraviados e trocados. O laudo dos projéteis 
que v~o a exame de microcompara~~o balistica afirma que n~o foram 
propelidos pela mesma arma que vitimou Maria Nilce e verino Sos- · 
sai. 
- Inquérito é remetido á Policia Federal. Assume o Delegado Ivan 
Rosa Marques. Em seu Relatbrio afirma que quem executou Purinha 
foi Rubens Banhos Pereira e Elpldio Coelho. O Delegado Federal dá 
por encerrada sua participa~~□, retornando o Inquérito para a Po
licia civil. 
- Indicies da participa~~º, no ciime de Pedro Raimundo, vulgo Pe
drinho do t~xi, motorista de táxi em Linhares. e Jo~o Calixto. o 
Jo~o Cabiludo, , _"Agente de Segurani;;:a" da Prefeitura de Linhare~. 1 

- Juntado ao l~quérito cópia do Decretos 113/89 e 114/89, ambos 
de janeiro de 1989, nomeando Elpidio Mota Coelho e Jo~o Calixto 
da Roch2. pat-a e;,:ercer car-go de "Agente de Seguran~a". 
- O Prefeito era Luiz Candido Dur~o grande fazendeiro, suspeito 
de mandante de v~rios crimes na regi~□-
- Juiz de Direito defere requerimento do Ministério Público para 
que sejam ouvidos Santo Poltroniere, fazendeiro, Luiz Dur~o, Pre
feito, Nozinho Corrêa, Vice-Prefeito e Jurandir Caldara (vulgo 
Nenén Caldara), membro da UDR - Linhares, prováveis mandantes do 
crime. 
- O sub Delegado à ~poca do crime, Edvaldo Barbosa dos Santos, 
suspeito de envolvimento, aparece envolvido como executor no cri
me de m~ndo ocorrido em maio de 1994 em Machacalis, leste de Mi
nas Ger á is, quando foi assassinado o fazendeiro Alfredo Pereira 
de Carvalho, o Babà, a mando do próprio pai da vitima, Amadeu Jo
sé Martins. 

' - Este lnqu~rito foi presidido por cerca de dez Delegados, entre· 
eles o Delegado Julio Cesar de Oliveira, acusado de pertencer ao 
crime organizado no Espirita Santo. 

,~~ ·~ 
1 · . . q 
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III.2- VITIMA: MARIA NILCE 

Maria Nilce dos Santos Magalh~es, jornalista, proprietária do JO
RNAL DA CIDADE, foi perseguida e assassinada por dois pistolei
ros; na Rua alei>:o Neto, na Praia do Canto, Vitória_ES, ·a 300 me
tros da sua residên~ia, quando estava em compania de sua filha, 
em ·meio a um grande movimento de pessoas na rua. 

FATOS MARCANTES: 

- Inqueri to foi instaurado na Policia Civil e transferido poste- ,, 
riormente para a Policia Federal, onde assumiu o Delegado Pedro 
Luiz Berwanger. 
- Na investigai;:~o da morte de Maria Nilce foi apreendida em poder 
de Willian F'atelini, a arma que vitimou o sindicalista Valdicio 
Barbosa dos Santos, que pertencia ao policial civil Romualdo Eus-
táquio da Luz Faria, o Japonês. 
- Os suspeitos da execu~~o s~o Carlos Matos, vulgo Carlinhos Pas
tor), o pistoleiro Jos~ Sasso e o Sargento PM Cesar Narciso da 

Silva. 
- Os mandantes formavam consórcio liderado por José Alayr Andrr-

atta. 
- Envolvido de forma direta o pistoleiro Gilberto Cabelo Seco ( 
Gilberto Mar~al da Rocha), o piloto Marcos Egidio Costa, o Mar
quinhos e o Sr. Eliaquim, da empresa Aerot~xi Capixaba, Romualdo 
Eust~quio da Luz faria ( o Japonês), Charles Roberto Lisboa (Po
licial Civil) e Cl~udio Antonio Guerra, Delegado da Policia Ci-

vil. 

, •' 
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III.3- VITIMA:VERINO SOSSAI 

_Verino Sossai foi assassinado em 19 de julho de 1989, por volta 
de 08:00 horas, na Rua Setembrino Pelissari. em Montanha-ES. pró
ximq à sua residência, tendo sido atingido ~entro do carr~, um 
volkswagem, com vários tiros, por dois elementos que fugiram num 
volkswag~m branco sem placa, dirigido por um terceiro ·elemento, 
tendo ainda um monza de cor escura dando cobertur~ ao ato crimi
noso. O crime teve como testumunha ocular o Sr. Alcendino Qu~res
ma de Oliveira, conhecido como "m~o branca". 

FATOS MARCANTES: 

- A ·testemunha Santa Fernandes de Oliveira, reconhece Carlos Ma
tos, pistoleiro conhecido como Carlinhos Pastor, como sendo um 
dos elementos que estavam no volkswagem branco sem placas, usado 
no crime. 
- A testemunha Alcendino Quaresma de Oliveira (vulgo "m~o bran
ca~), reconhece o ex-PM Rubens Banhos Pereira como um dos elemen
tos que disparavam contra Verino. 
- Laudo do exame de Microcompara~~o balistica afirma- que um dos 
proj~teis retirado do corpo de Verino foi propelido pela mesia 
arma que vitimou a colunista social Maria Nilce Magalh~es. 1 

- A testemunha Nilo Picoli reconhece Rubens banhos Pereira e El
pidio Mota Coelho como sendo os dois elementos que estavam no 
volkswagem branco sem placa, visto em Pinheiros no dia do crime, 
juntamente com o monza escuro, também sem placas. 
- A policia Federal apreendeu a arma Taurus, calibre 38, SPL, 
n~~ero de série 1.984.576, usada no assassinato de Maria Nilce e 
Verino Sossai, conforme laudo. A referida arma estava em poder de 
José Luís Bergamini e pertencia a José Sasso. O Delegado Federal 
envia tais infor-ma~eles para o Inquérito que apL1ra a morte de Ve-
rino. . 
- O De~egado Jorge Paulo Meyer que preside o Inquérito afirma náo 
haver d6vida do envolvimento do crime organizado na morte de Ma
ria Nilte. Tal afirmativa se aplica ao crime contra Verino, uma 
vez que foi us~da a mesma arma. O Delegado requer remessa dos Au
tos á Policia Federal para prosseguimento das investigai;êies. 
O Deleqado ~ destituido do inquerito pelo Secretàrio de Segurania 
P~blic; e é nomeado o Delegado Luiz Fernando Faustini. · 
- A testemunha Osmar Capucho afirma ter comprado a arma Taurus 
calibre 38 n~ de s~rie 1.984.576, e a entrega a José Luís Berga
mini para vender. 
- José Sasso informa que a declarai~º por ele prestada anterior
mente no Inqu~rito foi tomada no apartamento do Delegado da Poli
cia Civil! Cl~udio Antonio Guerra e n~o na no cartório da Delega
cia. 
- José sasso, denunciado pelo Ministério P~blico como um dos ele
mentos que praticavam o crime! morre por envenenamento~ 

S~o decretadas as prisôes preventivas de Rubens Banhos Pereira 
e Elpidio Mota Coelho. 
- Juiz de Direito determina que os acusados sejam submetidos a 
julgamento pelo Tribunal Popular do Juri. 

.. ')~ ·~ . AI 
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' ' III.4- VITIMA: VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS - "LEO" 

Valdicio Barbosa dos . Santos, o "Leo", foi assassinado no dia 12 
de setembro de 1989, por volta das 08:00 horas. em Floresta do 
Sul, Municipio de Pedro Canário, com tr~s disp~ros de calibre 12 
a bordo de sua motocicleta Honda FS-010-ES, que caiu sobre suas 
pernas, quando tombou sem vida. Lêo era diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e coordenador das Comunidades Eclesiais de 
Base da Igreja Catolica em Pedro Canário. Foi candidato a Verea
dor pelo Partido dos Trabalhadores na~ últimas eleii;ties. Foram 
recolhidos no local do crime os tr~s cartuchos calibr~ 12 dispa- ~ 
radoa. ~ 

FATOS MARCANTES: 

- V~rias testemunhas acusam o Dr. Galena Tinoco de Rezende. mé
dico resid@nte em Pedro Canàrio e Fa~endeiro da regi~o, com~ sen
do o mandante. Dr. Galena~ concunhado do Fazendeiro Jóse Macha
do, morto num conflito de terra em Pedro Can~rio. 
- Dr. Galeno contratou o pistoleiro "Z'= Capeta" para "vigiar" a 
fazenda, juntamente com alguns policiais militares. O pistoleiro 
e apontado. por vàrias testemunhas como executor. _ 
- Delegado de Poli~ia Federal Pedro Luiz Berwanger, que investi
gava a morte da colunista Maria Nilce, encaminha arma apreendida 
ccim -a seguintes caracteristicas: espingarda, calibre 12, cano 
serrada, marca BOITO, sem numera~~º legivel, em poder de William 
Paterline, em busca realizadas em 26.10.89, em seu escritbrio á _ 
Ru~ Jos~ Sette, Km 12 - Cariacica - ES (FRIMACAL). 
- William Paterlini afirma que a arma lhe foi dada por 
Eustáquio da Luz Faria, vulgo Japonês, Policial Civil, e 
por ele confirmado 

Horr;uc:1 l do 
que foi 

- Laudo do Departa,mento de Criminalistica da Policia Civil afirma 
que os cartuchos recolhidos prbximos ao corpo de Léo foram percu
tidos pela espingarda apreendida. 
- Diagramai;:~o de fita cassete demonstra a l igac;;ão entre Romualdc, 
Eustáquio da L't.\z ~ o Japonês, D,~. Fe1-nando, Dr. Coimbr·a, Dr. Alda
no, Dr. Carlos Batista de Freitas e Dr. William Paterline. 
- Delegado Jorge Paulo Meyer é afastado do caso. 
- O Juiz de Direito Marco Aurélio de Araújo Ramos decreta a pri-
são preventiva do policial civil Romualdo Eustàquio da Luz Faria 
e do pistoleit-o José Monteiro Barros Filho (vulgo "Zé Capeta"), 
em 26 d~ outubro de 1992. 
- O pistoleiro Juarez Ferreira dos Santos confessou em Minas Ge
rais a execu~~o de doze pessoas em Minas e pelo menos duas no Es
plrito Santo. Que foi convidado pelo também pistoleiro Gilberto. 
Cabelo Seco pára participar da e,:ecu~ão de Francisco Domingos Ra
mos em Pancas, Verino Sossai em Montanha, Leo, em Pedro Canário e 
Maria Nilce em Vitbria. Juarez foi preso em Belo Horizonte · e teve 
sua fuga facilitada. · 
- William P~terline afirma que além de ser amigo dos policiais 
Romualdo Eustáquio da Luz Faria (Japon~s), Paulo Cesar Gomes da 
Silva (Cicatriz), ~Kalu", Pedro Suzano, também faz parte da Scu
derie Le Cocq. Em seu segundo depoimento esteve presente o Dr. 
Mario Rodrigues de Freitas, presidente da Scuderie Le Cocq. Afir
ma ainda . que conhece Charles Roberto Lisboa e o delegado Claúdio 
Antonio Guerra da Scuderie Le Cocq • 

. 1 
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III.5- VITIMAS: JOSE MARIA .FEU ROSA E ITAGILDO COELHO DE SOUZA 

Jos~ Maria Feu Rosa, Prefeito da Serra~ ES e Itagildo C~elho de 
Souza, motorista, foram assassinados no dia 08 de junho de 1990, 
por volta das 16:30 horas, na Estrada de Oaraiva, município de 
itabela, a quinze quilometras da Fazenda Agro Pastoril Fortaleza, 
por quatro pistoleiros, tendo recebido vérios tiros de revolver, 
pistola e escopeta. 

EATOS MARCANTES: 

- O Delegado Jackson Silva, da Policia da Bahia, na Carta Preca
tbria ne 002/90, indentifica as. autorias materiais do crime como 
sendo: Ademir Ferreira dos Santos. soldado PM-ES. Valdeci Ferrei
ra Apelpheler, sargento da PM-ES,.Areno Benevide~, soldado PM-ES 
(todos lotados na 2~ CIA de Linhares), os ex-PMS Artêmio da Silva 
e Elpidio Mota Coelho. 
- Tiveram pris~o preventiva decretada pelo juiz da Comarca de 
Porto Seguro. 
- Apont~ os suspeitos de autoria intelectual do crime: Adalto 
Martinefli, vice - prefeito da Serra-ES, Zenilde Martinelli, es
posa de Adalto Martinelli . 
- Aponta Jo~o Pedro da Silva, conheci~o como "Joâo Bigode", como 
o intermediador entre os autores intelectuais e os autores mate- · 
riais. 
- Foram pressas na Comarca de Porto Seguro o Sargento Valdeci 
Ferreira apelpheler, e soldado Areno Benevides e o soldado Adernar 
Fe~reira dos Santos. 
- Os três fugiram do Quartel do 130 Batalh~o de Policia Militar 
no noite de 08 para 09.08.90. 
- O Inquérito Policial Militar n~o apontou culpados pela fuga. 

, ')' ' 
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IV - CONCLUS~ 

01 - DOS AUTORES INTELECTUAIS DOS CRIMES: 

Nos crimes cometidos contra lideran~as rurais (Verino Sossai, 
Valdlcio Barbosa dos Santos (Léo) e Paulo Dami~o , Trist~o (Puri
nha), fica evidenciado o consbrcio de fazendeiros ligados a UDR, 
como Luiz Dur~o, Nozinho Correa e Neném Caldara. de Lint1ares. Ga
lena Tinoco Rezende, Willian Fioroti e Aline de· Castro Machado, 
de Pedro Canário, na autoria intelec~ual dos crimes. 
Nos crimes urbanos, Maria Nilce e o Prefeito Feu Rosa, h~ distin~ . ~ 

tamente, em cada crime~ um consbrcio de interessados. Quando ana- ~ 
lisamos outros casos como o do assassinato de Paulo Vinha, dq 
Padre Gabriel Maire e do contraventor Jonathas .Bulamarques, esta 
constata~~º se fortalece. 

02 - DOS INTERMEDIADORES: 

Nesta fase dos crimes aparece uma espécie de gargalo por onde 
passa todos os contatos. E um grupos de pessoas que aparece ~m 
todo~. os crimes: José Sasso, pistoleiro, João Pedro da Silva, 1 o 
"Jo~o Bigode", Vereador de Linhares, Juare.: Ferreira dos Santos, 
pistoleiro, Carlos Batista de Freitas, Advogado Criminalista, 
Gilber-to Mar-r;al da Rocha, o "Gilberto Cabelo Seco", pistoleiro, 
Romualdo Eustàquio da Luz Faria, o Japon~s, Policial Civil, Cláu
dio Antonio Guerr-a, Delegado da Policia Civil. 

E~te grupos tem a tar-efa de n~o permitir liga~bes entre os man
dante e os executor-es, de forma que mesmo que o executor denuncie 
a trama, n~o h~ provas materiais que incriminem os mandantes. 
Quando estes intermedi~rios se tornan um risco para os mandantes, 
s~o eliminados. José Sasso morreu. vitima de envenenamento. em 18 
de se t embro de 1992. Carlos Bati.sta de Freitas desapare~eu ·em 
1993 e '. seu corpo até hoje não foi encontrado. "João Bigode" foi 
assassinaào a tiros em Linhar-es em 1993. 

03 - DOS AUTORES MATERIAIS DO CRIME (EXECUTORES): 

Aos executores~ dada a tarefa de "fazer o servi~o••, ficando evi
denciado que em muitos crimes eles n~o tem contato direto com os 
mandantes. 1 

Há os casos ~m que a contrata~~º é feita diretamente com os exe
cutores como nos crimes com a participa~ão de José Sasso~ Juarez 
Ferreira dos Santos e Zé Capeta. 
Os quadros das Policias Civil e Militar tem sido prodigiosos em 
dar à sociedade pistoleiros. Somente nos 5 casos analisados temos 
09 Policia~s Militares (Rubens Banhos Pereira, Elpidio, Mota Coe
lho. Cesàr Narciso da Silva; Adernar Ferreira da Silva. Arena Be
nevides, Valdeci~Pereira A~elphele~ e Artemio da silva, Major 
Luiz Paterlini e Capitão Jones) e O& Policiais Civis (Romualdo 
Eustàquio da Luz Faria (Japonês), Charles Robeito Lisboa, Claudio 
Antonio Guerra. Edivaldo Barbosa dos Santos. Paulo Cesar Gomes da 
Silva, o Cicat~iz, e Luiz Cláudio de Andrad~ Batista, o Kalu). 

• 
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A .maioria destes executores ~st~o associados num cons6rcio, que 
se chama SCUDERIE DETETIVE LE COCO. 
Quase todos s~o membros desta ORGANIZAÇ~O CRIMINOSA, que no Espi
rita Santo possui caracterlsticas paramilitares e de policia pa
ralela, e dispbe dos melhores e mais renomados advogados crimin+
listas. Tem em seus quadro~, Empres~rios. Promotores. Contraven
tor~s, Vereadores e _Deputad6s. Suspeita-~e que o prb~rio Secretá
rio de Seguran~a Pública, Nicio Brasil Lacorte, , fa~a parte de 
seus quadr-os. 

04 - DA BASE DE SUSTENTAÇí?!O DO CRIME ORGANIZADO: 

Na an~lise detalhada de cada fato dos Inquéritos, fica cristalina 
a conivência de vàrios Delegados, Chefes de Policia, Secretários 
de Segu,ran~a, Promotores e Jui:.::es, para que as apurac;bes ngco se
jam concluidas. 
O CRIME ~DRGANIZADO tem sua base de sustentac;ào em todos os Pode
res: 
No Executivo: Secretàrios, Comandantes e Oficiais da PM, Delega
dos e membros da Policia Civil. 
No Legislativo: O Deputado José Carlos Grat:.::, contraventor do jo
go de bicho é acusado de ser o mandante da morte do também con
traventor Jonathas B~lamarques. O Deputado Cabo Camata, ex-poli
cial expulso dos quadros da PM, afirma da Tribuna da Assembléia 
Legislativa que j~ ~liminou vàrios bandidos, o que leva a suspei
tar -que ele foi membro do Esquadr~o da Morte, instit~ic;~o asso
ciada à Scuderie Le Cocq. O sil~ncio quase absoluto em rela~~º 
aos crimes com caracteristicas de encomenda ou exterminio é o 
maior- comprometimento do Legislativo com a impunidade. Afinal s~o 
os ·Deputados investidos de privilégios como a imunidade parlamen
tar~ exatamente para denunciar-. 
No Judiciário: A a~~º~ principalmente, dos Juízes,~ fundamental 
para pressionar as ~apuraçôes. _ Ao contràrio disso~ n~o há, nos 
despachos, esta preocupa~ào. Os Inquéritos analisados mostram 
uma par-ticipa~~o muito aquém da sua capacidade. Questionar se tal 
fato~ doloso se torna tarefa dificil, em face .do corporativismo 
que cerca o Judici~rio. 

Na Sociedade Civ'il: a sustentai;.~□ está principalmente em _trés · or
ganiza~ôes: a UDR (Uni~□ Democrática Ruralista), a Scuderie Dete
tive Le Cocq e a máfia do jogo do bicho~ que camufla o tráfico de ~ 

drogas e o roubo de carros. 
A participa~~º de empresários~ marcante. O crime 
empresa de transporte a~reo~ a Aerotàxi Capixaba, 
a fuga dos executores. 

conta com uma 
que proporciona 

Esta é a estrGtura do CRIME ORGANIZADO no Espirita Santo. De - tot 
dos os suspeitos ou indiciados aqui citados, nenhum est~ pr-eso. 
Nem mandante, nem executor-. A maioria dos Delegados e Comandantes 
que contribuiram para impedir o avan~o das apura~bes estão hoje 
na cGpula das Policias Civil e Militar. 
Esta situa~~º n~o existiria se os Poderes Públicos, principalmen
te o Executivo e o Judiciário, tivessem compromisso com ·o fim da 
impunidade. Há uma tonivência criminosa das autoridades. E o ci
dad~o, que sustenta com gordos salários, Jui:.::es~ Promotores, De
putados, Secretários e Governadores, está farto e indignado. A 
IMPUNIDADE E UMA DAS CAUSAS MAIS PROFUNDAS DA VIOLENCIA . 

•• ~ V, ,, . 

I 



VÍTIMAS SUSPEITOS COMO MANDANTES - SUSPEITOS COMO EXECUTORES ENVOLVIDOS 
,_ PAULO DAMIÃO TRISTÃO JAIR GRASSI ' JOSI:: SASSO j JO~O PEDRO DA SILVA· 

( vulgo "PURINHA") ·LUIZ CÂNDIDO DURÃO - ELP1DIO·MOTA COELHO PEDRINHO DO TAXI 
ASSASSINADO EM 19.06.89 NOZINHO CORP.EIA JOÃO CALIXTO J SA?iTO POLTRONIERI 

NENEM CALDARA .RUBENS BAN~OS PEREIRA EDIVALDO BARBOSA DOS SANT~ 
. 

\J 2- MARIA NILCE MAGALHÃES JOS1:: ALAYR ANDREATTA ·CARLINHOS PASTOR (RILBERTO CABELO SE(:O 
ASSA.SSINADA EM 05.07.89 .. JOS1:: SASSO 

SILVA j 
RO:-!UALDO .E;USTÂQUIO DA LUZ 

- ':- C.~SAR NARCISO DA 'ÇHARLES ROBERTO LISBOA ~ . v~LÂUDIO ANT0~:10 GUC:RAA . 
" - ,MÃP.rn~ r.r,fr,Tn COSTA 

3- VE:RINO SOSSAI 
ASSASSINADO E?'. 19.07.89 FAZENDEIROS DA. UDR JOSf Sl>.S$0 ALINE DE CASTRO HACHADJ 

EL~1DIO MOTA COELHO ~ILBERTO CAEEL0 S2CO 
~UBENS BANHO~ PEREIRA · 1::SAR NARCISO DA SILVA 
CARi:,~MIOS PAS'!'OR 

.JUAREZ FERRETP.A DOS SANTOS 
4- VALDICIO BARHC-SA DOS GALENO TINOCO DE RESENDE ZE CAPETA GILBERTO CABELO SECO 

SA~!TOS (Lt:O) ·WILIAM FIOROTE JROMUALDO EUSTÁQUIO DA LUZ WILIAM PATERLINE .,. 

ASSASSINADO EM 12.09.89 ANTONIO CARLOS BARCELOS • Ct:SAR NARCISO DA SILVA VCHARLES .ROBERTO LH,BOA 
JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS 

5- JOSt: MARIA FEU ROSA ADALTO MARTINELLI •· ADEr-L'\R FERREIRA DA SILVA JOÃO PEDRO DA SILVA 
ASSASSINADO EM 08.06.90 ZENILDE MARTINELLI ARENO BENEVIDES CARLOS BATISTA DE FREITAS 

PEDRO CEOLIN VALDECIR P. APELPHELER RUBENS BANHOS PEREIRA 
ALBERTO CEOLIN . '- ELP !DIO MOTA COELHO ALCINO JOS~ COSME 
ANTÔNIO LOURENÇO ROLOI ARTÊMIO bA SILVA MJ PM LUIZ PATERLINE 

. 

~ 

~ FAZENDEIROS: · Luiz cândico Durão, Nozinho Correia, Nenern Caldara, Galeno Tinoco fe Rezende, Wiliam Fiorote 
· Antônio Carlos Barcelos, Pedro Ceolin e Alberto Ceolin. 

POLICIAIS CIVIS: Rornualdo Eustáquio da Luz Faria, Charles Roberto Lisboa· e Cláudio Antônio Guerra. 

POLICIAIS MILITARES: ElDidio Mota Coelho, Rubens Banhos Pereira, cé~ar Narciso ~a Silva, Adernar Ferreira 
da Silva, Ãreno Benevides, Valdecir Pereira Apelpheler:e Artêmio da Silva. 

PISTOLEIROS: José Sasso, Juarez Ferreira dos Santos, Zé Capeta, Carlinhos Pasto~, João Pedro da Silva. 

/ ..... I 

• • 2 & LEI a: ILI E a = &E 

< 



e D D H ·centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra 
' 

INSCRIÇÃO C.G.C.(MF) 31.476.67-4/0001-90 

tEIATÓ::J(\ r::-EIJT{I!;AT. DC' T::oc:r-. AJ'tA DN7CO DE DADOS 

DO ESTJ'r.ITO SATT~O 

• 
CtJ.T,\l1tA CC'NTRA A I!l"TlT!'~JDADE 

'; 
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• 
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·1- TNTRC'JYCÇÃ0: 

O presente relatório tem o propÓsi to de apresentar e di_g 

cutir alguns dados da pesquisa em desenvolvimento, realizada pelo 

Trogra..i.a 'Banco ce Dados do E.~. (F.BD/ES). Tal p:rogra.rr.a é uma das ati 

vidanes do rovimento nacional de Direi tos Humanos (!l"!IDH )em pa:-·ceí~8: 

com o Centro c:e Defesp_ dos T)ireitos Humanos da Serra (CD!lP./~). 

A metodolopa utilizadn. nesEa pr:-squisa, consiste err. : 

1. ,.,.orna;· como for.te ~e reEq_uiEa dois :o,nais de circrJação es~a-:'lual • 

São e J e::- : " A r ~ ..,.-S~ -~ 11 e 11 ,.._ ,. T-:I13l~T A 11 

2. Coletar nessas fonteE, da~os ref~ - entes ao pe~fil fE 7aJ ~a ocorrê& 

eia e aas fontes. Quanto aE Yitimas e os acusados, i orr:amos al0°; !3.E c-ª . 

tec.or ias nor.iinaiE corr:o instrumento de coleta e de análise. 

3. Crt.1zar os dacos _das vÍtireaE, dos nci;sados e da ocorrência :pal'a an.@: 

lj sar e compreender melhor o fen ôir,eno da criminalidade no E. S. . 

',• 

TI- 0E,T'f.TIYOS: 

Socializar os a~0os coletaaos e analisados nos rreses ce 2~~eiTo 

mar ço de 1994. 

a 

I 

- St::bsj f1i8.: o rela~ Ór.io da Campan:ha r.ont:-·a a Ir.:rv;1irlade co!!: rladoE que 

fv.r.AaTPenterr o s · 1: niscurso. 

' 

• .Jt_.,. sbcie i!'.:.'l::e b2··g_cileira e, err: partic1.: J:1.T e. do :z.~., :::~.o n : •. 

• 

• 

ro:-i"terr. mais os ali os ni'-veis de crime, contra a vida, ocorridos at~ al- J~ 
J:wi,~,o '-'"'---••~"'--'- _,_ -
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"nte. 

As págin~s dos jornais nao dão conta da crônica do crime 

que se 2·epete a cada momento do nosso cotidiano. As imaeens da '.I'Y e,2Ç 

ploram e vendem o crime como mercadoria de feira livre. 

• 

A criminalidade -e a orca.~ização de grupos de extennÍnios 

ganham fama e espelham a violência e o medo a todos os ci_dadãos, es

pecificrunente, aqueles cidadãos q_ue não tem alternativas, senão viv~'-..... 

rem n"l.S periferias, nas favelas, n8s praçns, enire outros locais que 

abr·i ram a população retirante • 

Alé:r:;, a.isE-o, não se pode esq_uecr-:r o env0lvimen " o de rlli

ciais civis e Il'.:Ji~8.res cor:- o crime. ,..2.l e:ivolvirr·en~o :reaJirrfn~a o 

cri]:;)e à c11s-ta ao ro;-:er pv.:Jlico. 

0 crir.e _orcanizado, sef."l'ndo en "'.. revis-ta, da t"'u:Íza Tienize ,, -

.Frossard, conce dii:'l.a ao :or::1 al II A 'G AZATA 11
, do dia lC/C?/94 ,p. ce 

" oEtenta ur,a es i rutura hie:..·arq_uiz3.da, que neceE.si ta ser ar.rinj Eira-
'! '. , 

da ro : uma fachi~~ aparenteme~ te licita, busc~Ddo a pYoximidade co~ 
1 

as li c1 er8~Ç 9.S rol:Ític -:;.::. e:rr. todos os níveis da ackinistração , além 

e.os in t ecr antr-,s dos segrm:·ntos sociais rr.ais cultos e favorecirlos e, 

&.inca, r.a eetrv.tur a daqueles que t •2riam a fvnção de guardiões da 

lei: o .8.I,a e lho :Policial, com o que conseguem a lavacer: de iJ::!lensas r 

. d . .:i ..:i 't . . 1 " · t ( ) 11 :riouezas er1v~1~:::.s u9.S pra -1C?.s J. 1c1 3.s • • • • 

Iress~ extens3. teia e.o mundo do crime o:r'f.aYiizado " ~g,ta -

se fO!' enco.rr.en ,Ja, seja en: refü,tos ou feudos do crime, se~a a r:!'etex-
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· to a.e e 1 ~ rn:inar i · ·f ornantes, seja para ocultar crimes a'1 teri ores ", 

conforme pale:vras ao rromotor Antônio r.arlos :!3iscaia, em entrevis

ta concedia.a ao " t.-rc~~AI nr ::rASJl " p. 11, ao dia 31/C'?/94. 

"DiP...n~ e r\er E",e perYeTEo r.1unao do C'rirne. cabe-noE" rerrur...;;.., 

tgT: cher-arnos à E"iiuação lirrii.e ::io 1m;ndo do criire? 

A reEq_1.1i sa nos forneceu dados, :perrr.~ ~ i )~a o-nos ~1~ a~ ifi~ = 

cnr o re ~ f'il rla criminalidade no "E.S •. or c:ua:is ras[·a.":":os a deE"c:-·e

vi.:r: 

Das ~51 ocorrências re[istradaf no rerf odo de .~ja.Be:t1o 

a ~~rço, 22,8~ são atr:ibu{aas ~ açio de mais de dois ac~s~doE.llr 

gtrib1~idas a ação -e €_'T'\.ÃJ'02- . Con ::: iderando r;ue mais '1 e dois aci;r a -

fl oE ca--ac te: izen: rnr. r:r·1:po, "t e r i21T..os o :P rcentral de 33% aos cri -

meE r(; 'ltic8.ros, ross~velmei:te, rela ação ae grupos constituídos pu 

eventu":1.J.I'.'ente, r,ela ação de crupos organizados. 

2. r: AC1'~ ç--r~ : ' 

;er-n ao os dados ao TBD/E:::. àe ;a.'1.eiro a rarço re 1994 -

oco ;Ter ::J:. 2( 4 horr j-c{aoe. "os acn::ados ror e sEe E homi c{ di os, 54 ~ 

não forar - ir"..entific?~dos; sorrente 35% são ideniifiC'ados, e 11r acr

S '.'? ' OE" eF fI1)po. T:: EEeE c.'.l.dos nos reve 1am o :parco de Ee:r.::pe:iJl:o da rol{ 

eia civil r. ::i.. iàen.ti.fação dos criminosos e, conseqre~-i te:men e, ::a 

ação ae aern.mciá-los à ~ustiça. Esta, ror sua· vez, r.ão acionada 

" não c cnsegue trab~JJ2a r se.II a concor rência 3. contento de algu..-ris 
, ~ 

or gn.oE estatais coJ:r el:1tos 11 (Frossa~--a, 11 7 004 ' ,-.,., I 

3 • .t\. : Vf TJT" . S: 

A r er.· ~r:i s a, rf'Ostra, ainda, q_ue das 264-. v:í'tirn·"E, 4C.lf, 

~--· - t 

f 

J_IO 

" 

1 

·1 . . 

;j 
r 
1: 

! 
t 
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encor.trarr.-se na faixa etária, enire 22 e 35 anos; ·18.9% cor., j~a.de e.2, 

tre 3( e 49 anos; 11.?f entre 18 a 21 anoE"; 7.5r, acjrna de 5 

6.?';', co::n i 'aae e;1t:re 12 e 17 anos e l.14'.°" aié 11 a'loE"-. fe scrr~.T'Jl;Of" o 

- percentual d:1s vÍ1irr··,s enire lP e 40 anos, -teTer.:os '"'r.P,:.· Esre per

centual aenur.a especial i .· portância, roie :revela ~ue ,ierr a fe; _xa ," 4 
ria encontra-se, cor:: major intensidade, OÊ efei"1os da faJ-ta ~o en-pr_g '' 

go, p:rovocados r,ela estrt1;ra do modelo de desenvolvimento econômico 

anos; 

., 
do pais. 

As vÍtim:rn corr i :~ad.e de C a 21 anos SOI:12.lil o p~frcentual 

de 13. 71,. Em núnv ~: os absolutos te.r;-:os 52 vítimas, nessa faixa etá:1--ia, 
um univf.1·so de 264 homic:Ídios • 

• ~ 
A co:rr:r,2.:::-·açao deste E -:'lados acima, revelarr qye den~ re : os 

est,.,dos .J,orr.·,a.os corr::o Teferêr:.cia, o E.S. é o q_ue ar:resenta 0 rr.ais al- · 
.J o -'r rlJ. CP 
l .L-- ~ " ~e violência contra a vida. Tojemos infe~ir ~1rav~s ~o~ dã 

dos qve o :-":.S. é nez vezei:: Iria.is violento q_ue o,.. .s., e nove vezes Inã 
is -..:j oJ e,..:to qve T"ir:as Ge 1 ais • 

.,, 

A.léP.1 '.'le::-r:es dados r-or.i·•e acl)sa.rloi:::, ocorrêncjas e . ~r- ,{tj

r. ~s, 3. rcsC2_"t;•j~a r..Ós j v ·.:nri,e afjnrar q_ue o E.S. é vir. doE eE 3dor- rajE 

:j oJen~o~ ::lo ra:i's, [· enão aqveJe e_;ue ocvra a rrincira rosição em horr:i 

:{djóc, : e co:r:r•3.J-arJ o corn ou~roe estndoi:- do paÚ: (cf. re2a~Órjo da 

.panl1a C'or: ira I.rr:rv:1idade). 

rs da ' oE, aqui apresentados, acrescidos da descrição do 
~ntex{o da crini~alida1e, nos revela que: 

. !\.s v:Ítim::?s dos homicídios ocorridos no E.s., eir. sva n:aioria ?C.8% 

,rr: i~~ae entre 18 e 49 anos. Essa maioria indica que tal faixa de 
1 

1 

f 

·::.:.~e ro"le:::i a e Ey\-'l-r .?10 me:rcr:i.a o de tr:J.baTho, rror.uzi::.do di vi S!ls rara 

rcís e, 19.7;' atine-e crianç.~s e jovens de O a 21 a~os. ,2/ 
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2. r r ,erfil profissi::ional das v:Ítirn:>.s origina-se a'e rrofü:sões mar

ginaliz-::das no m·- rcado de 1 rabalho e/ou considerados como mão . de 

ob:· a barata. 

3. (\ :Índice de homicídios do E.8. F,e C01i'J)9.Tado aos ei::"lado~ qve -torg 

mos como referência (cf. tabela do relatório da Campanha Contra a 

Impunidade) é o mais violento na esfera de homicídios. 

• 
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HOVIMKNTO NACIONAL di D~. :·. 1 · ·, HU · !,··( 

SECRETARIA NACIONAL DK i."Om-11'.ÇJ\O 

RESGATE HISTORICO DO MNDH 198~/1992 

REGIONAL SUL II - CAXIAS 00 SUL - RS 

.. ~ ., , . . 

MNDH - ALGUNS ELKMEN'fOS HIGTORICX..iS : re2 ·' i.'-"t:~ 

( estudo }Wf' l 'i.r:-:i n~r·' 

Te;.:t,0 produz ido por: A&,-ust inhc, 1fo.i.zr.:..°l~t 1, ,.J ~:in ice Pedro:t, 
' ·· João Ric: :::.1.~do Dor:1G U c~s, Joel Je.:ms 

Velho, Loé M~reira, Marisa Formclo 
e Roque Grazziotjn - 1394 

obs: Este estudo preliminar é resultado de inveatigacao 
efetivada numa só fonte --ie pe~quisa: os relatórios 
dos Encontros Nacionais de 1982, 1083, 1984, 1986, 
1888, 1990 e 1992. Outras fontes poseibilitarão a 
coleta de outros dados e novas anãlises históri
cas . 
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SUMARin ,, 

~. A :.gun$ elementos histôr icos dos Direi to.::· ~~· ... ;r,r-: :. 
n0 Era.si:. 

:.:.Direitos Individuai~ 
:.~.Direitos Sociais 
:.3.Direitos dos Povos 

2.Alguns elementos do caminho percorrido pe~~ 
MNDH, 1982/1992, através dos encontros .. e . _ 

nais. 

2.1.Petrópolis/RJ - 1982 
~.:.Tabuão da Serra/SP - 1983 
2.3.Vitória/ES - 1984 
2.4.0linda/PE - 1986 
2 . .5. Gc1 iània/GO - · 1988 
:.'3.Ve.rgem Grande Paulis:.a/SP - 1990 
: . 7.Er~si!ia/DF - 1992 

3.A:su~as constataçôes gerais 

1:-. A::r2xo 
A~ex0 1 - Tabela 1 - ~atas e locais de=~~~~~ 

tros Nacionãis 

• 

• 



• 

• 

MOVIMENTO NACIONAL DR DIREI'.i'OS H.U~MiOS - :~NOli 
VIII ENCONTRO NACIONAL - 5ALVAOOR - BA 

l - ALGUNS ELEMENTOS HISTeRICOS DOS DIREITOS HUMANOS HO 
BRASIL ,, 

A J.ut.a 00s Direi t8s Humanos, no Brasil, n!!ío 
2Jmecou com o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNr~). 
Ela é anterioL·. Quando os índios não aceitavam ser 
~ecravizadoe pelos colonizadores... quando os . neiroa 
escravos se 0raani~avam p~ra -defender a liberdad~ ... ~ubndo 
02 tr&balhador~s conseguiram o direito a salãrio e a jo~nadb 

' je trabalho ... todos estavam conquistando direitos humanos. 
~ ~~~. ess~ nom~ nã0 era dado a luta ou a conquista. 

' , 

A hiatória 
q_ue assine.l arr, a 
c -.:,nc-e i te. 

dos Direitos Humanos 
progressiva extensão 

apresenta et~pas 
do con~eúdo d~ 

A origem na História é do século XVII, ~m qu~ ee 
formularam rrincipios e reivindicações, que cons~i~u&~ &s 

rr.1izes do conceito de Direitos Humanos. Ex.: :688 
Inglaterra; :..776 Estados Unidos; 1789 -. Frar:r;a... A 
Decla:-:aç;.o Universal dos Direitos Humanos é d€- 1348. No 
Brasil, mesmo tendo assinado a carta da ONU, a quest&~ foi 
tornada uma luta i:•c,lítica a partir da ditadura de 19134. ;.. 
;.. .... .::-.!'t.ir desta. -:l-:1t.õ. tee1110~: tra.J:;alhado c-om . 01:: dir·eitos 
ir . .ji,·idua:ie,, .-:;oc:i;;.if", e _dos povos. 

1.1.DIRKITOS DB LIBERDADE - DIREITOS INDIVIDUAIS 
(LÍberdades Civis e Direitos Politicoa) 
DIREITOS DE PRIMEIRA GERAÇAQ 

No Brasil começ0u-se a falar e escrever sobre a 
luta pelos direitos ~umanos a partir da Ditadura Militar de 
1964. Este foi 0 primeiro momento formal da luta: a defesa 
dçs presos, exilad0s, torturados e desaparecidos politicoa. 
As Comie-sôes de Justiça e Paz, a Ordem dos Advogados, a 
Asgociação Brasileira de Imprensa - ABI - iniciaram a luta 
formal. Depois, surgiram os C.D.H., n~cleos ou comissões de 
Direitos Humano~. As Igrejas foram as instituições de onde 
mais saíram militantes e a cedência de infra-estrutura para 
e-. organização da luta dos Direitos Humanos, nesse periodo. 

· Até a d-?cada de 1980 a defesa dos Direitos Hwpanos 
centrou-se nos direitos individuais. Isto deve-se ao fato da 
profunda violência. que o Estado exercia sobre os lirleree 
politicos, religiosos, educadores ... Havia necessidade de 
def~nder os dir~itos sociais, mas er9 urgente defender os 

,;~· " . 



1.?.. DIREITOS SOCIAIS - DIREITOS SOCIAIS 
(Econômicos, Sociais e Culturais) 
DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇAQ 

., 

.~. ; -ct!.': Á?°. ·:le 197:, na .ne ,:iidõ. e!':\ -~ue t-· • ;1a ,.:; : . ...,; 

éitlê-rt.~.l!'a p ,· lit:,:- é::.. :ortalecida pela luta da Ani$'~.lé'- e ·· . .. · .. r~ 
2.' :..ei de ::,e~·...:rs:·,çé-. !·lacior,r.,.l, e cc•m a conquista Jé. l-.r:.~· . .-, 
é.,,.:i,5 i,'' !'escs e -:-:-:i_:1.dos em 1979. f,::,i sendc :cr~o.--=- • ·. .. ~· 
: r-g"'r' :..::.à~-~-:, ..::-2 ~ ..1:.ã. dc.,s mov im1::ntos so:· iais. t~<:- .::'..e 3~ ~'-'r, :: ' 
~~!·iódo da l~ ~a. 0~ dir~1~oe mais reivindicadoE f ~~ ~m J; 
::..~ré associ~çb~, :rgani2ação e expr~ssão e i~fes6 ~0E 

:··1'e.3C.3 co,1L1::s ,:r1.:é' t::. '.Tr::rõ.:n ~-r-ansf 81' idos sobre .::-. a2 ,xL· r .. ~• :·.:.~ 

~~ s ~resos p~2it:..c02. 

A t.2 1 ~.-?0 e: inimigo nú.nerc, um dos I•ire i t.d::- Hun.r.,:-.(-f . 
·:·r·-::-. ~ SS"C.ó.d•.:. :, [\ f'~c- ... '~'~c--:.i•v"ó àoe. Direitos Indi.•1id•;::;.i,s. ;~e;:t.a 

inimigo definido, instrumer:~t ~ 

a ação de contraposição. 
~~tua;ao a :uta t1nna 0 
i~1.-é'.:·an:.s1n.::is pc-::.it.i.,:'.0.3 para 

Ap.:-s ~3,3n r.:ncontri:i-Se outra ._,_,:1:.rf.:l •::. ... .;:a~ 
::..i~~f1cativa. ~a medida em que cresceu 0 espaç~ p:l~ ► -c~ 
·re2ceu a viol~n~ia, ~ desempreg0, 0 êxodo rural f0r:~~ ~ ½ 

·1r~&n~zaçào acelerad&. · foi provocando 0 inchaço das gran~eP 
~id ades industriais, tendo c omo resultadc e grandf 
~aveii2açã~ e~ :orne. 

A:- r-:., .'L iticas sociais foram redisc:u1.,1ctas ;.-· __ 
:erad0 neo:::.beral quer a privatização dos servi~oe ~ ~ 
:-c,n-:-entraç.s.o ja 2cc,nc•mia. Destaca-se, por exemplei. a m1.1àl'ln.;:e 
·le. r c-:..itica é\gr:.cola. Ist.o é, pe.ssa de uma agro-indústria -ja 
.:·.: \:·f··_:::,:,r...:-: :2::-. ::.: '1:';.1 ·:,r:.a ag,o-:.ndú~,tria de e:-:port.b.çã,:,. Ass:..m, 
_,:::. :;,:2.-;uc:- n 1.,:::. ,:.· :nl·. -. ,3, :r :'..gc r1r:..coa, agricultorE::s .. f .:ram 
:·31:.r.do e a é:'.grc-indústria foi atrelada à economia mundial. 
::it ra-..·és da 5 -< sa de Chicl:l.go. 

J ,l · 

• 

1 ·=' mede :.o econômico e. soe ial de excl u~-ão .i:-,:·. i .::e~d-:-· 
~>rtõ.lecido e a violação ac,e. :lireitos sociais f ·:-i -se 
~~entuando. Este momento parece ter sido um demarcadoi l ia 
:1ue :=- t ~0 .e~~~:.:fili..e d-=- f ave .1 j za0. ão º da f 0me , ;ircpu: s 1 Jr,e.dE:, 
J;•,:; :.-=' i. nci1.,st ri a U .:,aç?.o que vai se modernizandc, "' awnel'!" é:1:r.dc. 
•.·3 t?.XC 1 uidc:: :10 -::ampo e na área urbana. • 

l.3. DIREITOS 005 POVOS - DIREITOS DOS EMPOBRECIDOS 
(Direito ao Desenvolvimento) 
DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇAO 

A in;piementaçâo de um mesmo ::1ode lc· de 
::•:::-é'::.,·0l-..·i:r,1:-:1tc• pa!.'á a América Latina foi sentido ao 1ongo 

'.:(,::, h·:..stór j a :1a i;,rát.ica do MNDH. Em 1984, o encontro de 
\:'..tj r:a a~& 11t uava a mesma realidade Latino-Ameri~ana e 
>v:\:,ta.v6 F:. di.::-cu::csão de um novo :i;,rojeto de sociedade. A 
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.Jí·.:i.:ic:1 e:<ternêi :oi . .:,::,Jet.•.:i de aprofundamento j ._..0: ~= :·. ::_:_· 
:=--u0sE:quentes, ben1 1·:•:•mo a ncceE-f.'\idadê' da r•~.:e:·~-J .- : : .. ... . ·.; . .: 
r ·-:iiees para a defesa dos [ 1irei t•:,s Humanos. 

Segundo F. Sorondo, em seu livro ··e~~::~ -~ __ 
Hl~man:·=· através da História" e o documento da Gtll.!. A/~.:i:;:._:;, 
:-:ip. :r, de lo. de j~lho de 1955, sustenta: 

"Todos os direitos devem ser . de:senv 1:,h·idj,.s I:" 

~r~tegidos. Na ~usência de direitos econõm!cos, s0c1Ji3 
~ult~rais. os direitos civis e politicos correm~ periiG ·4~ 
ser~m puramente nominais; na ausência dos direitos civis e 
r•.:•l itL:-os, os direitos e•::onômicos, sociais e c1Jl:.-.;rái.:: :-,i;i~ 
i:.,-:,Jer .:..an-1 ser garant iàos por mui to tempo". p. 20 

"Os direitos civis e poiiticos são gnrõ.nt::."'~ ,:i.:, 
indi ·, idu0 · frent'= · ao Estado, o qual assume .:; pape~ je 
~~ ) te:cr e mantened0r da vigência desses direito~; por ~~~rc 
~ado. os direitoe sociais, econômicos e culturais exigem de 
Esta~0 uma intervençao, uma política concreta para disp0r de 
meice que tornem efetivos esses_direitos".p.2e) 

Os povos dispõem de meios para tornar efe~iv0~ 
._~:r'=': :e-s de =-•esunda geração??? 

Diante desta questão e pela caracteristica ja 
•2sU'<;?.i.:a-relação entre as nações surge o dir4=it:: ó,· 
.:ieee.nvolvimento, "de cuja realização se deriva, c ,:,rr: efeit.0, 
~ ~~~?~ito à maioria dos demais direitos e ~iberdad~ dos 
~- :·.- ,:,.=: (Art. 38 do àocumento de San Marino). Esses dir~:_r .. os 
s~~= ~ direito à existência dos povos, à ·livre diapos1ç!c 
~cs ~ecursos naturais próprios, o direito ao patriD6nic 
:-:5-: ·.:r=.:. c,:.mu;n da hurnan idade, a aut ,:,determinação, à paz ,e à 
.=---=- ~·,n·ança, à -?ducação, à inf ormaçá0 e à comunicaçao, a um 
~ei0-ambiente slc e ecologicamente equilibrado. 

,,. 

II - ALGUNS ELmlliNTOS DO CAMINHO PERCORRIDO· PELO MNDH 

A conjuntura em 1982 foi marcada pela recessão, 
~esAmp~ego. a ~riae da _divida externa, bem como ó 
~odi!i~ação io ~uadro e:.eitoral. Ao mesmo tempo ooorr~u a 
orsa~izacao e articu:aoão das lutas em movjmentoe, 
~~jerações, cen~rais. associações nacionais ... 

2.1. PETROPOLIS/RJ - 1982 

~ nesta ccnjuntura que surge o MNDH, em 1982, 
~esu::aJo da articulaçSo de ~ntidades reunidas no I Encontro 
Na~~=~al de Direitos Humanos, em Petrópolie/RJ. Nesta 
-~~~s!So, o ~NDDH discutiu seu compromisso teológico. numa 
1:,"' -:.-sr- e-:-t i va e,.:umenj ca e priorizou as questees conjunturais 
J~ violência p0l~cial, a reforma agrãria, a quest~o urbana e 
a ~Jesã~ à Campanha da Fraternidade em torno da 1ues~ào da 
~~~0~;!0 e os Direitos Eumanos. As mocões politicas de 

... , .. . 

,. · 



(·.;,púJic• fc,ram · ,:1,- r•':tc:Gt.•;; f. •rt::·•1ir..1F-::nc:i6.ri0 '::' "1.v ;3.c:-::t '." , _ _ -.:, ~1. 

(. ~, Dc,utrina dó. :3egt:r~.1n:·? t-::.1e:: 1:1n •3l . 

. 4 criação do Serviç·o d•~ In:":,r:rr1açáo ~;ã ,::i,:·:-.;..1~ Zi~~ 
.:·c,,:,rdenado por Petrópolis/F:.J, 6. ,:i1vis,'.j.C.• de ;.•l:.1.:: .... 
f.1:,~ioneif'. e a . decisão de reé:ilizar r:: II :=:nc0nt.rr_, ;: ::! ·:.:. _ :· : 
f,:,ram 1:18 m<?di ,:ias 0rganiz1::1t.ivas r•:<<?'.'=i;ltt:'3 l:i::2- .. ':- - , -,·•, , 

·-.:acional. Estas de.::isões int.ernc:1e ior•f:i.rn 1mp0r~é1n-.;-...; .:-,:,m.: 
~2rme j~ levar em frente as guestóee ~onjunturai~ ;~~ :.;·~~ 
f•ri0rizàdas paré:I. é. lut.ó. d,:i2. : ,ireito2. H~mãr10s. 

2.2_ TABOAO DA S~RRA/SP - 1983 

A conjuntur~ de 
csracteristicas fundamentai~ 
?=ssibiljdade de j~á:~g0 
f ·!' ,:,grees :i ste.s. 

1982, 
de 1982. 
poli: :i c:c. 

cont ir.uo1.; 
Ace:1tuou-3e 

. - ,-.· - -··•· 

Neste ano. 0 ~~ Encontro ~acional, r~a:_2~d: ~~ 
·~· :;t,ot;.o dE\ Serra/SP, õ.proLmdou algumae. questões conjc.n:.·..;.r::._ ... 
: :-.ter11=1.s e out.ras in~ernas ao MNDDE. As ques-..c•es e;-:ter-r.s.:: • 
·--=-:evantes foram a Violência, a igrej-a dentro do muncK 
--~~italista e a Fé . e a Igreja. A análise te0:6gi:~ 
~~umênica caracteri2ou a questão Fé e Igreja. As ~~~e~feL 
i:~t.ernas rriori2adas foram as linhas gerais: trabalho . :erra 
~ repressão e o fortaleciment,o, manutenção e multip:lca~ã, 
dos Movimentos Populares e a criação de 8 regionais n0 ~N:~. ~ 
A~ moções de repúdio foram em relaçào a politica salarial. ~ 
~-ecessão criada pelo governo federal, .:• t.ró.tament0 dad•.:.. r-·~,;,. 
Ministério da Sa~de na quest~o dos hanse~iano2 e a :cr:~ra 
sos pre5os ~(~una. 

2.3_ VIT,9RIA/ES - 1984 

Em 1.984 a c:,)njunt.ur::i. r:aci0m.,_.i -:1inda car·actê';··iza';c. 
2.~• pe.io .3ube!npregc, se a ,::entuó.1,ào, '1iol.§ncia ideolé,gi,:::a ·i•)e, 
~~-~S. á~1-ave.!'ãm-se a::c: quE:.::;tões soe iais: morá.dia, sa0 -.ie . 
-:-(.~·c:-:·aç -~c. . ;.. eccl0giã ;-ú2,sou a S,F.:r "J.:~ia ~uestão re l~-..,~nt.e. • 
li::m ,,:- ._..,me, ::1 semelhançã .:le vis~c àa realidade Lat .:.H,:. 
Americana. 

Nessa conjuntura, os movimentos populares . 
.:3indicais, partidários e instituições de diferentes natu:-eza. 
juntam-se na Campanha das "Diretae, Já!" Esta ca.~1panha 
,?.e-t. imul0u a 0rganização dos movimentos sociais e deu um 
}~pulso ~ ~ssas organizações. O MNDDH aprofundou, no 
Encontro Nacional de 1984, realizado em Vitória/ES, a 
,~1.1est~o .:ia c..i.daJ.an.iA e a r·e lação en:re os CDHE e ;:is novce
desafios dos direit0s sociais nesse mode:o de 
dE:senv0lvimebt0 ~ a necessidade de crs&nizar o MNDDH, para 
f0rtalecer essa !uta politica. Uma pr0va dessa ab~rt~ra 
p0litic:é con:::,ta n..:· prc,gré.ma de, 3c. Encc•ntl'O Naciona2., ;::•ois a 

, 1 
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r~alidade social e nao -~s experiências internas sa~ a :~r11c~ 
:;;.,,·,litica do evento. Ae prioridades das açõe.e concentr· -~'n.t;.,-;:.~ 
na questão da violência, da terra, trabal,ho e cidb.dó.nlc:i . 

... 

Nesse Encontro Nacional de Direitos Humano~. o 
~ prcgrama estabeleceu com clareza a necessidade de •:liecut j .- ':I' 

modelo brasileiro ~ os direitos humanos. Trabalhar com os 
dir~.n-os,.,. sociais econômicos e culturais_ exige avaliar e 
~tuar na· direc~o de um modelo de desenvolvimento. A passagem 
de j~+'l!fa\.} _dos direitos politicos, individuais Hu·=- ·-'.·'.;_..:ie 
~ ... ..,1~i't1vos· e um avanço na luta pelos, Direitos Hum6nc.::;. I ;,.,,.,·:.:: 
~xl~!,_~ ;: que se_ lute por um projeto de sociedade solidári~. ·. 

Uma grande contradição do desenvolvimento 
~e~liberal é que ele garante os direitoe pcli;i~~~ 
individuais, maa nega â população que exclue de ~0d~.~ ~~ 

··-··-·-- ----- 1..1e.senvol v ime.nto os direi tos econômicos, soe iaie e i:-1.;: -:.•.;:•F.-..i.;: 
Esta ·· -~ontradicã-o do modelo de desenvolvimento é ~ 
determinante da ampliação do legue de 6rea de at~acão gue o~ 
rDHs passaram e trabalhar, apõe 1979. Isto que dizer ·que ae 
~ecessidades · sociais , decorrentes do modelo de 
:iesenvc.-lvimento. têm redimensionado o rumo de.e · L,t af:• .1,:-~ . 
d ire. i toe humanos, ,je·ssa época. 

/4.4. OLINDA/PE - 1986 

Em 1986. a conjuntura começou a esboçar um g~ande 
•n,·-v imentv p1.1li t ic0 ocupado pelo Movimento Pnó-ParticiPé.C~a" ·· 
~opular na Constituinte e eleicõee doe conet~tuintee. Os 

. ·::DHs envolveram-se de Norte a Sul e de ·Leste a Oei;·.';-: n,.·, 
.=-e force da. educação. · informação . e sistemat izaçlíi:• · ~~ 
fr ~pos:as para a Carta _Constituinte ... Este ~ovim~~i~ 

~"&cterizou-se pelas emendas populares propostas e ~ela 
no~ i li=ação setorial na defesa das mesmae, a fim de que 
.:-:.ssetrr incl1Jidas na nova Coni=;tit.u1ç.ão. Ne~te afr.., & 
:onjuniura global 0ontinuava caracterizada pelo~ ~rob~~m~~ 

- ~~ cre~cimento de mercado informal de trabalho, d~ -!or4a doe 
MCi na formação da consciência política, das · ~oncentts~ões 
.rbanas e a m~serabilização da vida, da sa~de, da educação : 
- :1 mor~.:iia. pois as pc,l i tices sociais estavam s1::nde, 
~e~~ndãrias em relação à divida externa e ao déficit púb:100 
: nter111....,. 

0 . Encontro Nacional, deste ano, em -Jlinda,'PE, 
Jasenvclveu discussões e tomou decisões fundamentalment~ em 
: -.:irn,:, da questão ·da Constituinte, ao lado da violência e da 
'uta pela terra rural e urbana. Ae discussõee e deci.sõee, 
neste encontro, foram mui:to marcadas pelae ·questões 
~atruturais e 0rganizativas internas. Foi marcant6 & 

~ ':Ullp: iaçao de aut0n0mia do MNDDH para tentar :evar em frente, . 
de . forma unificada. a luta dos Direitos Humanos. · A decieã~ 
. .la n!c legalizaç&,::- do Movimento, mae a aprovação de uma . 
"(;arta de Frincipioe " foi um dado positivo na tentantiva de 
~anter & unidade e autonomia, atravée · de principioz. 

~,.-~_.J• 
~ •)► '.J. 
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2.5. GOIANIA/GO - 1988 

A socied&de brasileira permaneceu molili~adb ~~ 
1987 na tentativa d~ g~rantir o inaresao d~ auae propo~tbe 
para a Conat i tu iça.o, que foi. promulgada em 1988. ü~ &v1.s.1.;:o~ 
soe iaia de ata Const i tuicã.o concetram.:.ee err. • Ji ré~ tv·~ 
politicoe e e0onómicoa para oe trabalhadores, criançaJ~ e 

\ velhos. a mu:her e os empobrecido5. · 

A crise econômica, deate ano, caracterizQu-e~ rol~' 
.:: resc imento do déficit público e da dividl:l. ,e;.:terno., õ 
r~~~seão, 0 · desemprego e a violência passaram & ee~ nesLe 
~~ntexto, um acontecimento do cotidiano, naa er~nde~ 
~oncentrações urbanas. 

~ Em 1968, ) Movimento Nacionbl em seu ôo. E~c~~tr0. 
:reéilizado c::m ::;c,iânia.:GO, discµtiu e decidiu guest.ões ~m 
l'ê: l&çh.o 1-t artic\1lação interna e externa. Internllmente, ;,t.1r6. 
c0nsolidar a es~rutur& e a organização, decidiu criar ~ 
Conselho Naciona~ d0 HNDDE, a Secretaria Executiv~ Nacion~l. 
eleita no próprio Enc0ntro, a ser sediada em Braei:ih, ~ü~~ 
onde 5eria ~ransferido o Serviço de Inform&~lo Je 
Petrópolis/RJ. Decidiu-se, também, pela formaliz&ç~~ de 
MNDDH através da "Sociedade · de Apoio aos Direi toe Ht~f:-.no:ir:··. 
A temá~ica &bord&da em torno da necessidade• de ~rj&r um 
Banco de riado.;. sobre a VioH!nc iF.:1., de .1 nati tuir •.:!I'; prO~!!'-.:&ma 
,:lc-- formaçâc, e comunicaão pa·ra cap8Cital' os· CJ,UELcir-:.is r.e:. :\:ta 
dos Dirt>itc,s Human0s, bem como trabalhar a vic.:~11oia n&. 
;:•e1~spt=!Cti·v·a. de E'•t:,?;Ura.nça r,jública, foram alguns d<?e t.ome.~ e. 
decisões daste Enc0ntro .. 

,... Em nível e:-;terno a temátice. e.bordou as rel&.cões de, 
MNDDH ,_com ,:;..~. o,oviment:.os sociais no B>.·asil e, também, com , a 
situação Leiti!h:>·-Am~ricar1a. As mocões e o número de' 
participantes cie outros paises da América Latina foi uma 
mostra de ~ue os nossoe problemas eram .muito idênticoe, pc•is 
idêntico é o mode:,:i de desenvolvimento a qu~ est.e.mos 

• 

e;ubmetidos e envolvidos. A ampliação das relaçõez corri os • 
movimento popul&.res, através de pa~ticipação na Pró~C~ntra! 
a ae relações com outros países da América Latina na defes& 
doe Dil•e i tos Humano e, são d~o.:;, dimensões do alargamento ~ 
rel&ções do HNDH. 

2.6. VARGKM GRANDK PAULISTA/SP - 1990 

EnQuanto isso, .13. campe.nhl\ eleitoral dr;, 1989 foi um 
.!"1omento di:- orgo.niz.'..,r;~ú Je. luta e mobiliz&.cão I,>opulb.r I em 
~orno de l~l projeto de governo eocialieta e democrático. A 
..:;iua.se vit_ória d~s:a proposta trouxe, tambêm, c-c,ne1gc a 
e;q_•cr.iência .:ia derrot&, do· sonho que quase e.e tornou 
realidade. Associado a eos~ derrota política, 6. gueda do 

,., .. ,, 
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socialismo real~~ r •erda dos sandinistas na N.:.•.:- :11•;,;,.;, ,-. 
~~ ..... 

com que se entrass~ 
entusiasmo foi send0 
econômicas do governa 
~odelo de sociedade. 

na. :ase dr.:1 res~:~<.:a a :· ,_•::tudé:-
destruid0 pelas medida~ ~0li~: .: ~~ 

Collor e pela perda -Jo.s pi:>.r•:, •·::.i.:r.J.: ;,:-

O quadro · político pós-1989 :i;,assoü a e:-:ig:.r· :i 

democracia corno elemento de cidadania e a construçã.c .::0 .ur, 
nc,vo par1adigma social e político. A Carta de Princ:1p:)s ,:F 
MNDH, me,smo anterior a esta data, contém, er,t.rt:: ._,~ 
principies, a questão do socialismo expressa na :ae~~ j~ 

30ciedaje sem claeses e de democra~ia, ~a id~:a d~ ~ma 
scciedade livre. A democracia passa a ser entendida ~~~e 
~spaço de luta, como valor popular. 

~ A conjuntura de 1990 :oi marcada pelo agravé.1!·,ent .: 
00 déficit público, da divida externa e por med!jas 
econômicas que jogaram o país numa profunda re-::F.::ssac. :1fl 

:~ntativa de readequar o Brasil ao projete· ~00nõm.: · 
:. :-. : .ernac ional . 

1 , 

Nesse con tex:.o, realizou-se o 60. i!:n~· ·:...:1: rc• 
Na2~0nal, em Vargem Grande Paulista/SP. As questóee 
!' e-: evan -=.es, no e ver. -:,o, a ní ve 1 e:-:terno foram: a ".i. i v 1da 
externa, os grande projetos governamentais para o Eras~~- ~ 

~:1pel das Forças ArmRdas, regulamentação das ~els 
,:omplementares, a Constituição Federal, as Cons~ituiçõe~ 
~2taduais e as Le:.s Orgânicas Municipais, • a ·~resci:-nte
~~oléncia urbana e rural e a relação democracia e ~idadania. 

A nível i:,terno, as discussões e decisôes -:iest:.e 
.f,.::,rb.m i:'ff. :.01'n ,_:1 da c:.i.;:iaçio Jã.3 5ee;r1:: ·"" 'i~·• ±.é..s ·:lt: 
c:omunicã.;:6.0 e ·✓ iolÉ:ncic. A ret,;.r·ãdr.1 :lo --=r::1c1 

"•\l<H'ESA" do nome o Movimento, que passou a chamar-se 
~ÔVIMEN'TO NACIONAL DE DIRE.ITOS Hl,'11ANOS - ~NDr. 
associada a dimen~&o de cidadania, pois, ~&ra que :ã: 
~x~rcicio ocorra, são necessárias açôes de construç~~- ~a 
·: ,-:-::·.ma 1..· não apenas ã ·-:·é,es de defesa . 

F~-~ Je~~?~0 8xpr~ssa · & ampliaçã0 d~ concepçbc j~ 
:· : !'':' i t ,~ - f; Ht:mano:::; -:-rn 1-e lação à construção de · .. .in-, proj é te 
:·: :t:>t.ivo de ,:-ociedade e n .~.:, apE<na::, defesa de direito!=·. "-. 

A::. prioridades de ação foram definidas na questão 
•·l<':-: formação, comunicação e violência, enquanto programas 
nacionais. As bandeiras de luta foram vjolência, democrAçj,a. 
d:.enidade e cida.dan.i.a... 

Os temas tratados e as decisões tomadas, neste 
:?.:·1-~ontr0, expressam coerente re laç~o do MNDH com as questões 
c o njunturais, pois h~via a crescente perda de qualidade daz 
,~cndiç,')es mínimas ~Je vida e o Mt1DH propo-se a busca dó 
redução da viol~ncia e da consLrução da cidadania, em 
rela~ões democráticas . 

. ?~ .... . 



2.7. BRASILIA/DF - 1992 

Em 1992, a conjuntura brasileira caracter:z&v~ -s~ 
pela inflação sem controle, reestruturação da econom_u 
mundial, pela crescente miséria, violência, dese~preg0 ... 
eleições para prefeitos e vereadores, a ECO d2 · ~ 
comemoração dos 500 anos de Colonização L~tino-America l Ae 
denúncias da corrupção política confirmadas e o impeachme~; 
ao Presidente da República, proàuziram um novo espaço aof:i 
movimentos sociais, não conseguindo, porém, ultrapassar e 

' estado de "apatia", de ··sufoco" presentes no mesmo, e na 
sociedade em geral. 

Neste ano, ocorreu o 7o. Encontro Nacional, em 
Brasilia/DF. Foi um evento marcado pela avaliação histórica 
e sistematizaçãao da situação do MNDH em 1991 e a retomada 
da questão dos Direitos Humanos como Sistema de Valores de 
Vida em sua dimensão holística. Estes temas foram uma 
\ entativa de qualificar a dimensão mística do MNDH. Este 
Encontro fez também uma reafirmação de prioridadee- e • 
propostas do Encontro rle 1990. A nivel interno, a discussão 
mais profunda deu-se em torno da definição de um eixo: "pela 
vida, contra a violéncia", dentro da diversidade àe ações 
conjunturais e históricas. 

A definição do eixo significou uma tentativa de 
concentrar e ·articular as lutas, bem como expressam uma 
insegurança no rumo do MNDH. O crescimento das violações, 
expresso na miserabilização da maioria da· população e a 
2.enta reconstituição de um novo projeto de ~-.ociedE,.de 
socialista e- demccrá:ica, díficult&m um r\..iI.10 ce:-J-C,!'2.::::t.dc, 
mesmo que as palavras tenham definido e eixo p0lit:G~. 

' J As quest5es externas do ~NDH foram ~ratadas ~ ó 

: amática ' da ETICA e da ética na politic&. A iec!~~o j~ 
realizar a " Campanha da ética na política", associaàé. a ·:•2-
t·!ovimentos :3ociais e .àe. instituições, foi uma dás ó.ec:isêies 
políticas relevantes no Enccntro, tendo em vis~a 6 

~o ntinuidade das d e núncias ~e c orrupção n0 Exec~~:v( _ 
Legislativo, b em c omo a necessidade de democratiza;~c ic 
.~udiciário. 

III - ALGUMAS CONSTATAÇOES GERAIS: 

- Constatou-se que- o t1NDH foi capa::. de perceber os c:onf:ito.s 
~ as crises relevantes em cada época. Aprofundou e 
0nvolveu-se neles, analisando as questões ccnjun~ura~s 
a ~ravée do5 temas discutidos, prioridades e bandeiras je 
:~ta definidas a c ada Encontro Nac i 0nal. 

t r- a:.:, a : h e, e ::-á ·:• e.,:;-·~--
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J,?rioridades que permaneceram na história ::io MNDH. As 
necessidades soe iais que se transformaram em :r•r ::.. ,::;r L~-:.d-?.E, 
para o HNDH são inerentes a conjuntura do proceaeo 
capitalista, expresso no neoliberalismo. A isto equl~ale 
dizer que as prioridades nacionais têm sido próprias -~e 
exigências de cada época. As que têm permanecido, na 
verdade, repree.entam· questões . necessárias à manut.ençi;c, :ia 
estrutura. 

,. 
A trajetória do MNDH mostra que houve uma evoluçàc. na 

concepão , histórica dos Direi tos Humanos. Da v:.sé.o de 
direitos individuais de liberdade. b MNDH ampliou ~ara a 
conquista dos direitos sociais de igualdade, que hoje s~c 
ampliados, na aldeia global, através da lut.a comum dos 
direitos dos povos. 

O MNDH se caracteriza e se comporta como estrutura ~ 
organização de movimento, pois tem sido DINAM!CO, 
consistente e inserido no contexto, te~do, 
contraditoriamente, uma articulação cotidiana nacional, 
re~ional e estadual frágil. 

- Hã diferentes concepções de Direi tos Humanos no perc:ur.so 
do Movimento Nacional, passando pela concepção metafisi~a. 
positivista e a histórico-crítica. 

IV - ALGUMAS PERSPECTIVAS 

Há tendências indicando: 

o crescimento dos conflitos sociais, em especial ~m 
~e!&ção ã criança/adolescente, aborto,· fome e à violêncir nG 
~ampo ~ na favela. 

- a nedessidade de criar uma nova hegemonia, buscando novas 
.::~1...--.J uções ' para a questão da miséria e da fome. A exemplo da 
Ação da Cidadania contra a miséria e pela vida, da quõ..i o 
~NDH faz parte. :i;: preciso construir a dignidade da fome e 
torni-la uma questão coletiva . 

-o crescimento do genocídio social, ocorre pela exclusão da 
!.="='Pll lação no acesso a bens, serviços e emprego. O genoc idio 
direto se dá através de massacres, linchamentos ... e o 

. indireto através da fome, das doenças, de falta de trabalho 
~salário ... Este genocidio concebido dentro do Darvinismo 
~social, se faz . através do que parece selec~o "nctural". 
A:guns setores da sociedade têm que desaparecer, deixar de 
existir. Porém, isto não é natural. 8 planejad0. ~ ~ 
r ·r·•)duçl:10 de "Apart.haid Social", previsto e riecessii.ric. nc· 

·:110.Je .:. ,:: de ,::esenvo l v imento neo 1 iberal. A contradição -:lessg. 
lei é ~ue.. ;t lei dos mais fortPs P. t-.,;,mbém a lei da e:-:clt;sã1.-, 
d.e s mais fraços. Assim, ó. doutrina dos conflitos de ba.:.x~ 
i~eensidade (G.8.7.) vai fazendo raízes na estrutura soc::..a! 
t:-!'E\s::..leira e lat in.:,americ;ana. 

~· .,, .. . . 



que a história não terminou com o socialismo. Um novo 
socialismo terá como elemento central o homem - a 2TI~A do 
humanos, do solidário, da democracia. 

que o quadro de violências e de miserabilidade es~ ~ 
aumentando e tamb"em está crescendo a organização, ;1 

consciência da ética da fome, do exercicio da cidadania, ac, 
lado da morte e da esperança de luta pela vida. 

- que o desemprego e n trabalho são um prQblema ético. antes 
' de ser um problema económico. O di~eito ao trabalho e ao 
i salãrio é que possibilitarão a construção da cidadanib. 

-que 0 ano de 1994 será demarcador, por ser ano ele ir '"· t·õ_ ~ 
p0ssibi 1 i tará a reorganização de forças para a eobrev i "'~·r;. ::.õ 
-=~-=· povc• e dos movimentos. 

12 

- ~ue a unidade metodológica de presaupostos democrâti~~s é 
um elemeito unificador do MND~. A formação e a c0mun!sbção 
são ~uestões estratégicas da unidade, na diversidade. :iãc 
2,b,:- apenas instrumentos para a luta dos Direi tos Humanc,t.. • 

que há necessidade de uma definição de pr1or:.-:iade2 
~~cionais a partir do diagnóstico e das possibilidadea nos 
R~gionais, bem como Üriir ·· os CDHs em fortes camf•c.nh":..~ 
n~cionais e/ou regionais ~ -

• 
gue é preciso continuar tendo a abertura, a 

disponibilidade de avaliar a estrutura e a organizaç~o. A 
,:-9.ract.erist ica de aer "movimento" exige a capacidade de se 
r~adaptar, reorganizar com maturidade, sem pressa, avaliando 
:;:u.:. to o resultado, .do 3eu processo e produto... ~ 
:nst.itucional izar-se et".tará retirandn-se do processo 
histórico, como Movimento 

, ~ 
1 

- -:;i-.ie 0 MNDH ao mesmo t.empo em que ee fortalece p0r ser 
d ~nãmico e frágil. pois tem que bue,car · sempre novas formas...,___ 
dP . par t icipação na história para o fortalecimento da luta 
dos excluídos desse modelo de desenvolvimento. 

- ~ue 0 fortalecimento das articulações internacionais e um 
.:.mperativo para o HNDH, diante do novo cenário mundial . . 

1 

SALVADOR, JANEIRO DE :994 

. -:• l."·se rvaç g_o: E:=-.te estudo pre 1 imina.r é resul tadc- de 
L -:. -_·estigaçã0 efetivada numa só fonte de pesquie.a: os 
re: ató ri0s 'dos Enc ontros Nacionais de 1982, 1983, 1984, 
'SS6. 1988, 1890 e 1992. Outras fontes possibilitarão a 
c0 ie : a de outros dados e novas anâlises históricas. 

• 
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Anexo 1 

Tabela 1 - Datas e locais dos Encontro Nacionais 

' -------------------------------------------------
lo. Encontro 

- 1982 -
PETROPOLIS 

RIO DE JANEIRO 

2o. Encontre 
- 1983 -

TABOAO DA SERF .. .'.\ 
SAO PAULO 

------------------------------------------------------------
3o. Enccntro 

- 1984 -
VITORIA 

ESPIRITO SANTO 

4o. Encontro 
- 1986 -

OLINDA 
PERNAMBUCO 

-----------------------------------------------------------·-
5o. Encontro 

- 1988 -
GOIANIA 

GOIAS 

60. Encontro 
- ·1990 -

VARGEM GRANDE PAULISTA 
SAO PAULO 

------------------------------------------------------------
',• 

• 7o. Encontro 
- 1992 -
BRASILIA 

DISTRITO FEDERAL 

80. Encontro 
- 1994 -
SALVADOR 

BAHIA 
1 ___________________________________________________________ _ 
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M.N.D.H. - CARTA DE PRINCIPIOS 

,, 
Quanto mais negra a noite, 
mais carrega em si a 
mc\d ,,. u9 c\cl e\ ..... " 

(D.Hêlcler C~mara) 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, expresso na atua~ão 
ele numerosos ~rupos que se organizam em todo o pafs, é parte 
inte~Jt .. a11tc~: d,:\ caminhada do povo br·asilei,,·o, pc-?l;;, con~;t:ruc;:,1o cl(-? um,·,\ 
nova sociedade. Inicialmente empenhado na luta pelo fim da Ditadura, o 
Movimento caminha lado a lado com os movimentos populares,e juntos 
crescem F se fortalecem na medida do avan~o do processo de 
d e:-: moe,,. a t i ;:-~,,\~:ão. 

Em 1982 tem infcio a articula~io do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos com a real iza~âo do seu I Encontro Nacional. Hoje, 
encontra-se estruturado atravês de oito Comissões Regionais e congrega 
diversas entidades ele todos os Estados da Federa~ão. O Movimento, 
estimulado pelas reflexões da Teologia da Libertaião e pelos exemplos 
de unidade cristã que as Igrejas da Amêrica Latina t@m vivenciado ao 
lado do povo, persegue incansavelmente a constru~âo de uma sociedade 
f ,,. ,:\t e:~ !'"IH\ , j u s t a , 1 i v ,,. C7'. e i ~:J u a 1 i t ã ,,. i e\ • 

Por objetivar essa nova ordem social, verdadeiramente humana 
e cristã, decorre seu compromisso fundamental~ aliania com os 
empobrecidos. 

DIREITOS HUMANOS COMO DIREITOS DOS EMPOBRECIDOS 

- "Do que ê que a senhora tem 
meclo? 

- Tenho medo ele morrer de fome, 
mas hoje eu nâo morro mais ••• 
oh aqui oh!, jã tem muito pão 
aqui dentro para eu comer a 
semana inteirinha. 

- Hoje a senhora não morre 
e amanhã, pode ser que morra? 

- Não porque eu vou agir! !n 
<Diálogo com uma pedinte) 

A luta pelos Direitos Humanos comeiOU no Brasil, com o nosso 
próprio descobrimento. Afinal, que outro sentido pocle ter a dramãtica 
resist0ncia das na~ões indfgenas contra o branco invasor? r depois, 
que sent iclo real expressam os quilombos, senão a construiãc viva da 

:í. 
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1 ibcrdaJe pela mâu do negro que, escravo, se afirma homem? A caminhada 
pelos Direitos Humanos é a própria luta do nosso povo, do povo 
Opi' ' i mi do,. 

Assim, o Movimento Nacional de Direitos Humanos nâo pretende 
substituir as lutas do povo, P muito menos servir de agente 
intermediãrio das classes dominantes .. Mas firmar-se como serviço, 
caminhando de mãos dadas com as organizações populares e sindicais. 

A concepq.âo do Movimento opõe-se á visão liberal e afirma que 
os Direitos Humanos sâo fundamentalmente os Direitos das maiorias 
oprimidas, a partir da õtica dessas maiorias. Vai além dos direitos 
clãssicos, e inicia a sua ação na defe sa do primeiro dos Direitos~ O 
DIREITO A VIDA, em abund•ncia e com dignidade .. Por isso o Movimento 
centraliza sua visão, ação e compromisso com os espoliados em seus 
direitos, porque a nova sociedade é a sociedade da 1 ibertaq.âo 
(•:-:cnnOmii::,·,\, s oci,·,\l, política f:~ cultu1'·,:1.l doi;; op1'·imidoi;;,. 

Para vivenciar integralmente seus compromissos, o Movimento 
Nacional de Direitos Humanos norteia-se pelos seguintes principies~ 

i - RESPEITO A AUTONOMIA DOS MOVIMENTOS POPULARES 

N~io di1,·i~Ji1'·, 
viver a humildade .. 

aprender com o povo, recusar a prepoténcia e 

Nãu cair no extremo do basismo, da idolatria a tudo o que vem 
do povo, mas participar e incentivar o exercício da crft ica. 

2 - APARTIDARISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos deve ter claro o seu 
papel, suas limitações, sua identidade P não deixar-se 
instrumentalizar pelos Partidos Polft ices. A caminhada pelos Direitos 
Humanos transceJe os interesses part idãrios .. 

• N\\o c:ai1" no ~,::-:t1"r,:mo cio pur· i i;;mo. (.~ Educ:aq.t;io Pol ft ic:a e~ ;;\ 1 iv1--c-::: 
,-:~ consc i ,:-:-: 1\tc-:-: opc;:âo par·t i d,ftr· ia é b,~i,; i c;,\ na for·mac;:~io do povc> .. 

3 .... PLURALISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos une as diversas 
correntes polft icas. as vãrias concepções ideológicas e doutrinãrias .. 
Os grupos que o compõem atuam em áreas diversas .. A sua unidade ê a 
9a1 ... a1·1t ia de s<,-:1 . .t comp1'·om i i;;~,;o com c>s empob1"c,-:c i cios .. 

Não cair, porêm, na tentaq.âo fãc:il da 
Movimento numa seita. Nâo se c:onstrõi o homem novo, 
sem a vivéncia concreta ela democracia. 

'') 
r... 

transforma~âo do 
a nDV,:\ !,;C>c i edc\dE· 
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4 - ECUMENISMO 

A luta pelos Direitos Humanos transcende as divisões 
confessionais e exige a prática sincera do Ecumenismo. 

Em verdade, é na luta pela construião de um mundo novo, de 
uma nova sociedade 9ue se forja a unidade dos cristãos e nâo cristãos, 
concretizando, assim, a experi@ncia ecuménica baseada na 
sul idariedade. 

5 - RESISTeNCIA ATIVA 

Não cabe ao Movimento Nacional de Direitos Humanos conduzir o 
povo a práticas extremistas. f sua obrigação estimular a resist@ncia 
ativa do povo para a construção de uma sociedade verdadeiramente 
fraterna. 

Nâo se pode cair no imobilismo. O povo sabe como encaminhar 
melhor a sua luta e 9uando recorre á força, não pratica a violência. 

As entidades e grupos participantes do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos consideramos todos esses princfpios orientadores da 
DEFESA E PROMOÇ~O DA VIDA, em todos os seus nlveis e, em especial, da 
VIDA HUMANA. 

Sentimo-nos honrados ao nos comprometermos com a 
de um NOVO MUNDO, já embrionário nos escombros do presente, 
digna morada para o HOMEM NOVO. 

construção 
e 9ue serã 

Mesmo 9ue nossa razão esteja convencida pela evid@ncia de 
estarmos á beira da total, iminente e instant~nea destruição, teimamos 
e m afirmar: O BOM SENSO LEVARA A MELHOR E O AMOR PREVALECERA. 

r assim antevemos que: 

- a TERRA VOLTARA A SER PATRIMONIO COMUM e todo bem 
produtivo pertencerã a toda humanidade, sem distinção 
alguma; 

- todos trabalharão; não haverã pobres nem ricos; não 
haverá patrões nem empregados; 

- a maior honraria serã SERVIR AOS IRM~OS; 

- todos terão o necessãrio ã vida digna, principalmente 
os impossibilitados para o trabalho; 

- todos tirarão da natureza apenas o necessãrio ã vida, 
zelando pela conservação dos recursos naturais; ninguém 
acumulará riqueza e a natureza voltará a ser a despensa 
de todos; 

3 
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haverã confian~a entre as pessoas e os animais; todos 
serão irmãos, P a harmonia perdida da natureza serã 
novamente alcan~ada; 

- as pessoas 
hábito de 
compaixão, 

estarão em constante treino para assegurar o 
se elevarem sempre mais alto no amor, na 

na bondade, na ternura e na mõtua 
compreensão; 

- os mais fracos e indefesos 

- a verdade e a confian~a serão fundamentos das rela~ões 
interpessoais; 

- todos viverão felizes e as festas se multiplicarão; 

- a alegria será muito maior em dar do que em receber; 

todos terão consciência de que cada indivfduo é um 
resumo da humanidade e, por isso, todos se sentirão 
efetivamente solidários; 

- todos dist inguirãa o bem do mal, e nunca mais o bem 
será chamado mal, nem o mal será chamado bem; 

- não haverá ciéncia ociosa e jamais se dirá que a 
ci@ncia ê neutra; 

- a vida serã a fonte geradora da palavra, da ciéncia, e 
tudo que nascer da vida a ela voltarã para promové-la; 

- nunca mais se falará de guerra; 

- todos serão felizes e a confian~a habitarã na terra; 

- as razões do cora~âo falarão mais alto; 

- haverã tempo de sobra para se tomar conta da amizade; 

- todos serão sonhadores e poetas. 

E, quando interrogados sobre as profundas razões de tanta fé, 
de tanto sonho e de propósitos tão apaixonados, responderemos com as 
palavras do compromisso que agora renovamos~ 

HOJE E PARA SEMPRE 
NOS COMPROMETEMOS A 

SERVIR A VIDA! 

4 
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M.N.D.H. - CARTA OE PRINCIPIOS 

" Quanto maia negra a noite, 
m ',71 i 1, í i'·l I' '. Y' (f' ç;i j';\ e 1\1 1;\ i l':\ 
nlio\ f11 '" 11U 'ulll•1 " 

<D .. Hê1d Er Cfflmara> 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, Expresso na atuação 
d t•:•: tHl 1111+~ ,,. t11;i o <:i 9 r '.l p e.) m q u e fie: o r !~ a n i z i':\ tll ~rn, t o d o e> p ,·,\ ~ m , ~: p a,, t: €-: • 
i n t «:: !) t" ~ n t. IJJ d ,A e ,,\ m i n h a d a d t:1 p o v n b ,, .-,, f:'> i 1 <i! i r CJ , p <:•: l a e: <;> n fü t: ,,. 11 <t ;-:i o d f! 1.i m ,:\ 
n e> v a ~. o e i (l d l:\ d <i-: • :t n i e: i a l 11112 n t (•::: ~-~ m p ~; n h a d e> 11 í:\ 1 u t: a 1:> (❖: 1 o f i m d ~, 1) 1 t ,11 d 

1
.11·· <:\ , o 

Movimento caminha lado a lado cem os movimentos · popularEs,e juntem 
c~emc~m € se fortalecem na medida do avan;o do proces50 d~ 

dt?OlC)C: l"i':tt: i Zi'i1(j:~\('.) .. 

Em 1982 tem inlcic a art icula~âo de Movimento Nacional de 
Direitos Humanos com a real izaiio do s~u I Encontro Naci onal . HcjR, 
encontra - se ~struturado ~travês de oito Comissões Regionais E tongrega 
divers~s entidades de todos os Estadas da Fed~ração . O Movimen to, 
&$t Imutado pelas ref1exõ~ m da Teologia da Libertação e pElo~ exe mples 
d~ unidade cristã ~ue as Igrejas da Am~rica Latina tlm vivenciado ao 
lado do pcvc

1 
persegue incansav~lmEnte a constru~ão da yma socisdads 

f 1•· a t e,.• 1·· rH, • J 1J 1n t; ~, , 1 i v r w: <:.' i ~J u e\ l i t: ?li" i e.\ .. 

p 01r t:JU j f.•: l j Vl':11'' (;'.!;,füc\ nova 01' d C•im 
P crista, aecorre seu compromlmsn 

s0cial, verdadeiramente humaria 
·F u n d a m ,,;,: rd: a '1 ~ c:1 ~ i ;1111;, e:\ 1- u 111 (:; ~ . 

e:mpobrecidos .. 

DIREITOS HUMANOS COMO DIREITOS DOS EMPOBRECIDOS 

-
···· 11 D n 1:11 . .l i•i: {t <~ u e .-~ i:; ¼~ n h D,,. ,,\ t 1? m 

l\\f/dt)? 
- · T~•:nho m~d o d t·''. mo,·· ,,. er cl e f om~:-: i 

ma s l·w j ~· e 1.1 n i~ o 1\10 1·· v· o m ;;, , s • .. • 
(:) h e).,:, 1,1 i oh 1 ' j a t r.rn1 lll I.Ã i t o p fü> 
aqui dentro pa~a eu comer • 
l:H❖: nll',\l'l ,·,, i n t Ç,•: 1 I" i n h a " 

--· 1-1 o j e a fü (·:t n h cw a n f:\ q me, r· ,,. e;: 
,~ a 111 a n h ,':\ r p o d ,,:,: !; 1:-~ ,,. ~1 u e 111 o r r ,·~? 

- Nãc pcrquc e u vou ~9ir! !" 
< D i à '1 D !:J C> e ç> 1n u 1n a p <-:•: d i n t ((•: ) 

1:'i l u t ,·:\ p ❖~ '1 () s 1'.) i ,,. e-;~ i t; (J 1li H 1.1 li\ e\ n () ú (,~ (:) me (j: o I.!, n ('.) B 1r e:\ 5 i 1 r e D tl\ C:) n (:) $1ii (:> 

r I'' (.) p I'' i o d ((•~ 1!. ('.'. C) b ,,. i til,~: n t (;) " A {-' i n a 1 , <:1 l,l (•i: ou t r· o s E-: 11 t i d (:) p ('.) d f:-'. t (·i: 1r a d 1·· .'.:\ m ~\. t: i e: Í;\ 

remlstlncia das na~Bes indi9enas contra o branco inv~mor ? E depois, 
<:I u. v.1 11, <(~ n t: i d o ,,. <ú' .-,\ 1 ,: i,i p ,,. 'iÃ 1n 1;; ;,\ tn o~" q 1.1 , 1 t, m b n {:, , \'fi 1-:-: n ~i t) i·~ e e> n ~> t r 1,.\ ~ fü 1~ Y i v a d .~ 
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1 iberd~de pela mão do negro qu~, escravo, s~ afirma hom ~m~ A caminhada 
P(·iloi; Dir'f:.'it:01;; H1.im1:\nl:>lii é,:, p1"Õpria 'J.1 . .1ta cl1:i n<:>füfüO P<~,

1
0 , do pc,vo n p 1· · i lll i d cJ ., 

Assim~ a Movimento Nacional de Direitos Humanca nâo prst~ndE 
m 1.1. b s t: i t: 1.1 i ,,. ,·:\ ~i 11..1 t: a !'i <:I o p o v e> , 1,:• m u i t: o me.;.: n e, s fü ~\' ,~ v i r d e i,\ /J e n t: c.;.i 
i n t: f:•~ ,,. Ili ~i: d 1 ~ 1·· i e cl 21 s; e l i':\ mi:; e fJ d <:1 m i n t\ n t <':' H► .. M i'~ s -f i ,,. m ;.:1 ,,, ... !:i f:: r.: e) 111 (;.1 s cr r· v i e;: o , 
caminhando de mies dadas com as organlza~ões popular~s . ft sindicais. 

A cnncep~ic do Muvimento op~e-s~ i vis~o 1 ibe r~ , P afirma 9ue 
tJ '.-i; D i r· ,::,: i t e> !ii H u 111 a n <:> 1n !:; i;, o -f' u n d a m "'·' n t a l me n t (-~ o fü D i J" ~~ i t: o !5 d a s m ,·,, í o ,,. i r,, ~ 
oprimidas, a part: ir dm Ot ica dessas maiorias .. Vai al&m dom direitos 
cl6ssicos, e Inicia amua açãu na def~sa de primeiro dos DirEitom~ O 
DIREITO A V!OA, *::m ;:.tbunc:lfü1<.:i.-,, t~' c:c:>m dignidacfo: . Po1· i sirn o Movime:.'nto 
c~ntral iz~ •um visãor aqãc e ccmprcmisso com os espol iadcs em seus 
d I r t\' i t: os r r (.J r· c:1 l,Ã (~: <."\ n ()Vi'~ 1;; C) e i €~da d (-:) ~ a l:i e:, r.: i e d (:\ d E (j a 1 i b ~ ,,. t .~ ~; t~ C) 4t (•H.:C:)IIÜllliCl':\, !!lOCi;;,1, pc>lít:i<:: r:\ e c•.Altu!''l:\l dom C>pr·imido1:, .. 

• 

Para vivenciar integralment• s~us cDmpromimso s, a Movim&nto 
Nacional de Direitos Humanos nortei a- se peles m~9uintas principiem= 

j - RESPEITO A AUTONOMIA 00S MOVIMENTOS POPULARES 

Não dirigir, aprender com o povo, recumar a pr~potlncla e 
viver a humildade. 

Nic cair nc extremo do basismc, da idolatria a tudo o que vem 
cio pcvo, mam participar e incRnt ivar o •xercfclo da crft lc~. 

2 - APARTIDARISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Humano5 d~ve ter cl aro o s~u 
papel, suas 1 Imitações, ~ua identidade e não dEixar-se 
i n s t: ,,. 1.1 m ~ n t: i:\ 1 i ~t i:1 ,,. p <1~ 1 e, !:i P a 1·· t: i d c.> s; P o l , t: i e:: os .. A e:: i7\ m i n h a cl ,:\ p e 1 C:) i'li D i ,,. <i.' i t: o =; 
Humancm tran~cede Qfü int~resses part idãrias. 

Nio cair nu extremo de> purismo. A Eciuta~io Polfti ~a ~ a l lvr~ 
e,, t e:, 111:i e:: i e<-~ 11 t: <-:•: o p <; i'.i e:, p ~, ,,. t: i d i1\ ,,. i .:~ é b "' 1:, i e a n l':\ f n r ma <j: ~i t:> d o p e:, v o .. 

:3 .... PLURALISMO 

O Movimento Nacional de Direitos Humanos unR dS div8rmas 
<:: <:>1··1·· c,..:11t1:.:s pol rt: ic::ai:;, am v,11•· i~m c:on<:: t.·p~ô<:~fü id<,:' o1ó~J ic::r,,i,; e c:ICJ1.1t: 1" int1v· ii.1 r:; . 
O fü !1 r u p o m q u f~ 1:, e Cl m p õ l:'i m a t 1..1 ;·,\ m ,,,_, m ;~ ,,. e i., 1;; L1 í v ~'!: r· fü a B ,, A i:i 1..1 e\ u n i d r,\ d 0.· (.,,· a 
~arant:ia de meu c::ompromisso com os empobrecidos. 

Nio c~ir, partm, na t~ntaqão fãcil da · 
Movim~nto numa seita. Nio SE c::cnstrõi e homem novor 
mem a vlvfncia concret:a da ci~moc::racia. 

t ,,. a n m f o,,. m ~\ <;: fü c1 ti Cl 
ii\ l'lOV ,':\ füOC: i (~·,lr.1dG: 
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4 .. . ECUMENISMO 

A luta p~lU5 Direito ■ Humanos tr~nscehd~ as 
<.:<.l11f~,:111!!>ÍDl'lli\Ífo <•:? (-~:.,i9G ,A pr-,1t: ica sincfü•r·a ,11:> Ec:umc•:tnlsn10 .. 

d i V j füOfa'I', 

Em ''<•:~r··dade, ?:· l'li:\ '11..1t,·,\ p<❖:li:\ c::onstr•.1~: f:ic:, de 1.1m in•.1ndc> novo, dfi: 
um~ nov~ raociedacie que•~ forja a unidade dos cristãos e nio c ristics, 
t: C>n e:: 1·· <,,:(: i -::.~\:ln d tl, .::1 ~;s i 111, <'.:\ <-:~Np <•:•: ,,. i f•n ,: i a <·!'<:: 1.Amf1n i e:: ,·:1 b :;,\ 1~ (•:•: ad a n ,-,\ 
sc,l idar i•~d;;\df?. 

~i ... RESlSTeNCIA ATIVA 

Não cab~ ao Movimento Nacional de Direitos Humanos ccndu2ir o 
p C> V O <':l p r· ,~ 1: i <:: ,:\ f:l f'.t :•~ t: r· <-,: Ili i fü t ,-~ s " ![. 1U U <!\ O b r· Í 9 i':\ <j; j·l e> <~ f:i t i Ili U 1 ,·i\ r· "' 1r ('l '::i i 1~ t: (-~ n ('. j :/~ 

ativa do povo para a construiio da uma socied~dc verdad~irament ~ 
frt~t:íi-:rni:\u 

Nãc se pode cair nu imobilismo. O pcvc sab~ come encaminhar 
melhor a su~ luta~ quando recorre J força, nic prat icM a viclfncia. 

As entidadas e grupos participantes do Movimento Nacional de 
Oir~itos Humanos consideramom todos esses princfpios or i ~ntacior •m da 
DEFESA E PROMOÇÃO DA VIDA, Rm todos os seus nfY~ i s e , Em es pec i Ml, da 
VIDA HUMANA. . 

Sent imc-nom honrados ao no s comprom~terme> s co m a 
de um NOVO MUNDO, já embrionirio nos •mcombrom do present r , 
digna morada para o HOMEM NOVO. 

ç: o n !:', 1: ,,. 1.1 ~: f{ o 
tão' q 1J e~ m 1;:: r l!1 

MEsmo que nos•a razio est~ja convencida p~l • ~vidéncia de 
i•:nid:tu·m,:ii;; <'A tn-:-:irii\ d,,\ tc)ti:\·l, iminc.-ntt;: f.•: in-i;;tan{'.t'.me,·,\ d<>t1:d: 1··ui~:ão, t:<ii'illl<-lllHJiu 

~m afirmaru O BOM SENSO LEVARA A MELHOR E O AMOR PREVALECERA. 

E assim antevemos 9ue~ 

- a TERRA VOLTARA A SER PATRIMONIO COMUM P todo bem 
produtivo pertencerl a toda humanidad~, m@m dlst ln~ic 
-:\ 1 !JUma, 

todos trabalhariap não haverã pobres n~rn ricos~ nlc 
haveri patrBEs nem empregados~ 

, .. , é\ 111aicw hc:int"iH'ia sei"{\ SERVIR AOS IRMÃOS; 

.... t: (:> d <:J s t e! I" f\ 1J n n r: e: f.: fü f:> t\ ,,. i e, m v i d a d i !3 r, é'~ • p ,,. i n e i p m l m r.-: n t: e 
os impossibilitados pMra e trabalhDp 

.... tod<:>fü t:ir,,1rZio di':\ n,·,1t1,11"1::.' ;.~.,'\ ,,\pt-:-)nc1s e> l'l<•:,·t:<•:•:~,!õ- tl\1~10 ã v id,,t~ 
;r.1~'1,·~ndo p,.~·'1 .. 'I c:unsf-:r·v~\1;:fü1:1 dos r<,:.~cu,,·scs na t:1.J1•·1~i 15;: nin~:11.1~i1n 
acumulari ri9ueza R a naturezB voltará a s8 r a despensa 
de t 1:1dc>1;; ~ 

• 

• 



• 

• 

h ,·,1 v •:•: r f:1 e o n f i a n e;: a ti•) n t I" (é/ ,·~ m p fi'. r,; m e:> ,',\ m f·~ oi:; a n i m ,,1 i f,; v t t:> d <:> s 
serão irmãos, e a harmonia perdida d~ nmtureza merã 
ncv~mente alcaniada, 

.... ê,\ !~ p (,,/ Ili fü o t:\ (~ 

h,ibit:o dr:i 
estarão em constante treino par a ~s se9ur·ar a 
se e1€varem sempre mais alto no amor, na 

na bondadR, na ternura R na mõtua <:: omp ii\ i )•: fü <:>, 
compr(~:e:-~nmi'ii.c, 

- cs mais fracos e indefesos 

- a verdade e a confiança serão fundamentps das r~ll~óem 
i l'l t 1-:~ 1~ p e-: ~. fa (;J ,:\ i fü ~ 

- todos viverâo felizes• as festas se mult ipl icarãc, 

- todos terão conatitncia de que cada indivtduo I um 
r~au~o da humanidadm ~, por isso, todos me sent iric 
efetivamenta scl idários; 

todos dlst inguirio e bem de mal, e nunc~ mais o bem 
seri chamado mal, nem o mal serã chamacic bemu 

não hav€rá cifncia ociosa e jamais s~ dirã 9u8 a 
ci@ncia I neutra; 

.... e':\ vidê\ ~;p1•·à ê\ ·f'cinti.~ gf.·~l"i:\d(.)l''i':\ d,:\ f>\;\
0

li':\Vlrêlr da c: it•:•~l'l(:: Í i\\, (;~ 
tudo que nnmcer dm vida a ela voltar& par·a promavé-la; 

.... n 1J n e ,~ m .-~ i 1:i r:. (•:~ f i\\ 1 1:\ ,,. ,\ d e ~:J u f:~ r- ,,. a p 

- as razões de ccraçio falaria mai s altcp 

- todos serão sonhadores E po~tas. 

E, 9uand0 interrogados sobre as profundam ra26e ru de tanta ff, 
de tanto sonh<:> e de propósitos tio apaixonados, respcnd~remcs tem as 
p~lavras do compromisso que ~gora renovamos: 

HOJE E PARA SEMPRE 
NOS COMPROMETEMOS A 

SERVIR A VIDA! 

4 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
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• 

· ill-1.A NOVA VISÃO DE 

DIREI'r.OS HUV.LANOS 

REGIONAIS DO M,~DDH - Moviman:o Noclc na l de Oalcs.., dos Olroitos 

1.Noru 1 - 60 .9vJ • A.Br;nw •AC· C.P. -473 • Pil~lo do Bh;,o - (OOS),224<5S5 
2.Notto 2 - Gõ .OOJ · e,1•m · PA · R. Mano.l Bar:e. ,1 - 1001 ).J24:iJl35 
3.No..dwn. - ~ .0õ7 • f:)ru!,u ·CE· R. Pt-dro Boro-•. 3J-S/e05 - lôe51,:2261Q6J 
4.L..-;-a 1 - 20 .000 • N. lgi.:aç.., • RJ • R, CaphJo Che,.u - (021)-7677677 

H~m.:r.c,/S.:do:74000-Goi~ni .t-GO • R. 240,Lt19,093-S.Univ. !062)22õ5030. 

6.L:•st1 l - Jd. 670 · Vlcos. • MC • R. ;..,..,"l1J r aarn;1rdu , 51 - (CJ1 )-s:911 780 
6 C.U.11■ - 7.;00Q · GoiJn!.i • GO · R. 2"40, Lt . l ü Q.93-S.U., lv, - !002} -Z2 S-~ 
7.Sul 1 -0ZJ18 · S,P.,ulo ·S? · Av. An ion11Eo d• Mu~t\.a ,772 - jOll )-~::!J 
8.&ul l- P0.000 • P.A l~r• · AS · R.Mdr~ fll•·,.,,100 • a/1304-(05121 ·219130 



UNA !IOVA VISÃO DE DinEITOS J!U!,!ANOS : 

- são Direi t os Jluma:10s situ:idos hi stori camente : di r e i tos concretos 

- são os Di r e i t os dos pobre s, dos oprimi dos dos· explorados e 

marginal iza.:!;:;s. 

dos 

- são os Direitos vistos a partir do lugar dos e spo l iados . 

- são cs Direitos concretos à vida : à alimentação, a hab i tação, , ' a 

terra, ao t::-a.balho, ·à saúde, 'a educação e a não ser vítima â a vi 

olência institucionalizada . 

POR ISSO: 

" Todos ter.-. direi to a ter cirei tos, mas nos lutamos especial men

te por- aoueles cue não tem, nem o direito de ter di r eito " 

• • 

• • 

1 - O QUE É O MlWDJI? 

O Ml'IDDJI é um movimento pluralis·ta, nao governamen 

tal, suprapartidário e autônomo, que congrega entidades que lutam' 

pela defesa dos direitos humanos e que se estrutura com o objetivo 

de elevar o nível de conscientização do povo com relação a seus di 

reitos, abrindo espaço para o avanço das lutas populares em s ua ca 

minhada de libertação. 

2 - POR QUE SURGIU O MNDDH? 

A atual situação do povo brasileiro e o mais forte ' 

clamor de justiça. O número dos" som voz e sem vez" aumenta a ca 

da dia: seus direitos são violados naquilo que é mais essencial ao 

ser humano, no seu direito à vida e aos meios de mantê-la com dig

nidade. O crescimento galopante do processo de desumanização da 

sociedade exige uma resposta. ' uão se pode ficar indiferente a uma 

realidade onde o aumento do Índice de violência contra o trabalha

dor é assustador. tio campo são os c.onflitos constantes pela posse' 

da terra que ge ram um rosário de assassinatos, destruição de ro -

ças , expülsão de famÍliàs, persegui ç ão a lÍderes . s±ndicais com a 

impunidade protegida dos autores e mandantes. A cidace é o àesem -

prego, o subempre go e a marginalização de milhões de pessoas que 

se amontoam nas periferias gerando a falta de moradia, a deteoriz~ 

ção das condi ções de vida ( alimentação, saúde, higiene, agua, es-

3 



goto etc), a falência dos serviços públicos e o aumento da violên

cia policial contra a população marginalizada ( especialmente con 

tra os negros). Impressionante também é a permanente violência 

contra os negros, os povos indígenas, as mulheres, oa menores, os 

hansenianos, os idosos e os deficientes físicos e mentais, 

É dentro desse contexto, interpelados por fatos con 

eretos, que surgiram os diversos grupos de defesa dos direitos hu

;nanos. 

Mas os grupos isolados uns dos outros sentiam-se fra 

cos diante da violência institucionalizada·. Os responsáveis por es 

sa situação aperfeiçoam a cada dia sua organizaçaÕ fortalecendo um 

sistema e serviço da morto, Tornava-se indispensável uma maior ar

ticulaçaÕ entre aqueles que lutam por estruturas mais justas, que 

por sua ação concreta assumem o compromisso de "SERVIR À.VIDA" 

3 - UH POUCO DA HISTÓRIA DO MllDDII 

1982 - realização do Iª Encontro !/acional de Direitos llumanos 

Petrépolis - RJ, com a participação de 35 entidades. 

AVJ.JIÇOS; 

em 

- Formação de 4 Regionais llorte, !lordes te, Sudeste e Sul ) ; a 

criação do serviço de intercâmbio llacional - SIN; urna ação conjun

ta de repúdio às autoridades responsáveis pelas violações dos dir9 

Lf 

• 

• 

• 

~os· humanos e de solidariedade aos espoliados; os vários grupos • 

que defendem os direitos humanos puderam trocar experiências, cri

ar laços de união e fortalecer suas lutas. 

1983 - IIª Encontro Nacional de Direitos Humanos - Taboão da Serra 

SP, 64 entidades presentes, 

AVANÇOS: 

- Articulação com outras entidades que defendem direitos específi

cos ou determinados setores marginalizados da sociedade brasileira 

- CIMI, CPT, MORIIAII, UtlIÃO E COWJCiftNCIA NEGRA, MOVIMENTO DE DEFESA 

DOS FAVELADOS - definição de prioridades a partir das lutas comuns 

- TERRA, TRABALIIO E COMBATE A VIOLfHCIA POLICIAL, 

1984 - IIIª Encontro Nacional de Direitos Humanos - Vitória - ES;' 

07 entidades presentes, 

AVANÇOS: 

- Redefinição geográfica dos regionais a partir da funcionalidade• · 

de sua articulação interna ( Norte I e II, Nordeste, Leate I e II, 

Sul I e II e Centro-Oeste ); alternância de Encontros Nacionais 

com Encontros Inter-Regionais; reflexão sobre a necessidade de se 

• criar urna entidade nacional, 

1985 - IID Encontro Inter-Regional ·- Goiânia ·- GO, com participa -

s 



çao de representantes eleitos de t odos os regionais. 

AVA!IÇOS: 

- •valiação da luta pelos direitos humanos no contexto his tórico • 

da ll'ova República; organização do ri Encontro nacional a partir 

das necessidades concretas dos diversos erupos : criação de uma Co 

miss~o de Apoio ao SIH e ao Regional nordeste ( encarroeados de 

organizar o IV Encontro nacional ) constituí.da por um repre.sentan

te de cada Regional e redefinição das atribuições do SIN. 

1985 - IVQ Encontro nacional de Direitos llumanos - Olinda - PE. 97 

entidades presentes. 

,W Af/ÇOS: 

- Elaboração de propostas para serem enviadas aos constituintes,r~ 

lativas ao d!reito i TERRA, ao direito ao TRABALllO e contra a VIO

Lfr:CIA; organização interna do Movimento e criação da Comissão tia 

cional com u.~ representante de cada regional. 

• • 

• 

4 - A criação formal do MNDDH 

11 As condições são adversas mas importa lutar, apr-5!. 

veitando os espaços conquistados e os ampliando, pois urge 

que a vontade popular seja respeitada pelos governantes. so-

mente assim, serão asseguradas mudanças que vão alterar o 

quadro existente. Os direitos do povo não podem mais serem. a 

diados . 

Conscientes de que os avanços e as vitórias conqui~ 

tados art:é agora tem sido fruto da organização, coragem eco~ 

batividade do povo, e sentindo a necessidade de unidade nes

sa luta, as entidades reunidas no IV Encontro Nacional deci

diram pela criação do MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREI 

TOS HUMANOS - MNDDH", confirmando seu compromisso fundamen -

tal de SERVIR À VIDA" ( doe, final do IV Enc, Nac,) 



5. Obietivos do I,1NDDH 

- Estimular o ornanizac,:iiu dl1 povo. 11:ir:1 
que st: conscirniize de suu situ.icül1 li~ 

· e oprcss::ic-. cicscubrn furnrns pnn-1 run
guistur L' f:izcr v;ilcr 5cu, din:i10~ 1 

pim, se ucfcndcr tia~ violénciu~ l' a>· 
bitrariedades, prt11m1Yendo, em tutlo~ 
o; nívcb, um;, eclut::1çãc, soc:ial e polí
ticu pum oi direito. hunwno,. Este:
esforço àcve possibiliwr que o homem 
torne•se, cutla vez mais, sujei lo da 
trunsfcmnaçüo das atuais estruturas. 
Lutar, com firmeza, para garantir a ple
na \'ig2ncia dos direitos humanos, em 
qualquer circt:nsliincia, defendendo n 
puniçüu tius rcspu11sâvci~ pdu~ viol.i
_rúes desses direitos e a justa :-eparação 
parn a~ vít:n1a,. 
li1c ·111ivar e gar.mlir a au1onomi,a dos 
n :-, , in1c 1110~ populares. uhrapa r.:;ancJ,. 
o~ i111 ·n:s~e; instituciuriai~, pa:·1 i1.J;irioc 
e 1riig io,os. considerando a plurnlida
de ut or111iiio e reaiirnrnndc a up~5c-' 
[ untlamc~lal, 4ue é o n0sso compro
mi sso com cs oprimidos. 
Ter claro 0 seu papel, sua, limitações 
e ootencialidades, sua identidade, re• 
pudiando qu2lquer forma de instru
mcntalizaçiio e se caracicrizando como 
uma entidade não 11overnim1ental. 

_ CombJtcr todas as forma~ de disi.:rimi
nação por confissiio religiosa, divcrsi
d:idc ét:1ico-cultural. opi11ião política, 
~cxo, cor, idade. dcficiêm:ia física e/ou 
mental. condição econômica e ideolo
gia. 

( da Carta de Princípios do I-JNDDH ) 

• 

8 
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6. Al~urn~iS proposto □ de lUté! do !,!NDD:I 

TERRA 

• Refurmu Agniriu Súh u rontrole do~ trnh:i
lhadores. 

0 Rccupernção do sentido pleno da funç~o 
soc:ial da propriedade e da posse. 

0 Reforma fundiária urbana. 
• Ampliação do direito ao acesso à terra in

dividual e coletivamente, especialmente a 
improdutiva e u grilada . 

• Limitação das grandes prorriedades de es-
1ra1111ciros e clos grandef projclm .. 

• Err:idicuç:1(1 da especulação agniria . 
• Ci-iai,:fic da ,iustiçu agr:íria. 
• U1iliza,fl(l dos terras devol4los para inlc• 

re:>SSl' sticial. 
• Demarcação imediata dus terras inclíienas. 



TIUdlALHO 

• i\1udança ti.is lei5 lr.iba lh isl:is e t riação e.lo 
Cóc.lipo de Trabalho . . .. 

• l\1odi ficaç5o e.la estrutu ra sin~1co l. garan-
tindo su:i liberd ade e :1111onom1:1. 

• Est:ibc:lccirnrnto do s:d :íric, tlf-scmrrcpo . 
• G2rantia c.lc esrnbilic.lac.lc no ernprq w. 
• Direito irrcslriw e.la ~revc. 
~ Garantia e amplinç5o do di, c:ito de as~J~

t~ncia ii matcrnid:idc e f:Hanli,1 de :impli:1• 
ç:1u c.lll p1 CJlc~·:io do trabalho e.ln 111c: uo1. 

• Redução da jornada c.lc trnbalho. 
• J\1ud 2 :-:ç:i no sistema previc.lcnci:írio sepa• 

1 anelo a área de Saúde da Previdência So• 
cic1l. 

V IO!.tNCI/, 

• o::~Cn\'olve1 c:impanlws contra a rc:~ia. c.l c 
morte e turtura, pc:lo respeito aos dnc1 tos 
do$ preso; e pel.i punição do; 10nuradore~ 
e mandante~. 

• ÜL'!:n,ili11za;·i10 cl:i~ policiai~ cs1ncl11ni~. 
• h1i11çiio clm Trilnrn:.ii~ J\lilitn1c$ par .. ,iu l· 

1cH111en10 de crim::~ comt111~. . 
• >, h~iiç5o e.la~ medida~ dt: cmerg~nciu. 
• F,tinc.:5o do Jn,titu,o do Estado de Sítio e 

eu-..ii\·alc:ntcs. 
e Dirrito dr· vo10 e sindicalirns;:1 t• di:: c.ibos 

e ~, -ldac.lo, 
• b1i11;:üo do Conselho d1.: Segunmç:1 No· 

e ional. 
• Fim das lei, de exccç:io. 
o J\1 uc.lança na lrgislaç1ío relativa llO meno'., 

ganrntia efeti\'a dos seus direitos e erradi
cnçfto da violência contr:i eles. 

• Revog:ição da lei Afonso Ai;inos e equip~
r;icão do direito de nacional1dadc am 1JÍn
ca110~. 

• Luti! ix;la rlirninadm da~ J i,t:ri111i 1w~:õe~ 
r.;;:iai~. ,eX'JcÍ!. rili~i(,~a~ e étnicni. ~ 

(do Do e . Final do IV Enc . Nec.) 

• 

• 

7 - ORGANIZAÇÃO INTERNA DO MNDDH 

COMISSÃO NACIONAL: 

. 
O MNDDH sera articulado e representado por uma Comi~ 

sao Nacional, composta por um representante e~eito de cada regio -

nal e por um representante do SIN, com sede móvel a cada 2 anos 

nesse período inicial localizada em Goiânia - GO. 

REGIONAIS: 

são oito os Regionais do MNDDH, abrangindo um ou 

mais estados brasileiros, conforme a densidade de entidades exis -

tente~ na região. 

NORTE I - Amazonas,RondÔnia,Roraima,Acre - com Secre 

taria situada no Centro de Defesa dos Direitos Humanos do Acre, 

NORTE II - Amapá,Maranhão,Pará,Piau! - com Secretar,!_ 

a situada na Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. 

NORDESTE - Ceará,Pernambuco,Rio Grande do Norte,Par~ 

Í ba , Sergipe,Alagoas,Bahia - com uma Comissão Regional formada por 

um r epresen t ante de cada Estado e com a Secretaria situada na Co 

miss ão Justiça e Paz de Natal - RN. 

LESTE I - Rio de Janeiro,EspÍrito Santo - com Secre 

.H 



taria situada na Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Nova Igu! 

çÚ - RJ, 

LESTE II - Mih•s Gerais - com Secretaria situada no 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Juiz de Fora - MG, 

CENTRO-OESTE - Goiás,Mato Grosso, Ma~o Grosso do Sul 

e Distrito Federal - com Secretaria situada no 'Instituto Brasil 

Central - IBRACE - Goiânia - CO, 

SUL I - são Paulo - com Secretaria situada no Centro 

de Defesa àe Vila Paulistana - são Paulo - SP , 

SUL II - Paraná,santa Catarina,Rio Grande do Sul· 

com a Comissão Regional composta por um representante de cada Est! 

do e com Secretaria situada no Centro de Defesa dos Direitos Huma

nos de Ponta Grossa - PR. 

Petrópolis 

SIN - Serviço de Intercâmbio Nacional - situado em 

RJ e composto por alguns membros do Centro de Defesa' 

dos Direitos Humanos daquela cidade . 

8 - O QUE t O SIN? O QUE FAZ O SIN? 

, -É uma secretaria vinculada ao MNDDH e um orgao de 

apoio ~ Comissão Nacional, 

Desde a sua criação em 1982, o SIN tem se esforçado' 

em divulgar, apoiar, e fortalecer a união -das lutas pela defesa 

• 

• 

dos direitos humanos. Para isto vem tentando: motivar ·e assessorar 

a criação de novos centros de defesa dos direitos humanos; agluti

nar um número cada vez maior de entidades comprometidas com essa • 
', , 

luta; veicular informações que a imprensa brasileira ou distorce • 

ou desconhece levianamente;veicular fatos concretos referentes . 
as 

violações dos direitos humanos no Brasil e na América Latina proc~ 

rando desencadear uma ação conjunta das entidades a fim de pressi~ 

nar as autoridades competentes e solidarizar-se com os espoliados; 

organizar um banco de dados com informações relevantes para a cami 

nhada) buscar contato para · um trabalho articulado com orgaos de 

estudo e assessoria, já comprometidos nessa linha de ação; buscar• 

estreitar o relacionamento com movimentos e entidades afins tanto 

a nível de Brasil como da América latina e da Europa, ?ssim com 

segmentos das Igrejas comprometidas com o ideal da -libertação; au 

xiliar na preparaçao e realização de encontros nacionais e inter -

regionais; organizar um cadastro das entidades e grupos que parti

cipam do MNDD!I e que utilizam os serviços do SIN; intercambiar su~ 

sÍdios e experiências; recuperar e preservar a memória histórica' 

do MNDDH, 

ALGUNS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO SIN: 

informaç'ão interna ao MNDDH através de memorandos, 

circulares informativos, levantamentos bibliográfi,cos. 

- Divulgação: confecção de cartazes. 

- Publicação: cartilha" Vamos defender nossos direi 
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tos 11 - Ed. Vozes - Petrópolis - 1903. 

- Coordenação do livro II noma Locuta II publicado p~ 

lo ~rnDDH em coedição com a Ed. Vozes - Petrópolis - 1905. 
'. , 

- Publicação e execução do Boletim mensal do MNDDII. 

- Elaboração de projetos de ajuda financeira para o 

MliDDH e para sua própria manutenção e aperfeiçoamento de serviços. 

- Organização de uma mesa redonda sobre serviços de 

comunicação dos d!rêitos humanos para o XIII Congresso Brasileiro ' 

de Comunicação Social realizado em Piracicaba - SP - 1984 e reda -

ção do texto síntese das discussões publicado pelas Paulinas - são 

Paulo em coedição com a UCBC~ 

Participação em diversos encontros nacionais e no 

estrangeiro que ~utam pelos direitos humanos ( Encontros Inter

Eclesiais, do I1 SA, de Educação Popular, do Movimento de Defesa 

dos Favelados, da CESE, dos Sem Terra etc. ). 

- Elaboração do folheto II Nossa história II com res 

gate histórico cnformativo aos participantes do IV Encontro Hacio

nal. 

ENDEREÇOS PARA COMUNICAÇÃO 

COMISSJ'ÍO NACIONAL DO MNDD!I 

01 ·- REGIONAL NORTE I 

- Roberto Garcia Andrade 

Travessa da Cabanela~, 40 - Bairro 6 de agosto_ ex. Postal 539 

69.900 - RIO BRANCO - AC 

Tel. (068) 224 -1225/CDDH - 224-4555 - 2;,:4_5379 

O;:: - REGIONAL NORTE II 

- Izabel Marques Tavares Cunha 

• Rua Manoel Barata , 47 - sala 302 - 39 andar 
66 .000 - BELtM - PA 

• 

Tel. (091) 225 - 4677/SDDH - 224-2385 - 226-31-35 

03 - REGIONAL NORDESTE 

Celso Pereira de Souza 

CDDH Submidio de S. Francisco - Rua A, n9 10 _ BNH 

48 .600 - PAULO AFONSO - BA 

Tel. (075) 281-1838 

04 - REGIONAL LESTE I 

- Sada Baroud David 

Rua Capitão Chaves, 60 

~6.000 - NOVA IGUAÇU - MG 

Tel. (0:l1) 767-..:987 - 767-7677 - 767-7687 

05 - REGIONAL LESTE II 

- Jacira Sander 

Caixa Postal - 84 

Rua Epaminondas Otoni, n9 04 

38 .800 - TEÓFILO OTONI - MG 
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06 - REGIONAL SUL I 

- L~iz Cnrlus S~irderle 

l,v . J\.r:toncl1o ele Mcssinu, 72'/. 

02 . 318 - SÃO PAULO - SP 

Tel. (011) 204 - 233.J - 204-7815 

07 - REGIONAL SUL II 

- AugusciDo Veit 

Rua Anàrede Neves, 100 

139 andar - sala 1.304 

90 . 000 - PORTO ALEGRE - RS 

Tel. (0512) :!~-9130 

QS - REGIONAL CBNTRO- OESfE 

- Pedro 1/ilsr.>n Guimar3cs 

Rua '1.40 - Qd. 93 - Lt. 19 - Setor Universitã~io 

74 . 000 - GOIÃNIA - GO 

1 Tel. (062) :aS- 50- 3ú/SEDC - L:.:4-36-17/UCG - 241-1253/RES., 

?.::>,RTICIPARAM DA COMISS.S.O KACIONAL DO MNDDI! 

- ~arcos Colares - Regional Nordeste 

- José Antônio Rodriqucs Dias - Regional Leste II 

• 

• 
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Companheiros e companheiras, 

O II_I En~ontro Inter -regional de Direitos Hu
ma~o~ esta proximo! s~u êxito dependerã das contri 
bu1çoes de cada grupo de Direitos Humanos e do tra 
bal ~o da Articulação dos Regionais. 

. '. _ ~ar~ gue todes se sintam integrantes desta/ 
H1stor1a e importante resgatar os passos mais sig
nificativos dessa nossa caminhada. 

PA5505 

O lema desde o inicio foi SERVIR Ã VIDA. Jã 
fazem 5 anos de ca~inho andado, os passos foram 
dados~ dlguns obstaculos superados mas nos restam 
sempre os desafios... ' 

- 2 -

• 

e 

1982 · 1 9 PASSO 

Rea1ização do IQ Encontro Nacional de 
Direitos Humanos em Petrõpolis-RJ, com 
35 Entidad~s pr~~ent~s. 

. . ),'.:, _' •~-:.:_.; · . . ;:;_;,-: 

Objetivo: Tomar e onhec i me·n·to·· dos· v ã-rlo..s~ ~gr1.fpois~ / 
que defendem dos Oi rei tos Humarf6's ~•,''pos 
s i b i 1 i t a r. G u m p r i rll e i r o e o n ta t o _,. . a f i m óe 
conhecer · as lutas empr.eendid,àf; ·· trocar 
experiências, criar laçoJ :. d~·~nião e/ 
fortalecer a busda da Justi~~:- · 

Consequincias desse IQ passo: _ 

Decisões: 

/ .:· . 

-· ·• 

~ A· necess idáde de descobrir outfas en-·· 
tidades aiuantes na defesa dos · Direi
tos Humanos pará reforça~~-- a caminhada 
comum; ~~-

• A n e e é s s i d a d e d e · mo t i· v ar ! e a p o i a r 
a criação de novos _grupos que 1,ytém pe-
la justiça. . .. ; 

• A formação de 4 regionais (Nort~NAt~ 
deste, Sudeste, Sul), _dentre as 35 En.;;: ,._ 
dades presentes , ::,CO~ finá'lidade de a.: ::_~ 
poiar a Articulaçio Nacio~al. 

• A cri ação d o SI N ( Ser v ;:ç o d e ln ter -
câmbio Nacional) para manter e aprofun
dar o contato entre as Entidades, vei
cular informações significativas para 
a luta pelos Direitos Humanos e aomes-
mo tempo motivar a so1idariedade aos 
espoliados nos seus direitos· 
• Repúdio e pressão ãs autoridades com
petentes; 
• A realização do IIQ Encontro Nacional. 

- 3 -



. - ..... -. 

Realização do IIQ Encontro Nacional de 
Direitos Humanos em Taboão da Serra-SP, 
com 64 Entidades presentes. 

Objetivo : Fortalecer a luta pelos Direitos Huma
,. , . .. , . . - no s a p r o funda r a a r t i c u 1 a e ão e a v a 1 i -
.1 !: _ .-, ... _. _ ,: .. àr a caminhada. 

-· . ·.. 0 -~ 5 

Consequências -desse 29 passo: 

-· . ~ :. . . 

~. ~ 1 · ••• 

Decisões: 
. •.' 

~ 

-·~ a ._. 

• A necessiQªde de · ~xpandir mais pelo 
Brasil, ·o trabalho iniciado em torno 
d o Mo v i me n t o3 Na c i o na 1' d o s D i r e i tos H u -
manos; 

• A necessidade de fortalecer a articu
lação ao nivel dos regionais e aperfei

·c_oamento c.td' S"IN. 

• A redefinição das regiões que de 4 
(quatro~ passaram para 8 (o~to) {Norte 
Nordeste , Leste ~I, II ; I:. I I ; S u 1 I , I I , C e n -
tro Oeste); 
• A articulação com outras Entidades 

_ que defendem direitos específicos ou 
determina dos setores margina 1 i zados / 
de nossa sociedade; 
• As definições de prioridades de lu
tas comuns: terra, trabalho,violência. 
• A realização do Ili .Encontro Nacional 

- 4 -
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1'183 -· 3i~~PASSO 1:'• ...,__ • 

NOVEM·B-R0 

.. ,'":f-.... 

... . . .:~ 

Obj et ~V,◊:_ 

Realização do IQ Encontro Inter-Regio
n a 1 - R i o,_ d e- J a n e i r o • 

• ,• ... ::. .. • .\ t • 

P OS Si b n Lta:-r :· .:a. 8 S regi O na i S , a t r a V e S d e 
seus representantes, participação mais 
efetiva na preparação do Encontro Naci 
onal. 

. . ... 

1qait · ~S! PASSO 
• :· ·i . :: • 

• -~..--- .... 
!"··.~ i.:.·---------------------------' 

-~':ül')..: ., 

4 0 t: 

Objetivo 

:- ._ !:. i . .:· ., 
Realizaçao do IIIQ Ehcontro Nacional 
dos Direitos Humanos em Vitõria - E.S. 
com 87 Entidades presentes. 

Avaliar e fortalecer a caminhada. 

Consequências desse 49 passo: 

.Decisões: 
~t. 

' ' . 

• A. necessidade de fortalecer e apre-
fundar o mecanismo de Articulação Na-
cirinal atravis do~ ·- Regionais • 
• A necessidade de .se criar uma Entida
d·e NaciQ.n··a1 que respal dr o Movimen
to. 

~A redefinição ' geogrifica dos Regionais_ 
a partir da ·funcionalidade de sua Art! 
culação Interna. (Norte I e II, No.r·d.es
te, Leste I e II, Sul I e II e Centro 
Oeste); -

· .A alternincia de Encontros Nacionais 
:(2 em 2 anos) com Encontros Inter-~ Re-
gionais. _ 5 _ 



1985 · 5Q PASS:O 
. 4: 

• • ~: ...,.. 
Realização d·o· Inte-r-regi .onal ~IT\ Goiânia 
com participação de todas os f ~egionais. 

Objetivot Avijliar a ,rticulaçio a nlvel do~ R~gio 
na,s e Nacional e a luta 1 pelos P1~e1tos 
Humanos no contexto histõrico da "Nova 
Repüblica 11

• 

... 
A v a n ç o : P r e s e n ç a d e r e-p. r e se n ta n te s 

1 os seus. r-e g i o·n ais. 
e 1 e i tos::..7Je.:. 

('°': 

Consequências desse 5<? Rtss~~,.~ ··· 
\..j ..: ' 

. l_ 

. ~ el aboraçâo d.e .pis1:-as pàra: .... o--ape~ 
fe1çoamento das articulações Regionais: 
e Nacional a partir das .né~·e:s ,sidade~ i, · 
concretas dos grupos • .. · ·. · ·"~-' . 1;~· 

•. A elaboraçã.Ó d-e pistas· pa ·rl a õr'gã'-· 
n1zaçao do IV .E.ncontro : Nacio9al ~ ,; 

L 

• 

Decisão: , .. '! ,. . .._:_..,: 

Criac!o de ~ma corriíssã-0: .. d:.e~ . .:_-~;po_i_o ao,~. 
SIN_e a Reg1on.aJ Norde-s-te para organi '..:-~i.'.-:,. 
zaiªº do IV · Enc~ntfo N~ci.onal. consti
tu1da por um · representante de cada Re-
giona 1 • ·· · '· · '; r:' ; i· :.: 

.. ,r -~~-~·! :·iJli 

;~~;º· 6" PASSO •'- .: , ~ ;T .t ' 
~--------------r.,,-_ ..,___ __ .-. --,,-,. -, ~; -. -'---..,..,._-_...:__,:, t..J;.. ":;· s ;· 

Realização da I~ -reunião ' da Comi:s'S-ão ._.::...:..:~- · 
de apoio em Petrõp-0i'is - RJ. :-, 

. ·t 

Objetivo Preparar o· IV Encontro Nacional. 
Avanço: Esforço de todos para que o Encontro de 

janeiro seja de ·todos, cada um com seu 
compromisso pessdal, como gru~o e como 
Regional. 

- 6 -

CARACTER(S TJ CAS PERCEBIDAS 

AN05 
NA ·CAMINHA.DA 
DOS- QUATRO 

. Os grupos de Direitos Humanos e o próprio Movi
mento Nacional tem sempre como ponto de partida 
o povo espoliado de seus direitos. Os casos fla
gr~ntes d~ desrespeito ã vida principa1mente dos 
m~,~ po~res forçam a organização de pessoas soli
darias a causa do oprimido. 

. O Movimento é ecumênico possibilitando a parti
cipação de adeptos de todas as Igrejas e crenças, 
por isso o Movimento é marcado pela abertura em a-
colher Entidades e companheiros .. 
. O Movimento Nacional dos Direitos Humanos na ma
ioria das vezes trabalha lado a lado com as Igre
jas. das quais recebe muito apoio; e solidãrio ã 
mesma causa: a construção da fraternidade, atravis 
da luta pela Justiça. Entretanto, o Movimento e a~ 
tônomo e desligado de qualquer instituição confes-: 
sionál. 

. Os grupos em particular e sobretudo o Movimento 
Nacional não são vinculados a partidos politicos 
nem têm militância politico-partidãria enquanto/ 
Entidades ou Movimento. Preserva-se o direito de 
todos e de cada um de ter oecão e militância polf 
tica a partir de sua consciencia e liberdade. En
tretanto~ dentro do Movimento o compromisso e a lu
ta pela Defesa dos Direitos Humanos, SERVIR A VIDA 
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' ' 

• Direitos Humanos na concipç~6- ~~e surgiu a par
tir da pritica dos gru~os i erlt~ndido em primeiro 
lugar como direito a vida e aos meios de conservã-
1a com dignidade. Na ·nossa realidade brasileira 
sãos os direitos concretos ã alimentação, ã habi
tação, ã terra, ao trabalho, ã saúde, ã educação 
a não ser vítima da violência institucionalizada. 
São os direitos sociais. a partir dos mais des
respeitados em seus direitos, isto e, a partir dos 
mais marginalizados, dos mais oprimidos. ._ 

~ "Todos tim direito a ter direitos, mas n5s lu
tamos especialmente pelos que não têm nem direi
to de ter direitos". 

Serviço de Intercâmbio Nacional 
SERVIR Ã VIDA 
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GACE_TA 1, 
1. 

!:' 

L 

,. 

, PUBLICACION BIMENSUAL DEL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

-L a Gaceta é.lei Centro por la Justicia y 
r ' 

un programa integr~do de defensa,_ · CEJIL ha iniciado uri proceso de 
· asesoría- juiídica. _gra~uita y tiscalizac.ión descentralización de sus actividades con· 
, dei sistema inreramericano de protección 

de los derechos humanos. En sus tres · 

primeros áfios de actividad, CEJIL h.a 

el Derecho Internacional (CEJIL) 
se public:;i càda dos meses 'con el propósi
to de · informar ~obre defensa interna- . 

cional de los derecho~ humanos en 
América Latina, precedentes sentados 

IIIÁ.r organismos internacionales de pro
. ción y, en general, las actividades de . 

la Comisióp Interamericana rde Derecho~ ·. 

íogrado utilizár eficazmente- _el sistema · 

. -interamericano y ha podido conformar un 

extenso dossier. 

la ai,ertura de ·programas regionalç;s_ en 
diferentes zonas de América Latina y el 
Caribe. CEJIL/CARIBE loca\izada en 
Barbádos, fue estab)ecida para propor

•éiorrar_representación·y asesoría jurídica a 

víctimas y a las ONG.de la región, y tam- · 
bién para_ o!'ganizar semin.arios y -talleres 
de trabajo. CEJ-IL/ME$0ÀMERICÁ;' Humanos .()°a Comisión) y la C<?m: In~er- · 

a,mericana · de Derechos Humartos (la 
Corte). Próximamente CEJ.IL también 
publicará una revist; · para desarrollar 

EDITORIAL 
a fondo~ temas 

específicos vm
culaçlos ai - . si;,-· 

· "têma interamericano de protección -de los 

derechos humano·s y avarices· experimerl- . 

cados por. el derech~ internacional -en 
este campo. Las publicaciones· de CEJIL 

servirá~, asimismo, para fiscalizar y pro
mover la discusión acerca de l'a labor que 
cümplen los or.ganismos dei sistema 
interarn~ricano c~~o ·también sobre las 
acciÓnes·adoptadas por los órganos polífi-

As de la Organización de los Estados 
Tmericanos (OEA)-Asamblea General y 

Co~sejo Permanente - _que afecten el 

trabaj-0 d·e ~stas instituciones. 
La Comisión y la Cori:e - princi'pales -

-organismos dei sistema - \>frece~ la posi-· 
bilidad de desarrollar tem~s fundamen-
tales de derechos humanos en la región y, • 
desde ·lue'go, son un mecanismo eficaz 

. ' -
para defender a yíctimas de ·violaciones. 
Sin embargo, el trámite de una denuncia 

, arite ctia1qui~r organis;.;,o internacional 

cie protêcción de_ los·der~chos -!.1_umanos 
es complejo y requi~re un seguimi~nto · 
eÕnstante -y direcÍ:o dei proceso; ello es . 
especialmente válido ·e~ ei procedimien

te estàblecido en la Convencióri ô..!!:leri~ 
· ··cana -sobre Derechos Humanos ~la Cón- -

vención). CEJIL es Ia· p~imera organi
zación de derechos humanos que 'ol'rece 

EI ·principal . objetivo de CEJIL ~s 
·Íograr _ la _plena impleme~tación de nor
mas internacionales de .derechos 

· human9s en el -
estratégicamente localizada en Costa . 

derecho interno 
de los estados . 
miembros de la · 

OEA. éon este · 

fin, CEJIL - en 
calidad de 
petici"ohario 

co

con 

Las publicaciones de CEJIL servirán 
para fiscali_zar y prom'óver la discusió.n , 

acerca de la labor que cumplen los 
organismos dei sistema r 

interamericano. ·, 

· d, 

. . 

Rica, sede de la · 
Corte lnterameri
caná . de , D·ere
·d,os Humanos, 

faé:nita ·. )a repre-

~entacÍón en 

casos y opinionfs . 
consultivas pe·n-

orga n izaci o nes dientes ante· la 
no gubernamentales (ONG) .:... demanda Corte y trabaj a directamente con las 
internacional~ente a' Estados Partes en ONG de Centroamériéa, -Y -Mé~ico: 

la Convención por violacióri de sus com- CEJIL/SUR ubicada en Uruguay, cubre 
promisps internaclonales. De igual modo, el Cono Sur de AméJ ica La-tina incluyen-
CEJIL ha asesorado jyrídicamente a do Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. 

numerosas organizaciones de· derechos · · CEJIL/BRASIL <Jue será jnaugura'cia. en 
humanos, víctimas y familiares en ' septiembre, trabajará exclusivame~e con 

.América Latina, e~ la. presentación d1;: las ONG brasilefias. · Estos dos últimos · 

der:iuncias y tramitación de casos en- p~ogramas regionales. se dedicarán .!1 
forma inãependien~e ant; distintos documentar casos ilustrativos de brutali-
organismos internacionales. · dad policial y tortura; condiciones carce-

Conséien te de la necesidª-.d de larias, trabajo esclavo; asesinato de hinos 
aui;nentar su presencia regional y facilitar de la calle y discrimi~ación de los der"e~ 
la comuniçación con~víctim·as y las ONG, .chos de los indígenas. CI . 

-, 

Estructura del_Sisterna· lnt~ra~~ricano 

Jurisprudenéi~ dél_Sistema Ínter~mericano 
·Progi-amas Regiona,es·de CEJIL -· 

- . . 
ActividadeJ dé la Comisíón_y la ~orte 

- · '. J U LI O-AGOSTO 1994. N º 1 
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ESTRUC.TURA DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO 

por los Estados Partes o la Cõmisión luego_ 
que ha concluído el ..-procedimiento 

, · escablecido por la Convención. 

h?n sido violados por el estado e informç 
acerca · dei agota'!1iento ,de los .- recursos 
internos. 

- La Corcé tiene dos funciones jurídicas 
distintas: cont.eriçiosa · y consu_ltiva. En ia 

: accualidad veintiséis estados miembros de 
la ÓEA ha·n ratificado la Conven~ión, d~ 

En la fase inicial dei proceso, la los cual~s q·uinc~ han reconoc~do su j. 

L a ~onvención y la Dec1aracj6n Ameri- _.• ·. Çorriisión facili~a l_a _crasm"isi?n de informa- - dicción conten.ciosa . . Por ocra- pane, 

/ 

cana sobre Oer.echos y Oeberes 'dei ··ción entre las p_arces. La Comisión, ·a su · cualqúier _yStado miembró de h OEAo 1~ 
Hombre (la De_claración) son los prjriêi- vez, puede re8uerir información dei esta- Comisjón ;uede solicitar una · Opinión 
pales instr~mentos dei sistema interameri- do 'acusado, reàliza"r·una misión para inves- Consultiv,i a. la Corte para éstable_ce_r· el . 
cano para proteger lo·s derechos humanos tigar el caso, y también ·solicitar a la éorte - sentido y alcance de alguna disposición de - . 
en el h.emisferio. Los organis~os enêarga- la adopción de medidas cautelares para la Conv.ención ox:ualqujer o~ro instrumen- • 

' dÕs de exjgir .el cumplimiento ·de las proteger a testigo~ que se encue!luen en to ·de deréchos Humanos- vigenté en la 
•obligaciones internacionales én màteria de peligro. Si el estado se niega a colaborar en , . . . . ,. . . 

· dereçhos humanos son la Comisión. y_ la -el proceso, la Comisión ,puede aplicar el 
Corte. Estas insticuciones no sólo ·ofrecen aN:ículo 42 çlé su Reglam.ento que presumé . 
ú'na oportunidad real para defender los· · la ~erdad qe los hech~s ·en favor dei peti-
derechos f~ndamentales sino · que sus cionario. A p~tición de las panes o de ofi-
decisiones tienen peso frente a los gobier- cio, la Comisión tam6ién debe promóver · 
nos de.la región. un arreglo amist;so dei caso! · · 

LACOMISION 

La Comisión es una enti<lad autónoma . 

qe la OEA: cuya principal Íll;Ilción es pro
mover· la observal')cia y: defe9sa cje los 
d~reéhos humanos y servir':como ouerpo 
consultivo. · Como organismo cuasi-judi-

. ' ' 
cial, la· Comisión tiene faculta-des judi-
ciales y-diplomáticas. Está ·compuesta por 
si'ete -expertos en el campo de los derechos 
humanos; elegidos a· título personal por la 
Asamblea General de la OE.t\. S.u's fun-

· Finalmerí't;, siJa Comisión co~side~a 
que el estado h; violado c~alquiera de los 
derechos protegidos en la Convención o la 
Declaración, puede p.ublicar u~ i~forrne 
sondenando ai estado ~n cuestió{l y hacer 
las _~ecornendac(ones pertinentes. En los 
casos d.e Estado~ P~rtes en la Convención 
y que han aceptado la jur~dicción ·.c·on- -
tenciosa de la Cqrte, la Comisión tiene la ' 
facultad de someter el caso a~ éonocimien~ 

. . 
to de la Corte. 

LA CORTE 

ciones ~ás. ·importantes , ·son:· pro_cesar ; 
denúnci~s indi'viduales, preparar jnformes • · La Corte es un órgano judicial , 
sobre-la ;;~uación de derechos humanos 'en ., autóncimÓd~I sisi:ema interamericano cuya ' 
los estad9s mieinbros, y pr9poner medidas · . · función· es llPlicar e intei:m:.etar·la Conven
para fortalecer el respeto de IÓs dereéhos ción. . Compuesta po~ siete juristas 
·h ~manos en la región. ''. . · · . nacionales de los -estados· ~iembr~s de la,,. __ 

De acuerdo a la Convénción, cualquier·. · ·OE,A, la C~rte só!o aceptà casos sometidos 
· persona u ONG. · puede rec_urrir a la 
Comisión presentando .una denuncia que 
describa los hechos constitudv~s de la vío
la~i_§n, los derechos de la Convención qtü: ' 

. 1 

/ / 

2 
t . 

región.' . • . . . 
· Las sentencias de lã Corte son definiti

v,as e inapelables -y de obligawricr 
eúmplimiento pára-los Esta-dos Partes en ia 
Convención.· Si la Co;i:e co'ncl~ye que se· 
han violado los derechos protegidos en 'la 
Convención puede decidir que se· garanti
cen lo_s derechos de la víctima y, si 
procede: imponer ,e] pago dé .u.na indem-
nización . • CI • • · · 

/ . ., 

. , 

Los dibujbs que ilusttan Lo Goceta ' 
son to~ados de la obra de Antonio 
Gra~( - artista cólo{Jlbiano _dc;dicado 
a la 1nvestigaciõn y recuperación 

. ' de· diversas marÍifestacionês pel a,te 
pre:co~ombi.no. · ~· 
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, . ~jemp)o, · u~ recCJ rso de ape.lación (caso .--

. Velásquez, párr.31 ), :·Jultl·SPRU_DENC~ l)EL S~STE~. 
. En cua-nto, al onús probandi la Corte deter

minó que.e·n principío es a la Comisión, come 

dema~dante contra êl çstado, !1 quie_n 
Velásquez párr. 169) no ·puede sob_i:~pasar los , oorre_sponde ia ·carga de probar los hechos de la . 

1 
• 

INTERAMERICANQ 
/ 

--\, 

P_RECEDENTES SENTADOS 
POR LA C_ORTE 

Desap_qnci611 F owda de Personas 
/ 

: . E n sus primerCls -y hasta la fecha más signi
ficãtivos - · casos tonocidos por la Corte, el 

· ' estado de Honduras fue condenado por · las 

desaparicion~s de Angel Manf~edo Velásquêz 

Rodríguez (caso Velásquez) y Saúl Godínçz Cruz 

' (caso Qodínez). füµos câsos ,:;e(!taron impor

tantes prei;edentes en ·cyanto ai concepto de 

crimen de desaparición forzada, re~pónsabili

dad internacional de] estado, agotamiento de . 

los recursos internos, -cr:i.terios de admisibilidad 

y v~1bración de la prueba e indemnización ,por 

dafios. 
Las sentencias de la Corte rtafirmaroh el 

a rabajo de las ONG, que pcir muchos afios 
Wvenían de~unciando una.polttica sistemática de 

·desaparición foliada eo el contiriente. -La 

Comisión,junto a -lo; abobdo~ representantes 
· de Ias víctimas --entre ·los que se encontraban 

José Miguel Vivanco y Juan E. ·Mé!ldez, Direc-: 

tor Ejecutivo y Vice-Presidenre de C.EjIL, · 

respectivamente_:_, logró demottfl!r que existió_ 

un~ política oficial cje desapari_cibnes· en Hon

duras entre 1984' 1984. 
l.:,a Corte d~claró q1,1e u n Estado Parte en la 

Convención tiel)e la obligación de .garantizar , 

. ·efectiv_a.ment~ la plena vigencia de l~s .derechos 

humanos de~tro de -su jurisdieción com~ lo 
establece el artícolo 1.1 pe la Convención (caso 

V~ltJsqul!'Z, • párrs. 16( 162). Este deber implica 
. ianto una · obÍigación de respeto como de 

garantía (caso Velásquez iJárf.1_64). -EI debér de 

· fespeta~ · significa que eJ ejercicio dei _.poder 

público representado por . nrganismos, fun-
~ cionarios o instituciones del estado (caso 

límites,ne la esfer~ individual de )()S d~rechos . dén,;anda.(caso Velásquez pár~. 123). E11 relación . 

human~s (caso Velqsquez párr. 165). · a los· critérios de ,valoración de la prueba, 

. EI deber dç_ ga~antía, por su parte, implica , teniendo; en cuenta_. que una política . de . 
que -el estado tiene la ooligación de p'rev~nir, d~sapariciones tiene como propoSito el 

investigar, proces.ar y caséiga1 toda violaci'ón de ; enc~brimiento -y destrucción de la pruebâ, Ja 

la' Convención (caso 'Velásquez párrs: 166, 1.67, _., Corte permitj_ó que se utilizara . "la prueba cir-

. 177). Igualmente · el_ estado es responsable -cunstancial, leis indícios· y ·1a·s -presunciones, 

~Õmo garinte ppr falta de .~ debida diligencia siempre que de ellos puedan inférirse·conclu-
en prevenir la violaciójl.P en investigarla en los · siõnes -cdnsistentes_ sobre los •h;chos." ·(caso 

-rérmi\iós de · la Convención aiín cuandÓ .--el Velásq'!°ez pá~.130} Ante la Çorte los critenos 

. "heç,ho ilícito violatofio de , los- · derechos de'admisi~lidad de la t>rueba só n más ampliós ; 

. humanos no resulte impu[l!b_le directamenr.da! qtie en ~I proceso penal 'õrdinario. La pruoba 
Estado, por ejemplo, ·por ser obra de un particu-- ·d_ocumental, 1~. familia;es .de là víctima- y aún 

lar o _por no llaberse id_entific_ado ai autor de la testigos con a·mec~dentes _çriminaies· pueden· ' 
--trasgresión'.' (caso Velásquez pá;r._i 72). comparecer ante fa Corte, corre~ponâiencÍo a 

La Corte .decidió; además, que un peti- . los jueces decidir el peso . que .le otorguen ·a 

sionari_o sólo tíene que agotar aquellos recl!rsos dicha evidencia. En esté sentido, la Corte 

de los ql!e razonablemente se espere que sus- sei'jal~ 'que su función no puede 'co11f~í)dirse 

pendan la violaGión-objeto de la peàción. Tam_-· con la de -un triburníl ci,ei:ial i'merno _(ca~o 

bién aclaró que los-recursos que se'<ieben ago- _ Velásquez, párr. 134f , _ 
tar no solamente_deben existir formalmente en AI rio poder disponer que sê garanti~ra al 

la legislación: sino que deben ser "adecuados y ~ lesionado 'el gocé de si{s derechos, la Co~ en 

·efectivos" para obt~,:ier la prà tección de U!_l . su sentencia exigió ai gobierno indemnizar a las 
-dereého o reparar el dano en_ caso de que ~ste se · viu das y a los hijos ·de las víctim;s, p~ra reparar 

haya consumado. Up recurso adecuado es aquel _las / çonsecuencias dei dafio sufcidó (caso 

cuya funci611 e~ el derecho· inte~no es "i-':1ónea Velásquez, párr. 189). Honduràs pagó una 

·para proteger la siwàción jurídica infringida" . in•demnización a los familia res de Velásquez y 

(caso Velásquez -párr. 64). EI recurso también • Godínez pero en moneda -devaluada y sin 
d_ebe ser eficaz, es decir, .!.!cap~z 'de producir el . · · interés: ~l,act~al gobierno se ha comprometido 

resultado para i;I que ha sido cçmcébiêlo" {qiso ·' a act~alizar el -pago de conformidad con lo dis-, ' . 
Velásquez párr. 66) . . Un recurso ·QO es efi~az puestQporlà_Coite._ 

cúando re~~l9 inapl~3 ble 'por crab·as proce- iCon:e I.D.H,, caso V~lásqÍJtp,_ Rodrigüez, , 
sales,_ np .obliga a las autoridad~s, resulta peli- Sentencia, del 29 dejulio de 1988,, Série C No . . · 

. groso para los afectadbs utilizarló o no es imi:,ar- 4. Caso Godínez 'Cr-úz, S-ente~cia dei 20 de.enero . 
ciàl. En el çaso de una. desaparición, el haber de 1989, Serie ·c. No. s'.] · ' · 
intentado .siri resultados el recurso de habeas ' •EJ ·caso· Godínez contiene idériti"tos 

corpus o de amparo és suficiente para dar ;or' párrafos à l,os ~itados e!) Ve_lásquez · 
agotados los recursos de Ja jurisdicción interna, - · 

' / 

-· sin necesidad .de tener que: interponer, -por · ·, 
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OECISIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISION 

Libenad de F,,xpresidn 

A raíz de un artículo publicado por -el 
· pêrit>dista Horacio' Verbitsky · en el diario - . argentino~Página 12 én eI que se ~Iudía a un 

· Ministro de Ia _-Con;e ·suprema d_e Argentina 

• .como "asqueroso,'' el, ofendido interpus9 una_ 

. acción privada por injuria contr~ eI autof. Poste-
• 

1 

' riormente, Verbirsky fue ~~stigado pot "desaca

. : tQ" tipificado -en el artículo ?44 dei Código 
· 'Jiiililal argentino. -Esta figura prohibé !'ofender 
- 9:;ualquier modo e!1 su persona, en su -dig

nidad o decoro a un funcio"n_ario público a causa 
dei ejercicio de sus funciones"; y, lo más grave 

se excluye Ia exceptio .veritatis como defensa en 
juicio, permitiéndose ai acusado sólo retractarse 
o ratific;ir sus diclios. Luego de agotar los recur
sos Ínt~rnos, ei' 5 de may~· de 1992 Verbitsky, 
CEJIL .'f Americas Watch interpusieron una· 

' denuncia ante la-Comisión en la q.ue· se' alegilia 
• , que Argentiná mantenía una norma jurídica 

que estaba en directa contr~dicción con la Cg_ri-

9ención, debido ~ qu~ l;i figura de des~cato vi?.:
Ia el-derecho a la libertad d'e expresión (art.13), 

el principio de igual.dad ante la -ley (art. 21), Ia 
obligaeión cl'e respetar y· garani:iza/ los derechos. . 

protegidos en la Convención (art. 1.l) y el 
deber de Arge!)tina de adoptár disposiciones d_e 

derecho mterno que sç _ajusten ~ ias obliga-
Mes impuestas en Ia Convencion (art. 2). 

. ~enti~a accedió a Íniciar-_un procedimiento 
de solución amistosa con los denunciantes. 
Cómo ,resul~d~ de esta' ·neg?éiación, el · 31 
de mayo ,de 199}, A.rgeritina· derogó la fig\!ra 
de desacato de su Cód_igo P_enal. Con 

. posteriori·~~d, tanto la condena pênal contra, él 
periodista Verbitsky, · como sus ~fectos 
accesorios, ru·eron anulados. A. solicitud . de los 

peticionarias, l_a Cotnisión, luego de_ este 
exitoso proceso; examinará . ~I estado de lá 

- li~rtad de ex'presión en el continente y, e_n . · 

especiaf, las Íimitaciones jurídicas a su 
~jercicio '. , -

/ 
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PROGRAMAS REGIONALES 
---PEÇ~JIL 
-· CRÍTERIOS ÓE 
l. SELECCION.DE CASOS · 
( . .• 

L - . ~ 

E ·o la a.ctualidad, todos los casos 
, pendientes ante la Coru: IÍan sido 

presençad~s _ini~iaÍmente por CEJIL 

1- :: ante ·Ja_ Co~isión. ·.c~JÍL, _ap11ea lo~ 
. siguientês criterios para seleccionar sus 

· 1_ ~casos: a) la violación ·-debe repre;,6ntar 
. • unà práct1ca generalizada en ·eJ país; 

i 6) debe . exis'tir suficiente ev,idehcia 

~.· par~ probar 'el caso; e) dében h;ibei-se 
agotado ló's rec-~rsos internos o existir 

.~ fl,!ndame'mo para eximirse de sati~facer 
tal réquisito; d) el caso debe, prefer~ 
entçmerite; ofrecer posibilidades para 
desarrollar jurisprudencia internàciom1l 

• f 

en de1echos humanos· y seryir pâra 
ajustar la-Íegislaêión interna y Ja prácti
_câ ~iel estado a Ias noi:_mãs dei dereçho 

· ·- 'internacional. 

CEJIL 

f · L-a afiei.ria central de CEJIL estã u_bic~éla · 

, ·- en Wasfiingtçm DC, donde se encuentra 
, - Ia sede de la Comisión. José Miguel \ 

_ Vivanco, ab~gado chileno~es el Director . 
• Ejecutivo. Viviana Krsticevic, âbo'gada 

.argentipà es lá bireçcora dei Program~
d.e Defensa. Legal. Liliana Obregón, 
abogadá ; c~lombiaria es la Direc~ora 
qél -Programa de Publicacicines. Bess . 

Abrahams,-. graduada en ciencia 

política es la ~sisterÍte d~I programa. 
.. 1522 K St: NWSuite 910 
./Washington D.G. 20005-1202 
/ Teh 1 -(202) 844-8630 

F.ax: li202)37-l-803_Z 
,,.. .... : 

Com~o Electrónico: cejil@igc:apc.org 
' . , 

········· ......... ....... 
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CEJIUSUR 

CEJIL/SUR está dirigida por ~I aboga
: d!J u·ruguayo_ Felipe Michelini experto 
en ·protección internacional de derechos -

humanõs. .EJ Dr. · Michelini tiene 
........ . ' 7 _.1.ma► larga experiencia de trabajo -con-
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CEJIL /MESOAMERICA 
•, \ 

E_I abogadõ argentino _Ade! .Dulitzky, 
espec;ializado en dere.cho constitucion~l 
y -en · derecho'· int~rnaciort~I de 
lo·s derechos p .u.manos · dirige · 

CEJIL,/MESO-AME)llCA. , Inés 
· Consuelo Murillo, abogada ho!)durefia, -
·cõn .. gran exp.erief!éia . en' a'é°'fensa de 

derecho~ humanos en Centroamérica, .·· 

asesora a l_a~ óNQ y representa ;i 

víctimas antefa Comisión. Las abogadas 1 

·costarricenses E!e'na Escal_ante _y ·Ana 

María Mind~z 'se desempefian !,!ledio 
tiempo · en tareas de investigación 
jurídrca '-y ap~yo administrativo .'· ' . 
Apartado P{)stal 441-20Í0 
Sa_n José, Costa Rica , , 
'fel-Fax: (50~) 234-2727 . 

CEJIUCARIBE 

La licenciada Carol GÓnsalvC?s, originaria • 
de Barbados, experta en -educación y 

pro~oción de derechos ·húmanos es ia 
. representante'cle CEJIL/CARIB_E. _ ' -

Letchworth Office Complex 
Thç Qarrisan . _., # • 

St. Mi-~!iael, Ba~badqs _ · ... 
. ·Tel: 1 (809) 435 -2651 

Fax 1 (809) 435 - 2~52 . 
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CEJIL-/BRASIL se. -i~a~g1:1rará' en ;ép- · 
tiembre de es.te•~fi9. El'abogado.James 

Cavallaro diriJirá ti pro~;. EI Dr . . · 

Cavallaro .ha traba)àdo eri derechos -
humãnos en vadqs países de América · 
Latina y también en Ias oficinas de 
Americas.Watch yCEJIL. ~ ·. 

' 

' 



· ACTIYIDADES DE_,LA COMISION . 
YLA·CORTE 
. J 

~ 

D ebido a su importai:icia para el trnbajo 
actual de CEJIL, incluimos eQ_ 

este primer número de /,a Gaata_:algunas 
acti,·idades de la Comisión y la Corte que 

ocurrieron en 1993. 

COMISION 

83 PERIODO ORDINARIO 

DESESIONES 
1-12demarzode 1993 

CORTE 

AUDIENCIA PUBLICA 
(OPINION CONSÚL TIVA) 

' I 
·1 º de febrero de 1993 

EI Director Ejecutivo de CEJIL, junto a 

repres~ntantei dç _ otras ONG ~le_gó, en cali_
dad de amicus curiae, an~e la Corte en relación _ 
cêm la Opinión Consultiva No. 13 presentada· · 
pór los gobiernos de Argentina y Uruguay. 
Esta solicitud fue requerida luego de que la 

Comisión resolviera ·9ue ambos estados se 
encontraban en violaci_ón de la Convención 

por la sancjón_ de . las llamadas_ "leyes . de 
amnistías". Arge!1tina y Uruguay pregúmaron 
si, de acuerdo a la Convención, la Cotnis_ión 

La -Comisión recibió en audiencias pn- estaba facultada para examinar denunêias 
. vadas el testimonio de numerosas víctimas"y individuales sobr; legislacióri incompatible 

peticionarias en casos actualmente en trámite. con la Convención, pero adaptada de acuerdo 
Se aprobó un

1 
Informe EspeciaJ so!;>re la ai orden constitucional. GEJIL sostuv~ que la 

. si_tuación de los derechos hum aneis en Haití y _ opinión solicitada ~ra un cas,o c_a'f tencioso dis-
• en el Perú. EI gobierno dei Perú invitó a la (ra~do que debía ser rechazada Pº! la Corte; y 

Comisión a re~lizar ana visita i11 loco, la que que tanto las violaciones de facto como las de 

1 

.. ·i 

_.. ) 

0 
l5 internos se encuentran desaparecidos; ele 
los ?6 cadáveres e-ncontrados, solo 4 pudier.on 

ser identificados, por lo menos 17 murieron 
fusilados y la mayoría murió a causa de las 
lesiones_sufridas con la destrucción dei penal 
demolido por la ~arma dei Perú. EI gobierno 
'peruano incumplió la obligación de garantizar 

un ··r~curso -eficaz a las víctimas ·_y - · 
familiares;· ai impedir la investigación ,_,

pane de autoridade~ judiciales y mantené~ un 
estricto secreto de las llevadas ·a cabo por la 
Marina de Guerra. Se bpera ·qu~ la Corte 

·dicte sentencia en el curso del'corriente afio. 

A{JDIENCIA PUBLICA 
. (OPINION CONSULTIVA) 

16dejuliodeJ993 
·_ CEJIL, asistió a la lectura de la Opi!:)ión 

Consultiva No.13 en la que la Corte resolvió: 
" ... un Estado puede violar un uatad_o .interna-

.. cional y, específicpmente, la Convención.-.. 
p~r ejemplo, omitiendo dictar l~s normas a · 

que está obligado por el artíçulo 2 ... , dictando 
disposicTones que no están en conformidad 
con le que de él exigen sus obligac!!?nes den: 

·tro de la Convenci6n. Si esas normas se han 
· posteriormente s~ llevó ~ cabo entre el f7 y el . - jure de la Con~e~ción podían sér denunciada~ 
·21 de mayo ~e 1993. . · por un particular y debían ser investigadas por 

la Comisión. 
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' adaptado -de acuerdo con el ordenàmi Aa 
jurídico i'nterno o contra él, .es \ndifereW 
para estas efectÓs ... En es~as circunstancias;_ 

, · no debe existir ningüna duda de .que la_ . 

. 1-15 deoctubrede 1993 
Los mierT)bros dei Directorio de CEJIL 

. _ se reunieron con la Comisión en pleno para 
tratar diversos problémas que. usualmente se 
pre~entan _en la_tramitación.de casos, así como 

.para expres_ar su preocupación por la falta de ,
colaboración de· algunos estados iniembros de 

t1 OEA. La·Comisió~, _asimismo, examiná los 
resúltad.Ós de su visita i11 loco a H~ití, realizada 
entre el z3 ·y el 27~pe ~gosto. EI Cancillér de 

El Salv_ador se reunió con la Comisió~ _para ..._ 
explicar parqué su gobierno había suspendido 

·1a visita de la Comisión, pero aseguró que ésta 
se -autorizaría en el futuro. · La Comisióh 

· - decidió publicat un Informe Especial sobr~ 

Colombia y aprobóotro sobre EI Salvador. 

AUDIENCIA PUBLICA 
(PRESENTACION DE TESTI.GOS) 

5-10 de julio de 1993 . 
La Comisión presentó Sl!S testigos y__peri

t~s en el caso Neira Alegria y oiros (EI Frontón) 
co;,tra el Perú. EI Dirdctõr Ejecutivo de 
CEJIL participá como uno de los asescires de 

• la Comisión y representanté de los famili;ires _ 
de tres reclusos que junto a más de un cente- . 

nar de prisioneros, murieron en 1986 luego 
que agentes dei estado peruano· reprimieran 
con violencia un motín organizadq en la 
prisión cÍe EI Frontón. De una cifra aproxima- .. 
da (se calculan que podía haber un 15% adi
cional , Ao registrado) de 154 internos 1a 
Comisión l~gró demostrar que alrededor de 

J 

5 

' Comisión tiene a_ese respecto las mismas 
facultades que tendría frente a cualquier gtro 

· tipo de violación y podría expresarse en las 

mismas oportunidades _eri que puede hacerlo 
en los der'nás casos ... Dicho de otro modo, el 
hecho de que se trate ·de "ley_es internas" y 
de que estas hayan s_ido "odoptadas de acuerdo 
co11 lo dispuesio por la Co11stitució11", riada 

· significá si mediante · -ellas ~e· violan -
c~alesquiera · de· los derechos o Übertades 

protegidos. _La; atri_buciori.es de -la Comisión 
en este sentido no están de _manera alguna 
re.stringidas por la forma como la Co~yención 

1 
es violatla." (párras. Z6-27). [Opinión Con
sultiva OC-13/93 dei 16 de julio de 1993.] C, 

. ., 
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