
Em São Paulo, Ato Público em Defesa da Criança e Adolescente  
Ato Público em Defesa da Criança e Adolescente. Pela Continuidade do atendimento 
no Núcleo Sócio Educativo Casa da Praça. Você está convidado(a) a participar no 
dia 25 de outubro (quarta - feira) ás 09:00 do ato que será realizado na Região do 
Centro da Cidade.A concentração será em Frente a SMADS- Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social,  na Av. Libero Badaró,  561.Nesta quarta-feira, 
dia 25 de outubro de 2006, entidades sociais, de direitos humanos e defesa da criança e 
do adolescente, promovem um ato público contra o anunciado fechamento do projeto 
social para meninos e meninas de rua "Casa da Praça", da Cáritas Diocesana de Santo 
Amaro.  
Leia mais...  
   
Skinheads presos em SP portavam cartazes racistas anticotas  
O grupo de skinheads preso na madrugada de ontem zona sul de São Paulo 
com panfletos e cartazes racistas portava também material com críticas ao 
programa de cotas para negros nas universidades públicas.  

Leia mais...  
   
Distrito Federal tem agora um Fórum de Direitos Humanos foi criado  
O Fórum de Direitos Humanos do Distrito Federal e Região foi criado em 19/10/2006, 
em reunião no Centro Cultural Evandro Lins e Silva, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, para servir de espaço e instância de discussão, articulação, luta e proposição de 
entidades e militantes de direitos humanos do Distrito Federal e Região. Será um 
espaço de controle social do Conselho de Direitos Humanos do DF e servirá como 
articulador de lutas e mobilizações de entidades no campo dos direitos humanos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. O fórum já tem um portal na internet, o 
endereço é http://df.direitos.org.br  
Leia mais...  
   
Pesquisa mostra que jovem está mais consciente sobre prejuízos do trabalho infantil  
Um levantamento divulgado  (24) pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi) 
mostra que, no Brasil, a população jovem é mais consciente sobre os 
prejuízos do trabalho infantil que os adultos.  

Leia mais...  
   
Grupo racista sul-africano controla a revista Veja  
No artigo “A Abril e o apartheid”, publicado na revista Caros Amigos que está nas 
bancas, Renato Pompeu informa que “o grupo de mídia sul-africano Naspers adquiriu 
30% do capital acionário da Editora Abril, que detém 54% do mercado brasileiro de 
revistas e 58% das rendas de anúncios em revistas no país. Para tanto, pagou 422 
milhões de dólares.  
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Leia mais...  
   
Projeto aumenta pena para exploração de 
trabalho escravo  
Projeto de Lei de autoria da senadora 
Serys Slhessarenko(foto) tramita no 
Senado com o número PLS 283/06  
aumenta as penas previstas para os 
condenados por exploração de trabalho 
escravo. Atualmente, a legislação prevê 
reclusão de dois a oito anos; com o 
projeto, a pena ficaria entre quatro e dez 
anos. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), existem 
no Brasil entre 25 mil e 40 mil 
trabalhadores submetidos à escravidão.  
Leia mais...  
   

Fiscalização flagra trabalho escravo em 
terras de reitor, em Goiás  
Fazenda do reitor da Universidade de 
Uberaba (Uniube), Marcelo Palmério, é 
flagrada com 164 trabalhadores 
submetidos a condições análogas à 
escravidão em Catalão (GO). Eles 
participavam da derrubada de árvores para 
a venda da madeira.  As mulheres e filhos 
dos trabalhadores também viviam nos 
alojamentos precários, em meio ao mau 
cheiro e sem banheiro ou energia elétrica.  
Leia mais...  
   

A LDO socialmente responsável  
O presidente da 
República que assumir 
a direção do país a 
partir de 2007 não terá 
mais como driblar os 
investimentos na área social. O projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
aprovado em junho pela Comissão Mista 
de Orçamento do Congresso Nacional 
(CMO) e que será votada pelo Congresso 
em novembro, obriga o poder público a 
garantir a aplicação de recursos na redução 
das desigualdades e na inclusão social.  
Leia mais...  
   

Agente de presídio na Febem é investigado  
Grupo transferido da 
Secretaria da 
Administração 
Penitenciária do Estado 
de São Paulo é alvo de 
14 denúncias por suspeita de agressões e 
tortura. Para o Ministério Público, o 
número de investigações é grande em 
comparação ao número de funcionários 
trabalhando na fundação  
Leia mais...  
   

Programa de Direitos Humanos será 
lançado dia 25  
Na próxima quarta-feira (25), às 18h, no 
auditório da sede do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, será divulgado o 
Programa de Governo do Presidente Lula 
em Direitos Humanos. O lançamento do 
documento contará com a presença do 
Ministro da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, Paulo Vannuchi.  
Leia mais...  
   

Desesperada, Aracruz parte para a 
difamação RACISTA  
Prestes a ser obrigada a sair da extensa 
faixa de terra do Espírito Santo que tomou 
de indígenas na década de 1960, a Aracruz 
Celulose baixou o nível da disputa com os 
Tupinikim e Guarani. Nas últimas 
semanas, iniciou uma campanha de 
opinião contra a luta indígena para reaver 
os 11 mil hectares que pertencem 
tradicionalmente aos povos originais. 
Exatamente neste momento, quando a 
Fundação Nacional do Índio encaminhou o 
relatório final ao Ministério da Justiça 
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recomendando uma portaria do ministro 
Márcio Thomaz Bastos para declarar a 
área como Terra Indígena.  
Leia mais...  
   

Protestos marcam júri de acusado de 
assassinar meninos no MA  
Sob forte esquema de segurança e 
protestos, começou nesta segunda-feira o 
julgamento do mecânico de bicicletas 
Francisco das Chagas Rodrigues Brito, 41, 
acusado de envolvimento no caso dos 
meninos emasculados do Maranhão. Ele 
foi levado a júri popular pela morte de 
Jonatham Silva Vieira, 15, ocorrida em 
dezembro de 2003. Brito é suspeito de ter 
matado 42 meninos, sendo 12 deles no 
Pará.  
Leia mais...  
   

Comissão da OEA investiga maus-tratos e 
superlotação em delegacias do Rio de 
Janeiro  
A Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos decidiu (19/10) aplicar medidas 
cautelares e abertura de um caso referente 
a 76 delegacias de polícia no Rio de 
Janeiro e em Niterói. A informação foi 
dada pela diretora executiva da 
Organização Não-Governamental Justiça 
Global, a brasileira Sandra Carvalho 
(foto), que acompanha o trabalho na 
comissão. 
Leia mais...  
   

STJ condena governo a indenizar em R$ 2 
milhões cidadão preso ilegalmente  
O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) condenou, em 
última instância, o governo a 
indenizar em R$ 2 milhões 
Marcos Mariano da Silva. Ele 
foi mantido preso ilegalmente 
por mais de 13 anos no presídio Aníbal 
Bruno, em Recife (PE). Segundo Ivônio 
Barros, integrante do Fórum de Entidades 
Nacionais de Direitos Humanos, é comum 
no Brasil a prisão irregular de pessoas 
pobres. “Os motivos são vários, 
especialmente porque há ainda nas 
instituições brasileiras um racismo 
enraizado e muito forte. Temos muitos 
casos de pessoas que são colocadas no 
presídio porque estavam passando fome ou 
com o filho passando fome, foram ao 
supermercado e acabaram furtando um 
tablete de margarina", afirmou.  
Leia mais...  
   

OAB-PR debate lei de violência doméstica 
contra a mulher  
A Ordem dos Advogados do Brasil - seção 
Paraná, vai debater a violência contra a 
mulher. O ciclo de palestras “Lei de 
Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher: do processo participativo à 
implementação efetiva”,  começa na 
próxima sexta-feira (27), às 18h, na sede 
da OAB-PR, em Curitiba.  
Leia mais...  
   

Dez anos do assassinato de Gilson 
Nogueira  

Sob o sol, meninas “vendem-se” no 
Alvorada  
Em Cuiabá meninas se prostituem com o 
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Dez anos após o 
assassinato de Gilson 
Nogueira a REDH-RN, à 
espera da sentença da 
Corte Interamericana 
sobre o caso, organiza um 
curso sobre Sistema Interamericano de 
Proteção aos Direitos Humanos. O 
bárbaro homicídio, dos quais são acusados 
três policiais civis, foi motivado pelas 
investigações que o advogado estava 
levando adiante contra o mais poderoso e 
sanguinário grupo de extermínio da 
história do Rio Grande do Norte, 
conhecido com o sinistro apelido de 
Meninos de Ouro, composto por membros 
da Polícia Civil do Estado e responsável 
por mais de 60 assassinatos e diversas 
chacinas cometidas durante a década dos 
Noventa nas periferias de Natal e da sua 
Região Metropolitana.  
Leia mais...  
   

apoio de donos de hotéis. A prostituição à 
luz do dia, na rua Poxoréu, bairro 
Alvorada, bem próximo à rodoviária, é o 
retrato da pobreza dessas mulheres que 
despertam a discriminação dos 
comerciantes e o medo de moradores, já 
que provocam uma situação de violência 
urbana, porque também praticam pequenos 
furtos, traficam e usam drogas. Algumas 
cobram pedágio para atravessar a via à 
noite.  
Leia mais...  
   

Comissão protesta contra veto a aluno com 
Down  
A Comissão de Direitos Humanos do 
Conselho Regional de Psicologia de São 
Paulo lançou ontem um manifesto contra a 
proibição da matrícula de uma estudante 
com síndrome de Down em um colégio 
particular na zona sul de São Paulo.  
Leia mais...  
   

Museu Afro Brasil em São Paulo abrirá 
mostras sobre diversidade cultural  
O Museu Afro Brasil, inaugurado há dois 
anos em São Paulo, abrirá na segunda-feira 
(23) à noite a exposição Viva Cultura Viva 
do Povo Brasileiro, que reunirá quatro 
mostras temáticas: Território Ocupado, 
Um Olhar Sobre a Arte Brasileira, O 
Imaginário do Povo Brasileiro e Os 
Pontos de Cultura.  
Leia mais...  
   

Cultura e Desenvolvimento Social  
Porta de compreensão da nossa identidade, a cultura 
brasileira se debate entre a condição de “vetor espiritual” 
de um povo e a de elemento estratégico no processo de 
desenvolvimento econômico  
Leia mais...  
   

Em Mato Grosso 28% dos crimes são 
esclarecidos  
Mais da metade dos crimes esclarecidos – 
cerca de 12 mil – são relativos a termos 
circunstanciados de ocorrência envolvendo 
crimes classificados como de menor poder 
ofensivo: lesão corporal, ameaça, ou danos 
ao patrimônio público.  
Leia mais...  
   

Brasil responde por execuções da Polícia 
de SP e por violações no presídio de 
Araraquara  

Rede Cais  
Para dar apoio àqueles que combatem a 
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Comissão Interamericana avaliará 
Operação Castelinho, realizada em 2002 
pela Polícia Militar e que terminou com a 
execução de doze presos. Já a Corte 
Interamericana determinou a garantia da 
dignidade dos presos que estavam em 
Araraquara. O juiz da Corte Antonio 
Cançado Trindade em seu voto deixou 
claro que não se trata de “limpar o lugar” 
ou mesmo de somente proteger as pessoas 
em questão. Ele afirma que o Estado é 
acionado para proteger coletivamente os 
membros de toda uma comunidade ainda 
que a base da ação seja a lesão ou a 
probabilidade ou iminência de lesão a 
direitos individuais.  
Leia mais...  
   

exclusão social no Brasil, foi desenvolvida 
a Rede Cais, uma plataforma eletrônica de 
aprendizagem que oferece cursos à 
distância e textos sobre as mais diversas 
experiências que compõem essa luta no 
país.  
Leia mais...  
   

Dados do mapa da violência no Brasil 
continham erros  
O Mapa de Ocorrências no Brasil 2004-
2005, divulgado no mês passado pela 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
trouxe dados incorretos de pelo menos dois 
Estados --Paraná e Pernambuco--, 
colocando erroneamente cidades como 
Curitiba no topo da lista das que apareciam 
com as maiores taxas de crimes violentos 
com mortes intencionais no ano passado.  
Leia mais...  
   

Estado precisa exercer controle social 
sobre indústria farmacêutica no Brasil, 
defende feminista  
No Brasil, os remédios mais vendidos são 
os antidepressivos e inibidores de apetite. 
Hoje, as mulheres são responsáveis por 
92% deste consumo. A substância química 
de muitos remédios para emagrecer é a 
anfetamina, que apresenta grande risco de 
causar dependência e gerar depressão.  
Leia mais...  
   

Democratização da comunicação: um 
debate para toda a sociedade  
A IV Semana Nacional pela 
Democratização da 
Comunicação, de 18 a 25 de 
outubro, tem o objetivo de 
sensibilizar a população 
sobre o direito à comunicação. Organizada 
por várias entidades, com inúmeros 
encontros por todo o país, a discussão 
principal é o fato das principais empresas e 
meios de comunicação do país estar sob o 
controle de apenas nove famílias que 
“falam o que querem e como querem para 
175 milhões de pessoas que escutam, 
caladas”.  
Leia mais...  

Ministério Público da União lança 
dicionário de direitos humanos (wiki)  
Este dicionário, assim como o repertório 
de direitos humanos, é construído aos 
poucos, mediante a colaboração constante 
de membros do Ministério Público e da 
sociedade especializados e acostumados 
com o uso da terminologia adequada à 
efetiva implementação e reconhecimento 
dos direitos do homem.  
Leia mais...  
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70% dos jovens assassinados são negros  
Em cada grupo de dez 
jovens de 15 a 18 anos 
assassinados no Brasil, 
sete são negros. A raça 
também representa 70% 
na estimativa de 800 mil crianças 
brasileiras sem registro civil. Entre os 
indicadores negativos, os negros só 
perdem para a população indígena na taxa 
de mortalidade infantil.  
Leia mais...  
   

Canal para a paz  
Para a coordenadora do Centro 
Internacional de Referência em Mídias 
para Crianças e Adolescentes, a narrativa é 
fundamental para garantir uma mídia de 
qualidade e pode ser um instrumento de 
paz entre os povos.  
Leia mais...  
   

Corte Interamericana reforça dever do 
Brasil de proteger direitos de presos  
A Corte Interamericana de Direitos 
Humanos divulgou na terça-feira (17/10) a 
resolução ditada em 30 de setembro de 
2006 em que solicitada medidas 
provisórias a serem tomadas pelo Brasil 
em favor dos presos da penitenciária Dr. 
Sebastião Martins Silveira, em Araraquara 
(São Paulo). O brasileiro Antônio Augusto 
Cançado Trindade, juiz da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, 
reforçou em seu voto a necessidade de se 
proteger os direitos humanos determinados 
pela Convenção Americana de Direitos 
Humanos.  
Leia mais...  
   

Crianças no lixo  
O primeiro e maior de todos os direitos 
humanos é a vida. Nenhum outro se lhe 
compara em alcance e profundidade. 
Nenhum outro tem igual poder gerador de 
virtudes essenciais. Tudo o que se lhe opõe 
opera, pois, na lógica da morte. Não cabe 
falar em estado de direito numa sociedade 
que banaliza a vida. Que não a reconhece 
como único valor transcendental, origem 
de todos os demais.  
Leia mais...  
   

Legislação previdenciária beneficia casais 
homoafetivos  
O companheiro ou a companheira 
homossexual de segurado inscrito no 
Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) não precisa mais comprovar a 
dependência econômica para requerer 
benefícios previdenciários, como a pensão 
por morte e o auxílio-reclusão. A 
comprovação da vida em comum já é o 
suficiente para que os parceiros de uma 
relação homoafetiva integrem o rol dos 
dependentes preferenciais, como o 
cônjuge, companheira(o) e o filho não 
emancipado, menor de 21 anos ou 
inválido.  

SEDH prorroga prazo para envio de 
projetos de combate à homofobia  
A Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República 
(SEDH/PR) prorrogou para a próxima 
sexta-feira (27) o prazo para as 
organizações não-governamentais e órgãos 
da administração pública federal, estadual 
ou municipal apresentarem projetos para a 
promoção e defesa dos direitos humanos 
de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e 
bissexuais (GLTB).  
Leia mais...  
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Leia mais...  
   
Familiares de desaparecidos políticos 
doam sangue para facilitar identificação  
Familiares de quatro desaparecidos 
políticos de Pernambuco, que ainda não 
tiveram os restos mortais identificados, 
fizeram doação de sangue hoje (19), na 
Faculdade Maurício de Nassau. O ato 
aconteceu na presença do ministro Paulo 
Vannuchi, da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos.  
Leia mais...  
   

Após 19 anos, assassinos de Vicente Cañas 
sentarão no banco dos réus  
Após 19 anos do bárbaro assassinato de 
Vicente Cañas Costa, missionário jesuíta 
que vivia com o povo Enawenê-Nawê no 
estado de Mato Grosso, um mandante e 
dois executores do crime sentarão no 
banco dos réus. O julgamento está 
marcado para 24 de outubro, em Cuiabá, 
Mato Grosso e pode significar um grande 
avanço na luta contra a impunidade. O 
crime ocorreu porque Cañas apoiava a 
demarcação da terra Enawenê-Nawê e 
trabalhava pela saúde deste povo.  
Leia mais...  
   

 

Mais...  

• Padre apresenta documentos que comprovam maus-tratos a moradores de rua em 
Paranaguá  

• I Encontro da Juventude Negra de São José do Rio Preto  
• A chacina nossa de cada dia  
• Uma voz que se cala e deixa um eco impossível de não ouvir  
• ONGs e governo tentam impedir novos suicídios  
• Febem de São Paulo leva 75 jovens para unidade em obras  
• STJ concede mais uma decisão favorável a Coordenador Nacional do MST  
• Seminário discute diminuição da pobreza  
• Moradores do Complexo da Maré fazem manifestação contra violência no Rio  
• Fazendeiro é condenado à prisão por explorar escravos  
• Debate "Direitos Humanos, tolerância e diálogo inter-religioso"  
• Cacique diz que xikrin querem negociar direto e não aceitam “recado por 

telefone ou documento”  
• Fiscalização nas rádios: Dois pesos, duas medidas  
• ‘Crescimento, por si só, não reduz pobreza’  
• Relatório da ONU diz que nenhum tipo de violência contra crianças é aceitável  
• Rede de entidades da sociedade civil discute política de uso da água  
• Relatório aponta indícios de execução em mortes ocorridas em São Paulo na 

semana dos ataques do PCC  
• 'Democratizar a comunicação é uma das tarefas do processo de transformação 

social'  
• Homens brancos são maioria entre procuradores e promotores estaduais, mostra 

estudo  
• Eternas saudades da guerreira Maninha Xukuru  
• Prêmio Direito Agrário  
• Lançado sistema que vai mapear tipos mais comuns de violência e acidentes no 

país  
• Tentativas de criminalização do MST em Pernambuco  
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• Prêmio estimula reflexão sobre gênero  
• Integração entre governo e sociedade garante eficácia de programas públicos, 

diz Vannuchi  
• Propriedade que não cumpre função social deve ser ocupada  
• Sempre em busca do possível  
• Prêmio Direitos Humanos 2006 homenageia Dorothy Stang  
• Prêmio Unesco de Liberdade de Imprensa  
• Polícia bandida  
• 'Tortura é tão criminosa quanto estupro'  
• Debates sobre HIV/aids fortalecem a auto-estima dos jovens, diz coordenadora  
• Semana Nacional pela Democratização da Comunicação: o que exigir?  
• Juiz autoriza aborto de feto anencéfalo  
• Usina é desapropriada em Pernambuco para beneficiar 3,1 mil famílias  
• Educação integral: salto para a qualidade  
• Matérias na Comissão de Direitos Humanos da Câmara  
• Fantazzini espera que a campanha contra a baixaria na TV se fortaleça na 

próxima legislatura  
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