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Relatório – Encontro da Comissão de Direitos Humanos e Unidade Temática de Juventudes da 

Rede Mercocidades 
01 a 05 de agosto de 2016 

São Paulo 

31 de julho (domingo)  

TARDE E NOITE  Chegada dos Participantes 

  Participantes de fora do município de São Paulo: 

1. Camila Cardoso Ribeiro, Município de Rio Claro (Brasil). 

2. Claudia Geovania Batista, Município de Santo André (Brasil) - sociedade 

civil. 

3. Diogo Bueno de Lima, Município de Osasco (Brasil). 

4. Eduarda Lorena de Almeida, Governo do Estado de Minas Gerais (Brasil). 

5. Ernesto Beltrame, Intendência de Montevideo (Uruguai). 

6. Gabriela Bruno, Província de Santa Fé (Argentina). 

7. Gimena Urta, Junta Departamental de Montevideo (Uruguai). 

8. Guadalupe Mias, Municipalidad de Córdoba (Argentina). 

9. Felipe Gutierrez, Santiago do Chile – sociedade civil.  

10. Lídia Gonçalves Botelho, Governo do Estado de Minas Gerais (Brasil). 

11. María José García Ascolani, Municipalidad de Paso Yobai (Paraguai). 

12. Maria Luiza Monteiro Canale, Município de Santo André (Brasil). 

13. Marina Morais de Andrade, Município de Guarulhos (Brasil). 

14. Tatiana Ramón Villegas, Municipalidad Distrital La Esperanza Trujillo 
(Peru). 

15. Vitor Garcia de Oliveira Raymundo, Município de Guarulhos (Brasil). 
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01 de agosto (segunda-feira)  

MANHÃ SOLENIDADE DE ABERTURA E BOAS-VINDAS DO ENCONTRO 

 Falas e participação de:  

- Felipe de Paula, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

- Vicente Trevas, Secretário Municipal de Relações Internacionais e 

Federativas e Secretário Executivo da Rede Mercocidades. 

- Gabriela Vallim, Coordenadora de Juventude da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania e Coordenadora da Unidade Temática de 

Juventudes da Rede Mercocidades. 

- Kelly Komatsu Agopyan, Assessora para Assuntos Internacionais da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e 

Coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da rede Mercocidades. 

- Ernesto Beltrame, Diretor da Assessoria Jurídica da Intendência de 

Montevideo e subcoordenador da Comissão de Direitos Humanos da rede 

Mercocidades 

- Camila Cardoso Ribeiro, Assessora Especial para Políticas de Juventude 

do Município de Rio Claro e subcoordenadora da Unidade Temática de 

Juventudes da rede Mercocidades. 

 

 As falas de abertura demonstraram a importância da realização do encontro para a 

consolidação de uma agenda regional de direito humanos e juventude e o fortalecimento 

institucional da rede como espaço legítimo de debate para essas temáticas. Foi feita uma breve 

introdução do que é a rede Mercocidades e o que se esperava do encontro.  
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TARDE REUNIÃO DE TRABALHO DAS UNIDADES TEMÁTICAS 

Roda de apresentação dos participantes e da agenda detalhada de trabalho da semana 

 

TARDE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CIDADANIA LGBT E APRESENTAÇÃO DO 
PROGRAMA TRANSCIDADANIA  

 
Os participantes visitaram o Centro de Cidadania LGBT do Largo do Arouche onde é 

realizado apoio psicológico, social e legal para a população LGBT.  

Além disso, também foi apresentado o Programa Transcidadania que promove a reinserção 

social e recuperação da cidadania de travestis e transsexuais em situação de vulnerabilidade.  Foi 
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destacado como essa população é, desde a fase escolar, privada de seus direitos e vítima de 

preconceitos e discriminação. Discutiu-se também a questão de falta de dados sobre essa 

população, tendo em vista que o censo realizado pelas autoridades segue sempre uma diretriz 

heteronormativa. Ao mesmo tempo, também foi relatado que no Uruguai, há atualmente, um 

projeto para realização de pesquisa sobre sua população trans. 

A apresentação foi feita por Eliane Macena, coordenadora-adjunta de políticas LGBT da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e por Symmy Larat, coordenadora do Centro 

de Cidadania LGBT Arouche e também coordenadora do Programa Transcidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 de agosto (terça-feira)  

 

MANHÃ PAINEL I DE APRESENTAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS EM DIREITOS 
HUMANOS E JUVENTUDE NA AMÉRICA DO SUL 

Apresentação das experiências: 

� Programa Memória e Vida: uma iniciativa realizada pelo Serviço Funerário do Município de 

São Paulo com o objetivo de romper com o tabu da morte, por meio de ações intersetoriais 

com as áreas da educação, saúde, cultura, direitos humanos e meio ambiente. Foi mostrado o 
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projeto de visitas guiadas no Cemitério da Consolação, considerado como um parque-museu 

a céu aberto. 

Apresentado por: Lucia Salles, Superintendente do Serviço Funerário do Município de São 

Paulo e Maria Khadiga Saleh, Assessora Técnica da mesma pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Projeto “La Junta te junta”: realização de oficinas descentralizadas de convivência e 

integração de jovens de Montevideo e parlamentares da cidade. 

Apresentado por: Gimena Urta, Vereadora de Montevideo. 
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� “Caminho à Sentença”: iniciativas da Municipalidade de Córdoba em relação à memória e 

verdade.  Foram apresentados os três sítios de memória criados em espaços que eram ex-

centros de detenção clandestinos (Perla, La Ribera e Departamento de Polícia-D2). Também 

foi apresentada a mobilização da Municipalidade para reformar e reinaugurar o Memorial aos 

Desaparecidos do Cemitério São Vicente.  
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� Direitos Humanos e Relações Internacionais: apresentação das iniciativas de direitos 

humanos da cidade de Osasco o que inclui o Centro de Referência em Direitos Humanos. 

Também foi abordada a questão da internacionalização dos municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARDE VISITA AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ACOLHIDA DO IMIGRANTE (CRAI) E 
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO COM A COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS 
MIGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA (CPMIG) 

Contextualização da situação do imigrante em São Paulo e apresentação do trabalho 

desenvolvido no Centro. Também foi feita uma visita as instalações do equipamento e roda de 

conversa com os participantes, que tiveram muito interesse na cooperação nessa pauta, 

principalmente no que diz respeito ao compartilhamento de materiais já existentes (de formação, 

por exemplo). Algumas cidades relataram também receber população imigrante, mas não ter 

políticas públicas destinadas especificamente a eles. 
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NOITE MESA REDONDA: “OS CAMINHOS DA IMIGRAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL” NA 
FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES 

Composição da mesa:  

- Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Felipe de Paula 

- Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente 

- Camila Baraldi, Coordenadora de políticas para Migrantes da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo 

- Profª Célia Magalhães, Coordenadora do Observatório do Negro da 

Faculdade Zumbi dos Palmares 

- Paulo Amâncio, Coordenador do Centro de Referência e Acolhida do 

Imigrante (CRAI-SP) 
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- Três alunos imigrantes - a confirmar os nomes (Cabo Verde, Haiti e Guiné 

Bissau). 

 

 

 

 
O evento contou com apresentação do Coral de alunos de instituição e falas de abertura do 

Secretário de Direitos Humanos e do Reitor da Faculdade. Também contou com o relato de alunos 

imigrantes que contaram um pouco de sua trajetória até chegar ao Brasil e de todas suas 

dificuldades nesse percurso, principalmente no que diz respeito ao acesso aos estudos, já que as 

instituições de ensino exigem uma quantidade muito grande de documentos para matrícula.  A 

coordenação de Políticas para Migrantes também apresentou as políticas públicas existentes para 

essa população em São Paulo.  
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03 de agosto (quarta-feira)  

MANHÃ VISITA AO PROGRAMA DE BRAÇOS ABERTOS E AO PROJETO CIDADANIA 
RODANTE NAS RUAS DA LUZ  

 
Apresentação do Programa de Braços Abertos pelo coordenador do Programa e Secretário 

Municipal de Segurança Urbana, Benedito Mariano e por uma das coordenadoras do Projeto 

Cidadania Rodante nas Ruas da Luz, Diná Ramos.  Os participantes ficaram muito interessados em 

saber sobre a metodologia usada no Projeto Cidadania Rodante e seu impacto na vida dos 

beneficiários.  

Os participantes visitaram o território para ver o Projeto Cidadania Rodante por meio dos 

lambes, jornal-mural e grafites. Também foi visitada a Tenda do Programa De Braços Abertos, onde 

foi explicado o funcionamento desse espaço.  

Os participantes relataram muito interesse na abordagem de redução de danos envolvendo 

arte e cultura e respeito aos direitos humanos dos usuários problemáticos de substâncias 

psicoativas.  
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TARDE   VISITA AO MONUMENTO DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS DA 
DITADURA E AO LABORATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DAS OSSADAS DA VALA 
CLANDESTINA DE PERUS 

 Foi realizada visita ao Monumento, localizado no Parque do Ibirapuera, com 

contextualização da Ditadura Civil-Militar no Brasil, seus desdobramentos até o dia de hoje, e as 

políticas públicas que têm sido desenvolvidas na temática no município.  

 Após a visita ao Monumento, também foi realizada visita ao laboratório onde está sendo 

realizada a identificação das ossadas da vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em Perus. Os 

participantes conversaram com as peritas em antropologia forense e viram o trabalho que está 

sendo realizado no laboratório. Foi explicado um pouco do histórico das ossadas, desde sua 

exumação, até sua passagem pela UNICAMP, seu armazenamento no Cemitério do Araçá, até a 

retomada dos trabalhos de identificação em 2014, em articulação com a UNIFESP e SDH-PR. Os 

participantes, muitos dos quais vendo esse trabalho de perto pela primeira vez, fizeram perguntas 

sobre os procedimentos de execução e os trabalhos de investigação ante-mortem.  

 Córdoba, que também realizou um trabalho de identificação de ossadas, pode contribuir 

com relatos de sua experiência.  
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NOITE VISITA DE CORTESIA A SECRETÁRIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
MOBILIDADE REDUZIDA, MARIANNE PINOTTI 

 
 A visita contou com uma breve apresentação sobre as iniciativas públicas destinadas a 

pessoa com deficiência e mobilidade reduzida da cidade de São Paulo e sua atuação intersetorial. 

Essa Secretaria também participa do Grupo de Pessoa com Deficiência e Inclusão da rede 

Mercocidades e convidou a todxs da Comissão de Direitos Humanos e da Unidade Temática de 

Juventudes a também acompanharem os trabalhos desse grupo. 
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NOITE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA SOBRE VIOLÊNCIA POLICIAL EM SÃO PAULO 
E RODA DE CONVERSA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO JOVEM 
NEGRA  

 
 Participação da Secretária-Adjunta de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Djamila 

Ribeiro, e da Coordenadora-Adjunta de Direito à Memória e à Verdade da mesma pasta, Clara 

Castellano. 

 A coordenadora-adjunta de Memória e Verdade apresentou os dados de pesquisa realizada 

ano passado, com o apoio da UFSCAR, sobre a violência policial em São Paulo. Os dados 

demonstram que a violência é sistemática contra jovens homens, negros e que residem nos bairros 

mais periféricos da cidade. Enquanto o número de homicídios cometidos pela polícia diminui nos 

últimos anos, o número de homicídios contra a população jovem negra aumentou drasticamente.  

 A Secretária Djamila fez uma fala importante sobre como o preconceito e discriminação 

racial são históricos e estruturantes em nossa sociedade, enfatizando também as violações de 
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direitos massivas contra as mulheres negras (como por exemplo, por meio de práticas de 

esterilização e embranquecimento). 

 

 

 

04 de agosto (quinta-feira)  

 

MANHÃ  VISITA AO INSTITUTO POMBAS URBANAS E APRESENTAÇÃO DO COLETIVO 
DE TEATRO FILHOS DA DITA  

 
 Apresentação da história e do trabalho do Instituto Pombas Urbanas, que foi idealizado há 

mais de 10 anos pelo dramaturgo peruano Lino Rojas, em Cidade Tiradentes, no extremo da região 

leste de São Paulo e que envolve a comunidade, principalmente os jovens.  
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 Foi apresentada pelo a peça A Guerra, adaptada e interpretada pelo Núcleo de Teatro Filhos 

da Dita. A peça é uma obra escrita pelo chileno Oscar Castro, durante a ditadura militar chilena, em 

1976, e retrata uma reflexão sobre violência, poder e alienação.  

 Com essa visita, os participantes saíram do centro expandido da cidade e puderam perceber 

a dimensão territorial do município bem como a realidade distinta dos bairros mais periféricos em 

relação ao centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARDE  ENCAMINHAMENTOS E PERCEPÇÕES DO ENCONTRO 

 
 Foi realizada uma roda de relatos dos participantes sobre a semana de atividades. Todxs 

comentaram sobre a agenda, dizendo que o objetivo de mesclar a informação técnica com a visitas 

de campo, possibilitando ver a política pública sendo efetivamente implementada nos territórios, 

foi bem sucedido. Além disso, também demonstraram muito interesse em ter mais informações e 
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materiais sobre alguns projetos para conseguir de alguma forma replicar em suas cidades, 

efetivando uma cooperação técnica com São Paulo.  

 Como encaminhamentos, ficaram a elaboração de uma Carta de Compromissos conjunta 

entre a Comissão de Direitos Humanos e Unidade Temática de Juventudes, de forma a fortalecer 

ambas as temáticas em nível regional e garantir, em longo prazo, o compromisso dos governos 

locais com as pautas. Além disso, também deverão ser enviados materiais técnicos sobre algumas 

das experiências visitadas. Também ficou pactuado a aproximação da Comissão de Direitos 

Humanos e Unidade Temática de Juventudes com outras Unidades Temáticas, como Gênero. 

 

NOITE ENCONTRO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DA REDE MERCOCIDADES 

 Por coincidência, a diretoria executiva da Rede Mercocidades também estava reunida em 

São Paulo na mesma ocasião. Assim, foi realizado rápido encontro com os representantes da 

Diretoria que são provenientes das cidades de São Paulo, Porto Alegre, Canoas, Santa Fé 

(Argentina), Rosário (Argentina), Montevideo (Uruguai) e Lo Prado (Chile). Foi feita uma breve 

apresentação para a Diretoria Executiva do que tinha sido feito durante a semana do Encontro.  
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05 de agosto (sexta-feira)  

 

MANHÃ VISITA AO FÓRUM EM DEFESA DA VIDA   

Foi visitada a reunião mensal do Fórum em Defesa da Vida, uma iniciativa da Sociedade 

Santos Mártires no Jardim Ângela, bairro localizado no extremo da zonal sul de São Paulo. Esse 

encontro reúne diferentes atores do território e tem o intuito de discutir soluções e possibilidade 

de ação contra o genocídio da população jovem negra e indígena.  

Depois do Fórum, foi feita uma roda de conversa com os organizadores da iniciativa para 

que fosse realizado um breve histórico da atuação do Fórum e seus principais objetivos. Na 
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conversa foi citado o impacto dessa iniciativa na redução da mortalidade jovem da região e na 

relação dos atores locais com o poder público.  

 

Equipe organizadora: 

Kelly Komatsu Agopyan, Assessora de Assuntos Internacionais da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC) 

Vanilda Chaves, Estagiária de Assuntos Internacionais da SMDHC 

Nuno Coelho de Alcantara Junior, Coordenação de Juventude da SMDHC 

Felipe Silva de Araújo, Coordenação de Juventude da SMDHC 

Gabriela Vallim, Coordenadora de Juventude da SMDHC 

 


