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1. Apresentação
Para realização do presente relatório sobre as atividades desenvolvidas pela
Assessoria de Imprensa do GAJOP, durante o ano de 2007, vamos fazer
uma breve exposição dos aspectos mais importantes que foram realizados
com o objetivo de dar mais visibilidade às atividades que a instituição
desenvolve. A assessoria de imprensa buscou proporcionar ao público em
geral uma visão mais ampliada e qualificada das atividades da entidade, na
área de segurança e justiça, a partir da perspectiva dos direitos humanos.
Seu trabalho foi facilitar, principalmente, o diálogo junto à mídia sobre a
discussão relacionada com os direitos humanos, levando em consideração
as questões de gênero, raça e classe social. Ao mesmo tempo, a assessoria
trabalhou na comunicação interna e na sistematização das reuniões do
Conselho Ad Hoc.

2. Atividades Realizadas
A assessoria de imprensa teve o papel de contribuir para facilitar os fluxos
de informações internas e externas da entidade; trabalhar o espaço editorial
dos jornais locais, emissoras de rádio, TV e jornais de circulação nacional
com escritório em Pernambuco, através de produção de notas, sugestões de
reportagens e contatos para entrevistas; divulgar as ações do GAJOP;
colaborar com o trabalho de comunicação interna, buscando uma maior
articulação entre os programas e projetos sobre as atividades
desenvolvidas; convocar a imprensa, sempre que houve necessidade;
preparar releases sobre as ações para posterior divulgação na imprensa;
executar e entregar clipping das notícias publicadas sobre o GAJOP em
Pernambuco.
A assessoria produziu, durante o ano de 2007, 17 edições de um
informativo eletrônico intitulado “Boletim GAJOP”, além das 38 edições
“Especiais” distribuídas para o público interno e contribuiu com sugestões
de temas, revisão e distribuição de um artigo também enviado
semanalmente para um mailling fornecido pela entidade, chamado de
“Opinião GAJOP”. Todo o material foi enviado para os sites e a imprensa
escrita, falada e televisada, gerando pautas e notas. No total foram 29
edições do Opinião GAJOP.
O público-alvo desta assessoria foi o editor, produtor e repórter da
imprensa pernambucana; políticos e assessores; profissionais nas áreas de
justiça e segurança; professores, estudantes, escolas, universidades,
grupos de jovens; ONGs e movimentos populares; as vítimas da violação
dos direitos humanos; e o público em geral. Também foram priorizados
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como público-alvo os próprios integrantes da equipe do GAJOP. Com este
objetivo os boletins internos foram sistematicamente trabalhados.
Os esforços desta assessoria podem ser verificados através do número de
rotinas de trabalho já incorporadas ao processo; o número de notas e
reportagens publicadas; além de todo o volume de material informativo
veiculado no período. O GAJOP e seus programas e integrantes foram
citados 52 vezes na mídia impressa e on line. As inserções na mídia escrita
surgiram do “Boletim GAJOP” e “Opinião”, além de sugestões de pautas,
contatos com editores e repórteres que produziam reportagens na área de
direitos humanos, e sugestões de notas nascidas de acordo com os fatos
ocorridos. Aqui não foram contabilizadas reportagens veiculadas nas
emissoras de rádio e TV. Desde o início de 2004, os artigos escritos pela
Coordenação Colegiada do GAJOP, para o Boletim Opinião, são veiculados
no site do JC on Line.
A assessoria de imprensa esteve presente em diversas reuniões relevantes
para a entidade. Sobretudo fez um acompanhamento da divulgação e
lançamento do Pacto pela Vida, do qual o GAJOP foi uma das entidades
convidadas a participar do processo de elaboração da Agenda Inicial de
Segurança Pública.

3. Assuntos divulgados ao longo de 2007
1) A participação dos advogados do GAJOP, Paulo Moraes e Rivane Arantes,
de uma oficina para capacitação de defensores e defensoras de direitos
humanos realizada pelas Brigadas da Paz, em conjunto com a Justiça
Global, a Terra de Direitos e o MNDH/PE.
2) Audiência promovida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o
GAJOP para tratar da situação da defensora de direitos humanos, Maria
de Lourdes Didier Leite, que reside em Sanharó; bem como dos avanços
na apuração da morte do seu irmão José Arnaldo Didier Leite, acontecido
em 15 de agosto de 2003.
3) Assembléia Geral da Anced, em São Paulo, contou com a participação do
advogado Jayme Benvenuto, membro da coordenação colegiada do
GAJOP, que
proferiu palestra sobre "Direitos Humanos na
Contemporaneidade". Célia Rique, que também é membro da
Coordenação Colegiada, representou o GAJOP.
4) Terra de Direitos, em parceria com a CPT e o MST, promovem a Oficina
para Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. As advogadas
Giovana Oliveira e Rivane Arantes representaram o GAJOP.
5) Reunião entre a coordenadora da CGPT (Coordenação Geral de Proteção
a Testemunhas) Nilda Turra e os advogados do GAJOP, Marcelo Agra e
Valdênia Brito. O objetivo da reunião foi discutir o novo cenário do
GAJOP e fazer uma avaliação sobre o Programa de Proteção a
Testemunhas.
6) Os advogados do GAJOP, Giovana Oliveira, Rivane Arantes e Alexandre
Nápoles, participam do Seminário "Reforma Agrária e Direitos
Territoriais: Os Obstáculos e os Desafios aos Operadores do Direito", no
Seminário Cristo Rei, em Camaragibe.
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7) Duas integrantes da equipe do GAJOP, Mariângela Ribeiro e Ana Paula
Inácio participaram do seminário de apresentação e debate dos
resultados da pesquisa "Violência contra a mulher e saúde entre usuárias
do Sistema Único de Saúde (SUS) em duas capitais - São Paulo e
Recife", realizado em 2005 e 2006.
8) As advogadas do GAJOP, Giovana Oliveira e Rivane Arantes,
participaram da oficina sobre "Considerações e Inovações da OIT 169 no
Sistema Interno Brasileiro".
9) O Comitê Interinstitucional de Combate a Tortura de Pernambuco se
reuniu com o governador Eduardo Campos para discutir participação no
Encontro Nacional dos Comitês Interinstitucionais de Combate a Tortura
e no Seminário sobre a Implementação dos Mecanismos Preventivos
Nacionais de Combate a Tortura.
10)
Com a intenção de participar da construção de uma nova entidade,
o GAJOP reuniu organizações parceiras para um diálogo sobre o
Programa dhINTERNACIONAL.
11)
A Rede Solidária de Defesa Social, juntamente com a Boca do Lixo,
foram os únicos projetos selecionados no Recife para participar de uma
proposta de Sistematização de Experiências de Trabalho Comunitário
financiada pelo Ministério da Educação (MEC) e coordenada pelo Centro
de promoção da Saúde (CEDAPS/RJ), organização também responsável
pela consultoria nacional.
12) O Programa Educação para Cidadania firmou acordo de trabalho com
o Consultor Didier Bloch.
13) A Rede Solidária de Defesa Social (RSDS) promoveu o II Oficinão da
Juventude com o tema "Plantando Sementes no Terreno da Ação". Nesta
edição o objetivo foi o planejamento das atividades dos jovens na RSDS.
14) O Fórum Ampliado de Planejamento com as Lideranças Jovens e
Adultas do Ibura se reúne na Escola Municipal da UR-1. A partir das
prioridades já propostas por uma comissão da comunidade, que se
reuniu previamente em março o Fórum vai coletivamente referendar e
estabelecer as atividades a serem desenvolvidas.
15) Abertas as inscrições para o II Congresso Brasileiro de Direitos
Humanos, Sociedade e Estado
16) As psicólogas do GAJOP, Cássia Rosato e Conceição Costa,
participaram do IV Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas,
promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, em Maceió/AL. O evento
faz parte de um conjunto de atividades que integram o V Congresso
Norte-Nordeste de Psicologia.
17) O Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) do Instituto de
Assuntos Públicos da Universidade do Chile, pela primeira vez oferece
curso a distancia em “Prevención del Delito a nivel local” (Prevenção de
Delito a nível local) para profissionais e técnicos da área de segurança
pública em países da América Latina.
18) A advogada do Programa dhINTERNACIONAL, do GAJOP, Giovanna de
Oliveira, participou do Seminário “Mulher Violência e AIDS: Explorando
Interfaces”. O evento foi realizado pela GESTOS - Soropositividade,
Comunicação e Gênero, que tem como parceiros a Action AID, UNIFEM,
PLAN International. Na ocasião foi lançada a Campanha “Meninas Unidas
contra a Violência”.
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19) "Proteção Internacional dos Direitos Humanos". Este é o tema da
palestra proferida no dia 20 de junho, pelo advogado do GAJOP, Jayme
Benvenuto, durante o I Seminário Internacional de Direitos Humanos.
20) Encontro das Associadas da Abong Regional Nodeste I, na sede do
GAJOP. O objetivo desta reunião foi tratar do fechamento das atividades
de planejamento para o segundo semestre de 2007 e foram dados os
informes sobre o Fórum Social do Nordeste.
21) O Ibura reúne 56 entidades e organizações sociais que atuam no
bairro em um Fórum de Planejamento.
22) Dia Mundial de Enfrentamento à Tortura. Os integrantes do Comitê
Interinstitucional Contra a Tortura realizaram uma audiência pública
para definir estratégias de aplicação dos mecanismos para prevenção e
controle do crime de tortura no Estado de Pernambuco.
23) Integrantes do GAJOP participam do II Fórum Social Nordestino, em
Salvador (BA). Célia Rique, membro da Coordenação Colegiada, foi
convidada para representar a Abong PE. Além de Rique foram
convidados os seguintes técnicos do GAJOP: Edna (do Programa
Educação para a Cidadania), Mariângela Ribeiro e Ana Paula Inácio (do
Projeto Justiça Cidadã).
24) O MST se mobiliza em torno da CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE ÀS
BIBLIOTECAS DO MST: APOIE A REFORMA AGRÁRIA – DOE LIVROS! A
finalidade é construir Bibliotecas Populares nas áreas de assentamentos
e acampamentos e ampliar o acervo das mais de 40 bibliotecas já
existentes nas escolas e centros de formação.
25) A socióloga Mariângela Ribeiro de Almeida, integrante da equipe do
GAJOP, fez uma apresentação do Projeto Justiça Cidadã para o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS).
26) Ela participou também do Encontro de Mediação Popular em
Salvador (BA). O evento reuniu diversas entidades de todo o Brasil que
trabalham com o tema e foi organizado pelo Juspopuli DH, uma ong que
trabalha na área de Direitos Humanos.
27) O VII Colóquio Internacional de Direitos Humanos foi realizado em
São Paulo.
28) A advogada Valdênia Brito, da Coordenação Colegiada do GAJOP,
participa da reunião da ANCED que discutiu o “Relatório Alternativo da
Convenção da Criança e do Adolescente”. O evento aconteceu em São
Paulo.
29) O GAJOP aceitou o convite para representar a ABONG NE1 na
“Conferência das Cidades do Recife”..
30) O psicólogo Paulo Aguiar representa o GAJOP no “Projeto
Monitoramento em Direitos Humanos no Brasil – Seminário Nacional de
Avaliação e Projeção”
31) Dois integrantes do Programa dhINTERNACIONAL, do GAJOP, tiveram
seus trabalhos aprovados para participar do Seminário Final do
Programa Alfa Human Rights Facing Security/III Encontro Anual da
ANDHEP/IV Seminário Internacional de Direitos Humanos da UFPB.
32) O Programa dhINTERNACIONAL conta desde o início de agosto com
um novo estagiário. Rodrigo Deodato de Souza Filho é estudante do 8º
período do Curso de Direito, na Universidade Católica de Pernambuco.
Ele já trabalhou como voluntário durante um período no DHI.
33) A psicóloga do GAJOP, Cássia Rosato, foi convidada para apresentar
em Cuba os resultados iniciais de uma pesquisa do Conselho Regional de
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Psicologia sobre "Os Direitos Humanos e a Graduação em Psicologia". O
trabalho foi discutido no II Congresso Latino-Americano de Psicologia
34) A Audiência Pública marcada pelo Movimento Nacional de Direitos
Humanos (MNDH), em parceria com a Comissão de Cidadania da
Assembléia Legislativa de Pernambuco com a intenção de pôr a
Segurança Pública em debate foi adiada.
35) O GAJOP assinou uma petição dirigida à ONU, que solicita a criação
de um Relator Especial Temporário para o Monitoramento da Violência
Mundial contra Crianças. A assinatura desta petição faz parte de uma
articulação internacional da ANCED - Seção Brasil DCI, com a Rede
Latino-americana e Caribenha de Defesa de Direitos da Criança e do
Adolescente – REDLAMYC.
36) O advogado Paulo Moraes aceitou o convite para assumir as funções
de Gerente Geral de Promoção da Justiça e Direitos Humanos, da
Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), do
Governo de Pernambuco.
37) Dois integrantes do GAJOP participam do VI Encontro Internacional
do Fórum Universitário do Mercosul (FOMERCO). Jayme Benvenuto
coordenou o Grupo de Trabalho 01 (GT-01) sobre "Direitos Humanos e
Violência na América do Sul". Neste mesmo GT, o advogado do GAJOP,
Luís Emanuel apresentou um trabalho sobre o mesmo tema.
38) O GAJOP e a OAB fizeram acordo de cooperação técnica para
executar uma atividade, através do Projeto Justiça Cidadã, intitulada de
“Direito nas Ruas”.
39) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou o Informe
nº38/07 sobre a decisão de admissibilidade do Caso Márcia Barbosa
apresentado pelo GAJOP e pelo CEJIL em parceria com a Fundação
Margarida Maria Alves em 2000.
40) O GAJOP enviou carta de repúdio a alguns membros do Senado
Federal sobre a questão do trabalho escravo.
41) O Movimento Nacional dos Direitos Humanos (MNDH), nas instâncias
estadual, regional e nacional, está em processo de sucessão.
42) O GAJOP foi a primeira instituição do Nordeste a ser aceita no
Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, uma
articulação de entidades da sociedade civil e alguns órgãos públicos do
Congresso, que tem por objetivo monitorar e influir no que diz respeito a
política externa do Brasil em matéria de Direitos Humanos.
43) O Programa dhINTERNACIONAL, assinou a Petição da Coalizão
Mundial Contra a Pena de Morte apoiando a Resolução da ONU para
Suspensão da Pena Capital.
44) O advogado do GAJOP, Luís Emanuel da Cunha, foi selecionado para
participar do II Curso Anual de Capacitação em Direitos Humanos
promovido pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos
(IDDH) e a Academy on Human Rights and Humanitarian Law (AHRHL)
da American University (Washington DC, EUA).
45) O Relator Especial da ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias e
Extrajudiciais, Philip Alston vem ao Brasil em missão oficial para visitar
os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Brasília.
46) O GAJOP assinou carta enviada pela Terra de Direitos, ao Ministro da
Justiça, Tarso Genro e ao governador do Paraná, Roberto Requião, onde
manifestou profundo pesar pela tragédia ocorrida em Santa Tereza do
Oeste/ PR.
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47) O Programa dhINTERNACIONAL, coordenou junto com as ONGs Terra
de Direitos, MST e o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) a
visita do relator Especial da ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias
e Extrajudiciais, Philip Alston, a Pernambuco.
48) Por causa da rebelião ocorrida no presídio Aníbal Bruno, o Programa
dhINTERNACIONAL aproveitou a presença do relator, Philip Alston, para
informar sobre a situação de extrema gravidade com risco de mais
mortes dentro da unidade prisional. O GAJOP solicitou que o relator
fizesse uma intervenção junto às autoridades responsáveis no sentido de
garantir a proteção e o respeito aos direitos humanos de todos os
envolvidos.
49) FUNDARPE promoveu Festival de Lançamento das Células Culturais,
na Fábrica Tacaruna. O GAJOP, através do Programa Educação para a
Cidadania, participou da organização do estande da juventude que
integra a Rede Solidária de Defesa Social (RSDS). No local, os
integrantes fizeram exposição das experiências desenvolvidas na Rede
como às oficinas e o trabalho geral que eles participam.
50) Mais uma ação educativa dentro do Ciclo das Oficinas realizado pelo
GAJOP, através do Programa Educação para a Cidadania, com o apoio da
Rede Solidária de Defesa Social (RSDS) e da Misereor. O tema a ser
facilitado pelos integrantes da Trupe, durante oficina foi: "Esporte e
Lazer como Direitos Humanos".
51) A Rede Solidária de Defesa Social (RSDS) promove o “Seminário
Segurança Cidadã A Comunidade Faz a sua Parte”, no auditório Aluízio
Magalhães, na Fundaj do Derby.
52) 1º Encontro Direitos na Rua, na Escola Municipal Novo Pina. O evento
fez parte de uma ação do Projeto Justiça Cidadã – parceria entre o
GAJOP e a Prefeitura do Recife, com o objetivo de criar espaços de troca
de saberes entre as comunidades, os profissionais e os militantes no
âmbito dos Direitos Humanos.

Cristhiane Cordeiro
Assessoria de Imprensa
Recife, 20 de dezembro de 2007
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