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(Público)

Brasil: Coletiva de imprensa -- Anistia Internacional encontra os
candidatos à presidência do Brasil

Ao se aproximarem as eleições de outubro de 2002, os representantes da Anistia
Internacional estão no Brasil para
se reunirem com os principais candidatos à Presidência. Nestes encontros, a
organização pretende conhecer as
propostas dos candidatos para os direitos humanos e também apresentar a eles suas
preocupações e recomendações para que
esses direitos sejam protegidos e garantidos a todos.
Em meio a uma preocupante crise de segurança pública, ouvem-se novamente as
vozes que apregoam a repressão e medidas de
curto prazo como solução para uma questão que vem sendo agravada por anos de
negligência. O respeito pelos direitos
humanos e pelo Estado de Direito é a base para uma política de segurança pública que
garanta proteção a todos os
brasileiros. A Anistia Internacional espera com esses encontros aproximar a questão
dos direitos humanos do centro
do debate eleitoral. Os candidatos presidenciais devem assumir publicamente o
compromisso de implementar políticas
que façam com que o respeito por esses direitos tornem-se realidade no Brasil.
Para falar sobre sua visão da situação dos direitos humanos no País e do resultado
desses encontros, a Anistia
Internacional convida-os para uma reunião com a imprensa no dia 20 de setembro,
sexta-feira, às 11 horas, no auditório da
Ação Educativa, na Rua General Jardim, 660, Vila Buarque, São Paulo.
Estarão presentes à coletiva de imprensa o pesquisador da Anistia Internacional para o
Brasil, Tim Cahill, o diretor da
Seção Espanhola da Anistia Internacional, Esteban Beltrán, vítimas de violações e
representantes de entidades que

trabalham pela defesa dos direitos humanos no Brasil, como o líder indígena xavante
Hipãridi Dzutsi`wa Top`tiro, que vem
sendo ameaçado de morte, e o líder comunitário em Sapopemba Pe Cláudio de
Oliveira, que vê a comunidade onde atua
ameaçada pelas forças do tráfico de um lado e pelas forças policiais de outro.
Na semana seguinte, os representantes da AI visitarão o Estado do Espírito Santo,
onde os defensores dos direitos
humanos continuam enfrentando grave perigo em um cenário de violação dos direitos
humanos, corrupção e crime organizado.
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