"REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DIREITO A MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA

Realizou-se na cidade de Porto Alegre, República Federativa do Brasil, no dia 4 de setembro de 2012, Reunião da
Comissão Permanente Direito a Memória, Verdade e Justiça, no contexto da XXII RAADH, com a presença das
Delegações de Argentina, Brasil, Uruguai, Chile e Venezuela.

1. Abertura
A abertura da Reunião foi feita pelo Sr. André Saboia Martins, representante do Brasil na Comissão Permanente, que deu
boas vindas a todos e apresentou a proposta de agenda aos representantes das delegações. Aprovada a proposta de agenda,
passou-se aos temas da Reunião.
2. Apresentação do documento preliminar do IPPDH sobre princípios fundamentais para Sítios de Memória nos
países do MERCOSUL:
Documento preliminar sobre princípios fundamentais para políticas de sítios de memória no MERCOSU, elaborado pelo
IPPDH, foi apresentado pelo Secretário Executivo do Instituto, Victor Abramovich, e recebeu acolhida favorável de todos
os presentes. Algumas delegações sugeriram acrescentar informações adicionais ao documento, de modo a incorporar a
diversidade de experiências nacionais na matéria, sendo imediatamente atendidas pelos representantes do IPPDH.
Nesse sentido, foi acordada a seguinte proposta de parágrafo para elevação à Plenária da XXII RAADH:
"A XXII RAADH toma nota com satisfação do documento preliminar "Princípios fundamentais para as políticas de sítios
de memória", apresentado pelo IPPDH, e aprova seus princípios fundamentais como pauta de orientação geral para as
políticas públicas dos Estados na matéria."
3. Iniciativas do MERCOSUL sobre Espaços de Memória relativos a violações de direitos humanos cometidos no
marco da Operação Condor. Proposta de Memorial em Porto Alegre.
A PPTB apresentou proposta de que o "Grupo Técnico de obtenção de dados e informações e levantamentos de arquivos
sobre as ações coordenadas de repressão ilegal no Cone Sul, em particular a Operação Condor", em coordenação com as
autoridades competentes do Estado do Rio Grande do Sul e organizações da sociedade civil, contribua para o
desenvolvimento desse projeto de Memorial. Essa iniciativa deverá contemplar lista de vítimas da Operação Condor de
todos os países do MERCOSUL e Estados Associados, assim como a instalação de centro de documentação para abrigar
arquivos em base digital e espaços para a promoção de atividades de educação e cultura em direitos humanos.
A proposta da PPTB foi aprovada no âmbito da CP Memória, Verdade e Justiça, que decidiu elevá-la à Plenária da XXII
RAADH.
4. Intercambio de experiências sobre políticas de assistência psicológica a vítimas da violência e do terrorismo de
Estado.
Soledad Muñoz, Chefe do Escritório do IIDH em Montevidéu mencionou trabalhos do Instituto em projetos de assistência
psicológica e cursos sobre a matéria, assumindo o compromisso de circular informaçao a respeito entre os integrantes da
RAADH.
Aldo Zaiden, representante da Coordenaçao de Saúde Mental do Ministério da Saúde enfatizou o trabalho atual de
ampliação do Projeto Clínicas do Testemunho, já implementada pelo MJ, através da Comissão de Anistia. Aldo discorreu
sobre o papel e o compromisso do Governo Federal em assegurar o atendimento psicológico, como parte da política
reparatória para as vítimas da Ditadura. A esse respeito, o representante do MS chamou atenção para a necessidade de se
criar um espaço diferenciado no atendimento às vitimas de graves violações de direitos humanos.
Victoria Martinez, da Secretaria de Direitos Humanos da Argentina, discorreu sobre as experiências de assistência e
acompanhamento psicológico desenvolvidas pela Argentina no âmbito das políticas reparatórias para vítimas da ditadura e
do terrorismo de Estado, legalmente estabelecidas desde o início da década de 1990. Enfatizou a responsabilidade do
Estado em atender essas vítimas como parte de política de reparação extensiva a toda sociedade, pois o testemunho tem o
poder de reparação não somente individual, mas coletivo em relação a um determinado período.

Roberto Garretón, do Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile, discorreu sobre a experiência da Comissão da
Verdade no Peru, com sessões publicas de testemunhos, algumas com duração de até três dias, e o enorme impacto social
que essa experiência causou no país.
5. Outros assuntos.
A PPTB informou que a SDH/PR juntamente com a OAB/RJ, promoverá nos dias 23, 24 de outubro, na cidade do Rio de
Janeiro, Seminário Internacional sobre Lugares de Memória.
Representante da Venezuela discorreu sobre a experiência de reparação às vitimas de violações aos DH em seu país, assim
como sobre a criação da Comissão de Justiça e Verdade em seu país.
A PPTB convidou a Venezuela a compor o Grupo Técnico acerca da Operação Condor, pois sua presença no referido
grupo fortalecerá os trabalhos na medida em que há menção de agentes da repressão e vitimas venezuelanas do referido
episódio.
Representante do Comitê Carlos de Ré de Memória, Verdade e Justiça de Porto Alegre informou sobre a história de
criação do Comitê e assinalou a importância da participação das vítimas da ditadura na definição das políticas de lugares
de memória ."

