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Exma. Sra. Presidenta Dilma Rousseff:
As organizações abaixo assinadas vêm exortar o Estado brasileiro a tomar medidas
imediatas para investigar as denúncias recentes sobre espionagem e infiltração de
organizações brasileiras de direitos humanos e para processar e punir todos e quaisquer
responsáveis.
Em março deste ano, um ex-gerente do Servico de Inteligência em Seguranca
Empresarial da mineradora brasileira Vale apresentou uma denúncia junto a autoridades
públicas do Brasil sobre as atividades ilegais de espionagem realizadas pela empresa em
colaboração com agentes licenciados da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência). As
acusações referem-se também à obtenção ilegal de dados de extratos telefônicos e acesso
ilegal a e-mails e arquivos de computador. Eles também dizem respeito à infiltração em
organizações de direitos humanos tais como Justiça nos Trilhos e MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra). De acordo com o ex-gerente da Vale, essas infiltrações
começaram em 2008 e seguem em curso.
A empresa Vale já afirma que contratou pessoal da ABIN, e que de fato tem monitorado
Justiça nos Trilhos e MST.
Apelamos ao governo brasileiro para que realize uma investigação completa, imediata e
transparente sobre estas acusações graves, incluindo uma análise do papel desempenhado
por funcionários de agências públicas em qualquer irregularidade.
Também solicitamos ao governo brasileiro que garanta os direitos humanos das pessoas
na Justiça nos Trilhos e MST, tal como exigido pelo direito internacional.
Essas acusações são a manifestação mais recente de uma tendência global, envolvendo a
intimidação, perseguição e criminalização dos defensores de direitos humanos.
Expressamos nossa solidariedade com a Justiça nos Trilhos e o MST e com o importante
trabalho que eles realizam.
Asociación CEIBA – Guatemala
Canadian Catholic Organization for Development and Peace
CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
El Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales de Bolivia (COLECTIVO
CASA BOLIVIA)

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) - Canada
CooperAcción - Perú
GRUFIDES Perú
Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación - Chile
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ - Perú
Halifax Initiative - Canada
Mines minerals & RIGHTS - India
MiningWatch Canada
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA - Chile
Oficina de de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Padres de San Columbano
La Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca OCAS - Chile
PIPlinks - UK
United Steelworkers of Canada
United Steelworkers Local 5328 – Hamilton, Canada
United Steelworkers Local 9346 – Sparwood, Canada

