
 

Rua dos Andradas, 943/302     CEP: 90020-005      Porto Alegre     Fone: 51. 3243-6367 
cristiano@cdes.org.br 

 

                             Porto Alegre, 13 de dezembro de 2016. 
 

Missão Nova Ponte do Guaíba 
 

 
Comissão que vai participar: 
Moradores das comunidades atingidas: 3 pessoas de cada 
CDES – Cristiano e Nathalia 
FERU/RS - MNLM – Ezequiel - UAMPA – Pedro Dias 
Assessorias parlamentar – Gilnei/Paulo 
Fórum Justiça – Julio e Élida 
DPU – Geórgio/Laura 
GT Conflitos do FNRU – Marcelo Edmundo 
 
As entidades acima descritas estarão liderando uma atividade de Missão que será 
realizada por um coletivo de entidades e organizações da sociedade civil 
juntamente com os moradores atingidos, na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 14 
e 15 de Dezembro de 2016. Esse coletivo está preocupado com destino das famílias 
e comunidades atingidas por conta da construção da nova Pote do Guaíba. Essa 
preocupação se reforça agora com a retomada da construção da nova ponte sem 
que se tenha resolvido a questão habitacional das famílias e comunidades 
atingidas.  
As atividades de missões são um instrumento para a construção e fortalecimento 
de uma cultura de direitos humanos, desenvolvido desde 2002 pela Plataforma 
Dhesca Brasil. Inspiradas nos Relatores da ONU, elas funcionam como um 
mecanismo de monitoramento da situação dos direitos humanos no país, em que o 
coletivo que organiza a missão visitam locais onde existam potencial de violações 
aos direitos humanos, investiga denúncias e publica relatórios com recomendações 
aos poderes responsáveis. 
 
 
Programação: 
 
14/12 
 
9:30hs – Saída do CDES 
 
10hs – Visita na Tio Zeca e Areia 
 
13hs – Almoço 
 
15hs – Visita Ilha dos Marinheiros 
 
18hs - Encerramento  
 
15/12 
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8hs – Visita no DNIT (Siqueira Campos, nº 664, centro) 
 
9:30hs – Reunião com o DEMHAB no CDES 
 
10:30hs – Visita na SEMA (à confirmar) 
 
11: 30hs - Visita a DPU (Rua Comendador Manoel Pereira, nº 24, centro) 
 
12:30hs – Almoço coletivo na Ocupação SARAÍ (rua Caldas Junior/av. Mauá) 
 
13:30hs – Reunião de articulação na Ocupação SARAÍ 
 
Estrutura: 
1 carro CDES 
1 carro ACESSO 
2 carro DPU 
Almoço do dia 15/12 na Ocupação SARAÍ –  
Imprensa: Jornalista CDES e assessorias de imprensa 
 
 


