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À Vossa Excelência o Senhor
MINISTRO CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA
Ministério das Relações Exteriores
Palácio Itamaraty, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF - CEP 701170-900

Assunto: Da violação e abuso aos direitos humanos contra a minoria muçulmana dos uigures na
província chinesa de Xinjiang. Do pedido de sanção contra as autoridades chinesas.

Excelentíssimo Senhor CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA

1. É com base, dentre outros, no Entente Cordiale por parte do Governo Brasileiro, que
esta Associação Privada, DEMOCRACIA SEM FRONTEIRAS, neste ato representada por seu
Presidente, Jorge Ithallo dos Santos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência
requerer que este Ministério das Relações Exteriores encaminhe à discussão presidencial e
parlamentar, assunto de importante envergadura na política e economia do Estado Brasileiro.

2. A China é a maior economia do Brics, com um PIB com cerca de US $15 trilhões, e
assume o papel de principal parceiro comercial do Brasil, ocupando o primeiro lugar como
destinatário das exportações brasileiras e também o primeiro lugar entre os países que mais vendem
para o mercado brasileiro. Entretanto, o predomínio econômico chinês não deve traduzir em perda de
liberdade, violação dos direitos humanos, e principalmente, nas atrocidades que vem acontecendo
com a minoria Uigur.

3. Os uigures são muçulmanos que habitam predominantemente a região autônoma de
Xinjiang, no noroeste da China, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, e por muito tempo
sua província vem sendo palco de ataques contra civis atribuídos aos separatistas ou islâmicos
uigures.

4. A China intensificou a repressão contra os uigures depois de protestos de rua nos
anos 90. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, o Governo Chinês tem,
continuamente, justificado suas ameaças para reprimir as práticas comerciais, culturais e religiosas
dos uigures.

5. Ao longo da última década, a China tem construído campos de internação, os
chamados campos de "reeducação". Imagens de satélite catalogaram, entre 2015 e 2018, a
construção de um desses campos na província autônoma de Xinjiang, uma das várias estruturas
prisionais que foram erguidas.

6. Segundo estudos de institutos dos Estados Unidos e Austrália, estima-se que ao
menos um milhão de uigures são mantidos nesses campos e alguns deles são submetidos a
“trabalhos forçados”, principalmente nos campos de cultivo de algodão. Relatos colhidos por veículos



internacionais de notícias, apontaram a prática de abusos sexuais e torturas contra diversas
mulheres.1

7. Recentemente, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá anunciaram
sanções contra a China por abusos contra direitos humanos em Xinjiang.2

8. Assim assume como dever o Estado Brasileiro em assegurar, através da aplicação
da sanção as autoridades chinesas responsáveis, que esses direitos humanos sejam respeitados,
garantindo o que diz a Carta Maior em seu artigo sexto "São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

9. Tal sanção implicaria no apoio e incentivo ao combate à violação dos direitos
humanos entre as nações.

10. A proteção e defesa dos direitos humanos violados em Xinjiang possui
extrema importância política nas relações internacionais.

11. A experiência demonstra que se podem obter altos níveis de crescimento inclusivo
através de uma bem elaborada combinação de políticas de apoio macroeconômico e de proteção
social planejadas para estender os benefícios do crescimento entre as nações.

12. O Estado Brasileiro, portanto, tem o dever de reconhecer a violação que a anos vem
prejudicando os povos Uigur.

13. Assim sendo, requer-se que este respeitável Ministério das Relações Exteriores
empenhe-se e preocupe-se com a questão e envide esforços aos povos Uigures para que se
proceda a sanção e consequentemente sejam estabelecidas relações diplomáticas entre as duas
nações. Aludido reconhecimento forja a fusão de princípios humanitários dos direitos humanos
essenciais que devem reger as relações internacionais.

14. Aproveitamos o ensejo para reiterar os nossos votos de estimas e apreço por Vossa
Excelência.

Respeitosamente,

Jorge Ithallo dos Santos
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(https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/03/uniao-europeia-anuncia-sancoes-contra-a-ch
ina-por-violar-direitos-humanos-em-xinjiang.shtml)

1 (https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55932384)


