
  

  

Relatorias Nacionais em Direitos Humanos 
assumem mandato para 2012-2014 
Nos dias 3 e 4 de julho aconteceu, em Brasília/DF, o 
Seminário de Avaliação e Planejamento e a posse 
das Relatorias em Direitos Humanos, que cumprirão 
o mandato de 2012-2014. O evento de posse 
também contou com o lançamento da Revista 

"Relatorias em Direitos Humanos: fortalecimento de uma cultura de direitos no 
Brasil." Leia mais 

Nota de Repúdio contra Portaria 303, da Advocacia G eral da União, que viola o 
direito ao território indígena 
A Plataforma Dhesca Brasil lançou nota de repúdio contra a Portaria 303 de 16 de 
julho de 2012, publicada pela Advocacia Geral da União. A Portaria é uma ameaça 
ao direito à terra dos povos indígenas. Leia a nota 

Violações de direitos humanos no Quilombo Rio dos M acacos são 
denunciadas aos Organismos Internacionais 
Entidades de defesa de direitos humanos apresentaram, no dia 24/07, às 
Organizações das Nações Unidas (ONU), à Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e à Organização dos Estados Americanos (OEA) o documento que aponta e 
denuncia diversas violações de direitos humanos cometidas pela Marinha do Brasil 
contra a Comunidade Quilombola Rio dos Macacos, na Bahia. Leia mais... 
 
Oficina discute avanços e desafios das Agendas dos Planos de Ação das 
Conferências do Cairo e Durban   
Representantes da sociedade civil, do governo brasileiro e de organismos 
internacionais se reuniram na oficina "Desafios da Interseccionalidade das Agendas 
de Cairo (1994) e Durban (2001) no Brasil – Cairo + 20 e Decênio das e dos 
Afrodescendentes da ONU (2012-2022)". O encontro, realizado em Curitiba nos 
dias 27 a 29 de julho, foi promovido pela Articulação de Organizações de Mulheres 
Negras Brasileiras (AMNB) e pela Rede de Mulheres Negras do Paraná. A 
Plataforma Dhesca também esteve presente no evento. Leia mais...  

 
Plataforma Dhesca e PFDC renovam termo de 
cooperação técnica  
A Plataforma Dhesca e a Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão (PFDC) renovaram, no dia 4 de 
julho, o termo de cooperação técnica para apoio às 
investigações feitas pelas Relatorias em Direitos 
Humanos. O acordo existe desde 2003 e foi renovado 
durante a posse das novas Relatorias. 
 

A Plataforma também esteve presente na posse do novo Procurador da PFDC, Dr. 
Aurélio Virgílio Veiga Rios. A cerimônia aconteceu no dia 28 de junho, na 
Procuradoria Geral da República. A posse foi marcada por homenagens aos 
procuradores que antecederam o Dr. Aurélio Rios. Dr.ª Gilda Carvalho, que foi 
procuradora da PFDC no período de2008 a 2012, disse ao novo procurador que é 



imprenscindível que o cargo seja exercido em parceria com a sociedade civil e com 
o governo.  

RELATORIAS EM DIREITOS HUMANOS  

Relatoria de Meio Ambiente participa de Encontro qu e discutiu impactos da 
mineração no Maranhão e no Pará 
A Relatora do Direito Humano ao Meio Ambiente, Cristiane Faustino, esteve 
presente no “Encontro Regional dos Atingidos Pela Mineração, realizado nos dias 26 
e 27 de julho. O objetivo do encontro foi denunciar, divulgar e discutir os impactos 
causados pela mineração nos estados do Maranhão e Pará. Leia mais... 

Adiado julgamento de recurso contra ação do MPF/GO que pede extinção de 
curso de Direito para trabalhadores rurais 
No dia 24 de julho, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu o pedido de 
adiamento do julgamento do recurso de apelação contra ação proposta pelo 
Ministério Público Federal de Goiás, que pede a extinção da Turma Evandro Lins e 
Silva, a primeira turma de graduação em Direito do Brasil para trabalhadores e 
trabalhadoras rurais assentados da reforma agrária e agricultores familiares 
tradicionais. Leia mais... 

Relator do Direito à Cidade realiza missão em Salva dor e participa de 
Audiência Pública sobre “Projeto de Humanização” 
O Relator do Direito Humano à Cidade, Leandro Gorsdorf, esteve em Salvador no 
dia 12 de julho para acompanhar denúncias de violações de direitos humanos 
sofridas pela comunidade do Bairro 2 de Julho, afetada pelo "Projeto de 
Humanização" da Prefeitura. O Relator também participou da Audiência Pública, 
realizada com o objetivo de discutir os impactos do projeto e definir medidas de 
salvaguarda da comunidade atingida. Leia mais... 

Meio ambiente e territórios dialogam em encontro de  povos do campo, das 
águas e das florestas no Mato Grosso  
Com o intuito de fortalecer os povos do campo, das águas e das florestas, diversas 
organizações sociais se reuniram no dia 10 de julho para preparar a grande marcha 
para Brasília, que acontecerá nos dias 20 a 22 de agosto. As Relatorias do Direito 
Humano ao Meio Ambiente e à Terra, Território e Alimentação participaram do 
encontro. Leia mais... 

Trabalhadores rurais são feridos por jagunços em fa zenda no Pará  
A Relatoria do Direito Humano à Terra, Território e Alimentação lançou nota 
solicitando providências por parte do poder público do Pará, no sentido de garantir a 
segurança dos trabalhadores e a apuração imediata dos crimes cometidos no dia 21 
de junho, quando pelo menos 20 trabalhadores e trabalhadoras, ligados ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foram feridos à bala por 
jagunços da Fazenda Cedro, localizada no município de Marabá. Leia mais... 
 
PARA LER 

 

Plataforma Dhesca disponibiliza na internet revista  dos 10 anos das 
Relatorias em Direitos Humanos  

Está disponível na rede a Revista "Relatorias em Direitos Humanos: 
fortalecimento de uma cultura de direitos no Brasil". A publicação 
apresenta o resultado da atuação das Relatorias em Direitos Humanos 

da Plataforma Dhesca, desenvolvido no período de 2009 a 2011. Acesse a 
Revista aqui. 



 
Acesse nosso site: www.dhescbrasil.org.br 
Redes Sociais:       www.twitter.com/DhescBrasil 
                                  www.facebook.com/DhescBrasil 
 

  
 

 


