
  

 
 

Processo de fortalecimento do Sistema Interamerican o de 
Direitos Humanos é discutido em audiência realizada  pela 
Comissão Interamericana  
Mais de trinta organizações da sociedade civil brasileira 
encaminharam ao presidente da Comissão Interamericana uma 
carta em apoio ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 
diante do crítico momento em que se encontra. Leia o 

documento aqui e assista ao vídeo com a leitura da carta durante audiência da CIDH 
(leitura do documento a partir de 1:00:00). 
 

Sistema Nacional de Indicadores de Direitos Humanos  – 
SNIDH 
No âmbito de implementação do Sistema, foram constituídos 
Grupos Técnicos-Executivos sobre áreas específicas, que 
construirão os atributos e indicadores dos Direitos e cujas reuniões 
se deram nos meses de setembro e outubro. As áreas dos Grupos 

são Saúde, Meio Ambiente, Educação, Vida Cidadã e Trabalho, que são compostos 
pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH), Agências da ONU, órgãos de pesquisa 
e estatística, como IBGE e IPEA e Organizações da Sociedade Civil, 
respectivamente, CEAP - Centro de Educação e Assessoramento Popular, 
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Articulação das Organizações de 
Mulheres Negras Brasileiras e Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 
Populares. 

 
Programa Nacional de Direitos Humanos 3 – PNDH3  
Redes e entidades de Direitos Humanos estão discutindo com a SDH 
proposta de Grupo de Trabalho para monitoramento das ações do 
PNDH3, a partir de acordo firmado na reunião de maio deste ano, com 
organizações de diversos estados brasileiros e as redes nacionais. 
Segundo as conversas, este Grupo se constituiria no âmbito do 

Conselho de Defesa da Pessoa Humana (CDDPH) e teria composição mista: 
Sociedade Civil e Governo Federal.  

 
Cruzes e vozes em defesa dos povos indígenas  
O ato público, realizado em frente ao Congresso Nacional no 
dia 19 de outubro, chamou a atenção para a situação dos 
índios brasileiros, especialmente dos Guarani-Kaiowá, 
vítimas de diversas violações de direitos humanos, 
notadamente do direito ao território. O ato foi organizado pelo 

Conselho Federal de Psicologia, Cimi, Justiça Global e Plataforma Dhesca.  Saiba 
mais e assista ao vídeo sobre o ato. 
 

Organizações da sociedade civil manifestam apoio a 
desintrusão de Marãiwatsédé  
Leia carta das organizações da sociedade civil, enviada ao 
Governo Federal, exigindo firmeza, vontade política e agilidade 
suficientes para implementar o plano de desintrusão da área, cuja 



batalha judicial para demarcação e devolução da terra já dura 17 anos. 
 

Seminário "Energia Eólica e Conflitos Ambientais na  Zona 
Costeira"  
A Plataforma Dhesca foi parceira na realização do seminário, 
que promoveu o debate sobre energia eólica a partir dos seus 
impactos sociais e ambientais. O evento aconteceu nos dias 25 
e 26 de outubro, e também contou com o lançamento do livro 

“Ambientalização dos Bancos e Financeirização da Natureza”.  
 

RELATORIAS EM DIREITOS HUMANOS 
 
 

Relatoria de Terra investiga violações de direitos humanos em 
Marabá/PA 
Nos dias 8 a 10 de outubro, a Relatoria do Direito a Terra, Território e 
Alimentação realizou missão de investigação sobre casos de 
violações dos direitos humanos relacionados à terra e à reforma 

agrária no município de Marabá, na região sudeste do Pará. Acompanhe as notícias 
sobre a missão: 
 
 
Denúncias de violações de direitos humanos em Marabá, no Pará, serão 
investigadas pela Relatoria do Direito a Terra, Território e Alimentação 
 
Pistoleiros atacam Acampamento Frei Henri, na região sudeste do Pará, após visita 
da Relatoria do Direito à Terra 
 
Sem terra relatam ameaças de pistoleiros e ataques aéreos com agrotóxicos no 
Pará 
 
Famílias de trabalhadores sem terra ameaçadas de morte e de expulsão ilegal no 
Sudeste do Pará 

 
Relatoria de Educação realiza missão em Fortaleza  
A Relatoria de Educação realiza, nos dias 6 e 7 de novembro, a 
missão “Direito à Educação nas medidas privativas de liberdade do 
Sistema Socioeducativo”, que tem como objetivo analisar a 
efetivação do direito à educação nas unidades de internação de 

adolescentes. Saiba mais e confira a programação, que também contará com a 
presença da Relatoria de Meio Ambiente e terá o lançamento da revista “Relatorias 
em Direitos Humanos: fortalecimento de uma cultura de direitos no Brasil”. 

 
Relator da ONU sobre o direito humano à saúde se re úne com 
entidades brasileiras para discutir acesso a medica mentos  
Em reunião com o Relator da ONU e com organizações brasileiras, 
a Relatoria do Direito à Saúde Sexual e Reprodutiva abordou 
violações dos direitos reprodutivos das mulheres relacionadas à 

dificuldade de acesso ao misoprostol. Saiba mais. 
 
 

I Seminário Estadual da Campanha 
Nacional pela Regulariza ção do 
Território das Comunidades 
Tradicionais Pesqueiras  

A Relatoria do Direito Humano ao Meio Ambiente esteve presente no seminário, 
realizado no dia 19 de outubro. A Relatoria vem acompanhando o caso dos 



pescadores da Baía de Guanabara e articula, em conjunto com outras organizações, 
a realização de uma missão para investigação das violações de direitos de 
pescadores artesanais.  
 

Seminário "Cidade de Deus: Expectativas de acesso a o 
ensino superior, percepções sociais e mobilização 
comunitária" 

A Relatora do Direito à Educação, Rosana Heringer, esteve presente no seminário, 
que apresentou e discutiu os resultados de uma pesquisa de campo, realizada ao 
longo de 2012, sobre as expectativas de ingresso no ensino superior entre jovens da 
Cidade de Deus. 

 

AGENDA   
 
VII Seminário Mulheres Negras e Saúde 
Data: 9 a 11 de novembro 
Local: Curitiba-PR 
Mais informações aqui. 
 
I Seminário Nacional Interseccionalidade de Raça e Gênero no Enfrentamento 
a Feminização DST/AIDS 
Data: 11 a 13 de novembro 
Local: Curitiba-PR 
Mais informações aqui. 
 
Missão da Relatoria do Direito à Cidade em Rio Gran de/RS 
A Relatoria do Direito Humano à cidade realiza nos dias 22 e 23 de novembro uma 
missão que irá avaliar os impactos causados pelos investimentos públicos e 
privados que a cidade vem recebendo por conta do Super Porto de Rio Grande e da 
consolidação de um Pólo Naval. Mais informações em breve no site da Plataforma 
Dhesca. 
 

  
  
 


