
  

 
 
PNDH-3 
 

Publicada resolução que cria Grupo de Trabalho para  
acompanhamento e monitoramento da implementação do Programa  
A Secretaria de Direitos Humanos (SDH) publicou, no dia 27 de dezembro 
do ano passado, a resolução que institui o Grupo de Trabalho que irá 
acompanhar e monitorar a implementação do Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-3). Saiba mais. 

 

DIREITO À TERRA 
 

Desintrusão da TI Marãiwatsédé está concluída 
Em nota, Relatoria do Direito à Terra, ao Território e à Alimentação da 
Plataforma Dhesca comemora a vitória do povo Xavante. Saiba mais.  

 

DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

Relatoria de Meio Ambiente solicita ação imediata e m defesa 
de lideranças da Associação de Homens e Mulheres do  Mar 
(Ahomar) 
A Relatoria encaminhou à Secretaria de Direitos Humanos uma 
carta solicitando providências urgentes para proteção das/dos 

defensoras/es da Baía de Guanabara. Saiba mais. 

 

DIREITO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

 
Organizações de defesa dos direitos sexuais e repro dutivos produzem 
dossiê sobre esterilização de mulheres peruanas nos  anos 1990  
Com o objetivo de dar mais visibilidade ao episódio e aos seus 
desdobramentos recentes, a Relatoria do Direito Humano à Saúde Sexual e 
Reprodutiva e outra organizações elaborarm o documento. Leia aqui. 

 

DIREITO À TERRA 
 
"Mudanças não podem justificar paralisia da reforma  agrária" 
Em entrevista ao jornal Brasil de Fato, Sérgio Sauer, Relator do Direito à 
Terra, ao Território e à Alimentação,  fala sobre reforma agrária no 

Brasil. Saiba mais.  



 

ARTIGO 
 
10 Anos das Relatorias Nacionais em Direitos Humano s 
Artigo que fala sobre a atuação das Relatorias desde 2002 e aponta alguns dos 
desafios para a efetivação dos direitos no país. 

 

PARA LER 

Informe Preliminar da Missão nas unidades socioeduc ativas de 
Fortaleza  
Leia o informe preliminar da missão realizada em novembro de 2012 

pela Relatoria do Direito à Educação que investigou denúncias de violações do 
direito à educação em medida de internação de adolescentes no sistema 
socioeducativo. 

Relatório “Direitos Humanos no Brasil 3: Diagnóstic o e perspectivas”  
Relatório elaborado pelo Projeto Monitoramento dos Direitos Humanos, coordenado 
por Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), Processo de Articulação e 
Diálogo entre as Agências Ecumênicas Européias e Parceiros Brasileiros (PAD), 
Parceiros de MISEREOR no Brasil e Plataforma Dhesca. 

 
AGENDA 
 
Missão de investigação de violações dos direitos de  pescadores do Rio de 
Janeiro 
Nos dias 5 a 7 de fevereiro a Relatoria do Direito ao Meio Ambiente realiza a 
segunda parte da missão que avalia a situação dos pescadores da Baía de 
Guanabara. Acompanhe em www.dhescbrasil.org.br. 
 
Missão Mortalidade Materna na Baixada Fluminens 
Na segunda semana de fevereiro, a Relatoria do Direito à Saúde Sexual e 
Reprodutiva realizará missão na Baixada Fluminense para avaliar a situação da 
saúde pública, especialmente no que se refere aos casos de mortalidade materna. 
Acompanhe em www.dhescbrasil.org.br. 
 
I Encontro Nacional do Movimento de Mulheres Campon esas do Brasil 
Dias 18 a 21 de fevereiro, Brasília/DF. Saiba mais. 
 

  

 


