
  

 

 
10 ANOS DAS RELATORIAS EM DIREITOS HUMANOS 
 

Canal Futura 
Entrevista com Jackeline Florêncio, secretária executiva da Plataforma 
Dhesca, sobre os 10 anos de atuação das Relatorias em Direitos 
Humanos. Assista aqui. 
 

Mapa de Missões 
Em 10 anos, as Relatorias em Direitos Humanos realizaram mais de 

100 missões em praticamente todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Saiba 
quais foram as missões e os estados onde elas aconteceram  aqui.  

 
DIREITO À CIDADE 

Relatoria de Cidade avalia que situação encontrada em BH é pior 
do que apontam os relatos das denúncias 
Nos dias 21 e 22 de abril a Relatoria do Direito Humano à Cidade 
esteve em Belo Horizonte (MG), para investigar denúncias de 
violações do direito à moradia digna e à cidade de famílias que 

residem em assentamentos precários. Saiba mais.   

 
DIREITO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

Diga NÃO ao Estatuto do Nascituro! 
O PL 478/2007, conhecido como “Estatuto do Nascituro”, está prestes a 
ser votado na Câmara dos Deputados. Assine a petição contra o 

projeto! 
 
Diálogos para uma nova resolução sobre orientação sexual e 
identidade de gênero 
A Relatoria do Direito Humano à Saúde Sexual e Reprodutiva esteve na 
reunião que discutiu a nova resolução que será apresentada à ONU e 

aderiu à declaração assinada por organizações da sociedade civil da América Latina 
e Caribe. Saiba mais. 

 
Relatoria de Saúde Sexual e Reprodutiva participa de sessão da 
Comissão sobre População e Desenvolvimento da ONU 
A Relatora Beatriz Galli integrou a missão brasileira que esteve na 
46ª sessão da CPD que discutiu a temática das migrações.  Saiba 

mais. 

 
DIREITO À TERRA, TERRITÓRIO E ALIMENTAÇÃO 
Abril Indígena | Relatoria de Terra cobra do poder público providências quanto 
às violações em aldeias Guaranis-Kaiowás 
A Relatoria de Terra, Território e Alimentação encaminhou ofício aos órgãos 
responsáveis pela implementação de políticas públicas para os indígenas. Saiba 
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mais 

 
DIREITO À EDUCAÇÃO 
Reunião preparatória para missão em Palmas (TO) 
No dia 25 de março a Relatoria do Direito Humano à Educação esteve em Palmas, 
no Tocantins, preparando a missão que será realizada em maio para avaliar a 
efetivação do direito à educação em unidades socioeducativas.   

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA | 10 ANOS DAS RELATORIAS 
"Política Pública de Direitos Humanos e os 10 anos das Relatorias" 
No dia 20 de junho a Plataforma Dhesca realizará uma audiência pública para 
debater a política pública de direitos humanos e os 10 anos de atuação das 
Relatorias Nacionais. No mesmo dia acontecerá o seminário "Desenvolvimento, 
Fundamentalismo e Direitos Humanos". E nos dias 21 e 22 será realizada a 
Assembleia Geral das filiadas da Plataforma. Os eventos acontecerão em Brasília. 
Mais informações serão divulgadas nos próximos boletins e no site da Plataforma. 

 
PNDH-3 
Redes de Direitos Humanos se reúnem com SDH para discutir processo de 
implementação do Programa 

 
PARA LER 
Informe preliminar da missão realizada pela Relatoria de Meio Ambiente que 
investigou violações de direitos em atividades de mineração da Vale S.A. 

 
AGENDA 
 
Apresentação da Unidade DESC 
A Plataforma Dhesca estará presente no evento de apresentação da Unidade de 
Direitos Econômicos, Sociais e Civis da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (Unidade DESC) e Consulta Regional com Especialistas. A assessora 
política Helena Rocha representará a Plataforma no evento, que será realizado no 
dia 9 de maio em Buenos Aires. 
 
Relatoria do Direito à Educação - Missão em Tocantins 
A Relatoria de Educação realiza missão em Palmas (TO) em 13 e 14 de maio para 
avaliar a efetivação do Direito à Educação em Unidades Socioeducativas. 
Acompanhe em www.dhescbrasil.org.br.  
 
Grupo de Trabalho de Monitoramento do PNDH-3 
Dias 20 a 22 de maio em Brasília. Saiba mais. 

  

  

 

http://www.dhescbrasil.org.br/
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=817:redes-se-reunem-com-sdh-para-discutir-implementacao-pndh3-&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=817:redes-se-reunem-com-sdh-para-discutir-implementacao-pndh3-&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/809_missao_mineracao.pdf
http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/809_missao_mineracao.pdf
https://sys.jaiminho.com.br/link.php?URL=aHR0cDovL3d3dy5kaGVzY2JyYXNpbC5vcmcuYnI=&Name=&EncryptedMemberID=Mzk5MTY0NDg%3D&CampaignID=3937&CampaignStatisticsID=&Demo=1&Email=dG9uaWRhdmlkQGF2YWxvbi5zdWwuY29tLmJy
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=817:redes-se-reunem-com-sdh-para-discutir-implementacao-pndh3-&catid=69:antiga-rok-stories

