
 

  

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO 
Nota de repúdio da Relatoria de Educação às ações violentas do 
Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro contra docentes da rede pública 
Relatoria de Educação da Plataforma Dhesca repudia, em nota, ação 
violenta praticada pelos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro 
contra professores da rede pública. Leia.  

 
 
CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS 

Projeto que cria o Conselho Nacional de Direitos Humanos será votado 
na Câmara 
Plataforma Dhesca também esteve na reunião que discutiu a necessidade 
urgente da criação do Conselho; presidente da Câmara assumiu 
compromisso de colocar PL na pauta de votação. Saiba mais.  

 
 
PNDH-3 

Grupo de Trabalho de Monitoramento realiza primeira reunião em Brasília 
Representantes da sociedade civil e do poder executivo se reuniram no dia 2 de 
setembro para a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Monitoramento do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). Saiba mais.  

 
 
MEEL 

 
Organizações se reúnem para discutir a organização do MEEL 
Organizações de direitos humanos se reuniram no dia 23 de 
setembro, em Brasília, para discutir a organização e articulação do 
Movimento Estratégico pelo Estado Laico. O MEEL foi lançado em 

junho deste ano. 
 

 
 
LAICIDADE DO ESTADO 
Seminário discute liberdade religiosa e estado laico 
A Plataforma Dhesca participou do Seminário "Liberdade Religiosa e Estado Laico", 
realizado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e pelo Ministério 
Público do DF e Territórios (MPDFT) no dia 24 de setembro. Denise Carreira, ex-relatora do 
Direito Humano à Educação e integrante da organização Ação Educativa, filiada à 
Plataforma, compôs mesa de debates sobre a temática do "ensino religioso nas escolas".  
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DIREITO À CIDADE 
Relatoria debate o direito à cidade e à moradia no contexto da 
comunidade do Horto Florestal no Rio de Janeiro 
O Relator do Direito à Cidade, Leandro Gorsdorf, participou de debate 
promovido no dia 25 de setembro pelo Instituto de Estudos Críticos, da 
UERJ, que discutiu a situação da regularização fundiária da comunidade do 

Horto. Saiba mais. 

 
 
DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

Comperj: Relatório aponta graves ilegalidades e pede suspensão das obras 
do complexo petroquímico 
A publicação foi lançada no dia 2 de setembro durante Audiência Pública, realizada 
na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), e está disponível para 
download. Baixe o relatório completo aqui ou a versão reduzida aqui. 

 
 
DIREITO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

MP determina abertura de inquérito para apurar irregularidades em 
hospitais denunciadas pela Relatoria de Saúde Sexual e 
Reprodutiva 
O Ministério Público Federal determinou a abertura de inquérito civil público 
para apurar irregularidades denunciadas pela Relatoria do Direito à Saúde 

Sexual e Reprodutiva em unidades de saúde da Baixada Fluminense. Saiba mais.  

 
 
DIREITO À TERRA, AO TERRITÓRIO E À ALIMENTAÇÃO 
 
Nota de repúdio ao PL de Kátia Abreu sobre demarcação de territórios indígenas 
Relatoria do Direito a Terra, Território e Alimentação repudia, em nota, iniciativa do Projeto 
de Lei de autoria da Senadora Kátia Abreu sobre a não demarcação de territórios 
indígenas.Leia. 
 
Nota de apoio às famílias atingidas pela UHE Baixo Iguaçu 
Apoio da Relatoria de Terra à luta das famílias que estão sendo atingidas pela construção da 
Usina Hidrelétrica de Baixo Iguaçu. Leia. 

 
 
MOBILIZAÇÃO INDÍGENA 
 
Nota das Relatorias em Direitos Humanos em apoio à Mobilização Nacional Indígena 
As Relatorias em Direitos Humanos da Plataforma Dhesca divulgaram nesta terça-feira (01) 
uma nota pública em solidariedade aos povos indígenas e apoio à Mobilização Nacional 
Indígena. Leia. 

 
 

PARA LER 
 
* Relatório da missão que investigou ilegalidades em obras do Comperj (Relatoria de 
Meio Ambiente) 
* Relatório da missão que investigou violações do direito à moradia digna em Belo 
Horizonte (Relatoria de Cidade) 
* Informe preliminar da missão em unidades socioeducativa de Palmas (TO) 
(Relatoria de Educação) 
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AGENDA 
 
GT de Monitoramento do PNDH-3 
Oficina de Planejamento e Definição de Estratégias de Monitoramento 
Dias 10 e 11 de outubro, das 9h às 18h - Brasília-DF 
 
Seminário Internacional "Alimentos, Água e Energia não são mercadoria!" 
Evento promovimento pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e  
Dias 29 a 31 de outubro, Bilbao-Espanha 
Mais informações: www.mabnacional.org.br 
 

 
EXPEDIENTE 

 
Secretaria Executiva 
Liliam Litsuko Huzioka: secretaria@dhescbrasil.org.br 
Anderson Moreira: comunicacao@dhescbrasil.org.br 
 
R. Des. Ermelino de Leão, 15, 7º andar, conj. 72, Centro - CEP 80.410-230 - Curitiba - PR 
+55 41 3232-4660 
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