
 

  

  

TERRITÓRIO INDÍGENA 
O Globo | Entidades divulgam nota de apoio à retirada de não índios 
de terra no Maranhão 
Documentos rebatem afirmação da senadora Kátia Abreu de qe 
agricultores estaria sendo "enxotados". Saiba mais.   
>> Leia a nota na íntegra aqui. 

 
 
DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS 
Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos 
entrega carta de reivindicações à Maria do Rosário 
Documento aponta graves violações de direitos durante as manifestações 
populares realizadas em julho de 2013. Leia.  

 
 
QUESTÃO INDÍGENA 

Situação de indígenas no Paraná é discutida em audiência na 
Assembleia Legislativa 
A Relatoria do Direito Humano a Terra, Território e Alimentação participou 
da audiência e discutiu a conjuntura dos direitos dos povos indígenas. Saiba 

mais.  
>>Leia também: Nota de apoio à comunidade indígena de Sawhoyamaxa Del Chaco - 
Paraguai 

 

 
EDITAIS FBDH 
Fundo Brasil está com inscrições abertas para dois editais 
Encerra-se no próximo dia 7 (sexta-feira) o prazo de inscrições para o 
edital "Megaeventos esportivos e Direitos Humanos" para projetos que 
trabalhem na perspectiva de proteção aos direitos das populações 
impactadas pela realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas no 
Brasil. Até o dia 21 de fevereiro estão abertas as inscrições para o 
"Edital Anual 2014 - Combate à Violência Institucional e à 
discriminação".  Saiba mais. 

 
 
QUILOMBOLAS 
Artigo | Os quilombos, o judiciário e a política 
Por Fernando Prioste, coordenador da Terra de Direitos e advogado popular no caso 
Paiol de Telha. Leia. 
 

 

 

 

http://oglobo.globo.com/pais/entidades-divulgam-nota-de-apoio-retirada-de-nao-indios-de-terra-no-maranhao-11253133
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=961:nota-apoio-a-desintrusao-da-terra-indigena-awa-guaja-maranhao&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=955:comite-defensoras-direitos-humanos-entrega-carta-reivindicacoes-maria-do-rosario&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=956:a-relatoria-do-direito-a-terra-ao-territorio-e-a-alimentacao-participou-da-audiencia-e-discutiu-a-conjuntura-dos-direitos-da-populacao-indigena-no-pais&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=956:a-relatoria-do-direito-a-terra-ao-territorio-e-a-alimentacao-participou-da-audiencia-e-discutiu-a-conjuntura-dos-direitos-da-populacao-indigena-no-pais&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=956:a-relatoria-do-direito-a-terra-ao-territorio-e-a-alimentacao-participou-da-audiencia-e-discutiu-a-conjuntura-dos-direitos-da-populacao-indigena-no-pais&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=959:nota-apoio-comunidade-sawhoyamaxa&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=959:nota-apoio-comunidade-sawhoyamaxa&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=959:nota-apoio-comunidade-sawhoyamaxa&catid=69:antiga-rok-stories
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/
http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=958:artigo-quilombos-judiciario-politica&catid=69:antiga-rok-stories


PARA LER 

>> Relatório "Direitos Humanos no Brasil 2013". 
>> "Por um parlamento sem racismo: guia para parlamentares sobre a promoção da 
igualdade racial". Publicação do Inesc em parceria com a Unesco. 
>> Relatório da missão que investigou impactos das atividades de mineração do Corredor de 
Carajás. 
>> Relatório da missão que investigou ilegalidades em obras do Comperj (Relatoria de Meio 
Ambiente). 

 
 

 
  

 

 
 

 

http://www.social.org.br/relatorio_RH_2013.pdf
http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/textos/cartilhas-e-manuais-1/guia-por-um-parlamento-sem-racismo/
http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/textos/cartilhas-e-manuais-1/guia-por-um-parlamento-sem-racismo/
http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/textos/cartilhas-e-manuais-1/guia-por-um-parlamento-sem-racismo/
https://sys.jaiminho.com.br/link.php?URL=aHR0cDovL3d3dy5kaGVzY2JyYXNpbC5vcmcuYnIvYXR0YWNobWVudHMvOTI2X3JlbGF0b3Jpb19taXNzYW9fY2FyYWphcy5wZGY=&Name=&EncryptedMemberID=MTkwMjk2NTA2NDA%3D&CampaignID=4339&CampaignStatisticsID=3238&Demo=0&Email=cmVsYXRvcmlhc2VtZGlyZWl0b3NodW1hbm9zQGdvb2dsZWdyb3Vwcy5jb20=
https://sys.jaiminho.com.br/link.php?URL=aHR0cDovL3d3dy5kaGVzY2JyYXNpbC5vcmcuYnIvYXR0YWNobWVudHMvOTI2X3JlbGF0b3Jpb19taXNzYW9fY2FyYWphcy5wZGY=&Name=&EncryptedMemberID=MTkwMjk2NTA2NDA%3D&CampaignID=4339&CampaignStatisticsID=3238&Demo=0&Email=cmVsYXRvcmlhc2VtZGlyZWl0b3NodW1hbm9zQGdvb2dsZWdyb3Vwcy5jb20=
https://sys.jaiminho.com.br/link.php?URL=aHR0cDovL3d3dy5kaGVzY2JyYXNpbC5vcmcuYnIvYXR0YWNobWVudHMvOTI2X3JlbGF0b3Jpb19taXNzYW9fY2FyYWphcy5wZGY=&Name=&EncryptedMemberID=MTkwMjk2NTA2NDA%3D&CampaignID=4339&CampaignStatisticsID=3238&Demo=0&Email=cmVsYXRvcmlhc2VtZGlyZWl0b3NodW1hbm9zQGdvb2dsZWdyb3Vwcy5jb20=
http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/892_relatoria_ma_missao_comperj.pdf
http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/892_relatoria_ma_missao_comperj.pdf
http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/892_relatoria_ma_missao_comperj.pdf
http://www.social.org.br/index.php/artigos/artigos-portugues/154-relatorio-direitos-humanos-no-brasil-2013.html
http://www.social.org.br/index.php/artigos/artigos-portugues/154-relatorio-direitos-humanos-no-brasil-2013.html
http://www.social.org.br/index.php/artigos/artigos-portugues/154-relatorio-direitos-humanos-no-brasil-2013.html
http://www.social.org.br/index.php/artigos/artigos-portugues/154-relatorio-direitos-humanos-no-brasil-2013.html
http://www.social.org.br/index.php/artigos/artigos-portugues/154-relatorio-direitos-humanos-no-brasil-2013.html

