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Novas Relatorias em Direitos Humanos iniciam mandato discutindo 
estratégias de atuação 

O novo mandato das Relatorias em Direitos Humanos 
teve início nos dias 16 e 17 de julho, durante o seminário 
de planejamento realizado em Curitiba-PR. 
Tomaram posse para o Mandato 2015: Ivanilda 
Figueiredo, Relatora de Direitos Humanos e Estado Laico 
– com ênfase nas violações aos direitos à Educação, à 

Saúde e à Comunicação, e Gersem Baniwa, Relator de Direitos Humanos e 
Povos Indígenas. 
 

 

 
Primeira oficina de comunicação reúne organizações filiadas para 
discutir estratégias de ação 
 

Com o tema “Fortalecendo as organizações, fortalecendo a 
rede” a Plataforma realizou a 1ª Oficina de Comunicação. O 
evento, que aconteceu nos dias 18 e 19 de junho no Rio de 
Janeiro, contou com a participação de 22 organizações 
filiadas. 

>> Confira as fotos da 1ª Oficina de Comunicação da Plataforma 
 

 

 
Entidades do Paraná criam Fórum de Direitos Humanos 
 

Em torno de cem participantes de mais de 40 entidades que 
atuam no Paraná reuniram-se nos dias 31 de julho e 1º de 
agosto no Encontro Paranaense de Direitos Humanos. 
A Plataforma esteve na organização do Encontro, que teve o 
apoio do Projeto Monitoramento dos Direitos Humanos. 
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Artigo | O desafio da educação pública e laica 

Artigo de Rosana Heringer, ex-Relatora do Direito Humano à Educação, sobre a 
normatização do ensino religioso nas escolas públicas em discussão no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

 

Carta Aberta | O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) dos 
BRICS: Quatro princípios para que o NBD realmente seja novo 

Carta de organizações da sociedade civil e movimentos sociais a respeito dos 
princípios para criação do Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. 
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Secretaria Executiva da Plataforma de Direitos Humanos - Dhesca Brasil 
Maria Teresinha Ritzmann: secretaria@plataformadh.org.br 

Anderson Moreira: comunicacao@plataformadh.org.br 
Luana Basilio: assessoriadh@plataformadh.org.br (em Brasília) 

Endereço: Rua Des. Ermelino de Leão, 15, conj. 72 – Centro - CEP: 80410-230 - Curitiba-PR 
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