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Belo Monte 
Ibama nega licença para início de operação da hidrelétrica 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) negou a licença de operação de Belo Monte, 
que permitiria o enchimento do reservatório da usina e o início 
das atividades pela Norte Energia S.A. Dos 99 programas e 
projetos avaliados pelo Ibama, 81 estão em estágio de 
implantação, seis com necessidade de ajuste/adequação e 12 
com pendências. 

>> Leia o relatório da missão realizada pelo CNDH 

 

Artigo 
Uma democracia forte é laica 

“Numa sociedade na qual a maioria das pessoas defende uma 
versão ‘tradicional’ de família se torna ainda mais importante 
proteger o direito das demais famílias”. Neste artigo, publicado 
pelo Brasil de Fato, Ivanilda Figueiredo, Relatora de Direitos 
Humanos e Estado Laico, contribui para o debate sobre o Estado 
Laico e fala sobre sua importância para a garantia de direitos. 

 

Entrevista 

Em programa de rádio Cristiane Faustino, ex-Relatora de Meio 
Ambiente, fala sobre a “economia verde” 

“Depois da destruição, agora estão financeirizando a natureza”, com 
Lindomar Padilha 

 

Notas 

Nota sobre a “CPI do Cimi” no Mato Grosso do Sul 
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Nota de apoio aos Centros de Referência em Direitos Humanos e 
à Secretaria de Direitos Humanos 

Organizações que integram CNDH pedem manutenção do status 
ministerial da SDH 
 

MST lança nota sobre o atual momento político e a Reforma 
Agrária 
 

CPT | Nota Pública: Institucionalização de um Estado de exceção 
e barbárie 
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