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Análise 
As mulheres na prova do Enem e o discurso de ódio contra os direitos 
humanos 
 

A Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil faz uma análise 
sobre a repercussão da abordagem de temáticas relacionadas aos 
direitos das mulheres e aos direitos humanos em geral na última prova 
do Enem. As reações a questões como a que citou Simone de Beauvoir 
mais uma vez revelaram discursos de ódio contra os direitos. 

 

Organizações da Plataforma e parceiras avançam na construção da 
plataforma política da rede 

 
Representantes de 28 organizações filiadas à Plataforma e entidades 
parceiras se reuniram para a roda de diálogos “Construção da 
plataforma política da Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca 
Brasil”. O encontro é parte de um processo de diálogo que vem sendo 
realizado com o objetivo avançar na construção coletiva dos marcos 

conceitual e político da rede. 

 

Artigo 
Para quê precisamos de mais defensores/as de direitos humanos? 

Artigo de Fernanda Lapa, Coordenadora-Executiva do IDDH, organização filiada à 
Plataforma. 

 

Entrevista 

Por que o racismo é um obstáculo à garantia do direito à educação? – Denise 
Carreira, ex-Relatora de Educação 

Em programa de rádio Cristiane Faustino, ex-Relatora de Meio Ambiente, fala 

http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyNSIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyNSIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyNCIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyNCIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyNiIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyNyIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyOCIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyOCIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://www.plataformadh.org.br/jaiminho/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzIzLCJ1cmxJRCI6IjMyOSIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/


 

sobre a “economia verde” 

 

Notas 

Carta aberta contra o PLC 101/2015: Não à tipificação de terrorismo 
 
Contra genocídio de povos indígenas e pelo boicote ao agronegócio no MS 
 
Carta aberta do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos 
Humanos 
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Twitter | Facebook 

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 
Tel: +55 (41) 3232-4660 
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