AUDIÊNCIA

PÚBLICA

Audiência Pública marca 10 anos das Relatorias em Direitos
Humanos e lançamento do Movimento Estratégico pelo Estado
Laico
A efetivação dos direitos humanos no Brasil e os 10 anos de atuação das Relatorias em
Direitos Humanos foi o tema da audiência pública realizada no dia 20 de junho em
Brasília.Saiba mais.

MOVIMENTO
ESTRATÉGICO
PELO
ESTADO
LAICO
Conheça mais sobre o MEEL acessando a página do Movimento.
Assista aqui a reportagem do lançamento exibida pela TV Brasil.
MOBILIZAÇÕES POPULARES

Nas

ruas

por igualdade,

justiça social

e

democracia!

Redes, organizações e movimentos sociais, somadas às mobilizações populares
que tomaram conta do país nas últimas semanas, lançam nota de apoio. Leia a

nota.
DIREITO À TERRA, AO TERRITÓRIO E À ALIMENTAÇÃO
Relatoria pede providências do governo para conter violações
de
direitos
dos
indígenas

caso

do

Leia o documento encaminhado pela Relatoria de Terra, Território e
Alimentação ao Governo Federal e ao Poder Legislativo solicitando providências
urgentes sobre a ameaça aos direitos indígenas no Brasil, com destaque ao
assassinato
do
indígena
da
etnia
Terena,
Oziel
Gabriel.

Relatoria pede investigação da PF sobre ameaças sofridas por advogado da CPT
A Relatoria de Terra, Território e Alimentação solicitou ao Procurador da República em Marabá, no
Pará, que requeira à Polícia Federal investigação sobre ameaças feitas contra advogado da
Comissão Pastoral da Terra (CPT). Saiba mais.

DIREITO À CIDADE

Sul. Leia

Relatoria divulga relatório de missão que investigou
impactos
do
Pólo
Naval
de
Rio
Grande
A Relatoria do Direito à Cidade divulgou o relatório final da
missão que avaliou os impactos dos investimentos e das obras
do Pólo Naval na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do
o
relatório.

Após visita de Relatoria, Ministério das Cidades pede suspensão de despejos
em BH
O Ministério das Cidades solicitou à justiça a suspensão dos despejos em
comunidades visitadas pela Relatoria de Cidade durante missão que investigou
violações
de
direitos
em
Belo
Horizonte. Saiba
mais.
Consulta

pública

sobre

Segurança

da

Posse

promovida

por

Relatoria

da

ONU

A Relatoria do Direito à Cidade participou de consulta realizada pela Relatoria da
ONU para o Direito à Moradia Adequada no dia 17 de junho em São Paulo. Confira o
relatório.

DIREITO À EDUCAÇÃO
Relatoria investiga denúncias de violações em unidades
socioeducativas
A Relatoria do Direito à Educação esteve em Palmas, no
Tocantins, nos dias 13 e 14 de maio para realizar uma missão
que teve como objetivo avaliar a efetivação do direito à educação
de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
privação de liberdade. Um informe preliminar da missão será divulgado ainda em
julho.

DIREITO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
Brasil e El Salvador: direitos humanos das mulheres ameaçados
A Relatoria do Direito à Saúde Sexual e Reprodutiva enviou um ofício ao
Procurador Geral da República de El Salvador pedindo-lhe que autorizasse
a intervenção cirúrgica no caso de Beatriz, uma mulher salvadorenha de 22
anos cuja vida estava sob sérios riscos em função da gestação. Saiba
mais.
DIREITO AO MEIO AMBIENTE
Seminário "Fundamentalismo, Modelo de Desenvolvimento e Direitos
Humanos"
A Relatora do Direito Humano ao Meio Ambiente, Cristiane Faustino, esteve na
mesa de debates do seminário sobre laicidade do Estado, fundamentalismo e
desenvolvimento, realizado no dia 20 de junho em Brasília. A exposição da Relatora
estará disponível em vídeo ainda em julho.

PROTOCOLO FACULTATIVO AO PIDESC
Protocolo
Facultativo
ao
Pidesc
entra
em
vigor
Após mais de quatro anos de incidência da sociedade civil frente aos Estados e à
Organização das Nações Unidas (ONU), o Protocolo Facultativo ao Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) entrou em vigor
no dia 5 de maio para os países que já o ratificaram. O Brasil ainda não aderiu ao
PF. Saiba mais.
ARTIGO
"Muita
calma
agitada
nessa
hora..."
Cristiane Faustino, Relatora do Direito Humano ao Meio Ambiente, fala sobre as

manifestações no Brasil.
PARA
VER
Assista à exposição de Tatiana Lionço (Cia. Revolucionária Triângulo Rosa) durante
o seminário "Fundamentalismo, Desenvolvimento e Direitos Humanos". Em breve
estarão disponíveis outros vídeos do seminário, da audiência pública e do
lançamento do MEEL.

PARA

LER

Livro "Religião e Política: uma análise da atuação de parlamentares evangélicos
sobre direitos das mulheres e de LGBTs no Brasil", disponível na íntegra para
download.
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