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Belo Monte: CNDH recomenda garantia de direitos dos atingidos
como requisito para concessão de Licença de Operação
Relatório de missão que constatou violações de direitos humanos
decorrentes da construção da hidrelétrica foi publicado pelo
Conselho Nacional de Direitos Humanos. Com base no documento
o Conselho recomendou o cumprimento efetivo e integral de todas
as condicionantes do Plano Básico Ambiental como requisito para
a emissão da Licença de Operação.

Entidades do Paraná criam Fórum de Direitos Humanos
Em torno de cem participantes de mais de 40 entidades que atuam no Paraná reuniramse nos dias 31 de julho e 1º de agosto no Encontro Paranaense de Direitos Humanos.

Relatorias em Direitos Humanos
Relatorias em Direitos Humanos são apresentadas no Conselho
Nacional de Direitos Humanos
As novas Relatorias em Direitos Humanos, que atuarão no mandato
2015, foram apresentadas Conselho Nacional de Direitos Humanos
(CNDH) em reunião realizada no último dia 20 de agosto.
>> Leia o artigo “Direitos Indígenas ameaçados no Brasil”, escrito
por Gersem Baniwa, Relator de Direitos Humanos e Povos Indígenas.

Estado laico e a sua disputa de sentido
Ivanilda Figueiredo, Relatora de Direitos Humanos e Estado Laico,
participou de debate online realizado pelo Conselho Federal de
Psicologia
>> Assista ao debate na íntegra aqui.
>> Assista aos depoimentos dos palestrantes aqui.

>> Leia o artigo “A ameaça aos direitos humanos provenientes das tentativas de redelimitação dos limites do Estado Laico”, escrito pela Relatora

Divulgado relatório que denuncia violações de direitos causadas
pela economia verde no Acre
Aprofundamento de conflitos territoriais e da insegurança jurídica das comunidades
locais, inclusive em territórios já conquistados por elas, são algumas das violações
denunciadas no documento.

Notas Públicas
Cimi | Ruralistas comandam Estado Paramilitar no Mato Grosso do
Sul
Projeto de “Lei Antiterror” ameaça direito à manifestação e
criminaliza movimentos sociais
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