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A Corte Interamericana de Direitos Humanos

da OEA apresentou o relatório anual de suas

atividades.  Com relação ao Brasil, o

documento destacou o caso Barbosa de
Souza e outros que trata de suposta

violação da integridade psíquica e moral da

mãe e do pai de Márcia Barbosa de Souza,

que teria sido assassinada por um ex-

deputado estadual, em junho de 1998. 

O documento faz  menção também à medida
provisória deferida sobre o Complexo
Penitenciário de Pedrinhas que solicitou

ao Estado Brasileiro a adoção imediata de

todas as medidas para proteger eficazmente

a vida e a integridade pessoal dos internos,

dentre outras. 

Em decisão histórica, o plenário do STF
declarou inconstitucional regra que impedia a
doação de sangue por homens homossexuais
pelo período de 12 meses após relações
sexuais. O relator, ministro Edson Fachin,
entendeu que as regras estabelecem
discriminação injustificável e ofende a
dignidade humana.
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http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2019/portugues.pdf
https://www.jota.info/wp-content/uploads/2020/05/adi5543.pdf


Diante das cenas repetidas de trabalhadores

enfrentando condições definidas por muitos

como de humilhação nas filas para receber

benefícios na Caixa Econômica Federal, a

DPU e a DPE, por meio do NUDEDH e

NUCCON, ajuizaram dia 03/05/2020, ação civil

pública (5003149-38.2020.4.03.6000)

cobrando adoção de medidas de segurança

nas as agências da Caixa Econômica Federal

do Estado. 

O NUDEDH elaborou formulário online 

para mapear a  situação atual das ILPI´s

no Estado de Mato Grosso do Sul frente à

pandemia de COVID-19.

 

A medida servirá como diretriz às futuras

medidas (administrativas e judiciais) a

serem adotadas no combate à pandemia.
 
 

O impacto negativo do isolamento social em

decorrência da pandemia do

novo coronavírus é maior entre a população
LGBT. É o que mostram os dados preliminares

de pesquisa realizada pelo

coletivo #VoteLGBT em todo o país. Iniciada

em 28 de abril, a iniciativa apresentou o

resultado em 17/05/2020, Dia Internacional

contra a LGBTfobia.
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https://www.defensoria.ms.def.br/component/content/article?id=1510
http://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews/video/pesquisa-mostra-vulnerabilidade-de-populacao-lgbt-durante-pandemia-8559750.ghtml

