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PANDEMIA E DIREITOS
HUMANOS NAS AMÉRICAS

LUTO

A  Comissão Interamericana de Direitos

Humanos, adotou no último 10 de abril

uma importante norma, intitulada

“Pandemia e Direitos Humanos nas

Américas” – Resolução n. 01/2020, pela

qual formula recomendações da maior

relevância. Dentre as recomendações,

destaca-se a necessidade de adotar um

enfoque de direitos humanos em todas as

estratégias, medidas ou políticas oficiais

relacionadas à pandemia. Clique na foto e

saiba mais.

O NUDEDH manifesta profundo pesar
pelo falecimento de Alanys Matheusa, de
22 anos, em virtude de uma parada
cardiorrespiratória no último dia 14 de
abril. Ela foi a primeira mulher negra e
transexual a se formar em direito em
Mato Grosso do Sul e era ativista
LGBTQIA+ e direitos humanos. Uma
grande perda. Clique na foto e saiba
mais.
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Clique na foto e saiba mais

Clique na foto para download do documento

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/alanys-1a-advogada-negra-trans-do-ms-morre-aos-22-anos?fbclid=IwAR1Ea12hACchBMPdtoJt4h4YATpdZ3iCkx2hRFeX3Klkp74HTVLoP0h1AKQ


GUIA PRÁTICO

COMUNICADO

FUJA DAS FAKE
NEWS

A Organização dos Estados Americanos

(OEA) publicou em 07 de abril de 2020

o “Guia Prático de Respostas
Inclusivas e com Enfoque de Direitos
perante o COVID-19 nas Américas”,

Este guia busca apoiar os Estados

Membros da OEA em sua resposta à

pandemia, oferecendo-lhes uma série

de ferramentas para pensar em

respostas que tenham em conta a

situação particular de grupos em

situação de vulnerabilidade.  Clique na

foto e saiba mais.

A Corte Interamericana de Direitos

Humanos adotou na quinta-feira (9/4) a

declaração intitulada "Covid-19 e

Direitos Humanos". O documento lista
uma série de recomendações sobre
temas como violência doméstica,
proteção aos encarcerados e
preservação dos postos de trabalho.

Agora você pode fazer consultas a
OMS sobre a COVID-19 também em
português pelo WhatsApp. Envie a

palavra “oi” para +41 22 501 77 35 para

resolver as dúvidas que tem sobre

coronavirus. Informe-se sempre em

fontes confiáveis.

NÚCLEO INSTITUCIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS 

Clique na foto para download do documento

Clique na foto para download do documento

http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/direitos-humanos.pdf

