
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos

(CIDH) publicou o relatório temático “Pessoas

Trans e de Gênero Diverso e seus direitos

econômicos, sociais, culturais e ambientais”. A

CIDH tem frisado que, dentro da sigla LGBTI+,

as pessoas trans e de gênero diverso são as
mais expostas a vulnerabilidades e enfrentam
maiores níveis de exclusão, estigma e

preconceito social. O informe fez um

levantamento sobre as principais barreiras que

impedem o acesso desta população a direitos

básicos e das medidas que poderiam ser

adotadas sanar o problema.  Para ler mais,

clique na foto ao lado. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou

em 29/10, ato normativo para estabelecer

procedimentos referentes ao tratamento de

pessoas acusadas, rés, condenadas ou

privadas de liberdade e adolescentes em

conflito com a lei, que tenham deficiência
auditiva e/ou visual, no âmbito da Justiça
criminal e da infância e adolescência. Entre

os aspectos destacados no ato, está a garantia

da presença de intérprete em todas as etapas

do processo. Para saber mais, clique na foto.
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CNJ define regras para
julgamento de pessoas

com deficiência 
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Relatório temático da CIDH

https://www.cnj.jus.br/cnj-aprova-ato-com-normas-no-julgamento-de-
pessoas-com-deficiencia/

Reproduzido de:Capa
do Informe Temático

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PersonasTransDESCA-es.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original190341202011105faae40de9d22.pdf


Em 18 de novembro de 2020, o NUDEDH e

NUSPEN participaram de reunião virtual com
o Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura - MNPCT, tendo como tema

o encarceramento de pessoas LGBTI+. Durante

o evento, foram apresentados dados e ouvidos

especialistas no assunto. Este foi o primeiro de

quatro encontros que contou com a

participação de representantes das Defensorias

Públicas do Brasil e da sociedade civil. O

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate

à Tortura (MNPCT) faz parte do Sistema

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura,

de acordo com a Lei nº 12.847/2013. Para

saber mais sobre o órgão, clique na foto ao

lado. 

Conforme amplamente divulgado pelas mídias

sociais, está sendo realizado pela ESDP o

Webnário de Direitos Humanos.  Aos dias

10/12/2020, o evento se encerrará com a

palestra sobre Direitos Humanos e inclusão

social: os desafios para o respeito às

diferenças, que será ministrado pelo Prof. Dr.

Vladmir Oliveira da Silveira e mediado pela

coordenação do NUDEDH. Para inscrição, basta

clicar na foto ao lado.

Inovação legislativa municipalInovação Legislativa municipal

Reproduzido de: Canva
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Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à

Tortura - MNPCT
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Foi publicada a Lei n. 6.517/20. que instituiu a Política

Municipal para a População de Moradores em

Situação de Rua. Dentre as novidades, constou a

obrigação do Município realizar, a cada dois anos, a

contagem oficial das pessoas em situação de rua.

Clique na foto e saiba mais. 

Reproduzido de: Instagram

Webinário de Direitos
Humanos

Inovação legislativa em
Campo Grande

Reproduzido de: Google imagens

https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/orgaos-colegiados/mnpct/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct
http://intranet.defensoria.ms.gov.br/curso/subsystems/page/principal/home.jsf
https://drive.google.com/file/d/1DlWq3n0WdIZaexkqikD28MvFk-ywD00d/view?usp=sharing


Dando continuidade à instrução do PAP nº

032/2020 cujo objeto é apurar se a agências

bancárias do Banco do Brasil, em Campo

Grande/MS, tem respeitado o espaço

preferencial na fila para atendimento aos

idosos maiores de 60 (sessenta) anos e

maiores de 80 (oitenta) anos, o NUDEDH e

NUCCON realizaram em 03/11/2020 vistoria in
loco  na Agência nº 4805, localizada na Av.

Afonso Pena, 2202 - Centro, Campo Grande –

MS. O procedimento segue em fase de

instrução.  

  Educação em direitos

Reproduzido de: https://www.cruzvermelhams.org.br/

                
Reunião com a Secretaria

Nacional de Proteção Global

O NUDEDH e a Defensoria Pública da União

participaram de reunião com o Coordenador de

Programas Humanitários da Cruz Vermelha em

MS, José Ramires, no dia 13/11. Durante a

reunião, foram expostos projetos da Cruz

Vermelha voltados à promoção de direitos

humanos, em especial uma iniciativa para

atendimento in loco a travestis e transexuais

que trabalham como profissionais do sexo nas

ruas de Campo Grande. Para saber mais

informações, clique na foto ao la

Inspeção no Banco do
Brasil

Arquivo pessoal

Cruz Vermelha
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Reproduzido de: DPE-MS

O NUDEDH participou, no dia 24 de novembro

de 2020, de reunião com representantes da

Secretaria Nacional de Proteção Global, órgão

vinculado ao Ministério da Mulher, Família e

Direitos Humanos, do Governo Federal.  Foi

pauta da reunião a intenção de estabelecer

futuras parcerias de trabalho,  em especial as

voltadas às minorias sociais, como à

população LGBTQI+. Para saber mais, clique

na foto. 

Secretaria Nacional de
Proteção Global
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https://www.cruzvermelhams.org.br/home
http://www.defensoria.ms.gov.br/component/content/article?id=1700
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16 dias de ativismo 

O NUDEDH participará do Webnário “16 dias
de ativismo, uma campanha mundial pelo fim

da violência contra as mulheres”, no dia

08/12/2020, através da plataforma Google

Meet, cuja pauta do dia será “homens pelo
fim da violência”, juntamente com a

subsecretaria de políticas públicas LGBT e da

subsecretaria de políticas para a juventude. 

Reproduzido de: site segov

O NUDEDH participará do Webnário “16 dias
de ativismo, pelo fim da violência contra as
mulheres -Três Lagoas”, no dia 10/12/2020,

através da plataforma Google Meet, cuja pauta

do dia será “direitos humanos e as mudanças

de paradigmas referente a igualdade de gênero

no Brasil”, em parceria com o Centro de

Referência de Atendimento à Mulher" e a

"Secretaria Municipal de Assistência Social do

Município de Três Lagoas. 

Reproduzido de: www.treslagoas.ms.gov.br

16 dias de ativismo 
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