
 Provimento 73/2018 do CNJ - Dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e
do gênero de forma extrajudicial;
 Resolução Nº 348/2020 do CNJ - Estabelece diretrizes e procedimentos a serem
observados pelo Poder Judiciário à população LGBTQIA+ com restrição de liberdade;

              Você conhece as principais normativas sobre a temática LGBTQIA+ no mundo jurídico? 

                  ADPF 787, STF - Determina alterações no SUS para o respeito à identidade de gênero.

  No mês da diversidade LGBT +, o coordenador
do NUDEDH tomou posse como membro do
Conselho Estadual LGBT+, da Comissão
Especial Processante e Comissão Estadual de
Enfrentamento à Violência contra a População de
Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais
(CEVLGBT).  Quer saber mais sobre o assunto?
Clique na foto e baixe o material informativo
elaborado pela Subsecretaria LGBT.

O NUDEDH EXPRESS, em sua vigésima edição, vem
repaginado, sem perder a intenção de ser um boletim
leve, conciso e de fácil leitura. Será tratado, em linhas
gerais, dos direitos da população LGBTQIA+; combate à
tortura; acessibilidade digital; política de drogas; direito
dos migrantes e direitos da população idosa. Boa leitura.
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https://drive.google.com/file/d/1lWDXuvi-7-DrmVrsTbh2vwRIq0FpzCiv/view?usp=sharing
https://www.conjur.com.br/dl/cnj-regulamenta-alteracoes-nome-sexo.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3519
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346881816&ext=.pdf


  Em alusão ao Dia Internacional de Combate à
Tortura, o NUDEDH informa que participou da
primeira reunião do Comitê Estadual de Prevenção e
de Combate à Tortura (CEPCT), ocorrida em
27/05/2021.
 Ainda, informa que, em cumprimento ao que
estabelece o art. 19, III da Resolução 239/21, há
atualmente a instauração, em conjunto com o
NUCRIM, de 33 (trinta e três) procedimentos
internos para acompanhamento da apuração dos
relatos de abusos físicos, verbais e/ou psicológicos
perpetrados por agentes estatais.

  O NUDEDH arquivou os PAPs 033 e 034/19 por
ter constatado que os sites oficiais dos
Municípios de Dourados e Três Lagoas se
adequaram às regras mínimas de acessibilidade
exigidas no art. 63 da Lei 12.146/2015 (Estatuto
da Pessoa com Deficiência).  Os procedimentos
contaram com o parecer técnico do Instituto
Federal.  Para conferir as novidades, acesse:
a) https://www.dourados.ms.gov.br/
b) http://www.treslagoas.ms.gov.br/

  O NUDEDH  participou do  1º Simpósio de Políticas
Públicas Sobre Drogas da Câmara Municipal de
Campo Grande, com o tema “Do Ensino à
Assistência: Histórico, Panorama Atual e
Perspectivas das Políticas Públicas Sobres Drogas
em Campo Grande/MS”. A mediação foi conduzida
pelo Dr. João Leite P. Júnior, fisioterapeuta em
saúde mental e representante da Comissão
intersetorial de Saúde Mental do Conselho Municipal
de Saúde. Quer saber mais? Clique na foto. 

Reproduzido de <https://www.mergo.com.br/acessibilidade-digital/>
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Reproduzido de <https://www.youtube.com/watch?v=JVLAlYfuvCI/>

1º SIMPÓSIO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE DROGAS

https://www.camara.ms.gov.br/noticias/camara-inicia-ciclo-de-palestras-interlegis-na-proxima-segunda-feira/189595


  O NUDEDH ajuizou Ação Civil Pública que visa
compelir o Município de Campo Grande a adotar 
 medidas estruturais para: 1) apresentar, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, após discussão com a
sociedade civil, um plano municipal do imigrante e
refugiado (PMI), o qual deverá contemplar medidas
estruturais para o planejamento e gestão do setor,
no curto, médio e longo prazo, estabelecendo-se
como eixos temáticos, as 10 dimensões da
governança migratória MigraCidades, a saber: 1.
Estrutura institucional de governança e estratégia
local; 2. Capacitação de servidores públicos e
sensibilização sobre direitos dos migrantes; 3.
Participação social e cultural de imigrantes e
refugiados; 4.Transparência e acesso à informação
para migrantes; 5. Parcerias institucionais; 6.
Acesso à saúde; 7. Acesso e integração à educação;
8. Acesso à assistência social; 9. Acesso ao
mercado de trabalho; 10. Acesso, acolhimento e
serviços de proteção: gênero, LGBTIQ+ e igualdade
racial; 2) Fixação de cronograma de curto, médio e
longo prazo para a implementação do referido plano;
e 3) submissão, a cada 06 (seis) meses, pelo
período de 05 (cinco) anos, de relatório ao Juízo da
execução, a fim de avaliar a efetividade das medidas
implantadas no âmbito do PMI a ser elaborado e
implementado. Para saber mais, clique ao lado. 

 Entre os dias 14 a 18 de junho de 2021,
aconteceu o Encontro Estadual da Rede de
Parcerias Migração. O coletivo é composto
por várias entidades de Mato Grosso do Sul
que trabalham com migração.
  O  NUDEDH teve fala no dia 15 de junho e
abordou o  trabalho desenvolvido ao longo do
PAP 027/2019, arquivado recentemente em
virtude do ajuizamento de ação civil pública
sobre a questão. Para assistir ao encontro,
clique na foto. 

Reproduzido de <http://https://br.depositphotos.com/stock-
photos/refugiados.html?qview=97703694>

Coordenador do NUDEDH e embaixadora da Venezuela no Brasil,
María Teresa Belandria Expósito.Reproduzido de

<https://www.defensoria.ms.def.br>
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https://www.youtube.com/watch?v=5ES-l9ZT00M
https://esaj.tjms.jus.br/cpopg5/show.do;jsessionid=5E00629621AD7B83C0CF81B8D5C4BE0B.cpopg4?conversationId=&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=0819561-32.2021&foroNumeroUnificado=0001&dadosConsulta.valorConsultaNuUnificado=08195613220218120001&dadosConsulta.valorConsultaNuUnificado=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&uuidCaptcha=sajcaptcha_72b809efdcfb4612b662e0bc1af8684f&g-recaptcha-response=03AGdBq242OqjDKxRGWB0gFjPdTltEHfdP6UnkURWnUJ05KMauOt-_FPjG8Yplpp796vQiddFQgmXla17OET0_OHpnEYTTuY8IVHhmQo_rGnyPv9htdMMLmDQKotQNDWWPvL1hvkT4hgbVjEMJJKA-FAIaDnaihhwZVEMqwq8IcOwDMSbYadrLEg-EQE088CLUdteJLNB84RJh2lFMrqT54lWCPvcvJSUjwObqTeDs9pqQ_GGd4COBwmFWSBbdP4cuUN1B1TfNYp2yB0hOoqSdCa8q5OJ3EzCTrUqqDyIEIX2zVM_I8uy683hTDzhD45uLKRSdkR9icEQoDzp9rZa929FIHi10nLtScvV8Fyar_wcwg2uHbOK764n-n-KLeGwgayijU_9lmzflO9tHr_o0xWQ8TXsYh74EYwYx5RKe1tml8DXKVtuZ_Jew8KrncDDs6RIcKW2NR7wn&processo.codigo=010026CNZ0000


 

  O NUDEDH participou do 6º Seminário
Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a
Pessoa Idosa. Membro da Frente Parlamentar
em Defesa da Pessoa Idosa, o NUDEDH
debateu estratégias para a implementação do 
 programa estadual de enfrentamento e
combate à violência contra a pessoa idosa.
Quer saber mais? Clique na foto.

Reproduzido de <https://www.eufemea.com/2021/04/youtuber-e-a-primeira
alagoana-com-sindrome-de-down-a-tirar-carteira-de-habilitacao-no-

estado/>

  Ainda sobe violência contra a população idosa,
o NUDEDH participou de bate-papo feito pelo
grupo de pesquisa em necessidades da saúde
do idoso e Universidade Aberta da Melhor Idade
sobre o tema "Enfrentamento à violência contra
a pessoa idosa". O evento ocorreu dia 15 de
junho de 2021. Quer saber mais? Clique na foto
e confira a íntegra do evento.  

Reproduzido de <http://www.ms.gov.br/junho-prata-seminario-
estadual-de-enfrentamento-a-violencia-contra-idosos-sera-realizado-

nesta-quarta-feira//>
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6º SEMINÁRIO ESTADUAL DE
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

CONTRA A PESSOA IDOSA

PALESTRA SOBRE IDOSOS
COM A PARTICIPAÇÃO DAS

UNIVERSIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=oLu4hW7rFVM
https://www.youtube.com/watch?v=L5j5EGBO9HM

