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APRESENTAÇÃO

Encaminhamos a edição do mês de julho de 2022 do nosso Boletim
Informativo, na qual constam notícias recentes e dicas culturais em
matéria de direitos humanos, as quais podem auxiliar no nosso trabalho.
Aproveitamos para nos colocar à disposição para apoio e intercâmbio
de informações.
Boa leitura.

Aline Palermo Guimarães
Dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDDH)
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NOTÍCIAS
OIM e CNJ lançam campanha contra tráfico de pessoas.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Agência da ONU para as Migrações
(OIM) lançaram, no dia 30 de julho, a campanha virtual “Brasil sem tráfico humano”.
A ação envolve a publicação de conteúdo em linguagem acessível para o público
geral nas redes sociais do Conselho e da entidade internacional.
A data de lançamento da campanha, 30 de julho, marca a celebração do Dia
Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e abre a 8ª Semana Nacional de
Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
O objetivo é ampliar o conhecimento sobre os diversos aspectos que configuram
o crime de tráfico de pessoas, potencializado pela crise migratória que atinge diversos
países pelo mundo.

Leia +

ONU declara que meio ambiente saudável é um direito humano.

Leia +

Organização Mundial da Saúde lança primeiro relatório sobre saúde
de migrantes e refugiados.

Leia +

OIM (Agência da ONU para as Migrações) e ACNUR (Agência da ONU
para Refugiados) parabenizam Brasil pela busca por soluções regionais
para refugiados e migrantes venezuelanos.

Leia +

Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas: a CIDH chama os Estados a
combater o tráfico de pessoas sob uma perspectiva de proteção integral
das pessoas em mobilidade.

Em virtude do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH) faz um chamado aos Estados para fortalecer suas ações
de combate ao tráfico de pessoas desde uma perspectiva de proteção integral dos
direitos humanos das populações em mobilidade.

Leia +
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CIDH insta ao Brasil prevenir, investigar e sancionar atos de
violência no contexto do próximo processo eleitoral.

Leia +

Corte Interamericana de Direitos Humanos tem seis casos contra o
Brasil em trâmite.

Leia +

Movimentos sociais pedem fim de acordo para Defensoria atender
policiais.
Movimentos sociais e organizações da sociedade civil pedem, em carta, o
fim da criação do convênio firmado nesta semana pela Defensoria Pública de São
Paulo e a SSP (Secretaria de Segurança Pública). O acordo prevê que policiais civis e
militares tenham direito de receber atendimento jurídico gratuito da defensoria em
casos ocorridos durante suas funções.

Leia +

mil.

Casos de trabalho escravo julgados em 2022 no Brasil já são quase

Leia +

Grupo de trabalho do MPF em São Paulo lança cartilha sobre
violência política.

Leia +

Chacina de Acari: Familiares das vítimas serão indenizados pelo
estado do Rio após 32 anos.

Leia +

Porto Alegre tem 70 mil famílias em situação de extrema pobreza.

Prefeitura utiliza informações do CadÚnico para estimar população necessitada
na Capital.

Leia +
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RELATÓRIO DE ATUAÇÃO
DO NÚCLEO
Desde o início de 2022, o NUDDH recebeu 246 novos casos, sobretudo denúncias
de violência policial em abordagens da Brigada Militar.
No mesmo período, foram expedidos 345 ofícios, a maioria solicitando
informações acerca de expedientes administrativos instaurados pela CorregedoriaGeral da Brigada Militar.
No momento, o NUDDH possui 231 casos em andamento.
É importante destacar o aumento de número de casos em 2022. Ao longo de
todo o ano de 2021, foram recebidos 203 casos. Em 2022, até julho, já são 246, mesmo
considerando o início das atividades, em março de 2022, de quatro novos Núcleos cujas
áreas eram anteriormente de atribuição do NUDDH.
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DICAS CULTURAIS
/
/
/DE OLHOS ABERTOS/
/
/
Filme - Documentário
Disponível no Youtube
Há 21 anos em circulação, o jornal “Boca de Rua” é o
tema do longa-metragem “De Olhos Abertos”, documentário
que acompanha a luta cotidiana de pessoas em situação de
rua na cidade de Porto Alegre. O jornal Boca de Rua é único
no mundo por ser totalmente produzido por jornalistas/
jornaleiros que habitam espaços públicos da cidade. O longa
apresenta entrevistas de colaboradores do informativo
trimestral e aborda questões como injustiças, violência,
drogas, saúde pública e preconceito nas ruas da Capital
gaúcha.

/
/
/ONDE EU MORO/
/
/
Curta-metragem – Documentário
Disponível na Netflix
Produzido pela Netflix e indicado ao Oscar 2022, “Onde
Eu Moro” aborda o dia a dia de pessoas em situação de rua
em algumas cidades dos Estados Unidos. O documentário
é feito de maneira mais intimista e que não mostra uma
grande produção, mas sim uma escuta de desabafo desses
cidadãos com tantos direitos negados.
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