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RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DUDUH70 

 

1. OBJETIVO 

 

Este relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pela 

Comissão responsável pela organização das atividades de celebração dos 70 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos 

- Comissão DUDH 70 no período compreendido entre abril e julho de 2018.  

 

2. A COMISSÃO DUDH70 

 

A Comissão responsável pela organização das atividades de celebração dos 70 anos 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério dos Direitos 

Humanos - Comissão DUDH 70 foi instituída pela Portaria n. 179, de 05 de abril de 2018, 

do Ministério dos Direitos Humanos (anexo 1). 

Ela é composta por representantes da Secretaria-Executiva, Secretaria Nacional de 

Cidadania, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria Nacional 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa e Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

todas do Ministério dos Direitos Humanos, sendo sua coordenação da Secretaria-Executiva. 

A referida Comissão tem por objetivo divulgar a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, tornando acessível ao grande público brasileiro cada um dos seus 30 artigos, 

incentivando o debate desta e as ações de promoção da temática de Direitos Humanos 

durante o ano de 2018. 

Neste sentido, são competências da Comissão DUDH70: 

I - propor e organizar as atividades a serem desenvolvidas pelo Ministério dos 

Direitos Humanos em celebração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; 
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II - mobilizar e motivar órgãos governamentais de nível federal, estadual, distrital e 

municipal para que desenvolvam ações de promoção da temática de direitos humanos em 

suas respectivas áreas de atuação e de celebração do 70º aniversário da Declaração 

Universal; 

III - articular-se com as agências das Nações Unidas no Brasil com vistas a realizar 

ações conjuntas e a coordenar ações específicas de celebração do 70º aniversário da 

Declaração Universal; 

IV - mobilizar e envolver os órgãos colegiados vinculados às temáticas de direitos 

humanos, bem como organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas, empresas e 

mídia, propondo a implementação de ações de promoção dos direitos humanos e de 

celebração do 70º aniversário da Declaração Universal; e 

V - organizar calendário anual das atividades de celebração dos 70 anos da 

Declaração Universal, consolidando as ações sob responsabilidade do MDH e de outras 

instituições, buscando dar-lhes ampla publicidade. 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A fim alcançar os objetivos da Comissão, no período de abril a julho de 2018 foram 

realizadas seis reuniões, conforme anexo 8, onde foram discutidas possíveis estratégias de 

divulgação e de incentivo a ações de promoção da temática dos Direitos Humanos em âmbito 

federal, estadual e municipal. Ademais, foram coletadas ações deste Ministério dos Direitos 

Humanos com o intuito de compor as festividades relacionadas aos 70 anos da DUDH. Por 

fim, foram pensadas novas ações que pudessem contribuir para maior conhecimento e debate 

acerca deste importante instrumento jurídico internacional. 

Foi feita uma apresentação prévia da campanha para validação, a qual consta no 

anexo 2. Desta feita, foi produzido o calendário de eventos e ações, o qual passou a ser 

monitorado e atualizado periodicamente, ficando, ao fim, da seguinte forma: 

 

CALENDÁRIO - CELEBRAÇÃO DOS 70 ANOS DA DUDH 

MAIO 
INICIATIVAS 

DATAS 

16/05 

Encontro Nacional de Gestores Estaduais de Direitos Humanos para: 

Lançamento do Pacto Interfederativo de Enfrentamento à Violência LGTFóbica  

Lançamento de Edital de Chamada Pública para seleção de projeto voltados para o 

enfrentamento à violência contra população LGBT 
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16/05 Fórum Nacional Interconselhos 

16/05 
Audiência Pública na Comissão de Direitos da Pessoa Idosa – Câmara dos 

Deputados Federal 

16-19/05 
2º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes (CBEVS)  

27-30/05 IV CONAPIR 

JUNHO 
INICIATIVAS 

DATAS 

19/06 
Início da atividade das Missões de Registro Civil de Nascimento às Populações 

Indígenas e em Privação de Liberdade (Vários estados brasileiros). 

04-08/06 
Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul 

(RAADH) 

05 a 08/06 Encontro Nacional do Sistema de Proteção a Vítimas e Testemunhas. 

12/06 
Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Integridade e Prioridade 

Absoluta da Pessoa Idosa 

15/06 Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa 

20/06 Dia Mundial do Refugiado. 

25/06 Abertura Oficial do Diálogo Brasil-União Europeia 

26/06 Aniversário da Lei Menino Bernardo 

26/06 

Lançamento do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos 

(PNEC) - Cursos EaD: Declaração Universal dos Direitos Humanos (10h) e 

Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (30h). 

JULHO 
INICIATIVAS 

DATAS 

03 a 05/07 III Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. 

10 e 11/07 Seminário Internacional – Mulher Negra 
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13/07 28 anos do ECA 

AGOSTO 
INICIATIVAS 

DATAS 

07-08/08 Seminário Internacional – Mulher Negra 

07-09/08 
Os Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição Federal e os 70 anos das 

Declarações Americana e Universal 

28-29/08 
I Conferência de Direitos Humanos Unieuro: Uma reflexão sobre os 70 anos da 

DUDH no contexto da democracia brasileira 

SETEMBRO 
INICIATIVAS 

DATAS 

03 a 05/09 Evento para promoção de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na OAB/PR 

04 a 06/09 Encontro Nacional das Comissões Estaduais para Erradicação do Trabalho Escravo. 

14/09 Seminário Crianças e Adolescentes Migrantes 

OUTUBRO 
INICIATIVAS 

DATAS 

01/10 Comemoração do Dia Internacional do Idoso 

10 e 11/10 
Seminário e lançamento da cartilha sobre “A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: avanços e desafios” 

11/10 Dia Internacional de meninas 

11/10 
Seminário e lançamento da cartilha sobre convergências DUDH e ODS, balanço e 

metas para 2030  

15/10 Lançamento da edição comemorativa de 15 anos do Estatuto do Idoso 

29 a 31/10  Seminário Sobre a Avaliação da Deficiência 
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NOVEMBRO 
INICIATIVAS 

DATAS 

19/11 
Semana de Direitos Humanos: Mesa redonda “Empresas e Direitos humanos: nova 

perspectiva de promoção e proteção” 

19-22/11 
Semana de Direitos Humanos: 54ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher 

20/11 Semana de Direitos Humanos: 12ª Edição da Mostra Cinema de Direitos Humanos. 

21/11 Semana de Direitos Humanos: Prêmio Direitos Humanos 

21/11 
Semana de Direitos Humanos: Lançamento da primeira edição impressa (edição 

comemorativa) da Revista Científica de Direitos Humanos 

21/11 
Semana de Direitos Humanos: Assinatura da carta aberta das “Empresas pelos 

Direitos Humanos” 

22/11 
Semana de Direitos Humanos: Inauguração da Instalação Urbana do Projeto Inscrire 

(Parceria MDH/Unesco/ Associação Inscrire Brasil) 

22/11 
Semana de Direitos Humanos: Seminário de Saúde Integrada da População Negra: 

enfrentando o racismo institucional e ampliando o cuidado 

23 e 24/11 Semana de Direitos Humanos: Oficina Integral da População negra 

27/11 

Cerimônia de Lançamento do Plano Nacional de Combate à Violência contra a 

Mulher (Abertura dos “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres”) 

27 e 28/11 I Colóquio Interamericano de Educação em Direitos Humanos 

DEZEMBRO 
INICIATIVAS 

DATAS 

05 e 06/12 I Fórum Nacional de Respeito à Diversidade 

05 a 07/12 

Encontro Nacional das Equipes do PPDDH e Comemoração dos 20 anos da 

Declaração dos Direitos e Responsabilidades dos Indivíduos para Promover e 

Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Individuais, resolução 53/114 da ONU. 
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06/12 
Seminário “Ciclo da Violência: da agressão verbal ao feminicídio” – fechamento dos 

“16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”) 

10 e 11/12 Seminário internacional sobre a Empregabilidade da Pessoa com Deficiência 

12/12 
Lançamento da Cartilha Aristeu Guida – Padrões Internacionais de Proteção de 

Direitos Humanos de Jornalistas e de Outros Comunicadores e Comunicadoras. 

17/12 
Lançamento da Rede Nacional de Pontos Focais Estaduais para acompanhamento 

dos casos do SIDH. 

21/12 Cerimônia de entrega do Prêmio Literário – “Memórias do lugar onde eu vivo” 

 

Ofícios (anexo 4) foram encaminhados a 26 Governadores de estado, 26 municípios, 

ao Distrito Federal, a todos os Ministérios, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à 

Advocacia Geral da União, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho 

Nacional de Justiça, à Defensoria Pública da União e à Ordem dos Advogados do Brasil. A 

articulação foi realizada no intuito de coletar e incentivar boas práticas e ações de promoção 

da temática dos Direitos Humanos. As principais ações ao redor do Brasil serão divulgadas 

na página da Comemoração dos 70 anos. 

Ainda no que diz respeito a articulações institucionais, o Ministério dos Direitos 

Humanos entrou em contato com a Embaixada Americana para sugerir e apoiar ações de 

divulgação do aniversário da DUDH. Ademais, este Ministério mobilizou instituições 

acadêmicas, tais como o Centro de Ensino Unificado de Brasília – UniCEUB, o Centro 

Universitário Euro-Americano – UNIEURO, a Universidade Católica de Brasília, a 

Universidade de Brasília – UNB e o Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB.  

Fruto destas articulações, foram realizados dois eventos acadêmicos (anexo 6) no 

mês de agosto. O primeiro Seminário ocorreu na UniCEUB, entre os dias 7 e 9 de agosto, 

com o tema: “Os Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição Federal e os 70 anos das 

Declarações Americana e Universal”. O segundo foi a “1ª Conferência de Direitos Humanos 

do Unieuro: uma reflexão sobre os 70 anos da DUDH no contexto da democracia brasileira”, 

nos dias 28 e 29 de agosto. 
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No que diz respeito à imprensa e publicidade, foi criada uma logomarca do 

Ministério dos Direitos Humanos para as ações e eventos ligados à comemoração dos 70 

anos da DUDH (anexo 3). A marca foi aplicada em todas as peças gráficas, digitais ou 

impressas, produzidas pelo Ministério no período de celebração dos 70 anos da DUDH. 

 

A Assessoria de Comunicação do Ministério de Direitos Humanos elaborou uma 

agenda para divulgar os 70 anos da DUDH nos veículos de comunicação. Isso inclui 

articulação com jornalistas para pautar e agendar entrevistas nos veículos de comunicação, 

estimular a elaboração de artigos, além da produção de boletins eletrônicos especiais para 

divulgar as comemorações dos 70 anos.  
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No site do Ministério dos Direitos Humanos foi elaborada uma página para a 

comemoração dos 70 anos da DUDH <http://www.mdh.gov.br/navegue-por-

temas/dudh70>. Na página dos 70 Anos, o público tem acesso a todas as ações e campanhas 

que os Ministérios, governos estaduais e municipais estão desenvolvendo durante o ano de 

2018 no intuito de promover a efetivação da DUDH. Ademais é possível baixar no site todo 

o material da Campanha (vídeos, cartazes, material educativo, dentre outros). A página 

deverá incluir, ainda, calendário de eventos, cujo principal objetivo será o de divulgar, no 

site do Ministério dos Direitos Humanos, ações locais, descentralizadas, promovidas pela 

sociedade civil organizada, escolas públicas, Pontos de Cultura etc. Para tanto, o Ministério 

dos Direitos Humanos fez uma busca ativa das ações que foram desenvolvidas em outros 

Ministérios e nos governos estaduais e municipais. 

Ademais, foi desenvolvida campanha de contagem de regressiva para o dia do 

aniversário dos 70 anos da DUDH. Neste sentido, foi lançado vídeo institucional no dia 21 

de novembro, no evento de entrega do Prêmio Direitos Humanos, inserido na Semana de 

Direitos Humanos. Após a Semana de Direitos Humanos, a partir do dia 25 de novembro, 

foram divulgados, nas redes sociais do Ministério dos Direitos Humanos, 2 cards por dia 

com cada artigo da Declaração Universal até o dia 10 de dezembro; abrindo, assim, espaço 

para discussões acerca de cada direito nela insculpido.  

Além disso, foi também divulgado vídeo institucional dos 70 anos, que aduzia que 

“Todo ser humano tem direitos” e “cabe a cada um proteger o direito de todos, cabe a todos 

proteger os direitos à liberdade e à felicidade de cada um.”. Por fim, foram instaladas 15 

empenas no alto de cada prédio dos Ministérios da Esplanada com os artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos no intuito de divulga-la e tornar acessível para o grande 

público cada um de seus 30 artigos.  

Alguns dos cards chegaram a alcançar mais de 4 milhões de pessoas somente em uma 

das redes sociais publicadas e o vídeo da campanha alcançou a marca de 14.114.226 pessoas. 

O layout e o alcance da campanha podem ser analisados no Anexo 7. 

Agenda Legislativa: A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 

Deputados e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal 

desenvolvem importantíssimo trabalho de promoção e defesa dos Direitos Humanos. O 

Ministério dos Direitos Humanos, portanto, divulgou, na página da Campanha dos 70 anos 

da DUDH os temas relevantes em Direitos Humanos que estão em discussão no Congresso 

Nacional no intuito de dar-lhes visibilidade. Dentre estes, pode-se destacar, por exemplo, o 

PLS 248/2015, que Cria o Estatuto do Cigano; o PLC 12/2018, que atribui à estudante em 
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estado de gestação o regime de exercícios domiciliares, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional para assegurar os direitos educacionais às mulheres gestantes, em 

estado de puerpério e lactantes; o PDC 861/2017, que aprova o texto da Convenção 

Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de 

Intolerância, adotada na Guatemala, e o PDC 863/2017, que aprova o texto da Convenção 

Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, celebrada em 

Washington. 

Selo personalizado dos Correios: Foram produzidos selos personalizados com a 

logomarca da Campanha dos 70 anos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para 

serem utilizados nas correspondências oficiais do Governo Federal ao longo de 2018. 
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Eventos e datas comemorativas: Os eventos que marcam importantes datas para 

o tema dos Direitos Humanos estão sendo elaborados e monitorados, conforme calendário. 

Todos estão sendo divulgados no site do Ministério dos Direitos Humanos, principalmente 

através da página comemorativa dos 70 anos da Declaração Universal. 

Lançamento do Pacto Interfederativo de Enfrentamento à Violência 

LGTFóbica: A reunião de gestores de direitos humanos ocorreu no dia 16 de maio, em 

Brasília. Reuniram-se os responsáveis por gerenciar as temáticas de direitos humanos nos 

estados. Nela, retomaram-se as tratativas das reuniões de gestores realizadas anteriormente, 

bem como foi assinado o Pacto Interfederativo de Enfrentamento à Violência LGTFóbica e 

o Lançamento do Edital de Chamada Pública para seleção de projeto voltados para o 

enfrentamento à violência contra população LGBT. 

O Pacto Interfederativo é uma proposta do governo federal para articular ações 

junto aos governos estaduais que visem ao enfrentamento à LGBTfobia. Já o Edital 

selecionará projetos para a execução de 500.000 mil reais no âmbito das ações de combate 

à violência contra o público LGBT. 

Fórum Nacional Interconselhos: O Fórum dos conselheiros estaduais LGBT 

ocorreu, como previsto, em 16 de maio e discutiu ações voltadas para este público.  

2º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças 

e Adolescentes (CBEVS): Com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), o 2º 

Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

(CBEVS) foi realizado entre os dia 14 e 16 de maio, em Brasília, e trouxe o tema “Outros 

olhares, reflexões e práticas na defesa dos direitos humanos sexuais de crianças e 

adolescentes”. O evento reuniu 500 participantes, entre eles gestores públicos, representantes 

de organizações da sociedade civil, membros do judiciário, empresas, parlamentares e 

pesquisadores para discutir os cenários da violência, possibilidades e alternativas conjuntas 

de enfrentamento. 

A programação contou com Conferência Magna, Mesas Redondas, Grupos de 

Discussão (GD) e atividades autogestionadas. Durante os grupos de discussão foram 

apresentados os trabalhos inscritos em torno de quatro eixos temáticos: 1) Políticas públicas, 

sociedade e sustentabilidade; 2) Participação e protagonismo de crianças, adolescentes e 

jovens; 3) Diversidades e garantia de equidade e 4) Responsabilidade social e enfrentamento 

às violências.  
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IV CONAPIR: O Ministério dos Direitos Humanos através da Secretaria Nacional 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (CNPIR) realizou entre os dias 27 a 30 de maio de 2018, a IV Conferência 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (IV CONAPIR).  

O evento tinha por objetivo nortear as políticas de igualdade nacional para os 

próximos anos, um momento para proporcionar às populações negras e de povos e 

comunidades tradicionais uma oportunidade única de debater e propor a formulação de 

políticas públicas para a promoção da igualdade racial. 

Foram três dias onde recebemos aproximadamente 1.000 pessoas - 620 delegados  

representando 24 estados e municípios brasileiros e representantes de países do Mercosul 

(Uruguai e Paraguai) 

Os 12 grupos de trabalhos formados aprovaram 120 propostas, com destaque para 

a aprovação da 1° Caminhada Nacional dos Povos de Matriz Africana e Terreiros, que tem 

como objetivo a conscientização da sociedade e do respeito às religiões de origem afro 

brasileira. Além disso, em todos os grupos de trabalhos estiveram presentes propostas para 

jovens e mulheres. 

Os grupos de trabalho, foram: 1. Direitos à igualdade de oportunidades e não a 

discriminação; 2. Participação e Inclusão; 3. Acesso a Justiça; 4. Prevenção e punição de 

todas as violações de direitos humanos; 5. Sistema Prisional; 6. Direito ao Desenvolvimento, 

Moradia e Medidas contra a pobreza; 7. Educação e Cultura; 8. Empreendedorismo, emprego 

e renda; 9. Saúde, assistência e previdência social 

Início da atividade das Missões de Registro Civil de Nascimento às Populações 

Indígenas e em Privação de Liberdade: As missões para emissão de registro civil de 

nascimento e documentação básica às populações indígenas e em privação de liberdade são 

realizadas no intuito de contribuir para erradicação do subregistro civil de nascimento. 

Vários estados brasileiros estão sendo visitados para realização de atividades de emissão de 

RCN e documentação básica. A documentação em unidades prisionais iniciaram em Campo 

Grande/MS, nos dias 19 a 22 de junho. 

Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do 

Mercosul (RAADH): A RAADH é o principal foro para discussão dos Direitos Humanos 

com os países irmãos do Bloco. Na Plenária do dia 08 de junho, o tema dos 70 anos da 

DUDH esteve presente e, em sua fala, o Ministro de Direitos Humanos destacou a 

importância deste importante instrumento jurídico internacional. 
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Encontro Nacional do Sistema de Proteção a Vítimas e Testemunhas: O 

Encontro Nacional foi realizado de 05 a 08 de junho e reuniu todos os agentes envolvidos 

na rede de proteção à vítimas e testemunhas a fim de trocar experiências e aprimorar a 

política.  

Ano de valorização e defesa dos Direitos Humanos da pessoa idosa: tendo em 

vista o reconhecimento de 2018 como o ano de valorização e defesa dos Direitos Humanos 

da pessoa idosa, vários eventos realizados e acompanhados pelo Ministério dos Direitos 

Humanos com a pauta. Foi instalada a Frente Parlamentar Mista em defesa da 

Integridade e Prioridade Absoluta da Pessoa Idosa no dia 12 de junho com o objetivo de 

promover um amplo trabalho na 55ª Legislatura por Deputados e senadores, de debates, 

diálogo e conscientização do povo Brasileiro sobre as questões que envolvem a integridade 

e dignidade da pessoa idosa. No dia 15 de junho, é comemorado o Dia Mundial de 

Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e a OAB/SP promoveu evento para 

promoção do enfrentamento à violência contra a Pessoa Idosa com a Participação do 

Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos. Ademais, entre os dias 03 e 05 de 

setembro, o Secretário Rogério Ulson participou de evento na Comissão dos Direitos da 

Pessoa Idosa da OAB/PR.  

Houve também, neste sentido, a concessão do Prêmio Literário – “Memórias do 

lugar onde eu vivo”, uma iniciativa da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 

que premiou 25 crônicas com o tema “Memórias do lugar onde eu vivo” e pagamento de 

prêmio em dinheiro dos 3 primeiros colocados. 

Ressalte-se, ainda, que outubro é o mês da Pessoa Idosa e o dia 1º de outubro o 

dia Internacional do Idoso. Para marcar a data, o Ministério dos Direitos Humanos realizou 

uma roda de conversa sobre o envelhecimento e políticas públicas com o tema: “O 

envelhecimento além das rugas”, o qual contou com a presença da Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, numa roda de conversa, sobre o envelhecimento e políticas públicas. Por fim, 

comemora-se, ainda, os 15 anos do Estatuto do Idoso, por isso, no dia 15 de outubro, foi 

lançada edição atualizada e comemorativa de 15 anos do referido Estatuto. 

Dia Mundial do Refugiado: no dia 20 de junho, dia mundial do refugiado, o 

Ministério dos Direitos Humanos publicou artigo sobre a temática e desenvolveu ação de 

divulgação sobre o dia nas redes sociais do Ministério. 

Aniversário da Lei Menino Bernardo: A Lei Menino Bernardo, sancionada em 

26 de junho de 2014, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o 
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direito de crianças e adolescentes de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos 

ou de tratamento cruel ou degradante. O aniversário da lei foi marcado com divulgação e 

campanha educativa nas redes sociais, bem como com uma matéria no portal. 

III Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à 

Tortura: ocorreu entre os dias 03 e 07 de julho e reuniu representantes dos mecanismos e 

comitês estaduais e federal para troca de experiências e intercâmbio de informações sobre a 

política de combate à tortura.  

28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: O Ministério dos Direitos 

Humanos, em parceria com o Instituto Maurício de Sousa, lançou o gibi “Turma da Mônica 

em o Estatuto da Criança e do Adolescente”, no dia 13 de julho em comemoração aos 28 

anos de vigência do ECA. O objetivo da publicação é utilizar a linguagem dos quadrinhos 

para apresentar às crianças e aos adolescentes seus direitos. O almanaque traz os principais 

pontos do estatuto: definição geral dessa legislação, conceito de infância e adolescência e 

explica quais são os direitos fundamentais dessa população, entre eles o direito à vida, à 

saúde, à educação, à profissionalização, à dignidade, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Também aborda temas como violência sexual, trabalho infantil e questões 

relacionadas aos adolescentes em conflito com a lei.  No gibi, os leitores aprendem ainda 

sobre a atuação dos conselhos tutelares.  

O gibi para leitura pode ser acessado no portal www.mdh.gov.br e nas redes sociais 

do Ministério dos Direitos Humanos. Além da divulgação online, serão produzidos 10 mil 

exemplares, que serão distribuídos à população por meio dos conselhos de direitos da criança 

e do adolescente. 

Lançamento de cursos: O Programa Nacional de EAD em Direitos Humanos 

consiste na parceria entre MDH e ENAP para disponibilizar cursos vinculados à temática de 

Direitos Humanos na plataforma da escola de governo. Em junho de 2018, o Ministério dos 

Direitos Humanos lançou 2 cursos no âmbito desse projeto: Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (10h) e Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (30h), importantes 

instrumentos de disseminação do que preceitua a DUDH.  

Lançamento da “Cartilha Aristeu Guida da Silva – Padrões Internacionais de 

Proteção de Direitos Humanos de Jornalistas e de Outros Comunicadores e 

Comunicadoras”: O Caso 12.213 (Aristeu Guida da Silva) tramita no âmbito da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) contra o Estado brasileiro, em fase de cumprimento de recomendações. O caso, 
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denunciado pela organização peticionária Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em 

1999, versa sobre a morte do jornalista Aristeu Guida, em maio de 1995, no Município de 

São Fidélis, no Estado do Rio de Janeiro. Em 13 de abril de 2016, a Comissão publicou o 

Relatório de Mérito nº 07/16, o mais recente sobre o caso e conclui que o Estado brasileiro 

é “responsável pela violação dos direitos à vida e à liberdade de pensamento e expressão, 

consagrados nos artigos 4 e 13 da Convenção Americana, em relação ao seu artigo 1.1, em 

prejuízo do senhor Guida da Silva, e dos direitos à integridade pessoal, a garantias judiciais 

e à proteção judicial, consagrados nos artigos 5, 8 e 25 deste mesmo instrumento, em relação 

ao seu artigo 1.1, em prejuízo de seus familiares”. 

Com vistas a cumprir parcialmente ambas as recomendações emitidas no referido 

Relatório e fortalecer os parâmetros internacionais e interamericanos de atuação do Estado 

na proteção de direitos humanos de comunicadores (as), o Ministério dos Direitos Humanos 

elaborou cartilha para difundir tanto os programas governamentais que visem prevenir os 

crimes contra as pessoas em razão do exercício do seu direito à liberdade de pensamento e 

expressão e proteger os jornalistas que se encontrem em risco especial pelo exercício de sua 

profissão, quanto os padrões interamericanos e internacionais aplicáveis em relação aos 

deveres dos Estados em matéria de prevenção, proteção e realização da justiça em casos de 

violência cometida contra jornalistas em razão do exercício do seu direito à liberdade de 

expressão. A cartilha foi lançada no 3º Encontro Nacional das Equipes Técnicas Estaduais 

do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. 

Lançamento da Rede Nacional de Pontos Focais Estaduais para 

acompanhamento dos casos do SIDH: A Rede Nacional de Pontos Focais Estaduais para 

acompanhamento dos casos do SIDH foi instituída pela Portaria MDH nº 360, de 17 de 

dezembro de 2018. Ela tem a finalidade de disseminar conhecimento sobre o SIDH, bem 

como promover o cumprimento das decisões relacionadas aos casos brasileiros em trâmite 

nos órgãos internacionais de direitos humanos. A rede é composta por pontos focais 

indicados pelos Gestores Estaduais de Direitos Humanos, com o objetivo de serem 

catalizadores das demandas estaduais referentes aos casos em trâmite no SIDH. O objetivo 

da rede é intercambiar experiências e definir parâmetros comuns para o cumprimento das 

decisões. 

Encontro Nacional das Comissões Estaduais para Erradicação do Trabalho 

Escravo: o encontro ocorreu de 04 a 06 de setembro em Ilhéus (BA), com o intuito de 

promover troca de experiências e intercâmbio de informações sobre a política de combate 

ao trabalho escravo. Atualmente o evento está em fase de organização.  
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Seminário Crianças e Adolescentes Migrantes: O evento ocorreu no dia 14 de 

setembro e foi resultado da parceria entre MDH e o Programa EUROSOCIAL da União 

Europeia para a construção de um protocolo de proteção integral a crianças e adolescentes 

refugiados, apátridas ou em outra condição migratória.  

Dia Internacional de meninas: Neste dia, a Secretaria Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente desenvolveu ações de empoderamento de meninas. 

Os cargos de ministro dos Direitos Humanos e das seis secretarias temáticas foram 

ocupados por meninas com idades entre 10 e 12 anos. A iniciativa fez parte do movimento 

#MeninasOcupam, da organização não governamental Plan International Brasil. O 

movimento aproveitou a data criada pela ONU em 2011 para levar jovens a ocuparem, por 

algumas horas, cargos e espaços em instituições públicas e privadas, mostrando que a 

liderança também é um lugar para as meninas. 

Ademais, o MDH promoveu, no dia 11 de outubro, a mesa de diálogo "Estratégias 

para Promoção de Direitos das Meninas", que debaterá o enfrentamento à discriminação e à 

violência baseada na questão de gênero, bem como ações de promoção para o 

empoderamento de meninas para que possam atuar com protagonismo na política, na 

economia e em diversos setores de tomadas de decisão. 

Seminário e lançamento da cartilha sobre “A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: avanços e desafios”: 

A atividade teve o objetivo de promover e divulgar os ODS e os 70 anos da DUDH 

evidenciando as convergências e os alinhamentos entre os dois temas por meio de uma 

discussão sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e de 

solidariedade. Os painéis abrangeram temas como direito à vida, à integridade e à segurança; 

equidade de gênero; educação como direito humano; empresas e direitos humanos; e meio 

ambiente, uso da água e povos tradicionais. O convite e programação do seminário estão no 

anexo 6. 

Seminário “A percepção dos Direitos Humanos nos meios de comunicação 

massivos”: a iniciativa surgiu durante a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos 

e Chancelarias do Mercosul (RAADH) e fará parte das comemorações de 70 anos da DUDH 

que acontecem em todos os países do Mercosul. O seminário será realizado em 4 eixos: 

violência de gênero; uso de linguagem inclusiva; infância e adolescência e diversidade 

sexual. 
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Seminário Sobre a Avaliação da Deficiência: o Seminário promovido pelo MDH 

em parceria com a União Europeia – Diálogos Setoriais no dia 29 e 31 de outubro com o 

objetivo de fazer uma análise comparativa dos diferentes sistemas, modelos ou processos de 

avaliação da deficiência utilizados pelos países, à luz da Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência, destacando sua aderência aos princípios e ditames desse tratado 

internacional. Além disso, as discussões resultantes do Seminário apontaram propostas de 

diretrizes para a efetivação de sistemas de avaliação da deficiência que estão em acordo com 

a Convenção e que podem servir de orientador a países que desejam aprimorar processos de 

avaliação da deficiência sob a égide da Convenção. 

Destaque-se a Semana dos Direitos Humanos que ocorreu entre 19 e 24 de 

novembro e que marcou - com diversos eventos, seminários e oficinais - a apresentação da 

contagem regressiva para o dia do aniversário dos 70 anos da Declaração Universal. A 

Semana iniciou-se com mesa redonda com o tema “Empresas e Direitos humanos: nova 

perspectiva de promoção e proteção”, no dia 19 de novembro. A mesa redonda, promovida 

pelo Comitê Empresas e Direitos Humanos – CEDH, instituído pela Portaria nº 289 do 

MDH, discutiu as principais pautas e avanços na temática. 

No dia 20 de novembro, houve a cerimônia de abertura da 12ª Mostra Cinema e 

Direitos Humanos. A Mostra ocorre anualmente e é um importante instrumento de 

promoção dos Direitos Humanos. Ela consiste na exibição, em todas as capitais brasileiras, 

de filmes vinculados a esta temática. Este ano, o tema da Mostra foi os 70 anos da DUDH. 

O dia 21 de novembro reuniu três importantes ações do Ministério dos Direitos 

Humanos: a cerimônia de entrega do Prêmio Direitos Humanos 2018, o Lançamento da 

primeira edição impressa (edição comemorativa) da Revista Científica de Direitos Humanos 

e a assinatura da carta aberta das “Empresas pelos Direitos Humanos”.  

O Prêmio Direitos Humanos é uma honraria concedida, desde 1995, pelo Governo 

Federal a pessoas e organizações cujos trabalhos em prol dos direitos humanos sejam 

merecedores do reconhecimento e destaque por toda a sociedade. No ano de 2018, a 

concessão desta honraria coincide com o 70º aniversário da DUDH e, neste sentido, o Prêmio 

pretende ser um importante instrumento de mobilização da sociedade brasileira para difusão 

do conteúdo deste importante instrumento jurídico. Para tanto, o Edital N. 3/2018 

estabeleceu os parâmetros para a premiação pessoas físicas e jurídicas que se destacam na 

promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil e o evento agraciará cerca de 50 pessoas. 
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A Revista Científica de Direitos Humanos foi criada e editada pelo Ministério 

dos Direitos Humanos para ser um periódico semestral. Ela tem com o objetivo incentivar a 

elaboração e realizar a publicação de trabalhos científicos, de autores nacionais e 

internacionais, no âmbito das temáticas relacionadas à área dos Direitos Humanos e políticas 

públicas. A primeira edição da Revista teve como tema os 70 anos da DUDH.  

A carta aberta das “Empresas pelos Direitos Humanos” enuncia um firme 

compromisso das organizações signatárias na defesa e promoção dos direitos humanos e, no 

evento, importantes empresas brasileiras - como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Banco do Nordeste, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Eletrobrás e 

Empresa Brasileira de Correios – assinaram a carta. 

No grande evento do dia 21, houve, ainda, a apresentação do vídeo institucional 

da campanha dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual 

simbolizava o início da campanha de contagem regressiva para o dia da DUDH. 

No dia 22 de novembro, houve a inauguração da Instalação Urbana do Projeto 

Inscrire, um projeto de mobilização de escolas de Educação Básica do DF para o 

desenvolvimento de atividades de arte-educação voltadas à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. A partir de desenhos dos alunos com o tema da Declaração Universal, 

foi instalado painel de azulejos com 110 metros quadrados n Galeria dos Estados. A obra de 

arte monumental, denominada “O Caminho dos Direitos Humanos” foi elaborada com a 

participação de cerca de 700 alunos das escolas Gisno, da Asa Norte, e do Centro 

Educacional Ceilândia 11 que estudaram a Declaração.  A iniciativa foi uma parceria do 

Ministério dos Direitos Humanos, através de sua Diretoria de Promoção e Educação em 

Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Cidadania, Unesco e Associação Inscrire Brasil. 

Durante a Semana dos Direitos Humanos, nos dias 19 a 22 de novembro de 2018, 

foi realizada, ainda, a 54ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher. Através do CNDM, tendo em vista sua composição plural, há não apenas o 

exercício de direitos e liberdades das representantes do Conselho, mas também a busca do 

bem-estar de uma sociedade democrática, vez que o objetivo maior é assegurar e promover 

o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de todas as mulheres, nos 

termos do Artigo 29(2) da DUDH. 

Mês da consciência negra: O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 

20 de novembro, foi consagrado como data de sensibilização nacional para conquista de 

direitos e de valorização da história e cultura da população negra. A data lembra o dia em 
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que Zumbi dos Palmares foi assassinado, em 1695. É uma data para reflexão, discussão e 

comemoração da presença negra na sociedade brasileira e sua grande participação na 

formação do nosso país. 

Mais de mil municípios já decretaram o dia de reverência a Zumbi dos Palmares 

como feriado municipal e este dia envolve grande parcela da sociedade brasileira em torno 

dos ideais de igualdade racial e respeito à diversidade.  

No mês da consciência negra, mais especificamente durante a semana de direitos 

humanos, houve o “Seminário de Saúde Integrada da População Negra: enfrentando o 

racismo institucional e ampliando o cuidado”. O evento foi resultado da parceria entre o 

Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV), e o Ministério dos Direitos Humanos 

(MDH), por meio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SNPIR). Ademais, houve a Oficina Integral da População negra, cujo objetivo foi a criação 

de propostas de materiais de comunicação par ao enfrentamento do racismo institucional no 

SUS. 

Logo após a Semana de Direitos Humanos, a partir do dia 25 de novembro, houve 

o lançamento de campanha na Internet e na Esplanada dos Ministérios para divulgar, 

de forma massiva, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consoante já exposto.  

Neste ínterim, outra campanha mundial iniciou-se: “16 dias de Ativismo pelo Fim 

da Violência contra as Mulheres”, que busca conscientizar a população sobre os diferentes 

tipos de agressão contra as meninas e mulheres em todo o mundo. Trata-se de uma 

mobilização anual, empreendida por diversos atores da sociedade civil e do poder público. 

A campanha, realizada em escala mundial dia 25 de novembro, Dia Internacional 

da Não Violência contra a Mulher, a 10 de dezembro, data em que foi proclamada a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, também tem o objetivo de propor medidas de 

prevenção e combate à violência, além de ampliar os espaços de debate com a sociedade. 

Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, através do 

Ministério dos Direitos Humanos, realizou dois eventos especificamente para os 16 dias de 

Ativismo, um para abertura da Campanha e outro para encerramento. Nos demais dias dos 

“16 dias de Ativismo de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, a Secretaria 

participou de eventos promovidos pelos demais parceiros articulados, dando suporte no 

planejamento, indicando palestrantes e o que mais for necessário. 
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Para abertura, no dia 27 de novembro, foi realizada a Cerimônia de Lançamento 

do Plano Nacional de Combate à Violência contra a Mulher – PNaViD para 

aproximadamente 200 convidados, dentre agentes públicos (poderes legislativo, judiciário e 

executivo) e privados de diversos setores envolvidos na pauta (movimentos sociais, 

organizações da sociedade civil, organismos internacionais, entidades empresariais). 

No ato, o Excelentíssimo Senhor Pesidente da República, Michel Temer, assinou o 

Decreto nº 9.586, de 27 de novembro de 2018, que institui o Sistema Nacional de Políticas 

para as Mulheres – Sinapom e o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica – 

PnaViD. Ademais, foi divulgada a campanha “Você tem voz”, o Governo Federal, por 

meio do Ministério dos Direitos Humanos, a fim de celebrar o Dia Internacional para a 

Eliminação da Violência contra as Mulheres. Entre as ações, consta a participação do Ilustre 

Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e da Secretária Nacional de Políticas para 

Mulheres, Andreza Colatto, em programa de televisão, a fim de dar visibilidade ao tema e 

ao canal de denúncia Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher. Integraram as atividades 

a divulgação de peças publicitárias em diversos canais de comunicação, como TV e redes 

sociais, e a veiculação de uma música sobre o tema em âmbito nacional. A música "Coração 

pede socorro", lançada pela cantora sertaneja Naiara Azevedo, complementa as ações. A 

composição da letra possui uma interpretação ambígua: os versos que pareciam ser de amor, 

na verdade são sobre violência. 

O encerramento da campanha dos 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra 

as Mulheres ocorreu no dia 06 de dezembro, com o seminário “Ciclo da Violência: da 

agressão verbal ao feminicídio” para aproximadamente 200 convidados com o intuito de 

debater as ações realizadas para os “16 dias de Ativismo de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres” no Brasil e no Mundo. 

Os 16 dias de Ativismo, bem como as ações pontuais da SNPM, integram as 

atividades realizadas durante a Campanha dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, tendo em vista que o enfrentamento à violência contra mulher, na forma de 

campanhas e políticas públicas, tem como base “o reconhecimento da dignidade inerente a 

todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo”, conforme disposto no Preâmbulo da DUDH. 

Ademais, ao auxiliar na instituição e coordenar a implementação do Sinapom e do PNaViD 

- além de implementar outras políticas especificas da pasta - a Secretaria Nacional de 

Políticas para Mulheres busca diminuir o vão ainda existente entre as mulheres e o acesso a 

seus direitos, objetivando efetivar uma das frases mais icônica da Declaração Universal dos 
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Direitos Humanos: “todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a 

igual proteção da lei”, Artigo 7. 

I Colóquio Interamericano de Educação em Direitos Humanos: Ocorreu nos 

dias 27 e 28 de outubro e contou com diversas mesas temáticas, as quais tiveram a presença 

de renomados/as pesquisadores/as e especialistas sobre o tema. As sete mesas temáticas 

(além da mesa de abertura), abrangeram os cinco eixos do PNEDH, sendo uma delas 

destinada à Educação em Direitos Humanos na América Latina, realizada em parceria com 

a Unesco, e uma mesa de encerramento que realizou avaliação sobre os 15 anos do PNEDH 

e perspectivas futuras. 

I Fórum Nacional de Respeito à Diversidade: ocorrerá nos dias 05 e 06 de 

dezembro e comemorou o marco de 70 anos da DUDH, no âmbito da liberdade de religião 

ou crença. O objetivo foi fomentar o diálogo entre estudiosos e praticantes das mais variadas 

crenças e convicções, com ênfase no reconhecimento da diversidade religiosa, promoção do 

respeito e na afirmação da laicidade do Estado. 

Encontro Nacional das Equipes do PPDDH e Comemoração dos 20 anos da 

Declaração dos Direitos e Responsabilidades dos Indivíduos para Promover e Proteger 

os Direitos Humanos e Liberdades Individuais: O Encontro reuniu todos os atores 

envolvidos na execução da política de proteção aos Defensores de Direitos Humanos para 

discutir temáticas importantes vinculadas aos avanços da política, bem como para 

comemorar os 20 anos da Declaração dos Direitos e Responsabilidades dos Indivíduos para 

Promover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Individuais. 

Seminário Internacional sobre a Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: 

Trata-se de parceria entre SNDPD e a União Europeia, por intermédio do Programa 

EUROSOCIAL para compartilhar e debater as questões relativas às políticas públicas 

empreendidas pela comunidade internacional com vistas ao efetivo aumento da 

empregabilidade (perfil e qualificação profissional) e a inclusão da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho. Este Seminário, tem por objetivo conhecer as melhores práticas em 

uso por representantes de países convidados. 
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4. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Campanha iniciou-se em abril e, para tanto, foi desenvolvido e aprovado um 

documento de apresentação desta (anexo 2) com um calendário prévio de atividades. A 

maioria dos eventos nele descritos foram cumpridos. Não obstante alguns eventos previstos 

na apresentação da campanha não tenham se concretizado - como a Corrida da Cidadania -, 

outros não previstos foram incluídos no calendário - como o Seminário e lançamento da 

cartilha sobre convergências DUDH e ODS, balanço e metas para 2030  e o Prêmio Literário 

– “Memórias do lugar onde eu vivo”. 

Algumas das dificuldades encontradas pela Comissão foram as restrições do 

período eleitoral, a dificuldade de impressão de peças educativas e publicitárias durante 

alguns meses e a restrição de emissão de passagem nos meses de junho a setembro. Todas 

estas dificuldades foram contornadas através da divulgação de materiais on-line e 

reestruturação do calendário. 

Seminários, rodas de diálogo, mostras, cartilhas, revistas, campanha em redes 

sociais e tantos outros eventos de promoção ao que prega a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos são alguns dos resultados da Comissão DUDH 70 e as fotos, materiais e 

programação de algumas destas atividades seguem nos Anexos do presente relatório. 

Desta feita, pode-se afirmar que as competências da Comissão DUDH70 listadas 

no art. 2º da Portaria 179, de 05 de abril de 2018 foram satisfatoriamente cumpridas e o 

escopo maior de divulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e promoção dos 

Direitos Humanos foi realizado a contento. 
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ANEXO 1 

Portaria de Criação da Comissão DUDH70 
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ANEXO 2 

Apresentação da Campanha 
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APRESENTAÇÃO 

Em 10 de dezembro do ano de 1948 era publicado um dos instrumentos mais importantes do cenário político internacional. Em seus 30 artigos, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) traduzia um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações e, décadas depois, continua sendo 

uma referência mundial. Em 10 de Dezembro do 2018 a Declaração Universal dos Direitos Humanos completará 70 anos. Para comemorar essa data, o 

Ministério dos Direitos Humanos (MDH) desenvolverá Campanha cujo objetivo será divulgar esse importante instrumento jurídico internacional, tornando 

acessível ao grande público brasileiro cada um dos seus 30 artigos. Dentre as ações que serão realizadas pelo MDH, destacamos as que seguem. 

 

SELO PERSONALIZADO DOS CORREIOS 

 

  

Selos personalizados com a logomarca da Campanha dos 70 Anos, confeccionados pelos Correios, serão utilizados nas correspondências oficiais do Governo 

Federal ao longo de 2018. 

 

AGENDA LEGISLATIVA  

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal 

desenvolvem importantíssimo trabalho de promoção e defesa dos Direitos Humanos. O Ministério dos Direitos Humanos divulgará, na página da Campanha 

dos 70 anos da DUDH os temas relevantes em Direitos Humanos que estão em discussão no Congresso Nacional no intuito de dar-lhes visibilidade. Dentre 

estes, pode-se destacar, por exemplo, o PLS 248/2015, que Cria o Estatuto do Cigano; o PLC 12/2018, que atribui à estudante em estado de gestação o 

regime de exercícios domiciliares, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para assegurar os direitos educacionais às mulheres gestantes, 

em estado de puerpério e lactantes; o PDC 861/2017, que aprova o texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas 
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Correlatas de Intolerância, adotada na Guatemala, e o PDC 863/2017, que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos 

Humanos dos Idosos, celebrada em Washington. 

 

MÍDIA E DIREITOS HUMANOS 

A assessoria de imprensa elaborará uma agenda para divulgar os 70 anos da DUDH nos veículos de comunicação. Isso inclui articulação com jornalistas 

para pautar e agendar entrevistas nos veículos de comunicação, estimular a elaboração de artigos, além da produção de boletins eletrônicos especiais para 

divulgar as comemorações dos 70 anos. 

 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA EM TELEVISÃO, RÁDIO E INTERNET 

Serão desenvolvidos 30 pequenos vídeos educativos que visam a promover cada um dos 30 artigos da DUDH. A campanha consiste em criar uma contagem 

regressiva para a comemoração dos 70 anos da DUDH, no dia 10 de dezembro de 2018. Assim, durante um mês, um vídeo por dia será lançado no intuito 

de promover cada artigo e recordando que os Direitos Humanos se conquistam diariamente. 

A campanha será divulgada na TV, rádio e internet em todo o território nacional. 

Possíveis parceiros: Conselho Nacional de Propaganda (CNP), Associação Brasileira de TVs Públicas, Educativas e Comunitárias (ABEPEC), TV Nacional 

do Brasil (NBR), Voz do Brasil e TV Brasil. 

 

TV BRASIL 

A temática dos Direitos Humanos deverá permear a programação da TV Brasil ao longo do ano. Os vídeos de divulgação da campanha serão veiculados na 

interprogramação e serão exibidos filmes relacionados com a temática dos direitos humanos, sempre que possível coincidindo com datas comemorativas ou 

de eventos importantes, com destaque para a Semana dos Direitos Humanos, que comemorará o aniversário da Declaração Universal, em 10 de dezembro.  

 

PÁGINA DOS 70 ANOS NO SITE DO MDH 
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Na página dos 70 Anos, o público poderá ter acesso a todas as ações e campanhas que os Ministérios, governos estaduais e municipais estão desenvolvendo 

durante o ano de 2018 no intuito de promover a efetivação da DUDH e poderá baixar todo o material da Campanha (vídeos, cartazes, material educativo, 

dentre outros). A página deverá incluir, ademais, calendário de eventos, cujo principal objetivo será o de divulgar, no site do Ministério dos Direitos 

Humanos, ações locais, descentralizadas, promovidas pela sociedade civil organizada, escolas públicas, Pontos de Cultura etc.  

Para tanto, o Ministério dos Direitos Humanos está fazendo uma busca ativa das ações que estão sendo desenvolvidas em outros Ministérios e nos governos 

estaduais e municipais, bem como disponibilizará, na página, canal direto com os cidadãos para que estes possam informar sobre eventos e ações que 

estejam ocorrendo em sua cidade. 

 

EDIÇÃO COMEMORATIVA DOS 70 ANOS DA DUDH NA REVISTA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA 

A Revista Jurídica da Presidência fará edição comemorativa dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com artigos científicos inéditos, 

resultantes de pesquisas e estudos independentes sobre a atuação do Poder Público na área de Direitos Humanos. A proposta tem como objetivo suprir a 

reconhecida carência, no Brasil, de publicações periódicas voltadas especificamente para o tema dos direitos humanos.  

 

PUBLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS PARA O PÚBLICO INFANTO-JUVENIL 

A publicação a ser lançada consiste na adaptação do texto da DUDH para uma linguagem mais adequada ao público Infanto-Juvenil. O escopo do projeto é 

disseminar o conteúdo da Declaração entre crianças e adolescentes, em uma linguagem acessível e interessante para este público. Disponibiliza-se, assim, 

poderosa ferramenta para o desenvolvimento de uma educação e cultura em Direitos Humanos, em um convite para pais, educadores, crianças e adolescentes 

refletirem e debaterem sobre o tema. 

 

LANÇAMENTO DE CURSOS 

O Programa Nacional de EAD em Direitos Humanos consiste na parceria entre MDH e ENAP para disponibilizar cursos vinculados à temática de Direitos 

Humanos na plataforma da escola de governo. Em junho de 2018, haverá o lançamento de 2 cursos no âmbito desse projeto: Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (10h) e Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (30h), importantes instrumentos de disseminação do que preceitua a DUDH. 
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CORRIDA DA CIDADANIA 

No intuito de mobilizar a disseminação da promoção de direitos humanos aliadas à prática esportiva, o evento da Corrida da Cidadania mobiliza os 

praticantes da corrida de rua de Brasília e adjacências em um evento esportivo que favorece a socialização. 

A Corrida da Cidadania tem percursos de caminhada de 3Km e corrida de 5Km, com saída no Ministério dos Direitos Humanos, contorno do Eixo 

Monumental e chegada na praça do Museu da República. Este evento faz parte das comemorações pelo 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e será finalizado com a exibição da campanha nas paredes do Museu da República, como um verdadeiro cinema ao ar livre. 

O evento visa mobilizar cerca de 1.000 (mil) participantes e tem um papel a cumprir que vai além dos objetivos esportivos, pois promoverá a interação de 

todos os públicos, garantindo a presença do público feminino, LGBT, pessoa com deficiência, idosa e toda diversidade étnica, etária e cultural do povo 

brasileiro.  

Este projeto proporciona uma nova perspectiva no cenário esportivo nacional, que vai desde a inclusão social até a contribuição para a formação de atletas 

na modalidade. 

 

MOSTRA CINEMA DE DIREITOS HUMANOS 

A Mostra Cinema e Direitos Humanos ocorre anualmente e é um importante instrumento de promoção dos Direitos Humanos. Ela consiste na exibição, em 

todas as capitais brasileiras, de filmes vinculados a esta temática. Este ano, o tema da Mostra é os 70 anos da DUDH e ela está prevista para iniciar as 

exibições em novembro.  

 

SEMINÁRIOS E DATAS COMEMORATIVAS 

Ao longo de todo ano, serão promovidos seminários e eventos para marcar importantes datas para o tema dos Direitos Humanos, como, por exemplo, o Dia 

Nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o Dia Mundial do Refugiado, o Dia Internacional do Idoso, o Dia da 

Consciência Negra, o Dia Internacional de LGBTfobia, o 2º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o 

IV CONAPPIR, o III Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. Ademais, serão realizados Seminários em 

Universidades sobre os 70 anos da DUDH, como o Seminário “Os Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição Federal e os 70 anos das Declarações 

Americana e Universal” promovido pelo MDH na UNICEUB e a “I Conferência de Direitos Humanos Unieuro: uma reflexão sobre os 70 anos da DUDH 

no contexto da democracia brasileira”, realizada pela UNIEURO com o apoio do MDH. 
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EVENTOS INTERNACIONAIS 

No ano de 2018, importantes eventos que visam a garantir o que preceitua a DUDH ocorrerão, promovendo também o 70º aniversário da Declaração. A 

Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul (RAADH), por exemplo, é o principal foro para discussão dos Direitos 

Humanos com os países irmãos do Bloco e, este ano, o tema dos 70 anos da DUDH estará presente na Plenária da Reunião. Na abertura Oficial do Diálogo 

Brasil-União Europeia, que ocorrerá em Junho, na cidade de Brasília, também haverá comemoração aos 70 anos da DUDH com a presença do Ministro dos 

Direitos Humanos Gustavo do Vale Rocha e o Representante Especial pelos Direitos Humanos Stavros Lambrinidis. Ademais, no ano de 2018, o Brasil 

está participando das rodadas de negociações que acontecem na sede da ONU em Nova York para o Pacto Global de Migração Ordenada, Segura e Regular. 

Trata-se de importante instrumento no contexto dos novos fluxos migratórios em todo o mundo e o Ministério dos Direitos Humanos acompanha as 

tratativas. Além disso, o Ministério dos Direitos Humanos, representado por seu Ministro e comitiva, estarão presentes na 11ª Conferência dos Estados 

Partes à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que terá como tema “Não deixar ninguém para trás, por meio da implementação plena 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”. Estes e outros eventos entram na agenda de comemoração e divulgação da DUDH. 

  

PRÊMIO DIREITOS HUMANOS 

O Prêmio Direitos Humanos é uma honraria concedida, desde 1995, pelo Governo Federal a pessoas e organizações cujos trabalhos em prol dos direitos 

humanos sejam merecedores do reconhecimento e destaque por toda a sociedade. No 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 

Prêmio pretende ser um importante instrumento de mobilização da sociedade brasileira para difusão de seu conteúdo. A solenidade de entrega do Prêmio, 

no Palácio do Planalto, em 10 de dezembro de 2018, será uma das atividades de coroamento das comemorações pelos 70 anos da Declaração. 

 

SEMANA DOS DIREITOS HUMANOS 

A Semana de Direitos Humanos ocorrerá entre 10 e 14 de dezembro e será o auge da programação de comemoração dos 70 anos da DUDH. Durante esta 

semana, serão posicionados 30 Banners com os artigos da DUDH ao longo da Esplanada dos Ministérios. Estão previstos, dentre outros, seminários, 

publicações, apresentações culturais e a entrega do Prêmio Direitos Humanos. 
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Está prevista para esta semana também a inauguração da Instalação Urbana do Projeto Inscrire, que realiza trabalhos com estudantes de escolas públicas, a 

fim de desenvolver atividades lúdicas em azulejos. O escopo do Projeto é expressar, em desenhos, artigos da DUDH e estampar os painéis criados em locais 

de visibilidade.  

Ademais, será realizada Sessão Solene no Congresso Nacional, onde serão apresentados os avanços legislativos durante os 70 anos da DUDH. 

 

Ao longo de todo o ano, portanto, a temática será promovida nas diversas ações que seguem no calendário prévio. 

CALENDÁRIO PRÉVIO - CELEBRAÇÃO DOS 70 ANOS DA DUDH 

MAIO 
INICIATIVAS DESCRIÇÃO 

DATAS 

16/05 

Encontro Nacional de Gestores Estaduais de 

Direitos Humanos para: 

Lançamento do Pacto Interfederativo de 

Enfrentamento à Violência LGTFóbica  

Lançamento de Edital de Chamada Pública para 

seleção de projeto voltados para o enfrentamento 

à violência contra população LGBT 

A reunião de gestores de direitos humanos ocorrerá no dia 16 de maio em Brasília. 

Estarão reunidos os responsáveis por gerenciar as temáticas de direitos humanos nos 

estados. A reunião retomará as tratativas das reuniões de gestores realizadas 

anteriormente, bem como pautará o lançamento/assinatura do Pacto Interfederativo de 

Enfrentamento à Violência LGTFóbica e o Lançamento do Edital de Chamada Pública 

para seleção de projeto voltados para o enfrentamento à violência contra população 

LGBT. 

O Pacto Interfederativo é uma proposta do governo federal para articular ações junto aos 

governos estaduais que visem ao enfrentamento à LGBTfobia. Já o Edital selecionará 

projetos para a execução de 500.000 mil reais no âmbito das ações de combate à 

violência contra o público LGBT. 

16/05 Fórum Nacional Interconselhos 
Encontro em Brasília dos conselheiros estaduais LGBT para discutir ações voltadas para 

este público 

16/05 
Audiência Pública na Comissão de Direitos da 

Pessoa Idosa – Câmara dos Deputados Federal 

Audiência Pública Extraordinária para debater o aumento de idosos acima de 60 anos 

infectados por HIV no Brasil na última década 

Dia 16/05 às 15h 

Local: Câmara dos Deputados – Anexo II, plenário 16 
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16-19/05 

2º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

(CBEVS)  

Com o tema “Outros olhares, reflexões e práticas na defesa dos direitos humanos sexuais 

de crianças e adolescentes”, o evento marca o dia 18 de maio, dia Nacional de 

enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e tem o apoio 

do Ministério de Direitos Humanos. O evento reúne gestores públicos, representantes de 

organizações da sociedade civil, membros do judiciário, empresas, parlamentares e 

pesquisadores para discutir os cenários da violência, possibilidades e alternativas 

conjuntas de enfrentamento.  

27-30/05 IV CONAPIR 

A cada quatro anos, a Conferência reúne representantes da sociedade civil e do governo 

para dialogar sobre as políticas públicas para o enfrentamento do racismo no Brasil. O 

evento será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em 

Brasília, e terá como tema central O Brasil na década dos afrodescendentes: 

reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos. As discussões serão 

orientadas por quatro subtemas: Do reconhecimento dos afrodescendentes, Da garantia 

de justiça aos afrodescendentes, Do desenvolvimento dos afrodescendentes e 

Discriminação múltipla ou agravada dos afrodescendentes. 

JUNHO 
INICIATIVAS DESCRIÇÃO 

DATAS 

19/06 

Início da atividade das Missões de Registro Civil 

de Nascimento às Populações Indígenas e em 

Privação de Liberdade (Vários estados 

brasileiros). 

As missões para emissão de registro civil de nascimento e documentação básica às 

populações indígenas e em privação de liberdade serão realizadas no intuito de contribuir 

para erradicação do subregistro civil de nascimento. Vários estados brasileiros serão 

visitados para realização atividades de emissão de RCN e documentação básica.  

Documentação em unidades prisionais iniciaram em Campo Grande/MS (19 a 22 de 

junho);  

Indígenas: mutirões de documentação básica iniciaram com a população Xavante entre 

16 a 25 de julho. 
  

04-08/06 
Reunião de Altas Autoridades em Direitos 

Humanos e Chancelarias do Mercosul (RAADH) 

A RAADH é o principal foro para discussão dos Direitos Humanos com os países irmãos 

do Bloco. Na Plenária do dia 08/06, o tema dos 70 anos da DUDH estará presente. 
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05 a 08/06 
Encontro Nacional do Sistema de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas. 

O Encontro Nacional reunirá todos os agentes envolvidos na rede de proteção à vítimas e 

testemunhas a fim de trocar experiências e aprimorar a política.  

12/06 

Lançamento da Frente Parlamentar Mista em 

Defesa da Integridade e Prioridade Absoluta da 

Pessoa Idosa 

Instalação da Frente Parlamentar Mista em defesa da Integridade e Prioridade Absoluta 

da Pessoa Idosa com objetivo de promover um amplo trabalho na 55ª Legislatura por 

Deputados e senadores, de debates, diálogo e conscientização do povo Brasileiro sobre as 

questões que envolvem a integridade e dignidade da pessoa idosa. 

Dia 12/06 de 09 h às 12h 

Local: Auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputados 

15/06 
Dia Mundial de Conscientização da Violência 

contra a Pessoa Idosa 

Participação do Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

Rogério Ulson em evento na OAB/SP para promoção do enfrentamento à violência 

contra a Pessoa Idosa 

Dia: 15/06 às 13 h 

Local: Salão Nobre da OAB – SP  

Praça da Sé, nº 385 – 1º andar – São Paulo/SP 

20/06 Dia Mundial do Refugiado. 
A proposta para marcar a data é publicar um artigo sobre a temática, bem como fazer 

divulgação sobre o dia nas redes sociais do Ministério.  

25/06 
Abertura Oficial do Diálogo Brasil-União 

Europeia 

Na abertura Oficial do Diálogo Brasil-União Europeia haverá Comemoração aos 70 anos 

da DUDH com a presença do Ministro dos Direitos Humanos Gustavo do Vale Rocha e o 

Representante Especial pelos Direitos Humanos Stavros Lambrinidis. 

26/06 Aniversário da Lei Menino Bernardo 

A Lei 13.010, de 26 de junho de 2014 é importante instrumento que estabelece o direito 

da criança e do adolescente a serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou 

de tratamento cruel ou degradante. Para comemorar a data, será realizada campanha 

educativa nas redes sócias sobre a Lei Menino Bernardo. 

26/06 

Lançamento do Programa Nacional de Educação 

Continuada em Direitos Humanos (PNEC) - 

Cursos EaD: Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (10h) e Promoção e Defesa dos 

Direitos LGBT (30h). 

Parceria entre MDH e ENAP para disponibilizar cursos vinculados à temática de Direitos 

Humanos na plataforma da escola de governo. Em 26 de junho de 2018 ocorrerão o 

lançamento de 3 cursos no âmbito desse projeto: Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (10h) e Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (30h) Educação em Direitos 

Humanos (30h). 
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Aguarda 

Definição. 
Corrida da Cidadania.  

A Corrida da Cidadania tem percursos de caminhada de 3Km e corrida de 5Km, com 

saída no Ministério dos Direitos Humanos, contorno do Eixo Monumental e chegada na 

praça do Museu da República. O evento será finalizado com a exibição da campanha nas 

paredes do Museu da República, como um verdadeiro cinema ao ar livre. 

O evento visa mobilizar cerca de 1.000 (Mil) participantes de todos os públicos, 

garantindo a presença do público feminino, LGBT, pessoa com deficiência, idosa e toda 

diversidade étnica, etária e cultural de nosso povo.   

JULHO 
INICIATIVAS DESCRIÇÃO 

DATAS 

03 a 05/07 
III Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos 

de Prevenção e Combate à Tortura. 

O Encontro reunirá representantes dos mecanismos e comitês estaduais e federal para 

troca de experiências e intercâmbio de informações sobre a política de combate à tortura.  

Aguarda 

Definição. 

Encontro Nacional das Comissões Estaduais para 

Erradicação do Trabalho Escravo. 

 O Encontro reunirá representantes das comissões estaduais e CONATRAE para troca de 

experiências e intercâmbio de informações sobre a política de combate ao trabalho 

escravo.  

10 e 11/07 Seminário Internacional – Mulher Negra 

Seminário Internacional - Tema: Ancestralidade e Sustentabilidade da Mulher Negra na 

América Latina: Violência e Emancipação 

O Seminário é uma iniciativa da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

-SEPPIR do Ministério de Direitos Humanos – MDH em parceria com a Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID, do Governo 

Reino Unido da Espanha - GRUE, por meio de Termo de Cooperação Técnica.  

Objetivos: Debater e avaliar o desenvolvimento das políticas públicas de promoção da 

igualdade racial – especialmente no que tange às condições das mulheres negras – 

experiências, expectativas e desafios, amparados no Plano Regional – MERCOSUL, à 

Década Internacional dos Afrodescendentes; propiciar intercâmbio entre gestores da 

administração pública, movimento social, pesquisadores e estudiosos de temáticas 

relacionadas aos afrodescendentes e ao desenvolvimento de políticas de promoção da 

igualdade racial nos países do MERCOSUL . 
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Parceiros: Fundação Palmares; Ministérios: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, 

Ministério da Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da 

Cultura, Políticas para às Mulheres 

13/07 28 anos do ECA 

Nas comemorações de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente a Comissão 

de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados tem por costume de realizar 

audiências públicas com o tema. Ademais, a SNDCA está trabalhando na retomada de 

uma possível parceria com o Instituto Mauricio de Sousa para a reedição de um gibi da 

Mônica sobre o ECA, que deve ser lançado no aniversário da lei. 

AGOSTO 
INICIATIVAS DESCRIÇÃO 

DATAS 

07-09/08 

Os Direitos Humanos e os 30 anos da 

Constituição Federal e os 70 anos das 

Declarações Americana e Universal 

Seminário promovido pelo MDH na UNICEUB que pretende celebrar esses aniversários: 

os 30 anos da Constituição Federal e os 70 anos das Declarações Americana e Universal. 

Aguarda 

Definição. 

Lançamento da Cartilha referente ao caso 

Aristeu Guida “Direito à liberdade de 

pensamento e expressão de jornalistas e de 

outros comunicadores e comunicadoras no 

Brasil: padrões internacionais e interamericanos 

aplicáveis e canais de proteção”. 

 

O Caso 12.213 (Aristeu Guida da Silva) tramita no âmbito da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) contra o 

Estado brasileiro, em fase de cumprimento de recomendações. O caso, denunciado pela 

organização peticionária Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em 1999, versa 

sobre a morte do jornalista Aristeu Guida, em maio de 1995, no Município de São 

Fidélis, no Estado do Rio de Janeiro. Em 13 de abril de 2016, a Comissão publicou o 

Relatório de Mérito nº 07/16, o mais recente sobre o caso e conclui que o Estado 

brasileiro é “responsável pela violação dos direitos à vida e à liberdade de pensamento e 

expressão, consagrados nos artigos 4 e 13 da Convenção Americana, em relação ao seu 

artigo 1.1, em prejuízo do senhor Guida da Silva, e dos direitos à integridade pessoal, a 

garantias judiciais e à proteção judicial, consagrados nos artigos 5, 8 e 25 deste mesmo 

instrumento, em relação ao seu artigo 1.1, em prejuízo de seus familiares”. 

(Parágrafo 253). 
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Com vistas a cumprir parcialmente ambas as recomendações emitidas no referido 

Relatório e fortalecer os parâmetros internacionais e interamericanos de atuação do 

Estado na proteção de direitos humanos de comunicadores (as), esta Coordenação-

Geral de Acompanhamento dos Sistemas de Proteção Internacional de Direitos Humanos, 

está em processo de elaboração, juntamente com a Consultoria Jurídica do Ministério, de 

cartilha para difundir tanto os programas governamentais que visem prevenir os “crimes 

contra as pessoas em razão do exercício do seu direito à liberdade de pensamento e 

expressão e proteger os jornalistas que se encontrem em risco especial pelo exercício de 

sua profissão”, quanto os padrões interamericanos e internacionais “aplicáveis em relação 

aos deveres dos Estados em matéria de prevenção, proteção e realização da justiça em 

casos de violência cometida contra jornalistas em razão do exercício do seu direito à 

liberdade de expressão". 

A proposta é que o evento de lançamento da Cartilha ocorra no Município de São 

Fidélis, no estado do Rio de Janeiro, com participação das Relatorias para a 

Liberdade de Expressão das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), além da Sociedade Interamericana de Imprensa – 

peticionários no caso – e familiares do Sr. Aristeu Guida. Essa proposta foi 

chancelada pela CIDH no âmbito da reunião de trabalho ocorrida em Bogotá, 

Colômbia, durante o 167 período de extraordinário de sessões da Comissão 

Interamericana. 

28-29/08 

I Conferência de Direitos Humanos Unieuro: 

Uma reflexão sobre os 70 anos da DUDH no 

contexto da democracia brasileira 

O evento realizado pela Unieuro e apoiado pelo Ministério dos Direitos Humanos será 

composto por 4 mesas redondas com até 5 debatedores com os seguintes temas: 

Imigrantes venezuelanos, Igualdade de gênero, Prisão em segunda instância e Igualdade 

racial. 

SETEMBRO INICIATIVAS DESCRIÇÃO 
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DATAS 

Aguarda 

Definição. 

Lançamento da Rede Nacional de Pontos Focais 

Estaduais para acompanhamento dos casos do 

SIDH. 

 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH) é o eixo da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) que tem como objetivo a promoção e a 

proteção dos direitos humanos no âmbito regional, por meio do sistema de petição e 

casos. A denúncia inicia-se na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), podendo, em última instância, ser analisada pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH), onde os casos são julgados com possíveis sanções ao 

Estado brasileiro e ao ente federado. 

O Ministério dos Direitos Humanos está criando Rede Nacional de Pontos Focais 

Estaduais de cooperação federativa para a atuação do Brasil no SIDH. A rede tem a 

finalidade de disseminar conhecimento sobre o SIDH, bem como promover o 

cumprimento das decisões relacionadas aos casos brasileiros em trâmite nos órgãos 

internacionais de direitos humanos. A rede será composta por pontos focais 

indicados pelos Gestores Estaduais de Direitos Humanos, com o objetivo de serem 

catalizadores das demandas estaduais referentes aos casos em trâmite no SIDH. O 

objetivo da rede é intercambiar experiências e definir parâmetros comuns para o 

cumprimento das decisões. 

O evento de lançamento da Rede Nacional de Pontos Focais Estaduais para 

acompanhamento dos casos do SIDH contaria com a presença de representantes da 

CIDH e da Corte IDH e teria como foco negociações de acordos de solução amistosa, 

e cumprimento de recomendações, sentenças e medidas emergenciais (cautelares e 

provisórias) emitidas pelos órgãos do SIDH. 

03 a 05/09 Evento para promoção de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa na OAB/PR 

Participação do Secretário Rogério Ulson em evento na Comissão dos Direitos da Pessoa 

Idosa da OAB/PR 



 

 
 

40 

04 a 06/09 
Encontro Nacional das Comissões Estaduais para 

Erradicação do Trabalho Escravo. 

 O Encontro reunirá representantes das comissões estaduais e CONATRAE para troca de 

experiências e intercâmbio de informações sobre a política de combate ao trabalho 

escravo.  

14/09 Seminário Crianças e Adolescentes Migrantes Evento é resultado da parceria entre MDH e o Programa EUROSOCIAL da União 

Europeia para a construção de um protocolo de proteção integral a crianças e 

adolescentes refugiados, apátridas ou em outra condição migratória. Saiba mais: 

http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/junho/brasil-e-agencia-da-uniao-europeia-

fazem-parceria-para-protecao-a-criancas-e-adolescentes-migrantes 

OUTUBRO 
INICIATIVAS DESCRIÇÃO 

DATAS 

  Mês da Pessoa Idosa   
Eventos a serem definidos no 2º semestre, com previsão de palestras, seminário e 

atividades em defesa da Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. 

01/10 Comemoração do Dia Internacional do Idoso 
Evento no MDH com a presença do Secretário Nacional Rogério Ulson, autoridades 

e representantes da sociedade civil de relevância na temática da Pessoa Idosa. 

11/10 Dia Internacional de meninas 

Neste dia, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente desenvolverá 

ações de empoderamento de meninas e divulgará dados de uma pesquisa sobre esta 

temática. 

11/10 

Seminário e lançamento da cartilha sobre 

convergências DUDH e ODS, balanço e metas 

para 2030  

A atividade tem o objetivo de promover e divulgar os ODS e os 70 anos da DUDH 

evidenciando as convergências e os alinhamentos entre os dois temas por meio de uma 

discussão sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e de 

solidariedade. 

15/10 
Lançamento da edição comemorativa de 15 anos 

do Estatuto do Idoso 

A publicação a ser lançada consiste na reedição do Estatuto do Idoso com alterações 

na lei de 2017 e capa comemorativa em razão da data.  
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Aguarda 

definição. 

Lançamento da publicação: “A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos” para o Público 

Infanto-Juvenil. 

A publicação a ser lançada consiste na adaptação do texto da DUDH para uma linguagem 

mais adequada ao público Infanto-Juvenil.   

Aguarda 

definição. 

Seminário “A percepção dos Direitos Humanos 

nos meios de comunicação massivos”. 

A iniciativa surgiu durante a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e 

Chancelarias do Mercosul (RAADH) e a ação fará parte das comemorações de 70 anos 

da DUDH que acontecem em todos os países do Mercosul. O seminário será realizado 

em 4 eixos:  

- Violência de gênero; 

- Uso de linguagem inclusiva; 

- Infância e Adolescência; e 

- Diversidade sexual 

29 a 31/10 
 Seminário Sobre a Avaliação da 

Deficiência 

Seminário promovido pelo MDH em parceria com a União Europeia – Diálogos Setoriais 

para uma análise comparativa dos diferentes sistemas, modelos ou processos de avaliação 

da deficiência utilizados pelos países, à luz da Convenção sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência, destacando sua aderência aos princípios e ditames desse tratado 

internacional. Além disso, as discussões resultantes do Seminário devem apontar 

propostas de diretrizes para a efetivação de sistemas de avaliação da deficiência que 

estejam em acordo com a Convenção e que possam servir de orientador a países que 

desejam aprimorar processos de avaliação da deficiência sob a égide da Convenção. 

NOVEMBRO 
INICIATIVAS DESCRIÇÃO 

DATAS 

05/11 

Lançamento da primeira edição impressa (edição 

comemorativa) da Revista Científica de Direitos 

Humanos 

A Revista Científica de Direitos Humanos será um periódico semestral, criado e editado 

pelo Ministério dos Direitos Humanos, por meio da DPEDH, com o objetivo de 

incentivar a elaboração e realizar a publicação de trabalhos científicos, de autores/as 

nacionais e internacionais, no âmbito das temáticas relacionadas à área dos Direitos 

Humanos e políticas públicas. 

 

20/11 Dia/Mês da Consciência Negra 

O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi consagrado 

como data de sensibilização nacional para conquista de direitos e de valorização da 

história e cultura da população negra. A data lembra o dia em que Zumbi dos Palmares 

foi assassinado, em 1695. É uma data para reflexão, discussão e comemoração da 
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presença negra na sociedade brasileira e sua grande participação na formação do nosso 

país. 

Mais de mil municípios já decretaram o dia de reverência a Zumbi dos Palmares como 

feriado municipal e este dia envolve grande parcela da sociedade brasileira em torno dos 

ideais de igualdade racial e respeito à diversidade.  

Durante todo o mês de novembro o Ministério dos Direitos Humanos realiza e apoia uma 

série de atividades que fazem alusão à data. Ademais a Secretaria Nacional de Políticas e 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) escuta as demandas do movimento negro em 

relação à superação do racismo, dos marcos normativos,  com o objetivo de fazer uma 

discussão interna e promover políticas públicas do governo federal nas mais diferentes 

áreas, visando à promoção da igualdade racial.  

 

Aguarda 

Definição. 

I Encontro de Brasileiros em Órgãos de Tratados 

e Organismos Internacionais de Direitos 

Humanos. 

O objetivo do evento é promover o encontro dos especialistas brasileiros que atuam 

no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH), nos órgãos 

de tratados e procedimentos especiais de direitos humanos da Organização das 

Nações Unidas (ONU), bem como em outros organismos internacionais de direitos 

humanos, a fim de possibilitar o contato e a troca de experiências. O encontro se 

apresenta como uma oportunidade para promover a agenda positiva de direitos 

humanos e demonstrar a dimensão da presença brasileira em organismos 

internacionais de direitos humanos. Segue levantamento preliminar de especialistas 

brasileiros membros de Órgãos de Tratados e Organismos Internacionais de 

Direitos Humanos a serem convidados para participar do evento: 

• Flávia Piovesan - Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

• Roberto F. Caldas - Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) 

• Renato Zerbini Ribeiro Leão – Comitê da ONU sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (CESCR) 

• Silvio José Albuquerque E. Silva - Comitê da ONU sobre a Eliminação da 

Discriminação Racial (CERD) 

• Léo Heller – Relator Especial da ONU sobre os direitos humanos à água potável e 

ao saneamento 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/CVMembers/RibeiroLeao.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections27/Mr.SilvioJos%c3%a9AlbuquerqueeSilva.doc
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• Paulo Sérgio Pinheiro - Relator Especial da ONU sobre a situação dos direitos 

humanos na República Árabe da Síria 

• Antônio Augusto Cançado Trindade – Juiz da Corte Internacional de Justiça. 
 

22/11 

Inauguração da Instalação Urbana do Projeto 

Inscrire (Parceria MDH/Unesco/ Associação 

Inscrire Brasil), com apresentações culturais e 

ação Pop Rua e RCN. 

Projeto de mobilização de escolas de Educação Básica do DF para o 

desenvolvimento de atividades de arte-educação voltadas à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. A partir dos desenhos dos alunos será instalado painel de azulejos 

com 110 m2 em área pública.  Durante o evento de inauguração do painel, serão 

realizadas ações de âmbito cultural e de emissão de RCN e documentação básica, 

especialmente às pessoas em situação de rua. 

27 e 28/11 
I Colóquio Interamericano de Educação em 

Direitos Humanos 

O evento contará com diversas mesas temáticas, as quais terão a presença de 

renomados/as pesquisadores/as e especialistas sobre o tema. As sete mesas temáticas 

(além da mesa de abertura), abrangerão os cinco eixos do PNEDH; sendo uma delas 

destinada à Educação em Direitos Humanos na América Latina, realizada em parceria 

com a Unesco; e uma mesa de encerramento que realizará avaliação sobre os 15 anos do 

PNEDH e perspectivas futuras. 

Aguarda 

Definição. 
Sessão Solene no Congresso Nacional 

Na Sessão serão apresentados os avanços legislativos durante os 70 anos no Congresso 

Nacional.  

DEZEMBRO 
INICIATIVAS DESCRIÇÃO 

DATAS 

Dezembro 
12ª Edição da Mostra Cinema de Direitos 

Humanos. 

A Mostra Cinema e Direitos Humanos ocorre anualmente e consiste na exibição em todas 

as capitais brasileiras de filmes vinculados à temática dos direitos humanos. O tema da 

Mostra esse ano é os 70 anos da DUDH.  

http://www.icj-cij.org/files/members-of-the-court-biographies/cancado_en.pdf
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05 e 06/12 I Fórum Nacional de Respeito à Diversidade 

O Fórum comemora o marco de 70 anos da DUDH, no âmbito da liberdade de religião ou 

crença. O objetivo é fomentar o diálogo entre estudiosos e praticantes das mais variadas 

crenças e convicções, com ênfase no reconhecimento da diversidade religiosa, promoção 

do respeito e na afirmação da laicidade do Estado. 

05 a 07/12 

Encontro Nacional das Equipes do PPDDH e 

Comemoração dos 20 anos da Declaração dos 

Direitos e Responsabilidades dos Indivíduos para 

Promover e Proteger os Direitos Humanos e 

Liberdades Individuais, resolução 53/114 da 

ONU. 

O Encontro reunirá todos os atores envolvidos na execução da política de proteção aos 

Defensores de Direitos Humanos para discutir temáticas importantes vinculadas aos 

avanços da política, bem como para comemorar os 20 anos da Declaração dos Direitos e 

Responsabilidades dos Indivíduos para Promover e Proteger os Direitos Humanos e 

Liberdades Individuais. 

10 e 11/12 Seminário Internacional 

Seminário promovido pelo MDH em parceria com o Eurosocial para dar suporte na 

elaboração de um projeto de lei que garanta empregabilidade e trabalho de inclusão das 

pessoas com deficiência no Brasil. 

10/12 Evento Comemorativo dos 70 anos da DUDH 
No dia do aniversário da DUDH o Ministério dos Direitos Humanos fará evento para 

marcar a data, onde haverá a solenidade de entrega do Prêmio Direitos Humanos.  

10/12 

Lançamento do Sistema de Informações do 

Programa de Proteção aos Defensores de 

Direitos Humanos - IDHEA. 

O Sistema de Informações do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos – IDHEA está em construção e o lançamento será realizado em dezembro. Ele 

facilitará o acesso a dados sobre a proteção realizada no âmbito do programa.   

13/12 Balanço ObservaRio 
A proposta entrará na pauta da próxima reunião do ObservaRio, que ocorrerá em 16 de 

agosto de 2018. 
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ANEXO 3 

Manual da Marca dos 70 anos da DUDH 
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ANEXO 4 

Amostra dos ofícios encaminhados 
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ANEXO 5 

Fotos e divulgação 
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ANEXO 6 

Programação dos seminários 
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“1ª Conferência de Direitos Humanos do Unieuro: 

uma reflexão sobre os 70 anos da DUDH no contexto 
da Democracia brasileira” 

 
28/08 e 29/08 

 

Dias de evento: 2 dias 
Ainda faltam alguns nomes de palestrantes que não confirmaram! 
 

Evento organizado em mesa redonda, tendo a composição da mesa 
com: até 5 (cinco) debatedores (palestrantes, figuras atuantes na área, 

políticos, coletivos, docentes) e 1 (um) mediador (sempre discente); 
OBS: o nome dos mediadores será enviado posteriormente à instituição.  
Local: Águas Claras, Bloco B, Auditório. 

Organizadores do Evento: Centro Acadêmico de Direito (CADir) do 

Unieuro- Águas Claras (Bruna Costa Ferreira, Antônio das Graças Da 

Cunha Júnior, Priscila Silva, Alisson da Silva Dantas, Jeovanna Canedo 

Mendonça e Raphael de Souza Santos);  Herta Rani Teles Santos 

(consultora jurídica no Ministério dos  Direitos Humanos); Natália Vilar 

Pinto Ribeiro (assessora especial no Ministério dos  Direitos Humanos). 

 

28 de agostoo 
 

1ª palestra (ABERTURA) 

 
Tema: “A Sociedade em rede: migrações e políticas 
humanitárias no Século XXI” (imigrantes venezuelanos) 
Horário: 9h as 12h (duração de três horas) 
Nomes confirmados para compor a mesa:  

- Renato Zerbini Ribeiro Leão (pós-doutor em Ciências Sociais Aplicadas pela 
Unb, membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
Organização das Nações Unidas (CDESC/ONU), membro da Junta Diretiva 

do Instituto Interamericano de Direitos Humanos de San José da Costa Rica 
(IIDH)). Palestra de abertura que durará 45 min sobre a história dos Direitos 
Humanos. 
- Leonardo Cardoso de Magalhães (Defensor Público Federal); 
- Engels Augusto Muniz (secretário-executivo no Ministério dos  Direitos 

Humanos/ secretaria.executiva@mdh.gov.br); 
- João Guilherme Lima Granja Xavier da Silva (Doutor em Direito pela Unb, 

membro da carreira federal de Políticas Públicas e Gestão Governamental, 
atualmente na Escola Nacional de Administração Pública); 

- Herta Rani Teles Santos (consultora jurídica no Ministério dos  Direitos 
Humanos). 

 

Tempo para cada palestrante: 45 min para Zerbini (a história dos Direitos 
Humanos) e 25 min para os demais. 

mailto:secretaria.executiva@mdh.gov.br
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Tempo para perguntas: 40 min 
Mediador(a): Bruna Costa Ferreira (discente do 9° semestre de Direito 

(turma 40951), Coordenadora Geral do CADir, atuante no coletivo feminista 
Roda de Mulheres e no Grupo de Estudos de Filosofia)  
 

2ª palestra   

 
Tema: “Diferenças entre gêneros e as lutas por tratamento 
igualitário”  
Horário: 18h as 21h (duração de três horas) 
Nomes confirmados para compor a mesa:  
- Clara Mota (Juíza do TRF1, Coordenadora da Ajufe Mulheres); 

-Allice Carvalho (Psicóloga Clínica, trabalha com e estuda Psicologia 
Feminista, atuante no coletivo feminista Roda de Mulheres); 

- Denyse Furuhashi (graduanda em Psicologia, atuante no coletivo 
feminista Roda de Mulheres); 
- Michel Platini (Presidente do Conselho de Direitos Humanos do DF, 

representante da Aliança Nacional LGBTI em Brasília, ativista de Direitos 
Humanos) 

 
Tempo para cada palestrante: 30 min 
Tempo para perguntas: 40 min 

Mediador(a): à confirmar 

 
29 de agosto 

 

3ª palestra  

 
Tema: “Garantismo jurídico e devido processo legal: uma 
discussão sobre a prisão em 2ª Instância” 

Horário: 9h as 12h (duração de três horas) 
Nomes confirmados para compor a mesa:  
- Miquerlam Cavalcante – à favor (assessor especial no Ministério dos 

Direitos Humanos); 
-Galtiênio Paulino - à favor (Procurador da República) OBS: REQUEREU 

VENDA DO SEU LIVRO NO LOCAL (MESA E PESSOA PARA REALIZAR AS 
VENDAS); 
- Juliano Vieira Alves - contra (docente na casa, no Instituto Avançado, no 

CPIURIS, no Instituto Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro do TJDFT e na 
Associação dos Magistrados do DF e territórios; servidor do TJDFT); 
- Igor Lima Goettenauer de Oliveira - contra (docente na casa e mestre 

em Direito, Estado e Constituição pela Unb); 
 

Tempo para cada palestrante: 30 min 
Tempo para perguntas:40 min 
Mediador(a): Bruna Costa Ferreira (discente do 9° semestre de Direito 

(turma 40951), Coordenadora Geral do CADir, atuante no coletivo feminista 
Roda de Mulheres e no Grupo de Estudos de Filosofia) 
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4ª palestra (ENCERRAMENTO) 
 

Tema: “Racismo na realidade brasileira” 

Horário: 18h as 21h (duração de três horas) 

Nomes confirmados para compor a mesa:  
- Fábio Felix (professor da Unb, assistente social e ativista de causas de 
Direitos Humanos) 

- Max Maciel (empreendedor social, especialista em Gestão de Políticas 
Públicas em Gênero e Raça pela Unb) 

- Suiane Bezerra (professora no IFB); 
- Flanckin Lino Martins (psicólogo). 
 

Tempo para cada palestrante: 30 min 
Tempo para perguntas: 40 min 

Mediador(a): à confirmar 
 
 

 
 

 
Bruna Costa Ferreira 

 

Coordenadora Geral do CADir 
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ANEXO 7 

Campanha nas redes sociais e Esplanada 
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ANEXO 8 

Listas de Presença das Reuniões 

 

 



 

 
 

77 

 

 



 

 
 

78 

 

 



 

 
 

79 

 


