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A Lei 13.344/2016 instituiu o Dia Nacional
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
a ser comemorado, anualmente, em 30 de
julho, quando também é celebrada a data

na ONU.

Segundo o Relatório Global sobre o Tráfico

de Pessoas do Escritório das Nações Unidas

sobre Drogas e Crime, a maioria das
vítimas detectadas no mundo são do sexo
feminino, principalmente mulheres adultas,

contudo tem se visto cada vez mais meninas

nessa situação.  A maioria dos infratores do

tráfico na América do Sul continua sendo

homens. Confira o relatório completo, em

português,  clicando na foto. 

O NUDEDH participou, dia 10/07/2020, de
reunião da Comissão Estadual para
Erradicação do Trabalho Escravo no Estado
do Mato Grosso do Sul - COETRAE/MS onde foi
apresentado pela Coordenação-Geral de
Combate ao Trabalho Escravo-CGCTE o fluxo
nacional de atendimento às vítimas de
trabalho escravo no Brasil.  A partir disso, um
fluxo estadual também será elaborado.
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https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_TIP/Publicacoes/TiP_PT.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/governo-federal-divulga-fluxo-nacional-para-atendimento-as-vitimas-de-trabalho-escravo


A Corregedoria Nacional de Justiça

expediu Recomendação nº 46 de
22/06/2020 contendo medidas preventivas

para que se evitem atos de violência
patrimonial ou financeira contra pessoa
idosa, especialmente vulnerável no

período de Emergência em Saúde Pública

de Importância Nacional (ESPIN), no

âmbito das serventias extrajudiciais e da

execução dos serviços notariais. Clique

na foto e confira a íntegra do documento.

A situação dos idosos acolhidos nas Instituições
de Longa Permanência para Idosos tem sido

objeto de muita preocupação.  Além de constantes

reuniões, o NUDEDH tem expedido ofícios às ILPI´s

acerca das medidas de biossegurança adotadas
após a notícia de morte de idosos nas
instituições. Outra medida tomada foi a expedição
de ofício à Secretaria Nacional de Promoção e
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - SNDPI

solicitando informações sobre o auxílio financeiro

às ILPI´s tratado pela lei 14.018/2020, mas que

ainda não foi implementado pelo Governo Federal.

O NUDEDH participou, dia 30/06/2020, às 10h,

de live promovida pela OAB/MS com a temática

“Homens pelo fim da Violência Doméstica”.

O evento foi concebido para sensibilizar e

conscientizar toda a população sobre a

necessidade da prevenção e reforçar a

mensagem da Lei Estadual nº 5.202 que

instituiu a data de 1º de junho como o “Dia

Estadual de Combate ao Feminicídio”.
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Registro da reunião ocorrida em 14/07/2020 com
as ILPI´s de Campo Grande, Fórum Municipal do

Idoso e Conselho Estadual da Pessoa Idosa

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/06/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-n.-46.pdf
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/apos-morte-e-33-positivos-5-idosos-do-asilo-tiveram-de-ir-para-hospital


Foi publicado em 01/07/2020 extrato da portaria do
PAP nº 020/2020. O procedimento, instaurado pelo
NUDEDH e NASPI, busca  apurar se existem
pacientes que deveriam ser desospitalizados,
mas que continuam internados na Santa Casa de
Campo Grande, suas possíveis causas e a
construção de soluções para o problema.
A situação, que já era problemática, ganha maiores
contornos de gravidade diante de notícias de elevada
ocupação de leitos na capital em virtude da
pandemia de Covid-19. 

O NUDEDH participou, dia 14/07/2020, de live
sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+
da faculdade Anhanguera Dourados. Dentre
os assuntos abordados, foi tratado sobre o
significado de LGBTQIA+, breves considerações
sobre a diferenciação entre identidade de
gênero, orientação sexual, sexo biológico e
expressão de gênero. O encontro contou com
mais de 70 expectadores. Para acesso ao vídeo
completo, clique na foto. 
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Para finalizar esta edição, o NUDEDH indica

esse curta-metragem sobre inclusão de
pessoas com deficiência.

Com duração de 04min18seg, o curta reforça

a importância de uma convivência que valoriza

as diferenças. Não deixe de conferir.

INCLUSÃO
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https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2020/alerta-93-dos-leitos-de-uti-do-sus-na-regiao-de-campo-grande-estao-ocupados
https://www.youtube.com/watch?v=U2KlWht9xr4&t=27s
https://youtu.be/WjqiU5FgsYc

