
Presidente do CNDH participa de seminário “30 anos da política de redução de danos no 
Brasil” 
 
O presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH e representante da Abrasme 
- Associação Brasileira de Saúde Mental, Leonardo Pinho, participa na próxima quinta-feira, 7 
de novembro, do seminário "30 anos da política de redução de danos no Brasil” O evento 
acontece a partir das 9h30, no Plenário 8 da Câmara dos Deputados. 
 
A redução de danos objetiva reduzir os efeitos negativos do uso de álcool e outras drogas, com 
respeito aos direitos de cidadania, com resultados reconhecidos em todo mundo pelo papel na 
prevenção de doenças como a hepatite e o HIV/AIDS, a partir do cuidado preventivo e da 
garantia do tratamento humanizado. 
 
Participam do seminário usuários e usuárias da política; representantes de organizações, 
coletivos e redes ligadas à saúde mental e à saúde coletiva, pesquisadores do tema e 
professores universitários.  
 
Haverá transmissão ao vivo pelo site da Câmara (www.camara.leg.br).  
 
Convidados/as: 
Andrea Domanico - Representante do Centro de Convivência É de Lei (SP) 
Dayana Rosa - Instituto De Medicina Social - Ims/uerj (RJ) 
Denis Petuco - Representante da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (DF) 
Domiciano José Ribeiro Siqueira - Associação Brasileira de Redução de Danos (ABORDA)  
Ester Maria Oliveira de Sousa - Associação Brasileira de Redução de Danos e Rede Nacional 
Internucleos da Luta Antimanicomial (RENILA)  
Kleidson Oliveira Beserra - Representante dos Usuários da Rede de Saúde Mental do DF e 
integrante do Movimento Nacional de População de Rua 
Luana Malheiro - Representante da RENFA Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas  
Marcos Guimarães - Representante da REDUC - Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos 
Humanos 
Nathalia Oliveira - Representante da Iniciativa Negra por Uma Nova Política sobre Drogas e da 
Coalizão Negra por Direitos 
Raquel Gouveia – Professora da UFRJ e representante do Núcleo Estadual da Luta 
Antimanicomial no Rio de Janeiro (RJ) 

 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
 
Assessoria de Comunicação do CNDH 
+55 61 2027-3348 / cndh@mdh.gov.br 
Facebook: https://www.facebook.com/conselhodedireitoshumanos 
Twitter: https://twitter.com/conselhodh 
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