
CNDH realiza 53ª Reunião Ordinária em edição extraordinária do Rio de Janeiro, em 
homenagem à memória de Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento 
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH estará presente ao longo da semana 
que vem, de 11 a 14 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro para realização de sua 
53ª Reunião Ordinária.  
 
A imensa quantidade e gravidade de denúncias de violação de direitos humanos 
recebidas pelo CNDH motivaram a descentralização da reunião de novembro, após 
deliberação durante a 51ª Reunião Plenária do conselho. Usualmente, as reuniões 
ocorrem em Brasília. 

Na segunda-feira (11), o CNDH realiza o Seminário Direitos Humanos e Saúde Mental: a 
Resolução CNDH nº 08/2019 e o Contexto no Rio de Janeiro, das 10h às 18h. O evento 
tem por objetivo apresentar a Resolução CNDH nº 08, que trata de soluções preventivas 
de violação e garantidoras de direitos aos portadores de transtornos mentais e usuários 
problemáticos de álcool e outras drogas, e debater o contexto do Rio de Janeiro, de 
modo a consolidar um panorama dos direitos humanos e saúde mental no estado e 
apresentar propostas, recomendações e encaminhamentos a serem tratadas no  
conselho. O evento é gratuito e aberto ao público. 

Às 14, ocorre a 11ª Reunião da Comissão dos Direitos ao Trabalho, à Educação e à 
Seguridade Social. Em seguida, às 18h, começa a 18ª Reunião da Comissão dos Direitos 
da População em Situação de Rua. 

Na terça (12), o Seminário Desafios da Segurança Pública no Brasil será realizado de 9h 
às 19h, para discutir a política de segurança pública e a garantia dos direitos humanos 
no Brasil no atual contexto; produzir uma carta com diagnóstico e recomendações sobre 
a Política Nacional de Segurança Pública e um relatório para gestores públicos, 
parlamentares e sistema de justiça, bem como divulgar e visibilizar os princípios 
constitucionais e de direitos humanos que devem nortear toda a política de segurança. 
A entrada também é gratuita e aberta ao público. 

Na quarta e na quinta (13 e 14), conselheiras e conselheiros se reúnem durante a 53ª 
Reunião Plenária do CNDH, em homenagem à memória de Lélia Gonzalez e Abdias do 
Nascimento, referências na luta contra o racismo no Brasil. 

Todas as atividades acontecem na sede da Defensoria Pública da União no Estado do Rio 
de Janeiro (Avenida Presidente Vargas, nº 62, Centro). 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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