
Nota do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH sobre a missão a Nova 

Olinda do Norte/AM 

Em sua 6ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 13 e 14 de agosto de 2020, o 

Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH tomou conhecimento de denúncias de 

violações de direitos humanos que estariam ocorrendo na região de Nova Olinda do 

Norte/AM em comunidades ribeirinhas e indígenas. Em razão da gravidade dos fatos, da 

tensão social relatada e da preocupação com o necessário restabelecimento da paz 

social, a apuração dos fatos e as garantias de direitos de todos, o CNDH constituiu Grupo 

de Trabalho com o objetivo de buscar informações que possibilitassem um 

posicionamento do Conselho sobre os fatos e tomasse providências relacionadas à 

cessação de violações, à devida apurações dos fatos e às possíveis reparações às 

pessoas, famílias e comunidades atingidas. 

Para cumprir seu mandato, organizou-se missão conjunta com o Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos ao estado do Amazonas. Na região do município de 

Nova Olinda do Norte, foram realizadas visitas a locais onde ocorreram violações de 

direitos e oitivas de comunidades, de lideranças comunitárias e de vítimas. A missão 

teve sequência na capital do estado, onde seus integrantes se reuniram com 

autoridades estaduais. 

Os registros do resultado da missão e o relatório do Grupo de Trabalho ainda não foram 

concluídos. Quando o forem, serão submetidos ao plenário do Conselho que decidirá 

sobre os encaminhamentos a serem realizados.  

Portanto, não houve manifestação formal dos integrantes da missão, nem do Conselho 

Nacional ou do Ministério sobre os fatos. Tampouco houve manifestação à imprensa. 

Diante disso, registra-se serem falsas as notícias e informações que vem sendo 

divulgadas quanto a manifestações de integrantes da missão que tratem de requisição 

do afastamento da cúpula da segurança pública no estado, bem como a qualquer 

posicionamento sobre as situações lá apuradas. 

 


