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Conanda realizada consulta pública 
 

 

      O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 

disponibilizou em consulta pública documento contendo princípios, diretrizes e eixos da 
Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. O texto traz também 

as bases do Plano Decenal, que abrangem os objetivos estratégicos e as metas que 

deverão nortear a construção de matrizes programáticas para os Planos Plurianuais no 
período. 
 

      Os interessados em fazer contribuições deverão acessar o texto nos endereços 

eletrônicos:http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/conanda, 
http://www.obscriancaeadolescente.org.br e http://www.direitosdacrianca.org.br.  As 

críticas e sugestões podem ser encaminhadas diretamente ao e-mail 
conanda@sedh.gov.br até o dia 12 de novembro. As informações relativas ao modo de 

contribuição com o Plano constam no tópico 6 do documento. 
 

      Informação - Para a elaboração da Política Nacional e do Plano Decenal, foi 
constituído o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), por meio da Portaria 

Interministerial n.º 01, de 17 de junho de 2010. O GTI é composto por representantes dos 
Ministérios da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Justiça, 

Trabalho e Emprego, Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão, sob a coordenação 
da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e do Conanda. Seu 

processo de elaboração conta também com a assessoria técnica do Instituto Polis e do 
Fundo das Nações para Infância (Unicef). 

  
Fonte: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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     Videoconferência prepara público e imprensa para a I Conferência Mundial 

sobre o Desenvolvimento de Sistemas  

Universais de Seguridade Social 

 

Os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da 

Previdência Social e do Trabalho e Emprego participam, no próximo dia 26, 

terça-feira, de uma Videoconferência para debater a seguridade social no 

Brasil e no mundo.  

 

A Videoconferência será realizada no Auditório da Empresa de Tecnologia e 

Informações da Previdência Social, Dataprev, de 15h às 19h, e os participantes 

poderão encaminhar suas perguntas aos painelistas e aos debatedores. O 

evento poderá ser acompanhado, ainda, nas salas das Gerências Executivas 

do INSS em todo o país e em tempo real no website da Conferência Mundial 

www.conselho.saude.gov.br/confmundial.html, onde, também, estão 

disponíveis informações completas sobre o evento. 
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