
CNDH abre hoje 54ª Reunião Ordinária, em homenagem a Vladimir Herzog 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH inicia hoje (09) sua 54ª Reunião 
Ordinária, em homenagem à memória de Vladimir Herzog. O jornalista foi assassinado 
em 25 de outubro de 1975, em São Paulo, onde funcionava o Destacamento de 
Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), durante 
o período da ditadura civil-militar. Casado, pai de dois filhos, Herzog tornou-se símbolo 
da luta em defesa da democracia e contra as sistemáticas violações de direitos humanos 
praticadas pelo governo brasileiro. Na época, ato ecumênico pela sua morte, celebrado 
pelo rabino Henry Sobel, pelo arcebispo católico Dom Paulo Evaristo Arns e pelo pastor 
James Wright, reuniu oito mil pessoas na Catedral de São Paulo. 

A 54ª Reunião do CNDH começa hoje, com a 2ª Reunião da Comissão Especial sobre 
Participação Social do CNDH.  
 
Amanhã pela manhã, o conselho realiza uma solenidade em comemoração ao Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, com o tema “Pelo fortalecimento da participação 
social”. Após a abertura, marcada para as 10h, com a participação do presidente do 
conselho, Leonardo Pinho, palestram as conselheiras Ieda Souza e Eneida Guimarães, 
um representante das Comissões de Direitos Humanos do Congresso Nacional e da 
Comissão Especial de Participação Social. Às 11h, a conselheira Cristina Castro e Renata 
Mielli (FNDC) prestam homenagem a Vladimir Herzog e lançam a campanha Calar 
Jamais. No fim da manhã, Pinho apresenta um balanço e prestação de contas das 
atividades do CNDH em 2019.  
 
Na tarde de terça e durante toda a quarta, conselheiras e conselheiros prosseguem a 
reunião com apresentação de relatórios de missões, discussão e votação de 
instrumentos, além de debate sobre o planejamento das atividades para 2020. 
 
Na quinta, o CNDH realiza reunião virtual da Comissão Direitos da População em 
Situação de Rua. 
 
54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNDH EM HOMENAGEM A VLADIMIR HERZOG  
09 a 12 de dezembro de 2019, Auditório Ana Paula Crosara, Edifício Parque Cidade 
Corporate, Torre A, 8º andar, Brasília - DF  
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial  
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