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In Memoriam 

Dom Heriberto Hermes

Herbert John Hermes - Dom Heriberto Hermes 

nasceu em Shallow Water, Kansas, EUA, aos 25 de 

maio de 1933 e faleceu dia 03 Janeiro de 2018. Foi 

nomeado pelo Papa S. João Paulo II como bispo 

prelado de Cristalândia aos 20 de junho de 1990. 

Teve a sua renúncia, por motivo de idade, aceita 

pelo Papa Bento XVI aos 25 de fevereiro de 2009. 

Foram 19 anos como bispo prelado e outros 10 

como bispo emérito com dedicação total à missão 

recebida do Cristo Bom Pastor. Fundou o Centro de 

Direitos Humanos de Cristalândia em 1994, desde 

então dedicou-se a defesa dos direitos humanos de 

pessoas e grupos vulneráveis.

Foi prêmio nacional em Direitos Humanos, recebeu 

o título Estadual de boas práticas na categoria de 

Defesa e Promoção em Direitos Humanos, foi 

homenageado pelos participantes da Conferência 

Regional em Direitos Humanos pelo belo trabalho 

na defesa dos Direitos Humanos.  

Como ele mesmo dizia, que dedicou a sua vida para 

ser ‘‘a voz dos sem voz, e a vez dos sem vez.’’  

COORDENAÇÃO DO CURSO

Coordenadora Executiva - CDHC

Sophie Weber 
Coordenadora de Projetos de Democracia

e Estado de Direito - KAS

Secretária Executiva - CDHC

Tesoureira - CDHC

Assessor Educacional - CDHC

Secretário Administrativo - CDHC



I - Módulo (13, 14 e 15 de Abril)

Prof. Dr. Wellington Magalhães 
Juiz de Direito da Comarca de Cristalândia

II - Módulo (18, 19 e 20 de Maio)

Prof. Dr. Edy César Passos
Advogado 

III - Módulo (22, 23 e 24 de Junho)

Direito da infância da juventude, 
 da mulher e do idoso

sob a ótica da proteção dos
Direitos Humanos

IV - Módulo (24, 25 e 26 de Agosto)

Prof. Silvano Lima Rezende
Advogado e Presidente da Comissão dos Direitos

Agrários da OAB

V - Módulo (19, 20 e 21 de Outubro)

Prof. João Carlos da Silva
Contador - Militante de Direitos Humanos 

17ª Edição

Direito Constitucional e Direitos Humanos

Março de 2018

O aluno contribuirá com valor de R$ 100,00 (cem reais),
sendo R$ 30,00 (trinta reais) no ato da inscrição, mais
3 parcelas de R$ 20,00 (vinte reais)  e uma ultima de
R$ 10,00 (dez reais). O aluno deverá comprometer-se
a fazer o curso integralmente, (05 módulos) sob pena de
ter que ressarcir os valores  pagos pelo CDHC até o momento
de sua participação, (veja termo de compromisso).

Direito agrário, florestal e
meio ambiente

Proteção dos d. h. individuais e sociais na
legislação trabalhista e previdenciária

1. Fortalecer a democracia, o estado de direito e o
cumprimimento dos direitos humanos no estado do Tocantins;

2. Capacitar lideranças de movimentos populares, Pastorais
Sociais para atuarem em caso de violação dos Direitos
Humanos junto ao poder público local;

3. Divulgar o conhecimento dos mecanismos nacionais e
internacionais de proteção dos Direitos Humanos e como
acessá-los.

3. PÚBLICO ALVO

4. CONTEÚDO E DATAS

Filiados ao CDH de Cristalândia;

Indígenas e Quilombolas.  

Direito Civil e Penal

O CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE CRISTALÂNDIA 
(CDHC), DOM HERIBERTO HERMES instituído em Agosto 
de 1994,   é uma Entidade Civil, ecumênica e 
suprapartidária. Prima pela organização social e formação 
popular para o exercício da cidadania, garantia e promoção 
dos Direitos Humanos. Enfatiza os Direitos Humanos na 
sua amplitude: universalidade, interdependência e 
indivisibilidade. Dentre seus projetos, promove a cada ano, 
com ajuda da FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER (KAS), 
fundação politica alemã, o Curso de Capacitação de 
Agentes Jurídicos Populares, propiciando uma 
discussão jurídico-popular às lideranças populares (rurais 
e urbanas) e líderes pastorais, possibilitando a formação e 
compreensão acerca dos mecanismos e instrumentos 
jurídicos,constitucionalmente garantidos, isando à 
efetivação dos Direitos Humanos e construção da 
Cidadania plena, através da democracia participativa. 

Será expedido certificado de participação a cada
aluno. Faltando mais de um módulo, o aluno perderá o
direito de receber o certificado ao final do curso.

8. DURAÇÃO E LOCAL DO CURSO

 O curso acontecerá em cinco módulos, distribuídos entre
os meses de abril à outubro, sendo que cada módulo terá
início às sextas-feiras (18h) e térmio aos domingos no
período da tarde. Os módulos acontecerão na cidade de
Cristalândia, no Instituto Dom Jaime Shuck.

Documentação exigida: Carta de apresentação e
recomendações (instituição que pertence), dados pessoais
(RG, CPF, ENDEREÇO E CONTATO). Ficha de inscrição
e termo de compromisso.

CNPJ: 26.753.962/0001-05

; E-mail: cdhccristalandia@gmail.com

Prof. Dr. Bernardino Cosobeck da Costa
Advogado Mestre em Jurisprudência e Direitos Humanos

Profª. Maria Vanir Ilídio
Especialista em Educação e D. H.

Seminário Direito da Mulher e Minorias

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1867, Centro
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