
 

 

 

 
 

Fernando Henrique Cardoso deixa a organização The Elders 

 
LONDRES, 25 de maio de 2016 

Fernando Henrique Cardoso está deixando sua função na linha de frente como membro da The 

Elders, anunciou hoje a organização. Em breve, o ex-Presidente do Brasil, 84, estará recebendo 

o título de Elder Honorário (“Emeritus”). 

The Elders deseja homenagear Fernando Henrique Cardoso por seu empenho e compromisso 

com a organização desde sua fundação em 2007. 

O Presidente Cardoso liderou a primeira delegação da The Elders ao Oriente Médio em 2009, 

na qual solicitou um diálogo relevante entre líderes israelenses e palestinos. Fernando 

Henrique Cardoso sempre manifestou seu desejo de que as vozes de pessoas comuns em 

ambos os lados fossem ouvidas, e promoveu forte campanha para se chegar a uma solução 

conjunta dos dois Estados para o conflito. 

Ele foi também uma força motriz por trás do programa “Elders and Youngers” que reuniu 

jovens líderes e ativistas de todo o mundo para o Encontro Rio+20 em 2012 para uma série de 

diálogos sobre desenvolvimento sustentável, e até hoje continua a inspirar o envolvimento da 

organização The Elders com os jovens. 

Kofi Annan, presidente da organização The Elders, disse: 

“Fernando Henrique tem sido um dos principais membros da organização The Elders desde sua 

fundação e lamentamos sua saída. Seu compromisso com o diálogo, a democracia e o 

desenvolvimento continuarão a inspirar The Elders ainda por muitos anos. Continuaremos a nos 

beneficiar com sua sabedoria em sua nova função como Emeritus Elder.” 

 
 
 
 

http://theelders.org/fernando-h-cardoso
http://theelders.org/kofi-annan


Contato com a mídia 
 
William French, Chefe de Comunicações, The Elders 
Email: media@theElders.org – T +44 7795 693903 
 
Assina aqui para receber os nossos comunicados de imprensa 

 
 
Sobre The Elders 
The Elders são líderes independentes que usam sua experiência coletiva e influência em busca 
da paz, justiça e direitos humanos em todo o mundo. Esse grupo foi fundado por Nelson 
Mandela em 2007. 
 
The Elders são Martti Ahtisaari, Kofi Annan (Presidente), Ela Bhatt, Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland (Vice- Presidente), Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter, Hina Jilani, Graça 
Machel, Mary Robinson e Ernesto Zedillo.  
  
Desmond Tutu é Elder honorário. 

 
 

Descubra mais 

Para biografias dos The Elders, blogs, fotos, vídeos e mais informações sobre o seu trabalho 
acesse www.theElders.org 

Siga The Elders no Twitter, Facebook, Flickr e no YouTube. 
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