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A todos os jornalistas que já conquistaram o Prêmio Vladimir Herzog, 
 
 
 Como parte das comemorações do 60º aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, o Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil decidiu 
empreender duas iniciativas destinadas ao reconhecimento do papel decisivo dos jornalistas e da 
imprensa na conquista da democracia e na defesa dos direitos humanos no País. 
 
1. Instituir o Troféu Especial de Imprensa ONU: 60 Anos da Declaração / Prêmios 

Vladimir Herzog. Com criação de Elifas Andreato, o prêmio será entregue uma única vez, 
no dia 27 de outubro de 2008, aos 5 jornalistas brasileiros que mais se destacaram na 
cobertura dos direitos humanos no Brasil, eleitos pelos mais de 500 ganhadores das 29 
edições do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. 

 
2. Reunir e disponibilizar, ao público em geral, todas as matérias premiadas no Vladimir 

Herzog ao longo destas três décadas. Um novo site www.premiovladimirherzog.org.br 
será lançado dia 10 de dezembro de 2008, data do 60º aniversário da Declaração, como 
forma de democratizar, de maneira permanente, o acesso a esse precioso acervo da história 
brasileira.   

 
 Tais iniciativas vêm sendo elaboradas e trabalhadas desde março, quando desafiamos a 
OBORÉ a uma parceria ativa e criativa nessa jornada. Até agora, contamos com o apoio 
realizador de mais de uma dezena de instituições e personalidades: Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), Comissão Organizadora do 30º 
Prêmio Vladimir Herzog (formada pelo Sindicato dos Jornalistas, ABI, Comissão de Justiça e 
Paz da Arquidiocese de S. Paulo, OAB/SP, FENAJ, Ouvidoria das Polícias de S. Paulo, Fórum 
dos ex-Presos e Perseguidos Políticos, Família Herzog), Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
no Estado de S. Paulo, Fundação Padre Anchieta, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Comunidade Coral Luther King, Elifas Andreato e Maxpress. 
 
 Portanto, é com enorme satisfação que nos dirigimos a você para, além de falar das 
providências já adotadas e informá-los sobre todos os parceiros desta iniciativa, que têm se 
empenhado para que tudo aconteça bem, comunicar sobre os novos passos e convidá-lo a juntar-
se a nós em mais esta celebração pela democracia e os direitos humanos. 
 

http://www.premiovladimirherzog.org.br/
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 Neste domingo, dia 24 de agosto, às 17 horas, no salão da Capela do Colégio Sion (Av. 
Higienópolis, 983, em frente à Cúria Metropolitana de São Paulo), faremos a apresentação 
pública do Troféu criado por Elifas Andreato e do ambiente de votação (template/ferramentas) 
do Prêmio, que ficará disponível ao coletivo de jurados até o dia 22 de setembro.  
 
 Também ali, as entidades parceiras e apoiadoras firmarão publicamente o Memorando de 
Entendimento – documento formal das Nações Unidas que estabelece os compromissos 
assumidos por cada uma das instituições na realização de toda esta complexa empreitada.  
 
 Coroando as atividades do dia, teremos às 18 horas o concerto Holocaustis, em memória 
a Vladimir Herzog, apresentado pelo Coral Luther King e Orquestra de Câmera Jardim 
Harmônico, ambos sob a regência do maestro ítalo-brasileiro Martinho Lutero Galatti.   
 
 Será uma grande alegria contar com a sua presença nesse dia. 
 
 Ficamos à inteira disposição de todos vocês caso precisem de outras informações.  
 
 
 
 
 
 
      Cordialmente,  
 
 
 

                           
      Giancarlo Summa  
      Diretor  
 
 
 
 

 
PS: Enviamos em anexo uma listagem contendo os nomes dos colegas que ainda não 
conseguimos localizar. Caso você conheça algum deles, solicitamos que nos envie os contatos 
desta pessoa, para que possamos convidá-la a participar desta iniciativa. Obrigado!  
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