
 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura, Educação e Comunicação Social 

Comunicação Social 
 

SE/Sul - Q. 801 - Conj. “B” - CEP 70401-900 - Caixa Postal 02067 - CEP 70259-970 - Brasília-DF - Brasil - Fone: (61) 2103-8300/2103-8200 - Fax: (61) 2103-8303 
E-mail: comsocial@cnbb.org.br   —   Site: www.cnbb.org.br 

 
Prêmio dom Hélder Câmara de Imprensa da CNBB 

 

Histórico do Prêmio dom Hélder Câmara de Imprensa 

O Prêmio Dom Hélder Câmara de Imprensa foi instituído pela 

Assessoria de Imprensa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) em 2002, quando a CNBB celebrou os 50 anos de sua criação.  

Foi criado com o objetivo de premiar pessoas e trabalhos jornalísticos 

cujos objetivos coincidam com as propostas da Igreja no Brasil. Ao dar-

lhe o nome de Dom Helder Câmara ao novo prêmio de comunicação da 

CNBB, a Assessoria de Imprensa quis prestar uma homenagem ao 

fundador da Conferência dos Bispos do Brasil, reconhecidamente um 

grande comunicador.  

 

 

Por que o nome de Dom Hélder Câmara para o Prêmio Imprensa 

Helder Pessoa Câmara nasceu em Fortaleza (CE), no dia 7 de fevereiro de 1909. Com 22 anos, 

no dia 15 de agosto de 1931, foi ordenado presbítero em Fortaleza. Em 1936, foi para o Rio de Janeiro 

e, no dia 20 de abril de 1952, foi ordenado bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Ajudou a criar a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1952, e o Conselho Episcopal Latino-americano (Celam), 

em 1955. Em 1956, fundou a Cruzada de São Sebastião cujo objetivo era construir morada digna para 

os favelados. Em 1959, fundou o Bando da Providência com o objetivo de atender os pobres. Teve 

atuação destacada durante o Concílio Vaticano II. Em 1964, torna-se arcebispo de Olinda-Recife (PE) 

até tornar-se emérito em 1985. Durante o regime militar no Brasil, dom Helder se destaca pela sua 

posição firme contra a ditadura. Empreendeu muitas viagens no exterior onde denunciava a tortura 

que se praticava no Brasil. A censura chegou a proibir a imprensa de publicar qualquer 

pronunciamento de dom Helder. Faleceu no dia 27 de agosto de 1999.  

 

O troféu Dom Hélder Câmara de Imprensa 

O troféu Dom Hélder Câmara de Imprensa traz a escultura de um cajado, símbolo do Pastor. 

Na Bíblia, a missão do Pastor é proteger e defender a vida das ovelhas, assegurar-lhes pastagem e 

matar-lhe a sede. O cajado é sua arma para afugentar tudo que ameaça as ovelhas. A Igreja tomou 

este símbolo para significar a missão do bispo, pastor do povo de Deus. Sua missão é cuidar anunciar 

a todos a vida trazida por Jesus Cristo.   
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Regulamento do Prêmio Dom Hélder Câmara de Imprensa 2009 

 

1. O Prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa, oferecido pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), visa condecorar jornalistas da mídia impressa cujos trabalhos tenham a marca 

do jornalismo cidadão divulgando fatos em que estejam presentes os valores humanos, 

cristãos, éticos, sociais e políticos que ajudem a construir cidadania e promovam a cultura da 

paz. 

2. Podem concorrer ao Prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa jornais e revistas impressos, 

independentemente de sua periodicidade.  

3. As inscrições ao Prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa podem ser feitas pelos próprios 

jornalistas ou pelas empresas de comunicação. 

4. Membros do Setor Comunicação Social da CNBB também poderão indicar trabalhos, ficando 

vedada a participação de jornalistas da CNBB  

5. O Prêmio, que consta de um troféu, será conferido ao autor da matéria e não ao veículo em 

que foi publicada. 

6. Cada concorrente poderá apresentar apenas uma matéria publicada no ano anterior ao que se 

refere a edição do Prêmio em divulgação;  

7. A Comissão julgadora do Prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa será convocada pela 

Assessoria de Imprensa da CNBB. 

8. Os membros da Comissão Julgadora avaliarão as indicações e escolherão um trabalho de 

jornal e outro de revista. 

9. Receberá o prêmio o jornalista vencedor ou alguém por ele delegado 

10. A entrega dos troféus será feita em data e local a serem definidos pela Comissão Episcopal 

para a Cultura, Educação e Comunicação da CNBB 

11. O material para concorrer ao Prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa deve ser enviado, em 6 

(seis) cópias da publicação, para: Assessoria de Imprensa – CNBB – SE/Sul – Quadra 801 – 

Conjunto B – 70.401-900 – Brasília - DF 

12. O prazo de entrega de matérias é dia a ser determinado  
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FICHA   DE    INSCRIÇÃO 
 
 

Categorias:  Jornal [       ]      Revista [       ]        
 

Instituição  

Nome do participante  

RG  CPF  

Endereço  Nº  

Bairro  Cx. Postal  CEP  

Cidade  UF   CEP  

Telefone  Celular  

Produtor [     ]      Diretor [     ] 

_______________________, ____ / _____/ ___ 
Cidade, Data 

 
 
_________________________________________

Assinatura 
 
Observação: 
  Preencher o endereço para contato. 
 
Entrega 

A entrega do "Prêmio Dom Hélder Câmara" acontece juntamente com os demais Prêmios 
conferidos pela  CNBB, de cinema, rádio e imprensa em local, a ser comunicado aos 
vencedores, com antecedência 
 

Prêmio 

O vencedor receberá um troféu de Dom Hélder Câmara. 
 

Categorias 

• Jornal 

• Revista 


