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Unesco (Organização das
Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e
a Cultura) indicou a

Fundação Oswaldo Cruz para re-
ceber o seu prêmio anual, conce-
dido a instituições (públicas e da
sociedade civil) e/ou pessoas que
se destacam por ações de relevân-
cia social nas áreas de educação,
cultura, ciência, meio ambiente, co-
municação e informação, jornalis-
mo, direitos humanos e cultura de
paz, juventude e cidadania. A Fio-
cruz foi escolhida por sua contri-
buição à ciência brasileira.

“O Prêmio Unesco 2002 foi
concedido à Fiocruz pelo reco-
nhecimento ao seu trabalho, à sua
história e à sua presença na vida
dos brasileiros desde a sua cria-
ção por Oswaldo Cruz. É um re-
conhecimento a toda colaboração
científica que vem sendo dada
ao Brasil pela Fiocruz e à exce-
lência de sua produção intelec-

tual”, afirma o representante da
Unesco no Brasil, Jorge Werthein.

A Unesco entrega um certi-
ficado de premiação e uma obra
de arte exclusiva para cada insti-
tuição ou personalidade homena-
geadas. O Prêmio Unesco está
na quarta edição. Nos anos ante-
riores foram premiadas duas pes-
soas e/ou instituições em cada
uma das seis categorias que cons-
tituem as áreas de atuação da Or-
ganização. Este ano o número de
categorias aumentou para nove, 
ainda dentro das áreas de atua-
ção da Unesco, sendo um pre-
miado por categoria.

As indicações para o prê-
mio podem ser feitas por entida-
des da sociedade civil e do po-
der público, incluindo os parcei-
ros da Unesco. Essas indicações
são analisadas por um júri consti-
tuído no âmbito interno da Orga-
nização, composto por coordena-
dores das respectivas áreas.
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Organização entregou

cerâmicas do Vale do

Jequitinhonha

Os agraciados recebem obras
de arte exclusivas. Neste ano, o
prêmio, entregue em cerimônia
no Teatro Nacional, em Brasília,
foi um conjunto de cerâmicas pro-
duzidas por artistas variados do
Vale do Jequitinhonha, no nordeste
de Minas Gerais. Tradicionalmen-
te, a Unesco utiliza peças de arte
brasileira como prêmio. O Vale
do Jequitinhonha foi escolhido por
ser parte integrante de uma das
prioridades da Organização: o
patrimônio imaterial.

As obras, segundo a coor-
denadora do setor de Cultura da
Unesco, Jurema Machado, cons-
tituem uma forte tradição popu-
lar da região. A arte, com senti-
do figurativo, passa de geração
para geração e retrata o cotidia-
no do Vale. “Há uma presença
forte da mulher nas obras”, acen-
tua Jurema, lembrando que o
Vale do Jequitinhonha é uma das
regiões mais pobres do país.
“Apesar das dificuldades, o lugar
tem uma manifestação artística
muito rica, que retrata a perso-
nalidade do povo daquela re-
gião”, observa.
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