
 
 
 

REGULAMENTO DO PRÊMIO ABCZ DE REPORTAGEM - EDIÇÃO 2016 
 

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
25441650/0001-01 lançou, em 2013, o Prêmio ABCZ de Reportagem. Trata-se de uma 
iniciativa que tem por objetivo incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho dos 
jornalistas que difundem, por meio da mídia, o esforço do produtor rural brasileiro 
para gerar uma pecuária cada vez mais moderna, competitiva e sustentável, bem 
como iniciativas positivas em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva em 
questão.  
 
Tema  
O tema da edição 2016 será "Genética capaz de mudar", que permite aos jornalistas 
ampla variedade de abordagens, como a capacidade produtiva do zebu, sua 
contribuição para a melhoria do rebanho nacional, os ganhos de produtividade 
obtidos com a utilização da genética zebuína, bem como os avanços sociais e 
ambientais que fizeram do Brasil um grande produtor mundial de alimentos.  
 
O Prêmio  
Art.1º - O Prêmio ABCZ de Reportagem foi instituído com os objetivos de:  
a) estimular a divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, da 
importância da pecuária para a economia nacional, bem como, a relevância das raças 
zebuínas neste contexto.  
b) facilitar, por intermédio dos meios de comunicação de massa, o acesso às 
informações relacionadas à cadeia produtiva pecuária.  
c) premiar trabalhos jornalísticos que se destaquem por haverem tornado acessível 
ao público em geral informações sobre a pecuária zebuína.  
Art.2° - O Prêmio é concedido pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ).  
 
Categorias  
Art.3º - O Prêmio ABCZ de Reportagem tem abrangência nacional e será concedido 
nas seguintes categorias:  



→Impresso  
→TV  
→Internet  
 
Inscrições 
 Art.4º - As inscrições dos trabalhos poderão ser feitas no período de 27 de outubro 
de 2015 a 15 de março de 2016, através do site da ABCZ (www.abcz.org.br). Poderão 
ser inscritas reportagens veiculadas no período de 1º de janeiro de 2015 a 1º de 
março de 2016, por veículo com sede no Brasil.  
Art.5º - Os trabalhos poderão ser inscritos por um ou mais autores, mas a premiação 
será por trabalho, ou seja, prêmio único. O limite de participação é de dois trabalhos 
por autor ou equipe. No caso de reportagens veiculadas sem indicação do autor ou 
autores, a autoria deverá ser atestada em declaração por escrito assinada pela 
direção do veículo e encaminhada juntamente com o trabalho.  
Art.6º - O prazo para recebimento dos trabalhos inscritos encerra-se no dia 30 de 
março de 2016, às 17 horas. Os trabalhos poderão ser entregues pessoalmente ou 
endereçados à Assessoria de Imprensa da ABCZ (A/C Laura Pimenta), Praça Vicentino 
Rodrigues da Cunha, nº 110, Bloco 01, Bairro São Benedito, Uberaba/MG - CEP 
38022-330. O trabalho também deverá ser enviado por email para 
laura@abcz.org.br. No caso de envio pelos Correios, será considerada a data de 
postagem constante no carimbo da ECT.  
Art.8º - As inscrições na categoria Impresso serão feitas mediante entrega de duas 
cópias da publicação. Os trabalhos na categoria TV deverão ser apresentados em DVD 
(duas cópias). Os trabalhos impressos (jornais e revistas) ou on-line (internet) devem 
ser enviados no formato PDF. Já as reportagens de televisão deverão ser enviadas no 
formato vídeo.  
Art.9º - As inscrições somente serão aceitas quando acompanhadas de ficha de 
inscrição devidamente preenchida.  
Julgamento Art.10º - O júri será composto por comissão definida pela Diretoria da 
ABCZ, estando incluídos dois representantes da Diretoria, dois representantes da 
Superintendência Técnica da entidade e dois representantes do Departamento de 
Comunicação e Marketing da ABCZ.  
Art.11º - O julgamento será feito mediante notas de 01 a 10, atribuídas pelos 
membros da Comissão julgadora a cada um dos trabalhos inscritos em sua categoria. 
A não adequação da reportagem ao objetivo e ao tema do Prêmio é eliminatória.  
Art.12º - O Prêmio ABCZ de Reportagem será entregue aos trabalhos que, em cada 
categoria, obtiverem a maior pontuação dos jurados.  
Art.13º - As decisões da Comissão Julgadora serão homologadas pelo Presidente da 
ABCZ, sendo soberanas e irrecorríveis, com o que concordam os inscritos ao 
assinarem a Ficha de Inscrição.  
 
Premiação  



Art.14º - O primeiro classificado da categoria Impresso receberá um prêmio em 
dinheiro no valor líquido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como o primeiro 
classificado da categoria TV (5.000,00). Na categoria Internet, o primeiro classificado 
será premiado com R$ 3.000,00 (três mil reais).  
Parágrafo Único - Caso a reportagem selecionada tenha dois ou mais autores, o valor 
do prêmio será dividido entre eles.  
 
Art.15º - A entrega dos prêmios será feita em solenidade pública promovida pela 
ABCZ durante a 82ª ExpoZebu, no mês de maio de 2016, em Uberaba/MG.  
Divulgação Art.16º - Os resultados do trabalho da Comissão Julgadora, local, data e 
horário de entrega do Prêmio, assim como a relação dos premiados, serão divulgados 
até o dia 20 de abril de 2016, no site da entidade (www.abcz.org.br).  
 
Disposição Final  
Art.17º - As questões não-previstas neste Regulamento serão dirimidas pelos jurados 
e não caberá qualquer recurso a sua decisão, seja qual for o pretexto.  
Cada vencedor será previamente notificado pela organização do prêmio.  
 
Uberaba, 27 de Outubro de 2015.  
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 

http://www.abcz.org.br/

