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Prêmio Braskem de Jornalismo Saúde e Segurança no Trabalho 

O Prêmio Braskem de Jornalismo Saúde e Segurança no Trabalho é uma realização da 
Braskem, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas, com 
o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego em Alagoas (SRTE/AL), através de sua Seção de Inspeção do Trabalho.  
 

Objetivo 

Premiar os trabalhos jornalísticos que tenham como tema específico Saúde e Segurança no 
Trabalho (SST). Neste tema, também serão objeto de premiação as práticas empresarias que 
priorizem a importância da qualidade do ambiente de trabalho, a prevenção de acidentes, a 
preservação da vida dos trabalhadores. Ou seja, a valorização da qualidade das condições 
físicas e humanas dos ambientes e locais de trabalho das empresas alagoanas, sejam elas 
industriais, comerciais, agrícolas ou de serviços. Estão incluídas neste escopo as empresas 
públicas e privadas. 

Conceito 

Para efeito de avaliação da Comissão julgadora, entende-se como Saúde e Segurança no 
Trabalho todo o conjunto de elementos que viabiliza e determina as condições de trabalho nas 
empresas alagoanas. Serão levadas em conta, nas nove categorias, as matérias, reportagens, 
fotos, imagens que contribuam para a elevação dos padrões de qualidade do ambiente de 
trabalho das empresas alagoanas, sejam abordando os problemas da área, mas também as 
inovações ou o uso de ferramentas simples que garantam uma melhor gestão dos aspectos de 
saúde e segurança do trabalhador. 

Quem pode participar 

Somente jornalistas com registro profissional, filiados ao Sindicado dos Jornalistas Profissionais 
do Estado de Alagoas, em dia com suas obrigações sindicais, residentes no Estado, cujos 
trabalhos tenham sido publicados ou veiculados em mídia local no período de 01 de abril de 
2016 a 09 de abril de 2017. 

Cada jornalista poderá participar com, no máximo, quatro trabalhos. No caso de a matéria 
inscrita possuir mais de um autor, todos os integrantes da equipe deverão ser identificados na 
ficha de inscrição, indicando-se a pessoa responsável para receber o prêmio. 

Os trabalhos que não tenham ligação com o tema ou com os conceitos propostos serão 
automaticamente desclassificados. 

Os estudantes matriculados nos cursos de Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), do Centro Universitário CESMAC e da Universidade Tiradentes (UNIT), que estejam 
frequentando regularmente as aulas, poderão concorrer com até três trabalhos. Na inscrição, 
além de anexar a cópia do trabalho, o concorrente deverá: preencher ficha com nome do 
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autor, título e categoria; apresentar declaração de matrícula e frequência; apresentar a 
declaração do professor orientador do veículo laboratório. Não serão aceitos trabalhos de 
estudantes que tenham sido publicados em veículos comerciais e institucionais (exceto os 
veículos das faculdades e universidades). No caso de a matéria inscrita possuir mais de um 
autor, todos os integrantes da equipe deverão ser identificados na ficha de inscrição. 

Os trabalhos não poderão ultrapassar cinco minutos nas categorias de TV e Rádio, incluindo a 
apresentação, e três páginas nas categorias de jornalismo impresso e web.  

Fica mantida este ano a categoria Reportagem Especial, na qual devem ser inscritos os 
trabalhos de TV e Rádio com mais de cinco minutos e os de jornalismo impresso e Web com 
mais de três páginas – incluindo séries. Quem concorrer nesta categoria não poderá concorrer 
nas demais, sendo que cada profissional ou equipe poderá inscrever quatro Reportagens 
Especiais. 

No caso de equipe, o profissional, isoladamente, pode constar de trabalho em outras 
categorias, desde que não seja o responsável pela inscrição. A exceção da categoria 
Reportagem Cinematográfica, que é destinada exclusivamente ao Repórter Cinematográfico.  

Categorias 

- Reportagem Especial 
- Jornalismo impresso / Texto 
- Jornalismo impresso / Imagem 
- Reportagem de TV 
- Reportagem Cinematográfica 
- Webjornalismo 
- Radiojornalismo 
- Estudante 
- Categoria especial Assessoria de Imprensa 
 

Categoria Especial Assessoria de Imprensa 
 
Destinada aos jornalistas que atuam em assessorias de imprensa ou comunicação de 
empresas, localizadas no Estado de Alagoas. Nesta categoria específica cada jornalista poderá 
concorrer com até três cases. Considera-se como case o relato do conjunto de ações 
desenvolvidas com o objetivo de divulgar as ações empreendidas e as melhores iniciativas na 
área de Saúde e Segurança no Trabalho. 
As empresas nas quais estas assessorias estão vinculadas, e cujos trabalhos tenham sido 
premiados, receberão um Diploma de Mérito, em reconhecimento pela iniciativa. 
 

Inscrição 

Os trabalhos deverão ser inscritos on-line no site premiobraskemdesst.sindjornal.org.br, 
cujo banner e link estão hospedados na página do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Estado de Alagoas (www.sindjornal.org.br).  
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As inscrições ocorrerão no período de 15 de março a 09 de abril de 2017, não sendo aceitos 
trabalhos enviados após esta data. Se o trabalho não for assinado ou estiver sob pseudônimo, 
o participante deverá encaminhar, no ato da inscrição, para a organização do prêmio, uma 
declaração do diretor de redação ou chefe de jornalismo, atestando a veiculação e autoria do 
mesmo. 

As dúvidas devem ser dirimidas através do site ou pessoalmente na sede do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas, no seguinte endereço: Rua Sargento Jaime, 370, 
Prado, CEP: 57.010.200, Fone: 3326-9168. 

Forma de encaminhamento dos trabalhos 

O encaminhamento dos trabalhos se dará nas condições especificadas a seguir: 

1. Jornalismo impresso / texto e imagem - O inscrito deverá fazer upload do material em dois 
arquivos: pdf da página diagramada e cópia escaneada da página publicada. 

2. Reportagem de TV e Reportagem Cinematográfica - O inscrito deverá fazer upload do 
material em qualquer um dos formatos a seguir: mp4, mpeg, mpg, avi, wmv, flv (não pode ser 
no formato .vob). Os arquivos com defeito, que não abrirem ou que estiverem vazios 
acarretarão a desclassificação automática do trabalho. No caso dos jornalistas cujas empresas 
possuem os trabalhos arquivados em seus sites da Internet, os mesmos podem ser 
encaminhados indicando-se no ato da inscrição as URLs (endereço do trabalho na Web). 

A inscrição na categoria Reportagem e Reportagem Especial deve ser por equipe e um 
mesmo repórter não pode estar presente em mais de sete trabalhos. Todos os membros da 
equipe e participantes da reportagem devem ser sindicalizados e estar em dia com suas 
obrigações sindicais. O descumprimento dessa norma – seja por inclusão ou omissão – 
levará a desclassificação do trabalho na comissão de julgamento.  

3. Webjornalismo / texto e foto - O inscrito deverá fazer upload do material em um formato: 
pdf da página publicada (além de indicar o endereço do trabalho na Web). 

3.1 Webjornalismo / vídeo - O inscrito deverá fazer upload do material no formato PDF para a 
página publicada, e enviar o vídeo em qualquer um dos formatos a seguir: mp4, mpeg, mpg, 
avi, wmv, flv (não pode ser no formato .vob). Também deve ser indicado o endereço do 
trabalho na Web.  

4. Radiojornalismo - O inscrito deverá fazer upload do material em qualquer um dos formatos 
a seguir: mp3, wav e wma. Todos os membros de equipe e participantes da reportagem 
devem ser jornalistas profissionais sindicalizados e estar em dia com suas obrigações sindicais. 
O descumprimento dessa norma – seja por inclusão ou omissão – levará a desclassificação do 
trabalho na comissão de julgamento.  

5. Assessoria de Imprensa / Case - O relato deve ser apresentado em paper, com o máximo de 
50 linhas (formato Word, fonte Times New Roman, corpo 12), contendo análise da situação 
anterior, as providências tomadas, os resultados atingidos e uma conclusão, com a avaliação 
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da eficácia das ações. O encaminhamento do material pelo hotsite do Prêmio deve ser em 
arquivo Word ou PDF. 

O concorrente poderá anexar fotografias, gráficos, vídeos, recortes e qualquer outro material 
que julgue importante para a avaliação do trabalho, em arquivos de texto, som e imagem 
citados neste regulamento. Esse material não substitui o paper objeto de julgamento. 

6. Estudante / texto e imagem - O inscrito deverá fazer upload do material em um formato: 
PDF da página publicada. 

6.1 Estudante / vídeo - O inscrito deverá fazer upload do material em qualquer um dos 
formatos a seguir: mp4, mpeg, mpg, avi, wmv, flv (não pode ser no formato .vob). 

6.2 Estudante / Web - Se for texto ou imagem o inscrito deverá fazer upload do material em 
um formato: PDF da página publicada. Se for vídeo, em qualquer um dos formatos a seguir: 
mp4, mpeg, mpg, avi, wmv, flv (não pode ser no formato .vob). Também deve ser indicado o 
endereço do trabalho na Web.  

Julgamento 

Os trabalhos serão julgados por uma comissão formada por profissionais/instituições ligadas a 
Saúde e Segurança do Trabalho, além de Jornalistas e representantes da comunidade, 
indicados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-AL), pela Procuradoria 
Regional do Trabalho da 19ª Região (PRT-AL) e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Estado de Alagoas. Para cada categoria, será escolhido um único trabalho como vencedor. 
Serão desclassificados os trabalhos que não estiverem de acordo com o tema e o conceito do 
concurso e forem entregues fora do prazo estabelecido. Os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão Julgadora. 

Publicação 

Os candidatos assumem total responsabilidade pela autenticidade dos trabalhos inscritos. A 
inscrição dos trabalhos implica, automaticamente, na cessão dos direitos de autor à 
organização do prêmio, a título gratuito, ficando esta autorizada a reproduzir em qualquer 
lugar, tempo ou meio de comunicação, os textos, imagens ou parte deles, com a devida 
identificação do autor. 

Premiação 

Os vencedores serão conhecidos e premiados durante solenidade, que acontecerá em 22 de 
abril de 2017. O horário e local do evento serão divulgados pela Comissão Organizadora. 
 

Valores da Premiação 
 
- 1° lugar em Reportagem Especial: 6.000,00 (seis mil reais) e troféu 

-1° lugar em Reportagem de TV: R$ 4.000 (quatro mil reais) e troféu. 

-1° lugar na Categoria Especial Assessoria de Imprensa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e troféu. 
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-1° lugar para as demais categorias: R$ 3.000,00 (três mil reais) e troféu. 

-2° lugar para todas as categorias: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e troféu. 

-3° lugar para todas as categorias: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e troféu. 

- Estudante: R$ 1.000,00 (um mil reais) e troféu. 

- Diploma de honra ao mérito para as empresas dos cases vencedores na categoria Assessoria 
de Imprensa. 

Termo de Responsabilidade 

Com a inscrição no Prêmio, o autor assume termo de responsabilidade pela autoria do 
trabalho inscrito, respondendo legalmente perante terceiros por eventual reivindicação do 
mesmo. Declara ainda conhecer o Regulamento do Prêmio Braskem de Jornalismo Saúde e 
Segurança no Trabalho, concordando plenamente com seus termos. 
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