
 

 
 

REGULAMENTO 
PRÊMIO JOSÉ LUTZENBERGER DE JORNALISMO AMBIENTAL 

5ª EDIÇÃO 
 
I 
  

Podem participar – somente jornalistas com atuação no Rio Grande do Sul e estudantes 
devidamente matriculados em cursos de Jornalismo. 
 
Cada profissional/estudante poderá participar com, no máximo, três trabalhos em cada 
categoria, que tenham sido publicados ou divulgados em veículo com circulação ou 
atuação regular dentro do Estado. 
 
Cada matéria poderá ser inscrita em apenas uma categoria de premiação. No caso de 
matérias com mais de um autor, todos os integrantes da equipe deverão ser 
identificados na ficha de inscrição. A não identificação implica na não emissão de 
certificado de coautoria. 

 
II 
 

Prazos – poderão concorrer trabalhos divulgados no período entre 1º de julho de 2017 
e 30 de junho de 2018. As inscrições estão abertas a partir do dia 22 de maio e 
encerram-se às 18h do dia 03 de setembro de 2018. A solenidade de premiação está 
prevista para o mês de novembro, em data e local a serem confirmados. 
 

III 
 
Premiação:  
 
- Jornalista profissional 
Ao autor remetente do trabalho classificado em 1º lugar, em cada categoria, será 
conferido o prêmio de R$ 5.000,00 e um troféu; o classificado em 2º lugar, em cada 
categoria, receberá R$ 2.500,00 e um troféu e o classificado em 3º lugar receberá 
R$1.000,00 e um troféu.  
 
- Prêmio Braskem de Jornalismo Universitário 
Os estudantes que tiverem seus trabalhos escolhidos ganharão um prêmio de R$ 
1.000,00 para o 1º lugar, R$ 500,00 para o 2º lugar e menção honrosa para o 3º lugar. 
 



 

Também serão reconhecidos o veículo com maior número de publicações sobre o tema 
ambiental e a faculdade com maior número de trabalhos inscritos. A Comissão 
Julgadora reserva-se ao direito de não premiar primeiro e segundo lugares, atribuindo 
apenas menções honrosas a trabalhos que se destaquem. 
 

 
IV 

 
Inscrições – deverá ser preenchida a ficha de inscrição online, disponível no site 
www.premiojornalismoambiental.com.br, com a inserção dos arquivos/informações de 
acordo com a respectiva categoria. Após a conclusão da inscrição, o participante deverá 
submeter seu trabalho.  
 

V 
 
Jornalismo impresso – o arquivo da página publicada deve ser anexado à ficha de 
inscrições em arquivo PDF (com boas condições de leitura), conforme orientação do 
item IV. 
 

VI 
 
Fotojornalismo – nesta categoria, os prêmios destinam-se a trabalhos que façam parte 
de reportagem, que tenham sido publicados e apresentem reconhecido valor 
jornalístico. A inscrição da fotografia será feita de acordo com a matéria veiculada. Os 
trabalhos deverão ser inscritos em 1 (um) arquivo PDF, com 1 (uma) ou múltiplas 
páginas contendo a fotografia concorrente e a matéria completa, seguindo instruções 
que se encontram na ficha de inscrição.  
 
As fotografias inscritas devem ser entregues impressas, em 2 (duas) vias em papel 
fotográfico, na sede da ABES-RS (Avenida Júlio de Castilhos, 440, 13º andar – Cep: 
90030-130 - Porto Alegre/RS), até às 18h do dia 10 de setembro de 2018 aos cuidados 
do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, no formato 20X25, identificadas 
pelo ID de inscrição, etiquetado no canto inferior esquerdo do verso de cada cópia 
fotográfica. 
 

VII 
 
Radiojornalismo – os trabalhos, devidamente identificados, devem conter o endereço 
eletrônico da emissora que os veiculou, com a respectiva data. O material deverá ser 
disponibilizado na ferramenta indicada na ficha de inscrição, conforme orientações do 
item IV. 
 

VIII 
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Telejornalismo – como no item anterior, os trabalhos, devidamente identificados, devem 
ser disponibilizados em formato de vídeo, na ferramenta indicada na ficha de inscrição, 
conforme orientações do item IV, salvo exceções. 
 

IX 
 
Webjornalismo – esta categoria é destinada a jornalistas que atuam na web, com 
publicações digitais, sites de notícias e portais, não sendo admitidas matérias de blogs 
e similares.Serão aceitos trabalhos de reportagem que contenham texto, fotografia, 
áudio e vídeo, voltados à temática deste concurso. O concorrente deverá enviar arquivo 
em formato PDF da página publicada, além de indicar o endereço do trabalho na web 
conforme orientações do item IV. 
 

X 
 
Estudante – a esta categoria será conferida o Prêmio Braskem de Jornalismo 
Universitário, destinado a alunos matriculados em cursos de jornalismo de qualquer 
universidade localizada no Rio Grande do Sul, que estejam frequentando regularmente 
as aulas, mediante apresentação do número de matrícula e comprovação da secretaria 
do estabelecimento de ensino, no ato da inscrição. Cada candidato poderá concorrer 
com até três trabalhos acadêmicos, acompanhados de declaração do professor 
orientador, com a indicação da disciplina, laboratório ou agência experimental para qual 
foi produzido. Esta categoria admitirá inscrições de trabalhos produzidos referentes à 
fotojornalismo, mídia impressa, rádio, televisão e web. 
 

XI 
 
No intuito de manter o incentivo aos participantes, no dia da premiação haverá o sorteio 
de uma viagem para assistir à solenidade de entrega do Prêmio Octávio Brandão de 
Jornalismo Ambiental 2019, em Alagoas, realizado pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental de Alagoas (ABES-AL), Sindicato dos Jornalistas e 
Braskem. 
 

XII 
 
Julgamento – a avaliação dos trabalhos inscritos será feita por uma Comissão 
Julgadora, integrada por representantes das seguintes entidades: 
 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES/RS) 
Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do RS (ARFOC) 
Associação Riograndense de Imprensa (ARI) 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul 



 

Entidades convidadas. 
 
A pontuação será mais alta para reportagens, soluções e projetos positivos, sem foco 
em denúncias.  
 
 

XIII 
 

Eventuais casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 
 
Novidades e definições pertinentes serão publicadas oficialmente no site oficial do 
evento: 
www.premiojornalismoambiental.com.br 
 
Mais informações podem ser obtidas junto à secretaria da ABES-RS, pelo telefone 
(51)3212-1375 ou pelo e-mail: premiojornalismoambiental@abes-rs.org.br 
 
Acesse os sites para conhecer melhor os realizadores e sua atuação na temática 
ambiental sustentável. 
www.abes-rs.org.br  
www.ari.org.br  
www.braskem.com  
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