
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO 

 
 
Abrangência: Todo Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 Categorias admitidas no concurso 
 

 Jornalismo Impresso 
 Fotojornalismo; 
 Televisão; 
 Rádio;  
 Online. 

As inscrições iniciam no dia 01 de janeiro e vão até o dia 28 de 
fevereiro de 2017. A ASDEP/RS - Associação dos Delegados de 
Polícia do RS premiará as melhores matérias que abordem o tema da 
segurança pública, bem como papel do Delegado de Polícia Civil do 
Rio Grande do Sul no cumprimento de suas atribuições, como 
investigação criminal, elucidação de crimes, cumprimentos de 
mandatos de busca e apreensão, operações policiais, entre outros. 
 
O VI PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO é uma iniciativa da 
Associação dos Delegados de Polícia do RS – ASDEP/RS, com o 
apoio da ARI (Associação Riograndense de Imprensa), do Sindicato 
dos Jornalistas do RS, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e 
TV (AGERT) e Associação dos Repórteres Fotográficos e 
Cinematográficos do Estado (ARFOC). Tem como objetivo 
reconhecer o trabalho dos jornalistas e estimular a publicação de 
reportagens sobre a segurança pública e a atuação dos delegados 
de polícia do RS.  
 
O Prêmio consiste em um concurso anual para jornalistas de todos 
os setores da comunicação social em nível regional. 
 
O PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO promove a independência 
editorial, elevados padrões de profissionalismo e de ética dos 
jornalistas e a diversidade nos meios de comunicação social.  
 
As categorias concorrentes são:  
 



- Melhor reportagem de rádio; 
- Melhor reportagem de TV; 
- Melhor reportagem de veículo impresso; 
- Melhor fotografia; 
- Melhor reportagem online. 

 
Os prêmios serão entregues em cerimônia que acontecerá em Porto 
Alegre, na sede da ASDEP, em 27 de abril de 2017. A ASDEP/RS 
agraciará os ganhadores com troféus e premiações em dinheiro, em 
um jantar na sede da Associação, na Rua Visconde de Inhaúma, 56, 
no Bairro Azenha, em Porto Alegre, a partir das 20h. 
 
As matérias que concorrerão devem ter sido publicadas de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
 
Como participar 
 
Basta preencher o formulário de candidatura que poderá ser 
impresso através do site da ASDEP/RS – www.asdep.com.br. Após, 
enviá-lo por correspondência, juntamente com 1 cópia de cada 
trabalho, para o endereço indicado no site.  
 
A inscrição é gratuita.  
 
Só poderão participar jornalistas profissionais diplomados e 
radialistas que possuam o registro profissional da categoria. 
 
Regulamento do concurso 
 

1. Podem concorrer jornalistas da imprensa escrita e eletrônica 
que estejam atuando em órgãos de comunicação no Rio 
Grande do Sul. 

2. Cada concorrente só poderá apresentar uma candidatura por 
categoria. 

3. Todos os trabalhos devem ter sido publicados ou transmitidos 
em órgãos da comunicação social entre 01 de janeiro e 31 de 
dezembro de 2016. 

4. O vencedor em primeiro receberá um troféu alusivo ao VI 
PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO, além de premiação em 
dinheiro. Válido para todas as categorias.  

http://www.asdep.com.br/


5. Para os segundos lugares, serão atribuídos certificado e 
premiação em dinheiro. 

6. No item atribuído ao terceiro lugar, a premiação ocorrerá 
através de certificado de menção honrosa e dinheiro. 

7. Cada candidatura deve ser acompanhada do consentimento 
escrito do autor e da emissora ao qual o participante está 
vinculado. 

8. Deverão acompanhar as fichas de inscrição: cópia do 
comprovante do registro profissional no Ministério do Trabalho 
e Emprego em que possam ser identificados o nome do 
concorrente e o número do registro.  

9. Todos os candidatos devem declarar eventuais correções 
formais, contestações da exatidão de um artigo/reportagem ou 
alegações de plágio ou de difamação feitas contra o trabalho. 

10.  Nenhum dos trabalhos apresentados ao concurso será 
devolvido.  

11.  No caso de o trabalho ser produto de um esforço 
coletivo, no momento da apresentação da candidatura devem 
ser indicados os colaboradores principais, nomeadamente 
produtores, pesquisadores, jornalistas e editores apenas para 
que sejam dados os créditos para cada um. Neste caso, a 
premiação será destinada para a reportagem ou fotografia 
vencedora e não individualmente para cada integrante da 
equipe, ficando sob responsabilidade da equipe indicar o nome 
do jornalista que receberá o prêmio. 

12. Não será aceita a inscrição de trabalhos veiculados antes 
de 01 de janeiro de 2016. 

13. Para fins de aceitação ou não de inscrições feitas através 
dos serviços postais, será considerada a data de postagem da 
ficha de inscrição. 

     17. O trabalho deve ser enviado claramente identificado, com o 
 nome, endereço e número de telefone do candidato e a 
 duração do trabalho. 
      18. No caso de matéria(s) não assinada(s) ou assinada(s) com 
 pseudônimo, a autoria deverá ser atestada, por escrito, pela 
 Chefia de Redação ou Chefia de Reportagem, em carta anexa à 
 ficha de inscrição. 

 
 
O(s) autor(es) inscrito(s) no VI PREMIO ASDEP DE JORNALISMO se 
responsabilizará pela boa origem e originalidade(autenticidade) da(s) 



obra(s) inscrita(s), bem como cederá(ão) à  ASDEP o direito de 
reproduzir ou permitir a reprodução por terceiros da(s) obra(s) 
inscrita(s), no todo ou em parte, em qualquer meio ou forma, e em 
qualquer território (Brasil e/ou exterior) por tempo indeterminado. 
 
Este direito será exercido pela Associação dos Delegados de Polícia 
do Rio Grande do Sul - ASDEP/RS, sempre que tal reprodução tenha 
por objetivo divulgar o evento e/ou a premiação ocorrida e/ou 
enfatizar a contribuição do(s) autor(es) para a solução dos problemas 
relativos ao tema abordado. O(s) autor(es) aceita(m) expressamente, 
no ato da inscrição, que em relação à cessão outorgada nenhuma 
remuneração lhe(s) será devida, em nenhum tempo, e sob qualquer 
pretexto, não havendo necessidade de nenhuma outra autorização 
formal dele(s) para que a  ASDEP/RS utilize a(s) referida(s) obra(s), 
dentro dos limites especificados neste regulamento.  
 
 
O(s) autor(es) inscrito(s) no VI PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO  
aceita(m), em todas as suas condições, o presente regulamento, 
concordando integralmente com as eventuais modificações que nele 
venham a ser inseridas, desde que não sejam atinentes às categorias 
de premiação e aos prêmios a serem outorgados, aceitando também 
as decisões que vierem a ser proferidas pela Comissão Julgadora do 
Prêmio, reconhecendo a sua soberania.  
 
Não podem concorrer ao VI PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO os 
funcionários da Associação, nem profissionais de empresas 
terceirizadas e que prestam serviço a Associação, bem como 
dirigentes das entidades apoiadoras e que farão parte do corpo de 
jurados. 
 
Apreciação 
 
Os trabalhos serão apreciados por um júri independente de 05 
membros, constituídos por profissionais e especialistas conceituados 
dos meios de comunicação social e representantes da ASDEP, que 
proclamarão um vencedor para cada categoria. 
 
Da decisão do júri não haverá recurso. O júri pode rejeitar qualquer 
candidatura que em sua opinião, não respeite os requisitos do 
concurso.  



 
 
Comissão Julgadora  
 
A Comissão Julgadora do VI PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO terá 
05 (cinco) membros, com a seguinte composição: 
 
1 Representante da Associação Riograndense de Imprensa – ARI; 
 
Presidente João Batista de Melo Filho- Av. Borges de Medeiros, 915 - 
7º andar - Porto Alegre - RS - CEP: 90020-025 Telefone:(51) 3211-
1555 - Fax:(51) 3212-4705 – e-mail: jornaldaari@ari.org.br 
 
1 Representante do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul; 
 
Presidente Milton Siles Simas Júnior- R. dos Andradas, 1270 13º 
Andar CEP: 90020-008 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3226-0664/1735 
– Fone fax: (51) 3228-8146 E-mail: 
jornalistasrs@jornalistasrs.brte.com.br - Site: www.jornalistas-rs.org.br 
 
1 Representante da Associação dos Repórteres Fotográficos e 
Cinematográficos do Rio Grande do Sul – ARFOC; 
 
Presidente Marcelo Campos -R. dos Andradas, 943 - Centro, Porto 
Alegre - RS, CEP: 90020-005- Fone: (51) 3227-6898 Site: 
https://www.agert.org.br/  
 
1 Representante da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e 
Televisão- AGERT; 
 
Presidente Roberto Cervo (Melão) - Sala 204, R. Riachuelo, 1098 - 
Centro, Porto Alegre - RS, CEP: 90010-272 – Fone: (51) 3212-2200 – 
Site: http://arfoc-rs.com.br/  
 
2 Representantes da ASDEP/RS - Delegados de Polícia; 
 
Presidente Del. Nadine Anflor- Rua Visconde de Inhauma, 56 - 
Azenha, Porto Alegre - RS, CEP: 90160-060 -Fone: (51) 3217-9999 – 
Email: asdep@asdep.com.br - Site: http://asdep.com.br   
A Comissão Julgadora será presidida por um dos representantes da 
Comissão o qual, como Presidente do Júri, terá o poder de decisão 
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quando ocorrer empate entre concorrentes em qualquer uma das 
categorias do VI PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO. 
 
Na ausência de algum dos representantes acima referidos, a ASDEP 
indicará um substituto. 
 
Critérios de apreciação 
 
Os vencedores do Prêmio serão escolhidos com base na excelência 
do jornalismo. O júri apreciará os trabalhos em função dos objetivos 
de divulgação.  
 
Os jurados terão também em conta critérios gerais, nomeadamente: 
relevância do conteúdo da notícia, investigação, escrita, produção, 
caráter incisivo, impacto, benefício público, ética, originalidade, 
inovação e criatividade. Os jurados levarão ainda em consideração os 
recursos disponíveis e os esforços desenvolvidos para a elaboração 
do trabalho. 

 

Seleção e julgamento 

 
Os trabalhos que não permitirem uma avaliação criteriosa por 
apresentar baixa qualidade de reprodução ou dificuldade de leitura 
serão eliminados na fase de pré-seleção. 

 

Julgamento 
 
A Comissão Julgadora escolherá, entre os trabalhos apresentados de 
cada categoria, quais são os melhores. 

 

Dentre os finalistas, será apontado como vencedor do primeiro lugar 
aquele que somar o maior número de pontos em cada uma das 
categorias, dentro dos critérios citados acima, numa escala de 0 a 10. 
O segundo e o terceiro prêmio serão destinados aos inscritos que 
obtiverem a segunda e terceira maior pontuação, respectivamente. 

 



A Comissão Julgadora se reunirá em dias, horários e locais 
previamente determinados para realizar a escolha, dentre os 
trabalhos finalistas, dos vencedores em cada categoria.  

 
Da reunião da Comissão Julgadora participarão apenas os seus 
membros e a equipe de coordenação. 

 
A Comissão Julgadora poderá desclassificar trabalhos que não sejam 
adequados ao objetivo do concurso. 

 
Os critérios para o julgamento dos trabalhos, baseados no presente 
regulamento, serão fornecidos à Comissão Julgadora pela entidade 
organizadora.  

 
Os trabalhos e autores vencedores em cada uma das categorias 
serão conhecidos na cerimônia de premiação, prevista para ocorrer 
no dia 27/04/2017, às 20h, na sede da ASDEP, para a qual serão 
convidados todos os autores finalistas. 

 
Reportagens de jornais e revistas - É essencial a apresentação de 
pelo menos um original da veiculação do trabalho em boas 
condições de leitura.  

 
Reportagens de rádio - As inscrições para trabalhos jornalísticos 
veiculados em emissoras de rádio devem obedecer às seguintes 
características:  

 
1) só serão considerados os trabalhos identificados como 
reportagens veiculadas nos programas jornalísticos das emissoras, e 
não temas desenvolvidos dentro de um programa não-jornalístico; 

2) as inscrições deverão trazer 01(cópia) cópia do script da 
reportagem;  
3) as cópias em CD dos trabalhos inscritos devem trazer a chamada 
original da matéria pelo apresentador do noticiário no dia e na hora 
da veiculação e a abertura original ("cabeça") da matéria pelo (a) 
repórter. 

 



Reportagens de televisão - As inscrições para trabalhos jornalísticos 
veiculados em emissoras de televisão devem obedecer às seguintes 
características:  

1) só serão considerados os trabalhos identificados como 
reportagens veiculadas nos programas jornalísticos das emissoras e 
não temas desenvolvidos dentro de um programa não-jornalístico; 

2) as inscrições deverão trazer 01(uma) cópia do script da 
reportagem;  

3) as cópias em DVD dos trabalhos inscritos devem trazer a chamada 
original da matéria pelo apresentador do noticiário no dia da 
veiculação e a abertura original ("cabeça") da matéria pelo (a) 
repórter; 

 

4) as cópias de DVD devem corresponder à versão da matéria que foi 
ao ar, contendo todos os caracteres que identifiquem as pessoas 
entrevistadas pelo (a) repórter. 

 

Reportagem Online: Só serão aceitas reportagem produzidas 
exclusivamente para internet. Matérias produzidas em impresso ou 
meio eletrônico com repercussão na internet serão invalidadas. É 
essencial a apresentação de pelo menos um original da veiculação 
do trabalho em boas condições de leitura, com indicação do link para 
leitura na página da internet. 

 

 

A Comissão Julgadora poderá recomendar que algum prêmio não 
seja outorgado, em uma ou mais categorias, se considerar que os 
trabalhos inscritos não atendem aos objetivos ou não cumprem os 
requisitos do VI PRÊMIO ASDEP DE JORNALISMO. 

 
 
Valores da premiação – Serão premiados os autores dos trabalhos 
que, a critério da Comissão Julgadora, representem as melhores 
contribuições, de acordo com os objetivos assinalados acima. Nesta 
sexta edição, será distribuído um total de até R$ 25.000,00 (Vinte e 
cinco mil reais) em prêmios, nas seguintes categorias: 
 



Premiações: 
 
Melhor reportagem em jornal – 1º lugar – R$ 3.000,00 + Troféu + 
certificado 
Melhor reportagem em jornal – 2º lugar – R$ 1.500,00 + certificado 
 
Menção honrosa para melhor reportagem de jornal – 3º lugar – R$ 
500,00 + certificado 
 
Melhor reportagem em rádio – 1º lugar – R$ 3.000,00 + Troféu + 
certificado 
Melhor reportagem em rádio – 2º lugar – R$ 1.500,00 + certificado 
 
Menção honrosa para melhor reportagem de rádio –– 3º lugar – R$ 
500,00 + certificado 
 
Melhor reportagem em TV – 1º lugar – R$ 3.000,00 + Troféu + 
certificado 
 
Melhor reportagem em TV – 2º lugar – R$ 1.500,00 + certificado 
 
Menção honrosa para melhor reportagem de TV – 3º lugar – R$ 
500,00 + certificado 
 
Melhor fotografia – 1º lugar – R$ 3.000,00 + Troféu + certificado 
Melhor fotografia – 2º lugar – R$ 1.500,00 + certificado 
Menção honrosa para melhor fotografia – 3º lugar – R$ 500,00 + 
certificado 
 
Melhor reportagem Online – 1º lugar – R$ 3.000,00 + Troféu + 
certificado 
Melhor reportagem Online – 2º lugar – R$ 1.500,00 + certificado 
Menção honrosa para melhor reportagem Online – 3º lugar – R$ 
500,00 + certificado 
 
 
Associação dos Delegados de Polícia do RS – ASDEP 
 
---------------------------------------- 
Delegada Nadine Anflor Farias 
Presidente. 



 
 
 
 
 


