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SÉTIMO CONCURSO DE JORNALISMO “VITAL AIRE VITAL” 

Edital de Convocação 2012 

 
CONCURSO INTERAMERICANO DE JORNALISMO SOBRE A INTERFERÊNCIA DA 

INDÚSTRIA DO TABACO NA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO QUADRO PARA O 
CONTROLE DO TABACO   

 

1. Descrição 

A Fundação InterAmericana do Coração e a Aliança de Controle do Tabagismo têm a honra 
de convidá-los para participar da sétima edição do concurso de jornalismo “Vital Air Vital”. O 
objetivo é reconhecer e premiar os melhores trabalhos em jornalismo ou marketing 
relacionados ao problema da interferência da indústria do tabaco na implementação da 
Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde. Pra 
mais informações sobre o tratado internacional, acesse  www.fctc.org ou 
www.who.int/tobacco/framework/en . 

O tabagismo causa centenas de milhares de mortes a cada ano na América Latina e o 
Caribe, além de doenças e debilidades. A América Latina e o Caribe deram passos 
importantes para adotar as medidas de prevenção e controle do tabaco. Em particular, as 
que seguem as diretrizes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, o primeiro 
tratado de saúde pública da história, que tem um impacto forte em vários países. Este 
tratado está assinado, atualmente, por cerca de 90% de todos os países. 

Muitas dessas conquistas não teriam sido possíveis sem o apoio, a convicção e a coragem 
de vários jornalistas, que apresentaram os fatos e influenciaram a opinião pública, assim 
como governos e líderes empresariais. Os jornalistas atingem aqueles que têm poder 
econômico e políticos em nossas sociedades. Sem esses jornalistas, as políticas de 
controle do tabaco não teriam sido aprovadas ou desenvolvidas adequadamente, e a saúde 
da população teria sofrido as consequências.  Apesar de importante avanço ter sido feito, 
há inúmeros obstáculos. Por isso acreditamos que é importante premiar e estimular ações 
de jornalistas, que ajudam a avançar a política de controle do tabaco. 

Por essas razões, a Fundação Interamericana do Coração  (FIC) continua a organizar o 
concurso de jornalismo “Vital Air Vital”, com apoio da ACT, da Tobacco Free Chile, da FIC 
Argentina, FIC México, Corporate Accountability Internacional Colômbia e Campanha for 
Tobacco Free Kids (CTFK). 

2. Quem poderá participar 

Poderão participar todos os jornalistas ou profissionais ligados aos meios de comunicação 
da América Latina e do Caribe, nas categorias  imprensa, rádio, televisão e internet.  
Estudantes de jornalismo do último ano também podem participar. Terceiros também 
podem indicar jornalistas. Neste caso, o trabalho indicado deverá estar acompanhado de 
um documento de concordância do autor e o prêmio será do jornalista, não de quem o 
indicou.  

3. Condições de Participação 

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/tobacco/framework/en
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As matérias deverão ter sido publicadas ou transmitidas, obrigatoriamente, em um país 
latino-americano ou caribenho, no período entre 1º de julho de 2011 e 31 de agosto de 
2012.  

4. Categorias  

 Serão aceitos trabalhos de 4 categorias:   

a. Imprensa escrita (jornais, revistas e suplementos) 

b. Rádio 

c. Televisão 

d. Internet (Neste caso, a matéria deverá ser original, publicada em um site 
jornalístico e que não represente a duplicação da notícia de um jornal)  

5. Apresentação dos Trabalhos 

Uma cópia do trabalho original deve ser submetida em FORMATO ELETRÔNICO APENAS. 
Para material escrito de jornais, revistas ou internet, as cópias devem ser submetidas em 
formato PDF. Para matérias veiculas em rádio ou televisão, devem ser em formato 
eletrônico (mp3, wma, avi, etc). Para trabalhos que ainda estejam disponíveis na web, pode 
ser incluído um link para o trabalho, em vez de enviar o arquivo. Apenas faço um upload do 
documento em Word contendo um hyperkink para o trabalho quando completar a inscrição. 

  

6. Inscrição e envio de trabalho  

Para inscrever-se e enviar seu trabalho, por favor preencha o formulário que está disponível 
na home page da Fundação InterAmericana do Coração: 
http://www.interamericanheart.org/?secc=vav&mod=inicio  

7. Prêmios 

Os prêmios aos trabalhos vencedores serão entregues aos autores ou organizações, 
conforme a ficha de inscrição. A premiação será por categorias:    

Categoria 1. IMPRENSA ESCRITA 

1o Prêmio: US $1.000 e distinção honrosa 

2º Prêmio: Distinção honrosa 

 

 

Categoria 2. RÁDIO 

1o Prêmio: US $1.000 e distinção honrosa 

2º Prêmio: Distinção honrosa 

 

Categoria 3. TELEVISÃO 

1º Prêmio: US $1.000 e distinção honrosa 

2º Prêmio: Distinção honrosa 

http://www.interamericanheart.org/?secc=vav&mod=inicio
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Categoria 4. INTERNET 

1º Prêmio: US $1.000 e distinção honrosa 

2º Prêmio: Distinção honrosa 

 

PRÊMIO AO MELHOR TRABALHO: Entre os trabalhos que conquistarem o primeiro lugar 
da categoria, será eleito o “Melhor Trabalho Jornalístico Latino-americano e Caribenho 
sobre a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco”, correspondendo a um  Prêmio  
adicional de US $1.000. 

Menções especiais: Será dada uma menção especial ao melhor trabalho de cada país, 
com exceção daqueles para os quais tenha sido designado algum dos prêmios especiais.  
 
Os vencedores terão a divulgação de seus nomes nos principais meios de comunicação da 
América Latina e do Caribe.  

 

8. Júri Internacional 

O júri será integrado por jornalistas destacados, que têm uma ampla trajetória no tratamento 
de doenças da saúde, especialistas na área de tabagismo e representantes das entidades 
patrocinadoras do prêmio. Os organizadores destacam alguns pontos: 

 O veredicto do júri será inapelável 
 O júri assinará todos os papéis de votação e a ata final das obras ganhadoras, que 

ficarão à disposição das entidades organizadoras até 10 dias depois da votação 
 A votação será secreta. Em caso de empate, o voto do presidente do júri decidirá o 

ganhador.  
 Se algum membro do júri tiver relacionamento direto com alguma matéria 

apresentada, deverá comunicar ao presidente do júri, antes de proceder ao exame 
da mesma, fazer este fato constar de seu documento de votação e se abster de 
votá-la, pois caso contrário sua votação será inválida.  

9. Aceitação das bases 

A participação nesta convocatória pressupõe o total cumprimento das bases do concurso.  

As organizações que estão apoiando este concurso se reservam o direito de divulgar os 
trabalhos premiados, e os ganhadores se comprometem a ceder seus direitos para a 
divulgação de seus trabalhos.  

 

10. Data limite para  o envio de trabalhos: 31 de augusto de 2012. 

 

 
Equipe Organizadora do Concurso: Verónica Schoj (Argentina), Mariela Alderete 
(Argentina), Cinthia Shammah (Argentina), Selva Andreoli (Uruguay), Lezak Shallat 
(Chile), Gonzalo Andrés Palma (Chile), Anna Monteiro (Brasil), Yahaira Ortiz ( FIC 
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Mexico), Jaime Arcila (CAI -Colombia), Javier Valenzuela (United States), Beatriz 
Champagne (Argentina) 
 
Para mais informações ou qualquer dificuldade, por favor entrar em contato com  
concurso@interamericanheart.org  

 

mailto:concurso@interamericanheart.org

