
V CONCURSO INTERAMERICANO DE JORNALISMO “VITAL AIR” 
SOBRE O PROBLEMA DO TABACO

Inscrições abertas  até 15 de julho 

Estarão abertas a partir de 31 de maio até 15 de julho as inscrições para a 5ª Versão do Prêmio InterAmericano 
de Jornalismo sobre o Problema do Tabagismo,  promovido pela Fundação InterAmericana do Coração,  a 
Organização Panamericana de Saúde e a Aliança de Controle do Tabagismo – ACT. Esta é a segunda vez que o 
concurso inclui a participação do Brasil.  

Os resultados do concurso serão divulgados no  Primeiro Congresso de Doenças Crônicas, em Barbados, 
Caribe, de 16 a 19 de outubro. Os vencedores ganharão um prêmio em dinheiro e o primeiro lugar entre os 
ganhadores terá direito a bolsa para participar do evento.

O objetivo principal do concurso é premiar e reconhecer os melhores trabalhos jornalísticos com o tema controle 
do tabagismo ou co-relacionados, tais como medidas de proteção aos fumantes e não fumantes, ambientes livres 
de fumo, controle do contrabando, repercussões sanitárias e econômicas do consumo do tabaco, alternativas à 
plantação do fumo, etc. 

Poderão participar todos os jornalistas, nas categorias imprensa escrita (jornais e revistas),  televisão, rádio e 
Internet, cujas matérias sobre controle do tabagismo tiverem sido publicadas ou veiculadas entre 1º de janeiro de 
2007 a 30 de junho de 2008.  Em 2009, o concurso prestigiará as matérias que tenham sido publicadas este ano 
e assim sucessivamente.

Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir de 31 de maio até 15 de julho de 2008. Os candidatos devem apresentar 
duas cópias do trabalho original, especificando a data de apresentação e o veículo e, numa folha à parte, os 
dados pessoais do autor. 

No caso de programas de rádio ou televisão, pedimos duas cópias em cassete ou vídeo, assim como duas cópias 
da transcrição da matéria.

O material deverá ser enviado para:  www.interamericanadelcorazon.org

Os vencedores serão informados pela  direção do concurso em agosto,  a fim de que possam providenciar a 
documentação necessária para a viagem.

Comissão Julgadora 

A Comissão Julgadora será formada por jornalistas, especialistas em controle do tabagismo e representantes das entidades 
patrocinadoras do prêmio. 

Os organizadores destacam alguns pontos:

• O veredicto do jurado será inapelável
• O jurado assinará todos os papéis da votação e a ata final de declaração das peças vencedoras, que 

estarão à disposição das entidades organizadoras até 10 dias depois da votação.

http://www.interamericanadelcorazon.org/


• A votação será secreta. Em caso de empate, o voto do presidente do concurso decidirá a campanha 
ganhadora

• Se algum membro  do  júri  tiver  relação  direta  ou  indireta  com alguma peça apresentada,  deverá 
apresentar ao presidente do júri antes de proceder ao seu exame, deixar esse fato escrito em seu 
papel de votação e abster-se de votar.

Prêmios

Os  prêmios serão entregues no encerramento do Primeiro Congresso de Doenças Crônicas,  em Barbados, 
Caribe, de 16 a 19 de outubro.

Categoria 1. JORNAIS E REVISTAS (inclui fotografia e caricatura)

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

Categoria 4. INTERNET
1º Prêmio: US $1.000 e distinção honrosa
2º Prêmio: Distinção honrosa

Para mais informações, consulte o site da Fundação InterAmericana do Coração:
www.interamericanheart.org; www.interamericanadelcorazon.org ou o site da ACT:
www.actbr.org.br

Assessoria de imprensa:

São Paulo
Acontece Comunicação

Chico Damaso ou Monica Kulcsar
(11) 3873-6083 / 3871-2331

acontece@acontecenoticias.com.br
chicoacontece@uol.com.br 

Rio de Janeiro
Anna Monteiro

(21) 3311-5640 / 8152-8077
Anna.monteiro@actbr.org.br

Salvador
Daniela Guedes 

(71) 3374 1384 / 9134 7897 
danielaguedes@actbr.org.br 

Brenda Medeiros
(71) 9971 3010

brendamedeiros@actbr.org.br
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