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VII CONCURSO INTERAMERICANO DE JORNALISMO “VITAL AIR”  
SOBRE INTERFERÊNCIA DA INDÚSTRIA DO TABACO 

Inscrições abertas até 31 de agosto 
 
 

Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a 7ª Versão do Prêmio Latino-Americano de 
Jornalismo sobre a Interferência da Indústria do Tabaco, promovido pela Fundação 
InterAmericana do Coração e a Aliança de Controle do Tabagismo – ACT.   

O objetivo principal do concurso 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. Para mais 
informações sobre o tratado internacional, acesse  www.fctc.org ou  
http://www.actbr.org.br/tabagismo/convencao-quadro.asp 

Poderão participar todos os jornalistas nas categorias imprensa escrita (jornais e revistas), televisão, 
rádio e Internet, cujas matérias sobre a interferência da indústria do tabaco tiverem sido publicadas 
ou veiculadas entre 1º de julho de 2011  e 31 de agosto de 2012. 

Inscrições 

As inscrições estão abertas desde 31 de maio e vão até 31 de agosto de 2012.  

Deve ser submetida uma cópia do trabalho 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 faça um upload do documento em Word contendo um hyperlink para o 
trabalho quando completar a inscrição. 

As inscrições devem ser feitas no link: http://www.interamericanheart.org/?secc=vav&mod=inicio 

Comissão Julgadora  

A Comissão Julgadora será formada por jornalistas, especialistas em controle do tabagismo, 
marketing  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. 

• 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. 
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Prêmios 

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 
 
 
Fundação InterAmericana do Coração: 
www.interamericanheart.org; www.interamericanadelcorazon.org  
ACT: www.actbr.org.br 
 
 
Para mais informações, entre em contato com nossa assessoria de imprensa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rio de Janeiro 
Anna Monteiro 
(21) 2255-0520 / 8152-8077 
Anna.monteiro@actbr.org.br 
 
  

  
 
 

 
 


