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Regulamento
Com o objetivo de reconhecer o trabalho exercido por profissionais da
comunicação, o Conselho Regional de Economia do Amazonas
(Corecon-AM), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas
(Ufam), Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas
(SJPAM) e Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lança o ‘Prêmio:
Imprensa Econômica 2022’ para homenagear profissionais e
publicações do jornalismo especializados na cobertura desta
importante editoria do jornalismo amazonense. O prêmio vai escolher as
melhores produções dos veículos que fazem cobertura no Estado do
Amazonas.
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Art. 1 º. O prêmio de jornalismo aos profissionais irá avaliar e reconhecer produções
jornalísticas voltadas para a economia amazonense. O prêmio reconhecerá o
esforço desses profissionais – comprometidos com a verdade e com o bem-estar
coletivo – para levar informação de qualidade e de excelência aos amazonenses.

Art. 2º. Poderão participar do prêmio: trabalhos produzidos exclusivamente por
comunicadores e que tenha sido publicado ou veiculado em algum órgão de
imprensa do Estado, sendo eles: jornais, revistas, televisão, rádios e sites.

Art. 3º. O autor do trabalho desenvolvido e divulgado em alguma das seguintes
categorias irá receber dos organizadores do concurso uma placa – reconhecida
pelos conselheiros do conselho, como premiação pelo trabalho exercido:I- Mídia
Impressa: Reportagens de jornais, revistasII- Radiojornalismo: Reportagens de
RádioIII- Mídia Digital: Online, PodcastIV- Televisão:
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Art. 4º. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, no período de 12 de abril
até o dia 30 de julho de 2022, às 18 horas, horário de Manaus - Amazonas, pelo e-
mail: comunicacao@corecon13am.org.br, juntamente com o envio do material
que será indicado ao prêmio.

Art. 5º. Os projetos serão julgados por meio de uma Comissão Julgadora,
formada por 6 (seis) profissionais, sendo eles: 3 (três jornalistas diplomados) e 3
(três) economistas.
Parágrafo único: Os jornalistas envolvidos na comissão julgadora não poderão
participar do prêmio, assim como os veículos que eles representam.

Art. 6º. As decisões da comissão julgadora, sobretudo no que dizem respeito à
seleção dos vencedores, são definitivas e não passíveis de questionamentos ou
recursos.
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Art. 7º. Cada candidato pode concorrer com um trabalho por categoria, sendo tema
livre e na editoria de economia. Parágrafo único: Os trabalhos precisam ter sido
publicados de janeiro a julho de 2022.

Art. 8º. Para a categoria de Radiojornalismo, os projetos precisam ser enviados via
link e com identificação. No e-mail deve constar a data e o horário da veiculação e
a duração que o trabalho apresenta.

Art. 9º. Para realizar a inscrição no prêmio todos os participantes precisam estar em
pleno acordo com este Regulamento a partir de sua inscrição. Parágrafo único: O
ato de inscrição do trabalho no prêmio implica na aceitação integral de todos os
termos dispostos neste regulamento.
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Art. 10º. No ato da inscrição, o participante deve enviar o e-mail com os
seguintes dados: nome; telefone; veículo de comunicação; título da matéria;
reportagem em anexo; a data da publicação do material.

Art. 11º. Serão aceitos trabalhos publicados originalmente em português do
Brasil.

Art.12º. Os vencedores do prêmio serão agraciados com placas e diplomas, que
serão entregues em cerimônia realizada em Manaus, Amazonas, no dia 13 de
agosto, dia do economista, em local e hora a serem definidos pelo prêmio. Os
vencedores devem comparecer à premiação.
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