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REGULAMENTO – 6º Prêmio ANTF de Jornalismo - 2011 
 
1. Objetivo:  
 
O 6º Prêmio ANTF de Jornalismo tem como objetivo valorizar o 
trabalho realizado pelos veículos de comunicação e seus profissionais, 
além de destacar os trabalhos jornalísticos de qualidade e incentivar a 
divulgação de informações relevantes sobre o setor ferroviário.  
 
1.1 O 6º Prêmio ANTF de Jornalismo terá as seguintes categorias:  
 
a) jornal impresso;  
b) revista impressa;  
c) telejornalismo;  
d) radiojornalismo;  
e) internet 
 
2. Inscrições:  
 
2.1 Poderão concorrer ao 6º Prêmio ANTF de Jornalismo profissionais 
atuantes em veículos jornalísticos de todo o território nacional, com 
trabalhos veiculados pela imprensa brasileira, no período de 1º/09/2010 a 
30/08/2011, nas mídias: jornal, revista, rádio, televisão e internet
 

.  

2.2 As inscrições serão realizadas apenas mediante a remessa do material 
e do formulário de inscrição com todos  
 
os campos preenchidos, em envelope lacrado para: SAUS – Quadra 01 – 
Bloco J – Ed. CNT – Torre A - 6° andar – sala 605 – Brasília – DF – CEP 
70070-010. Se enviado pelos Correios, a remessa deve ser registrada 
com confirmação de recebimento (A.R).  
 
2.3 O Formulário de Inscrição, constante do Anexo I deste 
Regulamento, está disponível para preenchimento no website 
www.antf.org.br e deverá ser entregue ou enviado à ANTF juntamente 
com as cópias dos trabalhos.  
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2.4 Cada autor poderá inscrever no máximo 3 (três) trabalhos, 
independentemente da categoria, sendo que para cada trabalho 
apresentado deverá ser preenchida uma ficha de inscrição.  
 
2.5 Poderão concorrer trabalhos jornalísticos, em língua portuguesa, que 
tiverem como foco o setor ferroviário de carga brasileiro, veiculado em 
mídia brasileira, no período de 1º/09/2010 a 30/08/2011.  
 
2.6 Cada trabalho inscrito deverá ser entregue nos seguintes formatos, 
conforme a categoria:  
 
a/b) publicações impressas (jornal e revista): três cópias das páginas 
impressas originais ou cópias da matéria na mesma forma e tamanho em 
que foi publicada;  
 
c) televisão: três cópias gravadas em DVDs  
 
d) rádio: três cópias gravadas em CDs ou DVDs;  
 
e) internet: três cópias impressas em papel e gravadas em CDs ou DVDs, 
na mesma forma em que foi publicada na página online; 
 
2.7 Todas as cópias, impressas ou em mídia eletrônica, deverão conter, 
em local visível, a identificação do autor e do veículo, além da data de 
publicação, seguindo o modelo de Informações da Matéria do Anexo II 
deste Regulamento.  
 
2.8 A autoria de matérias(s) não assinada(s) ou assinada(s) com 
pseudônimo deverá ser atestada, por escrito, pelo editor do veículo, em 
carta anexa à ficha de inscrição.  
 
2.9 No caso de autoria coletiva, deverá ser indicado na ficha de inscrição 
um autor principal (ver item 3.5 “PREMIAÇÃO”).  
 
2.10 A ANTF não se obriga a devolver os materiais inscritos.  
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2.11 Não poderão concorrer ao 6º Prêmio ANTF de Jornalismo os 
colaboradores da ANTF, das empresas associadas à ANTF ou de 
patrocinadoras deste Prêmio, bem como respectivos parentes em 
primeiro grau.  
 
2.12 Se for constatado, mesmo após a inscrição, descumprimento pelo 
autor do trabalho inscrito de quaisquer critérios estabelecidos neste 
Regulamento, o  
trabalho será automaticamente desclassificado pelos organizadores da 
premiação e pela Comissão Julgadora. 
 
2.13 O prazo para inscrições inicia-se em 13 de junho de 2010 e se 
encerra impreterivelmente no dia 1º de outubro de 2011, sendo este o 
último dia para entrega e recebimento de inscrições na sede da ANTF, 
independentemente da data da postagem pelos Correios.  
 
2.14 O ato de inscrição implica concordância e adesão irrestrita a este 
Regulamento e atesta a veracidade das informações constantes no 
Formulário de Inscrição.  
 
3. Premiação  
 
3.1 Serão premiados os autores dos trabalhos que, a critério da Comissão 
Julgadora, apresentarem as melhores matérias jornalísticas a respeito do 
transporte ferroviário de cargas no Brasil, publicadas no período indicado 
no item 2.1. deste Regulamento.  
 
3.2 Ao vencedor de cada categoria descrita no item 1.1 deste 
Regulamento serão conferidos os seguintes prêmios:  
 
R$ 3.000,00 (três mil reais – valor líquido), Troféu e Certificado de 
Vencedor do “6º Prêmio ANTF de Jornalismo” na categoria.  
 
3.3 Todos os prêmios descritos no item 3.2 deste Regulamento são 
pessoais e intransferíveis.  
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3.4 A premiação será anunciada no evento “Negócios nos Trilhos”, com 
realização prevista para o dia 09 de novembro de 2011, no Pavilhão 
Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo em São Paulo (SP). 

3.5 Em caso de autoria coletiva, a divisão dos prêmios entre os autores 
será definida pelo autor inscrito principal, conforme estabelecido no item 
2.9 deste Regulamento.  
 
3.6 Entre os prêmios descritos no item 3.2, apenas o “Certificado de 
Vencedor” serão conferidos a todos os autores premiados, independente 
da quantidade de autores.  
 
4. Seleção e Julgamento  
 
4.1. Entre os trabalhos inscritos, uma Comissão de Seleção formada a 
critério da ANTF fará a pré-seleção para encaminhamento à Comissão 
Julgadora.  
 
4.2 A Comissão Julgadora será formada por empresários, técnicos, 
autoridades e outras personalidades ligadas ao  
 
setor ferroviário, bem como profissionais de comunicação, indicados pelo 
Conselho Diretor da ANTF.  
 
4.3 A Comissão Julgadora escolherá apenas um trabalho vencedor de 
cada categoria.  
 
5. Disposições Finais  
 
5.1 No ato da inscrição, os autores concordam em ceder à ANTF os 
direitos de reprodução dos trabalhos inscritos, que poderão ser 
reproduzidos, no todo ou em parte, pela ANTF, por meios impressos ou 
eletrônicos, sendo obrigatória apenas a menção da autoria e do veículo 
que publicou originalmente, dispensada qualquer remuneração ou 
autorização prévia.  
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5.2 As decisões da Comissão de Seleção e da Comissão Julgadora serão 
soberanas e irrecorríveis.  
 
5.3 Eventuais questões omissas neste Regulamento serão decididas pela 
diretoria-executiva da ANTF. 
 
 
 

ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 
Nome Completo:  
 
Endereço Residencial (completo):  
 
Bairro:  
 
Cidade/Estado:  
 
Telefone (residencial / comercial / celular):  
 
E-mail:  
 

ANEXO II 
INFORMAÇÕES DA MATÉRIA 

 
 
Nome do autor:  
 
Nome do co-autor (se houver):  
 
Nome do veículo em que a matéria foi publicada:  
 
Data da publicação:  
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Título da matéria:  
 
Editoria (no caso de publicação impressa ou internet) 
 
Número da página (no caso de publicação impressa) 
 
Nome e horário do programa (no caso de Rádio e TV):  
 
Endereço do site (no caso de Internet) 
 
Formato das cópias: ( ) Original ( ) Xerox ( ) DVD ( ) CD ( ) VHS  
 
 
 
 
 


