REGULAMENTO I PRÊMIO SINDMEPA DE JORNALISMO EM SAÚDE DR WALDIR
MESQUITA
I - SOBRE O PRÊMIO O Prêmio de Jornalismo em Saúde dr. Waldir Mesquita tem como
objetivo o reconhecimento qualitativo dos melhores trabalhos jornalísticos produzidos
e publicados em nível local, nacional e internacional sobre a saúde no estado do Pará. A
ideia é difundir os problemas e boas práticas em medicina e saúde local contribuindo
com soluções para o setor saúde no Pará.
A edição do prêmio é um desafio para os jornalistas locais e uma forma encontrada pelo
Sindicato dos Médicos do Pará de envolver a opinião pública local e nacional nos
problemas de saúde na região e na busca de soluções adequadas para o bem-estar e a
saúde da população, em contraponto à prática da difusão da doença. A visão que
embasa a criação do prêmio é de que boas práticas na saúde primária, na prevenção –
se contrapondo à visão hospitalocêntrica de saúde - podem reduzir índices de doenças
crônicas e, consequentemente, um número elevado de mortes evitáveis.
Os realizadores entendem ser a premiação um novo estímulo para que profissionais de
comunicação se empenhem em pesquisar, investigar e divulgar matérias sobre o setor
da saúde, a fim de dar visibilidade a esse segmento tão importante para a vida do
cidadão.
O prêmio é voltado a veículos de empresas jornalísticas ou sites/blogs com conteúdo
jornalístico. Não sendo aceitos trabalhos publicados/veiculados em meios de
comunicação de instituições acadêmicas, setoriais, sindicais, de entidades de classe,
instituições parlamentares ou de esferas administrativas de governo ou ligados ao
judiciário.
Só serão aceitas inscrições de jornalistas profissionais registrados no Ministério do
Trabalho.
II – HOMENAGEADO - Waldir Paiva Mesquita
Nascido no Marajó em 1946, Waldir Paiva Mesquita Estudou no Colégio Estadual Paes
de Carvalho. Formou-se pela Universidade Federal do Pará em 1972, com especialidade
em ginecologia. Fez residência em São Paulo e voltou a Belém no final dos anos 70 com
o propósito de fundar o Sindicato dos Médicos do Pará, o que concretizou em 1981, com
a parceria do médico Claudio José Dias Klautau. Foi sócio-fundador da Associação dos
Médicos do Pará (1979-1981). Em 21 de outubro de 1981, a entidade foi transformada
em Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), da qual foi o primeiro presidente eleito,
no período de 1985-1989. No período de 1989 a 1991, participou da diretoria do
Sindmepa como conselheiro fiscal e também delegado junto à Federação Nacional dos
Médicos (Fenam), de 1991 a 1994. Também foi membro do conselho fiscal da diretoria
colegiada do Sindmepa de 1997 a 2000. Foi presidente e conselheiro do Conselho
Federal de Medicina, conselheiro do CRM-Pará em várias gestões, professor da
Universidade Federal do Pará. Mora em Santarém, onde exerce a profissão de médico

no hospital Regional do Baixo Amazonas, no Hemocentro Regional de Santarém e no
hospital municipal da mesma cidade. É filiado ao Partido Comunista Brasileiro.
III- EDITAL – O edital do Prêmio de Jornalismo em Saúde dr. Waldir Mesquita terá um
pré-lançamento em Belém, em 16 de outubro de 2019, às 20 horas, no Sindicato dos
Médicos do Pará (Sindmepa), com a presença de profissionais da área da Comunicação
e da Saúde, dirigentes do Sindmepa, médicos e estudantes. A divulgação oficial do edital
no site www.sindmepa.org.br acontecerá no dia 23.01.2020
IV - PREMIAÇÃO
Aos vencedores do I Prêmio de Jornalismo em Saúde dr. Waldir Mesquita será destinado
prêmio de R$ 12 mil reais, divididos igualitariamente entre os vencedores das quatro
categorias profissionais. Caso alguma categoria não tenha vencedor (a) o prêmio será
distribuído entre as categorias restantes. A premiação será realizada no dia 14.10.2020.
Os realizadores do prêmio deverão dar ampla divulgação aos trabalhos finalistas. Serão
deduzidos dos valores recebidos por cada premiado os impostos devidos, a exemplo do
Imposto de Renda – Pessoa Física, cabendo ao premiado a responsabilidade de declarar
aos órgãos competentes, entre os quais, a Receita Federal, a premiação recebida
mediante emissão de Cédula C pelo ente pagador do Prêmio, dentro do prazo legal
pertinente a ser informado após a premiação.
V - CATEGORIAS PREMIADAS:
V.1 - JORNALISMO IMPRESSO - 1° LUGAR
V.2 - WEBJORNALISMO - 1° LUGAR
V.3 - TELEJORNALISMO - 1° LUGAR
V.4 – RADIOJORNALISMO – 1º lugar
VI - JULGAMENTO
Os trabalhos e profissionais a serem premiados e reconhecidos serão julgados conforme
o presente Regulamento, por um corpo de jurados técnico formado por profissionais da
área de comunicação, a ser definido pela Comissão de organização do prêmio. A
avaliação dos trabalhos seguirá os seguintes critérios: VI.1 - JORNALISMO IMPRESSO:
jornais, revistas, cadernos, encartes, etc. Poderão concorrer reportagens, coberturas
sequenciadas de eventos e cadernos especiais veiculados em revistas e jornais
brasileiros ou de outros países, no período de 1º de dezembro de 2019 a 26 de setembro
de 2020. A inscrição se dará exclusivamente mediante publicação on line no sistema de
inscrições do Site Oficial do Prêmio Sindmepa de Jornalismo em Saúde dr Waldir
Mesquita, acessado no site do Sindicato dos Médicos do Pará – www.sindmepa.org.br.
Na ficha de inscrição deve constar a identificação do autor, registro profissional de
jornalista, o título da matéria, o veículo de comunicação e a data em que a matéria foi
publicada. Critérios de avaliação: A adequação ao tema; Qualidade editorial (texto,
desenvolvimento, abordagem e edição); Qualidade e equilíbrio de fotos e ilustrações);

Criatividade e inovação; Estratégia utilizada; Serviços e pesquisas de interesse do
público-alvo; O material desta categoria deve estar devidamente creditado pelo
jornalista e fotógrafo responsáveis. Caso o veículo não conceda o crédito ao referido
profissional na publicação, o candidato deve apresentar, no ato da inscrição, Declaração
de Autoria, formal e escrita pelo representante do veículo de comunicação, lhe
creditando a autoria do trabalho. VI.2 - WEBJORNALISMO: sites, hot sites, blogs, portais,
etc. Poderão concorrer nesta categoria reportagens eletrônicas sobre o tema
estabelecido e veiculadas em portais, sites, revistas on line e blogs brasileiros na Internet
ou de outros países, no período de 1º de dezembro de 2019 a 26 de setembro de 2020.
A inscrição se dará exclusivamente mediante publicação on line no sistema de inscrições
do Site Oficial do Prêmio Sindmepa de Jornalismo em Saúde dr Waldir Mesquita
acessado no site do Sindicato dos Médicos do Pará – www.sindmepa.org.br. Na ficha de
inscrição devem constar a identificação do autor, registro profissional de jornalista, o
título da matéria e o link da página da internet onde foi publicada, a data e o veículo da
publicação. Critérios de avaliação: adequação ao tema; design apropriado com a
mensagem jornalística; qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e
edição); estrutura de navegação (oportunidades de links para páginas ou sites
correlatos, entre outros); interatividade e narrativa; recursos audiovisuais e multimídias
ilustrativos da matéria; criatividade e inovação (introdução de novas ideias e conceitos);
O material desta categoria deve estar devidamente creditado pelo jornalista e fotógrafo
(se houver) responsáveis. Caso o veículo não conceda o crédito ao referido profissional,
na publicação, o candidato deve apresentar, no ato da inscrição, Declaração de Autoria,
formal e escrita pelo representante do veículo de comunicação, lhe creditando a autoria
do trabalho. VI.3 - TELEJORNALISMO: programas, entrevistas e reportagens. Poderão
concorrer programas, entrevistas e reportagens sobre o tema estabelecido, veiculados
em emissoras de televisão (canal aberto ou fechado) brasileiras ou de outros países, no
período de 1º de dezembro de 2019 a 26 de setembro de 2020. A inscrição se dará
exclusivamente mediante publicação on line no sistema de inscrições do Site Oficial do
Prêmio Jornalismo em Saúde acessado no site do Sindicato dos Médicos do Pará –
www.sindmepa.org.br. Na ficha de inscrição devem constar a identificação do autor e
do veículo, registro profissional de jornalista, o título da matéria e os referidos arquivos
de TV com o material jornalístico, além do link da página da internet, se tiver sido
publicado em alguma plataforma de internet. Critérios de avaliação: adequação ao
tema; qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem, imagens e edição);
qualidade de imagem quanto à valorização da informação; excelência da mensagem
passada quanto ao script, off e fala dos personagens; qualidade da trilha sonora, se
houver; criatividade e inovação (introdução de novas ideias e conceitos); no material
deve constar a identificação do autor, da emissora, a data em que a matéria foi ao ar e
a sua duração em minutos. Caso o veículo não conceda o crédito ao referido profissional
na publicação, o candidato deve apresentar, no ato da inscrição, Declaração de Autoria,
formal e escrita pelo representante do veículo de comunicação, lhe creditando a autoria
do trabalho. VI.4 – RADIOJORNALISMO: Poderão concorrer reportagens e programas
sobre o tema estabelecido, veiculadas em emissoras de rádios brasileiras ou de outros

países no período de 1º de dezembro de 2019 a 26 de setembro de 2020. A inscrição se
dará exclusivamente mediante publicação on line no sistema de inscrições do Site Oficial
do Prêmio Jornalismo em Saúde, acessado no site do Sindicato dos Médicos do Pará –
www.sindmepa.org.br. Na ficha de inscrição devem constar o título da matéria, a
identificação do autor, registro profissional de jornalista, identificação da emissora, e os
referidos arquivos de áudios do material jornalístico, link da página da internet, onde foi
veiculado, se houver, a data em que a matéria foi ao ar e a sua duração em minutos.
Critérios de avaliação: adequação ao tema; qualidade editorial (texto, desenvolvimento,
abordagem e edição); qualidade técnica da gravação; qualidade da locução; qualidade
da trilha sonora, se houver. Caso o veículo não conceda o crédito ao referido
profissional, na publicação, o candidato deve apresentar, no ato da inscrição, Declaração
de Autoria, formal e escrita pelo representante do veículo de comunicação, lhe
creditando a autoria do trabalho.
VII – ENVIO DE TRABALHOS – Os trabalhos deverão ser enviados de acordo com a
respectiva mídia:
VII.1 - Impresso – Enviar em arquivo PDF das páginas publicadas;
VII.2 – Telerreportagens – Enviar link do vídeo publicado no Youtube, que deverá
estar ativo para acesso até o dia da divulgação do resultado final do
concurso;
VII.3 – Web – Enviar o link da reportagem, que deverá estar ativo para acesso até
o dia da divulgação do resultado final do concurso;
VII.4 – Radiorreportagens – enviar o link do áudio na página da internet onde foi
publicado ou o arquivo de áudio do material jornalístico veiculado.
VIII - CESSÃO DE DIREITOS: Os trabalhos inscritos (independente de classificação)
poderão ser utilizados (sem qualquer tipo de pagamento financeiro a seus autores)
para fins de divulgações institucionais e jornalísticas, em ambiente virtual ou
impresso, podendo ilustrar postagens e publicações nas páginas e veículos da
REALIZADORA, PATROCINADORES e PARCEIROS do Prêmio Sindmepa de Jornalismo
em Saúde dr. Waldir Mesquita, pelo período de um ano (12 meses), a contar da data
da premiação. O Sindmepa reserva-se o direito de publicar a qualquer tempo através
de anais ou outro tipo de publicação a totalidade dos trabalhos submetidos,
selecionados/aprovados nesta premiação. O Sindmepa reserva-se, ainda, ao direito
de reproduzir, divulgar através de seus meios de comunicação impressos, ou digitais,
os trabalhos premiados e/ou inscritos. VIII – PAGAMENTO: O pagamento do Prêmio
se dará entre 30 e 90 dias após a cerimônia de premiação, respeitados os prazos
legais de repasse de recursos pelo Patrocinador, averiguações documentais dos
selecionados pela Comissão Julgadora e demais providências pertinentes. VIII.1 - Fica
eleito o foro de Belém-PA, para dirimir quaisquer pendências legais acerca do
referido Prêmio, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

Belém-PA, outubro de 2019

