
1º PRÊMIO ÁGUAS DE JORNALISMO AMBIENTAL 
 

Ficha de Inscrição 
 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL  

 

Nome:___________________________________________________________________________ 

RG:___________________________________ CPF:______________________________________  

Endereço: _____________________________________________________Nº: _____________ 

Complemento:___________________________________________________  

Bairro: _____________________________________________ Cep: ________________________  

Cidade: ____________________________________________________________UF: __________  

Telefone Celular: __________________________________________________________________  

Telefone Comercial: _______________________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________________  

 

Dados para depósito em caso de premiação:  

Banco: __________________________________________________________________________  

Conta Corrente:________________________________________ 

Agência:____________________  

OBS: a conta bancária precisa ser em nome do participante.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO 

 

Nome: __________________________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________Nº: _____________ 

Complemento:___________________________________________________  

Bairro: _____________________________________________ Cep: ________________________  

Cidade: ____________________________________________________________UF: __________ 

Site:____________________________________________________________________________  

Telefones: _______________________________________________________________________  

Redes sociais:_____________________________________________________________________  

 

 

 



 

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA  

 

Categoria: _______________________________________________________________________  

Título: __________________________________________________________________________  

Data da veiculação:________________________________________________________________  

Nome do Programa (em caso de rádio e TV): ___________________________________________  

Link para a matéria (em caso de TV):__________________________________________________  

 

Conforme regulamento, em caso de matéria sem assinatura, ou assinada com pseudônimo, sua autoria e 

publicação deverão ser atestadas na ficha de inscrição pela direção ou chefia imediata (editor, chefe de 

reportagem ou de redação etc).  

Eu, ____________________________________________________________________________, 

RG:__________________________________________CPF:_______________________________ cargo 

___________________________________________________________________________ atesto a 

veracidade da autoria e publicação da obra intitulada ___________________________________________ 

no veículo_________________________________________________________________ inscrita por 

_________________________________________ no 3º Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental. 

 

Reconheço que estou ciente e aceito todos os termos do regulamento do 3º Prêmio Prolagos de Jornalismo 

Ambiental, promovida pela concessionária.  

 

 
__________________________, _____ de ______________ de 2022.  

 
 
 
_____________________ 
Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1º PRÊMIO ÁGUAS DE JORNALISMO AMBIENTAL 
 

ANEXO I DECLARAÇÃO DE INEDITISMO DA OBRA 

 
 
Eu, _________________________________________________________________, portador(a) do 

RG:____________________________________________________ Órgão Expedidor/UF: ________ 

Inscrito(a) no CPF:_____________________________________________________ natural de: 

___________________________________________________________ residente no endereço: 

_________________________________________________ nº:_________ 

complemento:___________________________________ bairro: 

________________________________________ CEP: _________________ 

cidade:________________________________________________ UF: __________ na condição de autor(a) 

da obra inscrita no 1º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental, declaro que o trabalho intitulado 

____________________________________________________________________ não possui nenhuma 

forma de plágio e/ou referência às ideias e obras de outros autores.  

 

Por fim, estou ciente de que quaisquer informações inverídicas no tocante à originalidade da obra ou na 

transcrição indevida de texto de autoria de terceiros implicam nas penalidades previstas na Lei nº 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998 (consolida a legislação sobre direitos autorais), além da imediata desclassificação 

do 1º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental.  

 

Por ser verdade, firmo a presente.  

 

 

___________________________________________________  

Assinatura do autor  

 

 

__________________, ________ de _____________de 2022 

 
 

 

 

 



 

1º PRÊMIO ÁGUAS DE JORNALISMO AMBIENTAL 
 

ANEXO II 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO QUANTO AO USO DE IMAGEM, VOZ E TEXTO  

Eu, ___________________________________________________________________, portador(a) do 

RG:_______________________________________________________ órgão Expedidor/UF: 

_____________________________________________________ inscrito(a) no 

CPF:________________________________________________________ natural 

de:______________________________________________________________ residente no endereço: 

___________________________________________________ 

nº:___________________complemento:_____________________________________ bairro: 

__________________________________________ CEP: __________________ 

cidade:________________________________________________ UF: _____________ na condição de 

autor(a) da obra inscrita no 1º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental, declaro que todas as imagens, 

depoimentos e textos que integram a obra de minha autoria, intitulada 

_________________________________________________________  e que pertençam a terceiros foram 

expressamente cedidas pelos mesmos, obedecendo aos dispositivos da Lei nº 9.610/98, de 19 de fevereiro 

de 1998 (consolidação da legislação sobre direitos autorais), de forma gratuita e por tempo indeterminado, 

para uso em todo o território nacional e exterior, sem que haja nada a ser reclamado a título de direitos 

conexos ou a qualquer outro.  

 

Declaro ainda estar ciente de todas as sanções previstas à violação dessa legislação (Lei nº 9.610), assim 

como, à previsão constitucional de que “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” 

(Artigo 5, inciso X, da Constituição Federal de 1988). Em conformidade com as normas e diretrizes do 

regulamento referente ao 1º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental, declaro ser o único responsável pelas 



imagens e textos apresentados na obra de minha autoria, isentando os organizadores do prêmio e as 

concessionárias AEGEA SC de quaisquer responsabilidades por possível infração a lei. Autorizo o uso da 

minha imagem e voz em todo e qualquer material institucional produzido pela AEGEA em SC. Por esta ser a 

expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, de forma gratuita e por tempo 

indeterminado, para uso em todo o território nacional e exterior, sem que haja nada a ser reclamado a 

título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. Reconheço que tenho ciência e aceitei 

todos os termos do regulamento do concurso, promovido pela concessionária, ao participar do 1º Prêmio 

Águas de Jornalismo Ambiental.  

 

 

_________________________________________________  

Assinatura  

 

__________________________, _____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


