
DELIBERAÇÃO CBH-PCJ Nº  78/99, DE 30/03/99

Aprova a instituição do Prêmio Yara de Jornalismo e respectivo regulamento

O Plenário do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em sua 11ª Reunião
Ordinária;

Considerando que no evento comemorativo aos 5 anos de instalação do Comitê, realizado em 03/12/98, em
Piracicaba, foi lançado pelo Comitê um prêmio anual de Jornalismo, com o objetivo de incentivar profissionais e estudantes
que atuam em comunicações a abordar com maior ênfase a problemática dos recursos hídricos dessa região;

Considerando que a maior divulgação sobre os problemas, avanços e alternativas de soluções alavancará um
maior envolvimento da sociedade, com conseqüente aprimoramento da consciência ecológica e construção da chamada
“vontade política”, imprescindível para viabilização de ações concretas;

Considerando a divulgação prévia dada à proposta de regulamento do prêmio para coleta de sugestões, que incluiu
os profissionais agraciados com  o título de Jornalista Amigo do Água, todos os representantes atuantes no âmbito do
Comitê, as empresas convidadas a assumir o patrocínio do prêmio e disponibilização na Internet.

Considerando que a instituição do Prêmio consiste em parceria com o setor privado, que arcará com todas
despesas financeiras, tendo como contrapartida a associação de suas marcas à divulgação que será dada, incluindo edição
de Informativo do Comitê que tratará do assunto nos meses de novembro, quando da comemoração do aniversário de
instalação do CBH-PCJ; e

Considerando que aderiram ao convite para patrocínio o Parque Temático PLAYCENTER S/A, a RIPASA S/A
Celulose e Papel e a VECTOR Engenharia & Sistemas de Automação Ltda; conforme correspondências endereçadas à
Secretaria Executiva do Comitê.

Delibera:

Artigo 1º Fica instituído o Prêmio Yara de Jornalismo a ser outorgado anualmente pelo CBH-PCJ em parceria com o
Parque Temático PLAYCENTER S/A, a RIPASA S/A Celulose e Papel e a VECTOR Engenharia & Sistemas de Automação
Ltda.

Artigo 2º  O valor total dos prêmios e despesas decorrentes serão da inteira responsabilidade dos patrocinadores, e
atingem a importância total de R$  23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), para o exercício de 1999.

§ 1º. O montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) será utilizado diretamente pelos patrocinadores para pagamento
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos vencedores , nas 6 (seis) categorias previstas de trabalhos, a
saber: jornal, fotojornalismo, revista, trabalho universitário, rádio e televisão;

§ 2º O montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) será utilizado diretamente pelos patrocinadores para
custear as despesas com distribuição dos prêmios e realização de evento comemorativo.

§ 3º Em nenhuma hipótese haverá repasse de recursos financeiros dos patrocinadores à Secretaria Executiva do
Comitê ou qualquer de seus representantes.

Artigo 3º O evento de distribuição dos prêmios e comemoração do aniversário do Comitê será coordenado pela
Secretaria Executiva em articulação com representantes dos patrocinadores.

Artigo 4º Fica aprovado o regulamento anexo a esta  Deliberação, que vigorará para o exercício de 1999.

Parágrafo único. Nos anos seguintes o Comitê fará as adaptações e atualizações que se fizerem necessárias.

Artigo 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação pela Secretaria Executiva do CBH-PCJ no
Diário Oficial do Estado.

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 30/07/99

PRÊMIO YARA DE JORNALISMO
O Prêmio Yara de Jornalismo é uma realização do Comitê das Bacias Hidrográficas

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), com o patrocínio do Parque Temático PLAYCENTER S/A,
da RIPASA S/A Celulose e Papel e da VECTOR Engenharia & Sistemas de Automação Ltda. O objetivo da
promoção é premiar os melhores produtos jornalísticos – reportagens, artigos, editoriais, fotografias –
publicados a respeito da situação e tendências dos recursos hídricos na região abrangida pelas bacias dos rios



Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O Júri das Águas vai qualificar os melhores trabalhos jornalísticos relacionados
com a situação dos recursos hídricos da região, e também aqueles que mostrem de forma mais adequada os
esforços que estão sendo conduzidos na tentativa de solução dos problemas existentes.

A região compreendida pelas três bacias é formada por  62 Municípios, sendo quatro deles em
Minas Gerais e os demais no Estado de São Paulo. Vivem atualmente na região 4 milhões de pessoas. A
coexistência de um enorme contingente populacional, de um expressivo parque industrial e de importantes
atividades agrícolas foi decisiva para que a região alcançasse um significativo patamar de desenvolvimento,
respondendo pelo 3º lugar no ranking nacional do Produto Interno Bruto (PIB).

Por outro lado, o incremento populacional e das atividades econômicas altamente dependentes da
água captada nos rios levou a uma enorme pressão sobre os recursos hídricos, e o resultado foi a deterioração
da qualidade e a diminuição da quantidade disponível. O maior drama no momento é associado à grave
limitação no tratamento de esgotos urbanos na região. Menos de 4% dos esgotos produzidos nas cidades
tinham no início da década de 90 algum tipo de tratamento adequado. Hoje, depois de 5 anos de atuação do
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), esse índice aumentou
para 18%, ainda longe do número ideal.

Nos últimos anos a região intensificou as iniciativa e mobilizações direcionadas  para despoluição
dos rios, no sentido de garantir uma água de melhor qualidade para as gerações futuras. No ano 2020 a região
deve ter cerca de 6 milhões de habitantes, que terão sua qualidade definida agora, pelo êxito ou fracasso dos
esforços que estão sendo feitos para assegurar a recuperação e a preservação das águas.

Ao completar, em novembro de 1998, 5 anos de atuação, o CBH-PCJ lançou o Prêmio Yara de
Jornalismo, precisamente para estimular a imprensa de modo geral a refletir com maior profundidade sobre o
estado dramático dos recursos hídricos da região, eventualmente apontando-se as possíveis alternativas de
equacionamento. A primeira edição do Prêmio Yara de Jornalismo será referente ao ano de 1999. O nome do
Prêmio foi escolhido porque Yara, em língua indígena, é a “mãe das águas”.

REGULAMENTO

1. Dos objetivos, categorias e temas.

1.1 O objetivo central do Prêmio Yara de Jornalismo é escolher e premiar os melhores trabalhos
jornalísticos, produzidos pela Imprensa regional ou nacional, que reflitam sobre a situação atual e o
futuro das águas na região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

1.2 Serão premiados os melhores trabalhos publicados nas seguintes categorias: Jornal,
Fotojornalismo, Revista, Trabalho Universitário, Televisão e Rádio.

1.3 Os produtos jornalísticos inscritos no Prêmio devem ter como tema a grave situação dos recursos
hídricos da região das bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e, também, eventualmente,
as tentativas de solução que estão sendo feitas para os problemas existentes.

2. Dos prazos, inscrições e forma de premiação.

2.1 Poderão concorrer ao Prêmio Yara de Jornalismo de 1999 os produtos jornalísticos publicados ou
divulgados pelos meios de comunicação regionais ou nacionais no período de 1º de fevereiro a 30
de setembro de 1999.

2.2  Os trabalhos devem ser inscritos, até 30 de setembro de 1999, junto à Secretaria do Prêmio Yara
de Jornalismo, que vai funcionar na Secretaria Executiva do Comitê das Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), Av. Estados Unidos, 988, em Piracicaba – CEP
13416-500.

2.3 Os trabalhos concorrentes devem ser encaminhados da seguinte forma, de acordo com a respectiva
categoria:

Jornais – Sete originais ou cópias do produto, publicado em jornal, com a assinatura do(s) autor(es), ou com
comprovação de autoria emitida pela direção do órgão de comunicação.

Fotojornalismo – Sete originais ou cópias do produto, publicado em jornal ou revista, acompanhados de
comprovação de autoria e publicação pela direção do veículo, em caso de cópias.

Revistas – Sete originais ou cópias do produto, publicado em revista, com a assinatura do(s) autor(es) ou com
comprovação de autoria emitida pela direção da publicação.



Trabalho Universitário - Sete originais ou cópias do trabalho, divulgado em publicação elaborada por
estudantes de Jornalismo, como Jornal Laboratório ou outra do mesmo tipo. Os trabalhos devem ser
encaminhados com comprovação de autoria emitida pela coordenação do curso.

Rádio – Sete cópias, em fita cassete, de produto divulgado por emissora de rádio, acompanhadas de
comprovação e autoria feita pela direção da emissora.

Televisão – Sete cópias, em fita vídeo cassete, do trabalho veiculado por canal de televisão, acompanhadas
de comprovação de autoria emitida pela direção da emissora.

2.4  As fichas de inscrição estarão disponíveis na Secretaria do Prêmio Yara de Jornalismo, a partir
de 01 de agosto de 1999.

2.5  A primeira edição do Prêmio Yara de Jornalismo vai oferecer a cada autor premiado nas
respectivas categorias, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

3. Do Júri das Águas e do processo de julgamento.

3.1 O processo de julgamento do Prêmio Yara de Jornalismo será dividido em duas fases. O
julgamento será feito por um Júri das Águas, que na primeira fase vai escolher, entre todos os
trabalhos inscritos até o dia 30 de setembro de 1999, os três finalistas de cada categoria. Os nomes
dos 18 trabalhos finalistas serão divulgados na segunda quinzena de outubro de 1999. No dia de
novembro em que o CBH-PCJ comemorar os seis anos de atividades, o Júri das Águas volta a se
reunir e define os vencedores de cada categoria.

3.2 Não caberá recurso às decisões do Júri das Águas. Os candidatos ao Prêmio Yara de Jornalismo
aceitarão as cláusulas do regulamento, ao assinar a ficha de inscrição.

3.3 O Júri das Águas será composto por sete membros.

4. Da solenidade e forma de premiação

4.1 Os vencedores do Prêmio Yara de Jornalismo serão conhecidos e premiados no dia em que o
CBH-PCJ comemorar, em novembro de 1999, os seus seis anos de atividades. Todos os 18
finalistas serão convidados a participar do evento.

4.2 Os vencedores em cada categoria  do Prêmio Yara de Jornalismo vão receber cheques no valor
correspondente e diploma.

4.3 Os trabalhos vencedores poderão ser republicados ou divulgados, a critério do Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Está assegurada, em caso de republicação, a
indicação de autoria dos trabalhos.

PRÊMIO YARA DE JORNALISMO
O “Prêmio Yara de Jornalismo” é uma iniciativa do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ,   e conta com o patrocínio do Parque Temático PLAYCENTER S/A, da RIPASA
S/A Celulose e Papel e  da VECTOR Engenharia & Sistemas de Automação Ltda.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: ________________________________________________________________________________

Profissão: _______________________________ - Registro Profissional: ___________________________

RG Nº : _________________________________ - CPF Nº : _____________________________________

Endereço para Correspondência: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Cidade: ____________________________________-  UF: ______ - CEP:  __________________________



Fone: (____) ____________________ Fax: (____) ______________ Email: _________________________

MODALIDADE:

q Jornal q Fotojornalismo q Revista

q Trabalho Universitário q Rádio q Televisão

Nome do órgão de comunicação onde foi publicada a matéria: ____________________________________

Declaro aceitar as cláusulas do Regulamento do Prêmio Yara de Jornalismo, e autorizo a reprodução do

trabalho inscrito, a critério do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e dos

patrocinadores acima discriminados, desde que seja indicada a autoria do trabalho.

______________________________, _____ de __________________ de 1999.

________________________________

assinatura

Para inscrever-se o candidato deverá encaminhar esta ficha preenchida e assinada, até 30/09/99, juntamente
com 7 cópias do trabalho, conforme o regulamento, pessoalmente ou por sedex para:
Secretaria do prêmio Yara de Jornalismo
Av. Estados Unidos, 988 – Piracicaba – SP – CEP 13416-500


