


No início do ano de 2020, todos nós fomos surpreendidos com a 
disseminação mundial do coronavírus, uma nova forma do vírus, até 
então desconhecido pela ciência e que rapidamente deu início à 
pandemia de COVID-19, paralisando o mundo. As pessoas, em meio 
à excepcional situação, precisaram se adaptar à nova realidade, 
usando máscaras e mantendo o distanciamento social, o qual trouxe 
à tona os vários distanciamentos existentes dentro da sociedade, 
sejam de classe, raça, cor, etnia, economia, entre outros, 
aumentando ainda mais a necessidade de acesso à políticas 
públicas e à Justiça..

Durante a pandemia, a Defensoria Pública do Maranhão precisou se adaptar. Defensoras Públicas e 
Defensores Públicos �zeram grande esforço para a efetivação dos direitos das pessoas vulneráveis e 
pela concretização dos direitos humanos, seja no trabalho presencial, seja no teletrabalho, mediante a 
expedição de recomendação a autoridades para a distribuição de merenda escolar a alunos; 
requerimento de medicamentos especiais a pacientes; medidas protetivas em prol de mulheres vítimas 
de violência; ingresso de ação de alimentos; pedido de suspensão de reintegração de posse e despejo; 
ajuizamento de habeas corpus coletivo; pedido de alvarás para sepultamento de pessoas dentre tantas 
outras medidas. Servidoras e servidores públicos da saúde, da assistência social, da educação, da 
segurança pública, do sistema de justiça e de tantas outras carreiras, de igual modo, tornaram-se 
fundamentais para que a população pudesse receber a devida prestação do serviço público.

Dentro dessa nova realidade, presenciamos outro vírus que se alastrou de forma rápida e mortal: a 
desinformação. A informação falsa tomou os lares e fez a ciência ser contestada como nunca antes. Por 
isso, outra área se destacou para garantir a todos o direito à informação de qualidade: a Comunicação, 
em especial, o Jornalismo. Assim como Membros da Defensoria Pública e servidores públicos de modo 
geral, os jornalistas não pararam desde o início da pandemia, levando às pessoas informação em 
tempo real, vinte e quatro horas por dia, quer pelos meios tradicionais, quer através da rede mundial de 
computadores.

Em meio aos desa�os de informar, muitos pro�ssionais foram vitimados pela COVID-19. No Maranhão, 
um desses pro�ssionais foi o jornalista, radialista e apresentador Roberto Fernandes, que faleceu em 
decorrência de complicações da doença em abril de 2020. Em plena pandemia, ele diariamente levou 
informação à população maranhense da melhor maneira possível.

Dessa forma, para destacar a relevância do serviço público desenvolvido pelos membros da Defensoria 
Pública do Maranhão na pandemia e em homenagem a todos os pro�ssionais de Comunicação, como 
jornalistas, radialistas, pro�ssionais de relações públicas, repórteres, entre tantos outros, simbolizados 
no Jornalista Roberto Fernandes, a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do 
Maranhão, que neste ano de 2021 completa 20 anos de existência e luta, cria o 1º Prêmio ADPEMA de 
Jornalismo Roberto Fernandes, cujo tema é: “A luta da Defensora Pública e do Defensor Público pelos 
Direitos Humanos durante a pandemia de COVID-19 no Maranhão”, havendo um prêmio destaque na 
modalidade pro�ssional para o trabalho que abordar “A luta do serviço público pelos Direitos Humanos 
durante a pandemia de COVID-19 no Maranhão”. A premiação se dá por ocasião do jubileu de 
porcelana (20 anos) da ADPEMA e quando se celebram os 200 anos da imprensa no Maranhão, eis que, 
em 1821, passou a ser editado, entre nós, o jornal O Conciliador do Maranhão.

Cristiano Matos de Santana,
Presidente da Associação das Defensoras e
dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão 

1. APRESENTAÇÃO
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O Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes  valoriza os pro�ssionais de comunicação 
maranhenses e o seu compromisso diário com a igualdade, cidadania, promoção dos Direitos 
Humanos e a democratização da informação, ao tempo em que objetiva dar destaque ao trabalho 
constitucional das Defensoras Públicas e dos Defensores Públicos do Maranhão.

A ADPEMA acredita que a atuação dos pro�ssionais de comunicação é de suma importância para uma 
sociedade mais justa, crítica e que tenha ciência do mundo ao seu redor. Além disso, a associação crê 
no poder de transformação da vidas das pessoas pelo esforço diuturno dos comunicadores e da ação 
das Defensoras Públicas, dos Defensores Públicos e dos servidores públicos em geral.

Nesta 1ª edição, será abordada a temática “A luta da Defensora Pública e do Defensor Público pelos 
Direitos Humanos durante a pandemia de COVID-19 no Maranhão”, havendo um prêmio destaque, na 
modalidade pro�ssional, para o trabalho jornalístico que abordar a referida luta por uma servidora 
pública ou um servidor público em geral, como um pro�ssional da educação, da assistência social, da 
segurança pública etc. Com esse tema, busca-se relacionar a atuação diária de Defensoras Públicas e 
Defensores Públicos pela promoção dos Direitos Humanos e premiar os pro�ssionais da área de 
Comunicação que tenham abordado em seus trabalhos as diversas formas de luta dos pro�ssionais do 
serviço público na garantia dos Direitos Humanos da população maranhense nos tempos de pandemia 
do COVID-19.

A 1ª edição do Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes será dividido em DUAS GRANDES 
categorias e UM PRÊMO DESTAQUE ESPECIAL na modalidade pro�ssional, sendo:

3.1 – Pro�ssional:
Serão aceitos trabalhos nas áreas de:
• Jornalismo impresso (jornal/revista);
• Telejornalismo;
• Fotojornalismo;
• Webjornalismo;
• Radiojornalismo.

3.2 – Graduandos:
Serão aceitos trabalhos nas áreas de:
• Jornalismo impresso (jornal/revista);
• Telejornalismo;
• Fotojornalismo;

2. OBJETIVO E TEMÁTICA

3. categorias
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• Webjornalismo (trabalhos veiculados em sites);
• Radiojornalismo.

3.3 – Prêmo Destaque Especial, na modalidade Pro�ssional, para o trabalho que abordar “A luta do 
serviço público pelos Direitos Humanos durante a pandemia de COVID-19 no Maranhão”, podendo 
a matéria abordar o serviço público em geral, bem como o serviço público realizado por um 
pro�ssional da educação, da saúde, da defesa civil, segurança pública etc. ...
Serão aceitos trabalhos nas áreas de:
• Jornalismo impresso (jornal/revista);
• Telejornalismo;
• Fotojornalismo;
• Webjornalismo;
• Radiojornalismo.

OBS 1: Cada participante só poderá se inscrever em no máximo 02 (DUAS) áreas em cada categoria 
listadas acima, não podendo o mesmo trabalho ser inscrito em mais de uma categoria.

OBS 2: Cada categoria conta com 03 (três) premiações: 1º,  2º  e  3º  lugares. 
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O período de inscrição será das 08:00h do dia dia 01/09/2021 às 23h59 do dia 15/10/2021 pelo email: 
premioadpemajornalismo@gmail.com.

4.1 – As inscrições dos trabalhos serão feitas apenas de forma online e a �cha de inscrição está 
disponível no site da ADPEMA (www.adpema.com.br) e no anexo I deste documento.

4.2 – Serão aceitos trabalhos veiculados no período entre março de 2020 a julho de 2021, produzidos 
por jornalistas e/ou radialistas com formação completa na área e estando devidamente 
regulamentados na empresa em que foi veiculado o trabalho.

4.3 – Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de Comunicação de 
universidades públicas e particulares do Maranhão em qualquer uma das categorias desde que tenha 
sido publicado em meio de comunicação ou plataforma e sido supervisionado por um jornalista 
pro�ssional ou professor da instituição em caso de artigos e publicações em revistas.

4.4 – Serão aceitos trabalhos jornalísticos, sejam artigos, documentários, fotodocumentários, 
reportagens jornalísticas ou série de reportagens, desde que contenham conteúdo jornalístico, 
sejam produzidos em língua portuguesa e que tenham sido veiculadas  entre março de 2020 a julho de 
2021 originalmente em emissoras de televisão, veículos eletrônicos, revistas físicas e eletrônicas, 
emissoras de rádio, jornais impressos, desde que o assunto central tenha relação com as categorias e o 
tema “A luta da Defensora Pública e do Defensor Público pelos Direitos Humanos durante a pandemia 
de COVID-19 no Maranhão”.

4. INSCRIÇÕES



4.5 – Para as reportagens veiculadas em JORNAL ou REVISTA (Categoria jornalismo impresso), deve ser 
enviado o arquivo em PDF que conste:

• O expediente do veículo devidamente regular;
• A página com material legível;
• A data de publicação;
• Se possível, o link disponível da matéria.

4.6 – Para a inscrição de reportagens veiculadas em RÁDIO, é necessário enviar, junto ao ato de 
inscrição online, o arquivo contendo o áudio no formato MP3, nomeado da seguinte forma: nome do 
autor/representante da equipe, veículo e data em que foi veiculado.

4.7 – Para a inscrição de reportagem veiculado em TELEVISÃO, é necessário enviar, junto ao ato de 
inscrição online, o arquivo contendo o áudio no formato MP4 e nomeado da seguinte forma: nome do 
autor/representante da equipe, veículo e data em que foi veiculado. Caso o arquivo exceda o tamanho 
para e- mail, pode ser armazenado online e enviado o link com a �cha de inscrição.

4.8 – Para a inscrição de reportagem veiculada na INTERNET, é necessário enviar, junto ao ato de 
inscrição online, o link ativo que contenha o trabalho e que tenha claramente o veículo, data da 
postagem e autor.

4.9 – Para a inscrição na categoria FOTOJORNALISMO deve ser enviado:

• O expediente do veículo devidamente regular;
• A página com fotogra�a legível;
• A data de publicação;
• Se possível, o link da matéria que contenha o trabalho;
• Todas as fotos em alta resolução anexadas. Caso o arquivo exceda o tamanho para e-mail, pode ser 
armazenado online e enviado o link com a �cha de inscrição.

4.10 – Em caso de trabalho sem assinatura ou assinado com pseudônimo, a autoria deverá ser atestada 
pela direção ou che�as da publicação em carta a ser anexada à �cha de inscrição.

4.11 – As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail premioadpemajornalismo@gmail.com mediante o 
preenchimento dos seguintes itens:

• Ficha de inscrição (ANEXO 1)
• Arquivo dos documentos descritos nos itens 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9.
• Cópias dos trabalhos, conforme descrito nos itens 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

4.12 – A �cha de inscrição deve ser preenchida com dados pessoais de apenas um dos autores da 
matéria que, para �ns do prêmio, passa a ser o representante e responsável pela autenticidade do 
material inscrito.
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4.13 – Os concorrentes do prêmio deverão anexar à �cha de inscrição os seguintes documentos:

• Cópia da carteira de identidade e CPF;
• Cópia do registro pro�ssional ou declaração de vínculo com a empresa em que o trabalho foi 
veiculado;
• No caso de estudantes, cópia de declaração de vínculo com a Universidade e Histórico Escolar que 
conste o vínculo na data da veiculação do trabalho;
• Cópia do comprovante de endereço residencial.

4.14 – A homologação dos trabalhos recebidos será feita via e-mail assim que for feita a completa 
incrição pelo e-mail (premioadpemajornalismo@gmail.com ).

4.15 – Para cada trabalho deve ser preenchida uma �cha de inscrição. 

4.16 – A inscrição implica a aceitação do regulamento, inclusive cedendo os direitos para a publicação 
de trabalhos de divulgação da ADPEMA.
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Os trabalhos serão avaliados de 0 (zero) a 10 (dez) de acordo com os seguintes critérios:

• Adequação ao tema;
• O impacto do material no modo de vida das personagens envolvidas;
• Aspectos técnicos, como linguagem acessível, apresentação e conteúdo adequado;
• Profundidade da abordagem do tema e pontos de vista diferenciados dentro do tema proposto.
• Fuga do senso comum.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os trabalhos e pro�ssionais a serem premiados e reconhecidos serão julgados a partir deste 
regulamento e de critérios estabelecidos pela Comissão Julgadora do Prêmio, que terá como diretriz o 
posicionamento do Corpo de Jurados para quali�car os trabalhos. A Comissão será composta da 
seguinte forma:

• Um (a) representante do corpo docente de Jornalismo de instituições de Ensino Superior.
• O presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Maranhão (ADPEMA) ou 
quem ele indicar;
• Um (a) representante da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP);
• Um (a) representante do setor de Comunicação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão;
• Um (a) representante do Sindicato dos Jornalistas de São Luís.

5.1 – A Coordenação da Comissão Julgadora �ca a cargo do (a) Presidente da ADPEMA, integrante 
obrigatório do Júri, ou a quem ele delegar a função.

5.2 – As decisões da Comissão Julgadora são IRRECORRÍVEIS, cabendo à Comissão e, ou a seu 
Presidente a decisão sobre os casos omissos.

5. COMISSÃO JULGADORA



Caso dois ou mais trabalhos �nalistas atinjam pontuações idênticas, os critérios de desempate 
serão:
a) Qualidade técnica, tanto de escrita quanto de conteúdo;
b) Conhecimento do tema referente à atuação das defensoras e dos defensores públicos e dos 
servidores públicos para a categoria especial;
c) Emprego adequado dos termos referentes ao meio jurídico e aos servidores públicos para a 
categoria especial;
d) Tempo de registro pro�ssional para a categoria PROFISSIONAIS e semestre letivo mais avançado 
para a caterogia GRADUANDOS.
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A 1ª edição do Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes distribuirá os seguintes prêmios:

7.1 – O primeiro lugar na categoria PROFISSIONAL de: jornalismo impresso (jornal/revista), 
telejornalismo, fotojornalismo, webjornalismo e radiojornalismo receberá um troféu, um certi�cado e 
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro;

7.2 – Segundo  lugar: um troféu e um certi�cado;

7.3 – Terceiro lugar: um troféu e um certi�cado.

7.4 – O primeiro lugar na categoria GRADUANDO de: jornalismo impresso (jornal/revista), 
telejornalismo, fotojornalismo, webjornalismo e radiojornalismo receberá um troféu, um certi�cado e 
o valor de R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro;

7.5 – Segundo lugar: um troféu e um certi�cado;

7.6 – Terceiro lugar: um troféu e um certi�cado.

7.7 – O primeiro lugar na categoria PRÊMIO DESTAQUE ESPECIAL na MODALIDADE PROFISSIONAL 
de: jornalismo impresso (jornal/revista), telejornalismo, fotojornalismo, webjornalismo e 
radiojornalismo receberá um troféu, um certi�cado e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 
dinheiro. Nessa categoria especial, o trabalho deve abordar  “A luta do serviço público pelos 
Direitos Humanos durante a pandemia de COVID-19 no Maranhão”, podendo discorrer sobre o 
trabalho de uma servidora pública ou de um servidor público, em geral, da educação, da saúde, da 
assistência social etc.;

7.8 – Segundo lugar: um troféu e um certi�cado;

7.9 – Terceiro lugar: um troféu e um certi�cado.

7. PREMIAÇÃO
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Os trabalhos �nalistas serão divulgados no dia 01 de dezembro de 2021. Serão escolhidos 3 
(três) trabalhos para cada categoria.

A divulgação dos resultados do 1º Prêmio ADPEMA de Jornalismo, que homenageia o Jornalista 
Roberto Fernandes, será feita no dia 09 de dezembro de 2021, por meio de solenidade presencial ou 
virtual, com a preseça dos (as) autores (as) �nalistas. Caso seja virtual, o link será enviado para todos os 
participantes no dia anterior.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A organização do 1º Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes não se responsabiliza por 

casos de plágio, cabendo ao(s) autor(es) do(s) trabalho(s) ser responsabilizados e responder 
legalmente.

A organização também não se responsabiliza pelo uso de imagem das pessoas fotografadas (se 
houver), cabendo ao(s) autor(es) do(s) trabalho(s) a autorização formal do uso de imagem das pessoas 
retratadas.

A inscrição implica a aceitação do regulamento, inclusive cedendo os direitos para a publicação de 
trabalhos de divulgação pela ADPEMA em qualquer formato.

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Roberto Fernandes nasceu em Vitória de Santo 
Antão, município localizado na região metropolitana de 
Recife (PE), no dia 21 de outubro de 1958. No Maranhão, 
construiu sua carreira no meio jornalístico. Formado em 
Jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), além de Radialismo e Direito, passou por vários 
veículos de comunicação, como a Rádio São Luís, TV 
Brasil, Rádio Educadora e Grupo Mirante, onde 
começou seu trabalho em 1999. Por 20 anos, 
apresentou o programa Ponto Final, na Rádio Mirante 
AM, um dos programas de maior audiência da rádio. Na 
televisão, era apresentador de política do programa 
Bom Dia Mirante. No mundo dos esportes, atuou como 
comentarista no SporTV em jogos do Sampaio Corrêa 
no Campeonato Brasileiro Série B. Além disso, foi 
Presidente do time de futebol maranhense Moto Club. 

Sobre o Jornalista Roberto Fernandes



Diretoria
Conselho Diretor
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SOBRE A ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DOS
DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO
(ADPEMA) 

A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão (ADPEMA) foi 
idealizada em 2001, quando se deu o seu nascimento, após a nomeação e posse dos primeiros 
aprovados no concurso público da Defensoria Pública. Ela é a entidade civil, sem �ns lucrativos, de 
interesse público, que congrega e representa Defensoras Públicas e Defensores Públicos do Estado do 
Maranhão, que são os responsáveis, constitucionalmente (art. 134 da Constituição Federal), pela 
orientação jurídica, pela promoção dos direitos humanos e pela defesa dos direitos individuais e 
coletivos dos necessitados, atuando tanto extrajudicialmente, quanto judicialmente, em demandas 
individuais ou coletivas nas mais diversas searas: direito de família e do registro público, direito cível, 
direito da criança e do adolescente, direito da saúde, do idoso e da pessoa com de�ciência, direito 
criminal, direitos humanos, direito fundiário, previdenciário, direito da mulher e da pessoa LGBTQI+ etc.

Uma das �nalidades da ADPEMA, que tem utilidade pública reconhecida por lei estadual, é pugnar 
pelo prestígio da Defensoria Pública, desenvolver trabalho no sentido de colocar a entidade e seus 
associados em posição de destaque e manter intercâmbio com associações de caráter cientí�co ou 
cultural.

Presidente: Cristiano Matos de Santana
Vice-Presidente: Heider Silva Santos
Tesoureiro: Luiz Armando de Menezes Nunes
Tesoureiro Suplente: Nívea Roberta Andrade Viegas
Secretário: Aécio Moura e Silva
Secretário Suplente: Adriano Antunes Damasceno
Diretoria de Aposentados, Aposentadas e Pensionistas: José Ribamar Coelho Bandeira

Conselho Fiscal
Conselheira Titular: Ana Lourena Moniz Costa
Conselheira Titular: Kamila Barbosa e Silva Damasceno
Conselheiro Titular: Frank Lúcio Dantas Noronha
Conselheira Suplente: Ádia Kristianne Ataete Vilar Ataíde
Conselheiro Suplente: Reynaldo Mendes de Carvalho Filho



ficha de inscrição

Código Inscrição: (não preencher) _________________________________ 

A PRESENTE FICHA DE INSCRIÇÃO DEVE SER PREENCHIDA E 
ENVIADA JUNTO COM A MATÉRIA JORNALÍSTICA OU 
REPORTAGEM, NOS MOLDES DEFINIDOS NO EDITAL, PARA O 
E-MAIL premioadpemajornalismo@gmail.com. CADA 
TRABALHO DEVE CONTER 1 (UMA) FICHA DE INSCRIÇÃO 
ESPECÍFICA

1º PRÊMIO ADPEMA DE JORNALISMO
ROBERTO FERNANDES – EDIÇÃO 2021

Coordenação da ADPEMA

Cristiano Matos de Santana

Avenida Jerônimo de Albuquerque n-25, O�ce Pátio Jardins Sala 
732 Bairro Altos do Calhau São Luis MA CEP, 65074-220



Nome completo (autor único ou representante - em caso de trabalho em equipe):
____________________________________________________________________
Pseudônimo (se for o caso):  _____________________________________________
CPF: ________________________________________________________________
Data de nascimento:  ____/____/_______
Telefones de contato: celular ____________________________________________
Comercial: ___________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________
Endereço para correspondência: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Demais jornalistas que assinam a matéria ou reportagem (se for o caso):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Categoria para a qual se inscreve:
(       ) Matéria ou reportagem Impressa (jornais e revistas);
(       ) Matéria ou reportagem de TV
(       ) Matéria ou reportagem de Rádio
(       ) Matéria ou reportagem de Internet
(       ) Matéria ou reportagem fotojornalística

Título da matéria ou reportagem:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Veículo de comunicação:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Cidade de veiculação: ___________________________________________________

No caso de veículo da internet, o endereço do portal:
_____________________________________________________________________

* Declaro estar ciente e de acordo com todas as normas regulamentares e o edital 
do 1º Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes - 2021.

Nome:

______________________________________________________________

Assinatura do autor ou responsável pela inscrição CPF:

_______________________________________________________________

RÁDIO: Os arquivos dessa categoria deverão 
ser gravados em formato MP3

TV: Os arquivos dessa categoria deverão ser 
gravados em formato MP4


