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Concurso de Fotografia:

HÁ 35 ANOS FAZENDO HISTÓRIA

Tema do Concurso:
Transpanorama, há 35 anos fazendo história.

Período do concurso:
10 de junho a 25 de julho

Divulgação do resultado:
10 de agosto.

Regras para classificar a fotografia na seleção:
A foto deve ter, no mínimo, um conjunto completo da frota da Transpanora-
ma na imagem, independentemente do ambiente, de autoria do inscrito no 
concurso.

O que não pode ter na imagem:
- Caminhões de outras transportadoras, mesmo que em segundo plano;
- Bebida alcoólica, nudez e produtos com marcas aparentes.

Critérios para avaliação:
- Não oferecer nenhum risco à vida do motorista, de outras pessoas, do fo-
tógrafo e do caminhão fotografado (segurança em primeiro lugar);
- Criatividade;
- Composição da imagem;
- Originalidade;
- Exposição da marca Transpanorama.

 As fotos serão escolhidas por uma comissão julgadora, escolhida pela 
equipe de Comunicação da Transpanorama. O resultado apontado pela co-
missão será incontestável. O resultado será divulgado no dia 10 de agosto, 
no Facebook e Instagram da TP.

Informações para todas as categorias
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Concurso de Fotografia:

HÁ 35 ANOS FAZENDO HISTÓRIA

Categorias:

Pg. 04

(Você pode clicar para 
navegar no regulamen-
to de cada categoria).

COLABORADORES
(QUE TRABALHAM EM
QUALQUER SETOR DA

TRANSPANORAMA)

PROFISSIONAIS
(FOTÓGRAFOS,

JORNALISTAS, ETC)

SEGUIDORES
DE NOSSAS

REDES SOCIAIS

Pg. 05

Pg. 06
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Concurso de Fotografia:

HÁ 35 ANOS FAZENDO HISTÓRIA

 A imagem pode ser feita por colaboradores da Transpanorama, que 
trabalhem em qualquer setor da empresa.
 A foto deverá ser entregue digitalmente, sem montagens ou tratamen-
tos fotográficos de grande complexidade, com o uso de ferramentas tecno-
lógicas. Serão aceitas apenas correção de luz e enquadramento.
 Cada colaborador poderá concorrer com uma foto apenas. A imagem 
deverá ser encaminhada para o WhatsApp (44) 9 9148-0701, com o nome 
da categoria, nome completo, setor e função.
 Não podem participar deste concurso, colaboradores da área de Co-
municação. Para os demais setores, inclusive os corporativos, não há restri-
ção.
 Serão escolhidas três fotos, sendo primeiro, segundo e terceiro lugar.
 Ao participar do concurso, independentemente da classificação, o co-
laborador cede a imagem para uso irrestrito da Transpanorama e do G10, na 
plataforma que a empresa julgar necessário, inclusive em exposição foto-
gráfica. Além disso, concorda em permitir a veiculação de seu nome e uma 
foto para identificação do ganhador.
 Os jovens aprendizes poderão participar, desde que com autorização 
formal dos pais ou responsável, no que tange ao uso da imagem e nome.

1º Lugar: R$ 1.500,00
2º Lugar: R$ 1.000,00
3º Lugar: R$ 500,00

COLABORADORES

PREMIAÇÃO
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 A imagem pode ser feita por seguidores das redes da Transpanorama: 
Linkedin, Facebook ou Instagram. Todos podem participar desta categoria, 
exceto, colaboradores da Transpanorama, que têm categoria própria. Se a 
pessoa não seguir pelo menos uma das redes, será desclassificada.
 A foto deverá ser entregue digitalmente, sem montagens ou tratamen-
tos fotográficos de grande complexidade, com o uso de ferramentas tecno-
lógicas. Serão aceitas apenas correção de luz e enquadramento.
 Cada seguidor poderá concorrer com uma foto apenas. A imagem de-
verá ser encaminhada para o WhatsApp (44) 9 9148-0701, com o nome da 
categoria, nome completo, endereço e telefone.
 Serão escolhidas três fotos, sendo primeiro, segundo e terceiro lugar.
 Ao participar do concurso, independentemente da classificação, o se-
guidor cede a imagem para uso irrestrito da Transpanorama e do G10, na 
plataforma que a empresa julgar necessário, inclusive em exposição foto-
gráfica. Além disso, concorda em permitir a veiculação de seu nome e uma 
foto para identificação do ganhador.
 Menores de idade poderão participar, desde que com autorização 
formal dos pais ou responsável, no que tange ao uso da imagem e nome.

1º Lugar: R$ 1.500,00
2º Lugar: R$ 1.000,00
3º Lugar: R$ 500,00

SEGUIDORES

PREMIAÇÃO
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 A imagem pode ser feita por fotógrafos, jornalistas ou cinegrafistas, 
que não tenham prestado serviços para a Transpanorama, ou qualquer em-
presa do G10, nos últimos 90 dias.
 A foto deverá ser entregue digitalmente, sem montagens ou tratamen-
tos fotográficos de grande complexidade, com o uso de ferramentas tecno-
lógicas. Serão aceitas apenas correção de luz e enquadramento.
 Cada seguidor poderá concorrer com uma foto apenas. A imagem de-
verá ser encaminhada para o WhatsApp o (44) 9 9148-0701, com o nome 
da categoria, nome completo, endereço e telefone.
 Serão escolhidas duas fotos, sendo primeiro e segundo lugar.
 Ao participar do concurso, independentemente da classificação, o 
profissional cede a imagem para uso irrestrito da Transpanorama e do G10, 
na plataforma que a empresa julgar necessário, inclusive em exposição foto-
gráfica. Além disso, concorda em permitir a veiculação de seu nome e uma 
foto para identificação do ganhador.
 Esta categoria terá apenas primeiro e segundo lugar.

1º Lugar: R$ 2.500,00
2º Lugar: R$ 1.500,00

PROFISSIONAIS

PREMIAÇÃO






