Passos e Regras para Publicação no RioOnWatch
O RioOnWatch, projeto da organização Comunidades Catalisadoras (ComCat), através deste
instrumento estabelece as disposições para a publicação das matérias, reportagens, vídeos e
foto-reportagens de jornalistas comunitários no site www.RioOnWatch.org (em inglês) e
www.RioOnWatch.org.br (em português).
Consonância com o Objetivo do RioOnWatch
O objetivo do projeto é atingir um padrão de políticas públicas no Rio enraizado na participação
popular, valorização das conquistas e história das favelas, e garantias de melhorar a qualidade de
vida de seus moradores, além do seu direito de permanência com a chegada do mercado
imobiliário.
Passo a Passo e Regras de Publicação Remunerada no RioOnWatch
Importante: Só serão remuneradas matérias inéditas.
Passo

Jornalista comunitário

1.

Envio da pauta via formulário*
Recebimento da pauta, avaliação e
resposta por email determinando se a
pauta foi escolhida ou não, e prazo**

2.

3.

Produzir e enviar a matéria (texto, vídeo
ou foto-reportagem) dentro do prazo
estabelecido***
Se a matéria não estiver de acordo
com nossos critérios de qualidade ou
com a própria pauta, o autor poderá
receber sugestão de alterações ou a
matéria não será publicada

4.

5.
6.

Equipe ComCat / RioOnWatch

Edição da matéria (caso necessário)
Edição da matéria (caso necessário)

7.

Confirmação da matéria final editada

8.

Publicação da matéria no
www.RioOnWatch.org.br

9.

Tradução da matéria para o inglês

10.

Publicação da matéria no
www.RioOnWatch.org

11.
12.

Envio de dados de conta bancária,
assinar nota
Pagamento de R$120,00 enviado para
contribuintes cujas matérias foram
escolhidas para remuneração****

*Seguir a Linha Editorial. A coerência da pauta com os objetivos do RioOnWatch é fundamental
para aprovação da mesma.
**(1) A pauta escolhida para remuneração receberá no email o prazo de entrega, e poderá receber
orientação para uma melhor definição da pauta; (2) Pautas aceitas, mas fora das escolhidas para
remuneração, serão convidadas para publicação de forma solidária: além de publicar em português
traduziremos para o inglês e divulgaremos amplamente o seu conteúdo nas nossas redes
internacionais que alcançam até 30.000 leitores mensais de até 100 países.
***Matérias por escrito devem ter entre 500-1000 palavras; foto-reportagens com no mínimo 15
imagens; vídeo na média entre 3-5 minutos. Além do material principal, por favor, envie 3-5 fotos
de boa qualidade ligadas diretamente à matéria para acompanhá-la, caso seja matéria escrita;
parágrafo introdutório e legendas acompanhando, em caso de foto-reportagem; parágrafo
introdutório e foto emblemática, em caso de vídeo. Incluir links relevantes sempre que puder dentro
da matéria.
****Sendo a matéria publicada o autor receberá R$120,00 (ou R$150,00 para vídeo-reportagens).
Saiba Mais Sobre a Publicação Solidária no RioOnWatch
Matérias solidárias, avulsas e urgentes (sem remuneração) são sempre bem-vindas através do
email row@comcat.org.
Além de matérias inéditas, matérias já publicadas em outras mídias, e que estejam dentro da Linha
Editorial do RioOnWatch poderão ser enviadas para serem traduzidas para o inglês e publicadas
no RioOnWatch em inglês e divulgadas amplamente em nossa rede internacional.
Importante: Esteja certo de estar ciente e de acordo com as disposições acima apresentadas.

