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EDITAL 3º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA FLORA NATIVA 
 
 
O CONCURSO 
O 3º Concurso de Fotografia de Flora Nativa da Cooper-Rubi tem como objetivo a conscientização ambiental, buscando a preservação de 
espécies nativas nas regiões onde atua. 
 
QUEM PODE PARTICIPAR 
Colaboradores da Cooper-Rubi e Agro-Rub. 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser feitas de 20 de Maio a 20 de setembro de 2022. 
Para se inscrever, participante deve enviar uma fotografia de plantas ou partes de plantas (árvores, flores, arbustos, plantas do cerrado 
etc.) de qualquer espécie, de sua autoria, feita por câmera de smartphone, na região do Vale do São Patrício, para o número WhatsApp 
62 99327-3397. Deve informar também o nome completo, o setor em que trabalha, a função e a matrícula. 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Não serão aceitas fotografias do ambiente de trabalho; 
 Não serão aceitas fotografias de câmeras fotográficas (que não sejam a câmera do smartphone); 
 Não serão aceitas fotografias com a presença de pessoas; 
 Não serão aceitas fotografias que não sejam de autoria do participante; 
 O participante deverá manter o arquivo original na galeria do seu smartphone, para fins de validação. 

 
PRÉ SELEÇÃO/VOTAÇÃO/PREMIAÇÃO 
O Departamento Ambiental, com auxílio técnico, fará uma seleção prévia com as 10 melhores fotografias enviadas. 
As 10 fotos pré-selecionadas serão submetidas a um júri técnico. As duas fotos mais votadas serão premiadas. 
 
PRÊMIOS 
1º LUGAR – R$ 300,00 
2º LUGAR – R$ 150,00 
 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
As fotografias vencedoras, bem como os nomes dos autores serão divulgados nas redes sociais da empresa, site, jornal interno, jornal 
mural e mídias locais, a partir do dia 23 de setembro de 2022. 
 
ENTREGA DOS PRÊMIOS 
A entrega dos prêmios será realizada pelo Departamento Ambiental, a partir do dia 23 de setembro de 2022. 
 
MAIS INFORMAÇÕES COM O DEPARTAMENTO AMBIENTAL: 62 3325-6068/62 99327-3397 

 


