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Chegou a vez dos regionais
n Em sua primeira edição do ano,
Jornalistas&Cia dá sequência ao Ranking
dos +Premiados da Imprensa Brasileira
com os recortes regionais dos +Premiados
Jornalistas do Ano. Além de Eliane Brum e
Natalia Viana, que terminaram empatadas
na liderança dos +Premiados Jornalistas

de 2016 e, por consequência, na Região Sudeste, o levantamento
aponta ainda as vitórias de Mateus Bruxel (Zero Hora), na Região
Sul; o bicampeonato de Dida Sampaio na Centro-Oeste; a liderança
de Melquíades Júnior (Diário do Nordeste), na Região Nordeste; e
a conquista de Ricardo Oliveira (Amazonas em Tempo), na Região
Norte. Confira esses resultados e mais informações sobre o Ranking
a partir da página 2.

Fernando Rodrigues deixa o UOL e passa a se dedicar ao seu Poder360
n Depois de 16 anos mantendo
um blog com seu nome no UOL,
Fernando Rodrigues formalizou
em 31/12 sua saída do portal do
Grupo Folha. Desde então ele se
dedica exclusivamente ao site
Poder360, projeto que criou e que
está na rede em caráter experimental desde 22 de novembro.
u Segundo Fernando, o site
ainda está em fase de testes, a
chamada “fase beta”: “O fluxo
de alimentação de notícias publicadas diariamente ainda não
se estabilizou. Também estamos
enfrentando os costumeiros
problemas técnicos de qualquer
veículo digital ao ser lançado
(que estão sendo resolvidos pelo
nosso parceiro de TI, a Elav),
mas é totalmente responsivo,
com ênfase na plataforma móvel
(celulares). Eu estou na direção
do projeto. O experiente, respeitado e renomado Tales Faria é o
editor, que me ajuda a comandar
uma equipe jovem, aguerrida e
apaixonada por jornalismo. Em
2016, quando a operação estava
ainda acoplada ao UOL (no blog),

foi da equipe do Poder360 a notícia mais lida no portal durante
todo o ano passado, sobre a lista
da Odebrecht”.
u Ele informa que o site tem um
modelo de negócios parecido
com o do norte-americano www.
politico.com, com newsletters
para assinantes, pagas, como
um dos principais verticais de
rentabilização: “No caso do Poder360, a newsletter principal
é o Drive, que vai muito bem
desde junho de 2015. E ao final
do primeiro trimestre (quando o
site estiver já estabilizado tecnicamente) pretendemos também
abrir para publicidade”. Nas redes
sociais, o Poder360 pode ser
encontrado no Facebook, YouTube, Twitter e Google+.
u “A equipe continua crescendo
e esperamos em breve cumprir a
missão de fazer a mais completa
cobertura do poder e da política,
com as boas técnicas do jornalismo profissional -- com muita
investigação, análise e independência”, conclui Rodrigues.
u Além dele e de Tales, inte-

gram o Poder360 a diretora
Mariângela Gallucci, os editores
assistentes Leila Coimbra (ex-repórter em Folha de S.Paulo,
Valor Econômico, Reuters e
ex-assessora de imprensa em
Petrobras, Secretaria da Fazenda de SP e usina Belo Monte),
Caio Spechoto (IstoÉ, Estadão
e Folha de S.Paulo), Mateus
Netzel (atuou com Fernando na
cobertura do Congresso Nacional
e nas investigações dos Panama
Papers e Bahamas Leaks) e Douglas Pereira (repórter, fotógrafo
e designer gráfico, começou no
Blog do Fernando Rodrigues
e participou das investigações
dos Panama Papers e Bahamas
Leaks), os repórteres André
Shalders (Correio Braziliense),
Gabriel Hirabahasi (Estadão),
Guilherme Moraes (Estadão),
Luiz Felipe Barbiéri (Estadão e
Folha de S.Paulo), Pablo Marques (ex-Agência Mass Media,
em São Paulo, é o administrador
das mídias sociais do Poder360)
e Victor Fernandes (ex-Veja, em
duas passagens, participou da

cobertura diária de Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF),
os estagiários de Jornalismo
Rodrigo Zuquim e Victor Gomes, os estagiários de TI Lucas
Barbosa e Matheus Rodrigues,
a estagiária de Administração
Nayane Souza e representante
comercial Tatsuo Kuno.
u Formado em Jornalismo pela
Universidade Metodista de São
Paulo e com o mestrado em
Jornalismo Internacional pela City
University, de Londres, Fernando
começou a carreira como crítico
de teatro do Diário do Grande
ABC, foi assistente de produção
da BBC Brasil e chegou à Folha
de S.Paulo, e ao Grupo Folha,
em 1987. No jornal paulista foi
repórter e editor de Economia,
correspondente em Nova York,
Tóquio e em Washington, e em
1996 passou a atuar na sucursal
da publicação em Brasília, onde
vive desde então. Em novembro
de 2014 já havia se despedido
da Folha e agora, com sua saída
do UOL, desliga-se totalmente
do Grupo.

José Trajano anuncia novidades no Ultrajano, seu canal no YouTube
n O projeto Ultrajano, canal de vídeos de José Trajano no YouTube,
terá novidades em fevereiro. Em
vídeo gravado de dentro d’água, na
praia de Barra do Sahy, litoral norte
de São Paulo, que o UOL Esporte
reproduziu, ele classificou como

traiçoeira a sua demissão, em setembro, da ESPN Brasil, canal de
esportes que ajudou a criar, agradeceu à audiência obtida na nova
plataforma na web e anunciou as
novidades: “Em fevereiro a gente
vai voltar com tudo, com programas

Carlos Monforte deixa a Globo
n Carlos Monforte despediu-se
no final de 2016 do Grupo Globo
após 36 anos na organização.
Segundo informações do site
NaTelinha, a saída foi a pedido do
próprio jornalista, que desde 2001
era coordenador e apresentador
da GloboNews em Brasília.
u Em texto de despedida emitido
pela Central Globo de Comunicação, a emissora agradeceu o pro-

fissional pelos serviços prestados
durante todo o período. “Depois
de muitos anos de um brilhante
e maravilhoso trabalho na Globo,
Carlos Monforte não mais colabora para a empresa. A Globo só
tem a agradecer a ele tudo o que
fez para que o seu Jornalismo
tenha essa enorme credibilidade
junto aos espectadores. Monforte tem e sempre terá lugar de

ao vivo, vou fazer comentários após
as rodadas do Campeonato Brasileiro aos domingos e quartas-feiras,
vamos ter correspondente fora do
Brasil, vamos ter colunistas, vai ter o
diabo a quatro, mas sem a presença
de vocês nada vai acontecer’’.

destaque na história da Globo”,
afirmou o comunicado.
u Monforte, 67 anos, começou na
TV Globo em 1980 como repórter
em São Paulo, tornando-se no ano
seguinte âncora do Bom Dia São
Paulo. Em 1983 foi escolhido para
ser o primeiro apresentador do Bom
Dia Brasil, onde ficou até 1992,
quando assumiu o posto de repórter
especial do Jornal da Globo.

Aos leitores de J&Cia
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de resultado
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Esta semana assumiram os novos prefeitos em todo o País e, com eles, os novos titulares
das áreas de Comunicação e Imprensa das administrações municipais. J&Cia pede a seus leitores
ajuda para divulgar essas novas estruturas, de preferência com telefones e e-mails para contatos.
Quem tiver essas informações, por favor envie para o editor executivo Wilson Baroncelli
(baroncelli@jornalistasecia.com.br). Agradecemos antecipadamente.
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SUDESTE
Com poucas mudanças, Sudeste é reflexo do Ranking Nacional

n Região onde está instalada a maioria dos grandes grupos e veículos de comunicação do Brasil,
o Sudeste é tradicionalmente a base da maioria
dos +Premiados Jornalistas do Ano e da História.
Em 2016 não foi diferente. Empatadas na primeira posição geral, com
137,5 pontos, Eliane Brum (El País) e Natalia Viana (Agência Pública)
dividem também a liderança na região.
u Para chegar a esse resultado, Eliane faturou em 2016 o Mulher Imprensa de Jornalista de Mídias Sociais (30 pontos), o Hors Concours
do Direitos Humanos de Jornalismo/MJDH (22,5) e o SIP na categoria
Opinião (85). Natália venceu o Comunique-se de Repórter Mídia Escrita (30), o Vladimir Herzog – Internet (22,5) e o Prêmio Gabriel Garcia
Márquez de Melhor Texto (85).
u Quarta colocada no Ranking Nacional, Luciana Garbin (Estadão/95
pontos) ganhou uma posição na Região Sudeste, uma vez que o terceiro
colocado, Rosental Calmon Alves, atua fora do País. Foram quatro
prêmios conquistados em 2016: com o especial Terra Bruta, produzido

em equipe, ela conquistou os prêmios Vladimir Herzog – Jornal (22,5
pontos), Direitos Humanos de Jornalismo – Reportagem (12,5) e o
interno Estadão de Jornalismo – Reportagem (5). Além dessas conquistas, a reportagem A redescoberta de Santos Dumont faturou o Grande
Prêmio Abear, rendendo a Luciana mais 55 pontos.
u Completam os Top 10 Marcia Foletto (O Globo/85), na quarta posição; Leonêncio Nossa Junior (Estadão/82,5), em quinto; e empatados
na sexta colocação, com 67,5 pontos, os integrantes da equipe do
Repórter Record Investigação (TV Record), autores da reportagem
mais premiada do ano, As eternas escravas: Lúcio Sturm, Gustavo
Costa, Marcelo Magalhães, Michel Mendes, Valmir Leite, Caio
Laronga, Natália Florentino, Renato Battaglia e Rafael Gomide,
além do apresentador do programa, que foi descontinuado pela emissora, Domingos Meirelles.
u Confira a seguir os +Premiados Jornalistas do Ano na Região Sudeste
e em Mais Premiados a lista completa com mais de 500 profissionais
premiados neste ano na região.

Posição

Nome

Veículo

Pontos

Posição

Nome

Veículo

Pontos

1º

ELIANE BRUM
NATALIA VIANA
LUCIANA GARBIN
MARCIA FOLETTO
LEONÊNCIO NOSSA JUNIOR
CAIO LARONGA
DOMINGOS MEIRELLES
GUSTAVO COSTA
LUCIO STURM
MARCELO MAGALHÃES
MICHEL MENDES
NATALIA FLORENTINO
RAFAEL RAMOS
VALMIR LEITE
MIRIAM LEITÃO
ANA LIMA DE SOUZA ARANHA
CRISTIANE BARBIERI
LEANDRA PERES
CACO BARCELLOS
BREILLER PIRES
MARCIO PIMENTA
MARISTELA FRANCO
ALBERTO DINES
ANDRÉ LUCAS ALMEIDA
CUSTODIO COIMBRA
DANIELA ARBEX
ELVIRA LOBATO DE ARAUJO
FABIANE STEFANO
FABIO SALES
FÁTIMA TURCI
LUIS ROBERTO DE MUCIO
MELISSA DA SILVA CRUZ COSSETTI
OLIVIA HAIAD
AFONSO BENITES
ANTONIO JIMENEZ BARCA
CAIO CAVECHINI
CARLA JIMENEZ
CARLOS JULIANO BARROS
FERNANDO BARROS DE MELLO
GIL ALESSI
HELOISA MENDONÇA
LUIZ FERRAZ
MARIA MARTÍN
MARINA ROSSI
MATHEUS LEITÃO
RAQUEL SECO
TALITA BEDINELLI

EL PAÍS
AGÊNCIA PÚBLICA
ESTADÃO
O GLOBO
ESTADÃO
RECORD TV
RECORD TV
RECORD TV
RECORD TV
RECORD TV
RECORD TV
RECORD TV
RECORD TV
RECORD TV
GRUPO GLOBO
AGÊNCIA PÚBLICA / REPÓRTER BRASIL
ÉPOCA NEGÓCIOS
VALOR ECONÔMICO
TV GLOBO
PLACAR
NATIONAL GEOGRAPHIC
DBO RURAL
OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA
BRASIL POST
O GLOBO
TRIBUNA DE MINAS
EX-FOLHA DE S.PAULO
EXAME
ESTADÃO
RECORD NEWS
TV GLOBO
TECHTUDO
CBN
EL PAÍS
EL PAÍS
REPÓRTER BRASIL
EL PAÍS
REPÓRTER BRASIL
BRIO MEDIA
EL PAÍS
EL PAÍS
BRIO MEDIA
EL PAÍS
PORVIR
BRIO MEDIA
EL PAÍS
EL PAÍS

137,5

48º

EVERTON OLIVEIRA
HELVIO ROMERO
MIKAELLA CAMPOS CALDAS
PATRICIA CAMPOS MELLO
PATRIK CAMPOREZ
THIAGO TANJI
AIANA FREITAS
PAULA BEZERRA
PRISCILA YAZBEK MARQUES
CLAUDIA COLLUCCI
EDLAINE COSTA
FERNANDA GUIMARÃES
JESSICA MOTA
JOSÉ HAMILTON RIBEIRO
MARCIO ALVES
MARCOS NUNES
MICHELLE TROMBELLI
CRISTINE KIST
HENRIQUE GOMES BATISTA
ADRIANA CARRANCA
ADRIANA COUTO
ANA CAROLINA FERNANDES
ANDREA DIP
ARTHUR VERÍSSIMO
CAIO BLINDER
CLAUDIA PENTEADO
CORA RONAI
DENISE CAMPOS DE TOLEDO
EDILENE LOPES
ELIANE CANTANHEDE
EVARISTO COSTA
GLENDA KOZLOWSKI
ILZE SCAMPARINI
KATIA PEREIRA
LEONARDO MORETTI SAKAMOTO
MALU GASPAR
PAULO VINICIUS COELHO
PAULO ZERO
RICARDO BOECHAT
ROSANA JATOBÁ
SANDRA ANNENBERG
SHEILA MAGALHÃES
SONIA BLOTA
THAIS HERÉDIA
WILLIAN CORRÊA
NATHAN FERNANDES
VILMARA FERNANDES

ESTADÃO
ESTADÃO
A GAZETA
FOLHA DE S.PAULO
A GAZETA
GALILEU
BANDNEWS FM
ISTOÉ DINHEIRO / PLANETA
EXAME.COM
FOLHA DE S.PAULO
EPTV
AGÊNCIA ESTADO
AGÊNCIA PÚBLICA
TV GLOBO
EXTRA
EXTRA
BANDNEWS FM
GALILEU
O GLOBO
ESTADÃO
TV CULTURA
FREELANCER
AGÊNCIA PÚBLICA
VÍRGULA
CAIOBLINDER.COM
ÉPOCA
O GLOBO
JOVEM PAN
RÁDIO ITATIAIA
ESTADÃO
TV GLOBO
TV GLOBO
TV GLOBO
RÁDIO ITATIAIA
BLOG DO SAKAMOTO
PIAUÍ
UOL
TV GLOBO
BANDNEWS FM
RÁDIO GLOBO
TV GLOBO
BANDNEWS FM
TV BANDEIRANTES
G1
TV CULTURA
GALILEU
A GAZETA ONLINE/ES

40

3º
4º
5º
6º

15º
16º

19º
20º

23º

34º

95
85
82,5
67,5
54º

57º

60
55
65º
52,5
50

67º

45

42,5

93º

37,5

35

32,5
30

27,5

SUL
Disputa acirrada marca +Premiados do Ano na Região Sul
n Os 20 pontos que separaram o primeiro do nono colocado no
Ranking dos +Premiados Jornalistas do Ano na Região Sul são uma
amostra do quão apertada foi a disputa entre profissionais de Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ano foi marcado ainda pela
descentralização dos premiados, que tradicionalmente são liderados
por jornalistas e veículos gaúchos.
u Se a admissão de iniciativas regionais catarinenses em 2015 já
havia ajudado a impulsionar os resultados naquele estado, a inclusão
neste ano dos paranaenses Fiep, Fecomércio-PR e Ocepar-PR, além
da reativação do Sangue Bom, causaram o mesmo efeito positivo
para os jornalistas e veículos do Paraná. O resultado é que, dentre
os dez primeiros colocados da região, cada um desses dois estados
terminou o levantamento com dois representantes.
u Ainda assim o grande vencedor da região foi um gaúcho. Com 67,5
pontos, Mateus Bruxel, de Zero Hora e Diário Gaúcho, terminou o
ano na primeira posição. Décimo colocado no levantamento nacional,
ele faturou quatro prêmios ao longo de 2016, com destaque para o
Grande Prêmio Petrobras (32,5 pontos), com a reportagem Inferno na
Terra Prometida. Ele ainda integrou a equipe que produziu o especial
A bailarina de Alegrete, que venceu os prêmios Zero Hora e RBS de
Vídeo (5 pontos cada), além de ter conquistado o Direitos Humanos
de Jornalismo na categoria Fotojornalismo (25), com Fim solitário.
u Logo atrás, com 62,5 pontos, aparece Cid Martins, da Rádio
Gaúcha. Quinto +Premiado Jornalista da História no levantamento de
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2015, com mais de 50 prêmios de jornalismo na carreira, o repórter
acumulou cinco conquistas em 2016. Com o especial multimídia Regime sempre aberto, venceu o ARI (12,5), o Direitos Humanos (12,5) e
o Ministério Público-RS (7,5), todos na categoria Rádio. Além desses,
nesse ano venceu ainda o Setcergs (15) e o Asdep (15).
u Um empate marcou a terceira posição: terminaram o levantamento
com 57,5 pontos Carlos Rollsing, de Zero Hora, e Felippe Aníbal, da
Gazeta do Povo. Rollsing foi o repórter que produziu Inferno da Terra
Prometida, vencedora do GP Petrobras (32,5) e também somou 25
pontos pela conquista do ARI de Reportagem Econômica, com Do crédito farto ao calote: a derrocada do Badesul. Já o repórter paranaense
faturou o Sistema Fiep de Internet em equipe (7,5), além do Sangue
Bom em duas categorias: Reportagem Impressa e Reportagem de
Internet, faturando 25 pontos em cada uma.
u Completam os Top 10, empatados na quinta posição, com 55
pontos, Marcos Andrei Meller (Rádio Peperi/SC) e Paulo Germano
(Zero Hora); em sétimo (52,5), Julia Pitthan (Diário Catarinense); em
oitavo (50), Bruno Alencastro (Zero Hora); em nono (47,5), Daniel
Henrique Castellano (Gazeta Do Povo); e empatados na décima
posição, com 37,5 pontos, Carla Fachim (RBS TV Porto Alegre) e
Renato Dornelles (Diário Gaúcho e Rádio Gaúcha).
u Confira a seguir a tabela com os +Premiados Jornalistas do Ano na
Região Sul, e em Mais Premiados a lista com todos que pontuaram
na região em 2016.

Posição

Nome

Veículo

Pontos

Nome

Veículo

1º

MATEUS BRUXEL

ZERO HORA / DIÁRIO GAÚCHO

67,5

MARTINA WARTCHOW SILVEIRA

REVISTA PROTEÇÃO

2º

CID MARTINS

RÁDIO GAÚCHA

62,5

MATHEUS VASCONCELLOS CHAPARINI

JORNAL JÁ

3º

CARLOS ROLLSING

ZERO HORA

57,5

MAUREN XAVIER

CORREIO DO POVO

FELIPPE ANÍBAL

GAZETA DO POVO

SERGIO RUCK BUENO

VALOR ECONÔMICO/RS

MARCOS ANDREI MELLER

RÁDIO PEPERI/SC

ARIVALDO HERMES

JORNAL DE SANTA CATARINA

PAULO GERMANO

ZERO HORA

BRUNO FONSECA

AGÊNCIA PÚBLICA

7º

JULIA PITTHAN

DIÁRIO CATARINENSE

52,5

CLEISI SOARES

JORNAL DE SANTA CATARINA

8º

BRUNO ALENCASTRO

ZERO HORA

50

GILMAR DE SOUZA

JORNAL DE SANTA CATARINA

9º

DANIEL HENRIQUE CASTELLANO

GAZETA DO POVO

47,5

PAMYLE BRUGNAGO

JORNAL DE SANTA CATARINA

10º

CARLA FACHIM

RBS TV PORTO ALEGRE

37,5

PEDRO ROCKENBACH

RBS TV FLORIANÓPOLIS

RENATO DORNELLES

DIÁRIO GAÚCHO / RÁDIO GAÚCHA

RAFAEL ALVAREZ

JORNAL DE SANTA CATARINA

EDUARDO MATOS

RÁDIO GAÚCHA

RAFAELA MARTINS

JORNAL DE SANTA CATARINA

JEAN PRADO DE SOUZA

RBS TV PORTO ALEGRE

ADRIANA IRION

ZERO HORA

LARISSA ROSSO

ZERO HORA

ANDRE MACHADO

TV BANDEIRANTES/RS

FABIO ALMEIDA

RÁDIO GAÚCHA

ANGELA BASTOS

DIÁRIO CATARINENSE

JOSÉ LUIS COSTA

RÁDIO GAÚCHA

BEN AMI SCOPINHO

DIÁRIO CATARINENSE

17º

ALEXANDRE DE OLIVEIRA

DIÁRIO GAÚCHO

30

EMERSON GASPERIN

DIÁRIO CATARINENSE

18º

ALINE BRITO FIALHO

DIÁRIO CATARINENSE

27,5

FREDDY VIEIRA

JORNAL DO COMÉRCIO/RS

ANDRE BAIBICH

ZERO HORA

GERSON PAZ

RECORD TV/RS

ALINA OLIVEIRA DE SOUZA

CORREIO DO POVO

HUMBERTO TREZZI

ZERO HORA

ALINE DOS SANTOS CUSTÓDIO

DIÁRIO GAÚCHO / ZEROHORA.COM

JOSÉ LUIZ PREVIDI

PREVIDI.COM

ANDRESSA TAVARES

CBN CURITIBA

KARINA SILVEIRA

DIÁRIO CATARINENSE

CRISTIAN WEISS

DIÁRIO CATARINENSE

LEO CARDOSO

DIÁRIO CATARINENSE

GUSTAVO RIBEIRO DE FRANCISCO

GAZETA DO POVO

LUCIANE KOHLMANN

SBT/RS

HENRY MILLEO

GAZETA DO POVO

LUIZ CARLOS RECHE

RÁDIO BANDEIRANTES/RS

IGOR CASTANHO

GAZETA DO POVO

MARIA LUIZA BENITEZ

RÁDIO GUAÍBA

JOÃO GUEDES

REVISTA PROTEÇÃO

MATEUS FERRAZ

RÁDIO GAÚCHA

KARINE WENZEL

DIÁRIO CATARINENSE

MILTON CARDOSO

RÁDIO BANDEIRANTES/RS

LEO FLORES VIEIRA NUNES

TVE

RODRIGO GIACOMET

RÁDIO ABC/RS

MARCIO BARROS

TV IGUAÇÚ

RODRIGO MATTE DA ROSA

RBS TV PORTO ALEGRE

MARCO FAVERO

DIÁRIO CATARINENSE

ROSANE MARCHETTI

RBS TV PORTO ALEGRE

5º

12º

15º

20º

55

Posição

36º

35
44º
32,5

25

+Premiados da História serão conhecidos na próxima semana

n A próxima edição de Jornalistas&Cia trará o resultado do tão aguardando Ranking dos +Premiados Jornalistas da História,
em suas versões Nacional e Regional. Em 2015, Miriam Leitão terminou na liderança do levantamento Nacional e na Região
Sudeste, seguida de perto por Eliane Brum, +Premiada Jornalista do Ano em 2016. Nos Regionais, as lideranças foram de
Mauri König (Sul), Fernando Rodrigues (Centro-Oeste), Demitri Túlio (Nordeste) e Lúcio Flávio Pinto (Norte). Confira
as próximas datas do Ranking:
11/1 – Ranking dos +Premiados Jornalistas da História (Nacional e Regional);
18/1 – Ranking dos +Premiados Veículos de Comunicação de 2016 e da História (Nacional e Regional);
26/1 – Ranking dos +Premiados Grupos de Comunicação de 2016 e da História.

Pontos

22,5

20
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CENTRO-OESTE
Dida Sampaio é bicampeão no Centro-Oeste

n Pelo segundo ano consecutivo o título de +Premiado Jornalista do
Ano na Região Centro-Oeste vai para o repórter fotográfico da sucursal
do Estadão no Distrito Federal Dida Sampaio. +Premiado Jornalista
no Brasil em 2015, ele somou nesta edição do levantamento 92,5
pontos com cinco prêmios, que lhe renderam ainda a quinta posição
geral em 2016.
u Foram 42,5 pontos pelo SIP de Reportagem em Profundidade,
com Favela Amazônia, produzida em parceria com Leonêncio Nossa;
22,5 na categoria Jornal do Vladimir Herzog, por integrar a equipe que
produziu o especial Terra Bruta; o mesmo trabalho rendeu ainda os
prêmios Direitos Humanos (12,5) e Estadão (5), ambos na categoria
Reportagem; também no Prêmio Estadão, Dida venceu a categoria
Fotografia, com Fogo Olímpico.
u Na segunda posição aparece André Borges, que também atua
como repórter fotográfico do Estadão no DF. Ele também fez parte da
equipe que produziu Terra Bruta e conquistou três prêmios, somando
40 pontos.
u Em terceiro lugar, com 37,5 pontos, vem Flavia Peixoto Cardoso,
Posição

Nome

Veículo

Pontos

1º
2º
3º
4º

DIDA SAMPAIO
ANDRE BORGES
FLAVIA PEIXOTO CARDOSO
ANDRE EUSTÁQUIO
ANDRE PACHECO
DINHO RODRIGUES
CRISTIANA LÔBO
GERSON CAMAROTTI
HERALDO PEREIRA
ANA PAULA DA COSTA GASPAR
ANDREIA SADI
ANTONIO TEMÓTEO
GUILHERME WALTENBERG
JANAINA DE OLIVEIRA DA SILVA

ESTADÃO
ESTADÃO
TV BRASIL
TV BRASIL
TV BRASIL
TV BRASIL
GLOBO NEWS
GLOBO NEWS
REDE GLOBO
AGÊNCIA RADIOWEB
GLOBO NEWS
CORREIO BRAZILIENSE
METRÓPOLES
AGÊNCIA RADIOWEB

52,5
40
37,5
35

7º

10º

da TV Brasil. Estreante no Ranking, ela conquistou seus dois primeiros
prêmios em 2016: o ABP de Televisão (25 pontos), com Depressão,
a dor da alma, e o Allianz na categoria Sustentabilidade/Audiovisual
(12,5), com Desta água não beberei.
u Completam os Top 10, empatados na quarta posição com 35 pontos, Andre Eustáquio, Andre Pacheco e Dinho Rodrigues, todos
da TV Brasil. Novo empate triplo, agora no sétimo lugar, com Cristiana Lôbo (GloboNews), Gerson Camarotti (GloboNews) e Heraldo
Pereira (Rede Globo), com 30 pontos cada. Já na décima posição,
oito profissionais somaram 25 pontos: Ana Paula da Costa Gaspar
(Agência Radioweb), Andreia Sadi (GloboNews), Antonio Temóteo
(Correio Braziliense), Guilherme Waltenberg (Portal Metrópoles),
Janaina de Oliveira da Silva (Agência Radioweb), Jéssica Gonçalves
(Rádio Nacional), Luiz Carlos Braga (Record TV) e Paloma Alessio
Oliveto (Correio Braziliense).
u Confira a seguir a tabela com os +Premiados Jornalistas do Ano –
Centro-Oeste, e em Mais Premiados a lista com todos que pontuaram
na região em 2016.
Posição

18º

30
23º
25

Nome

Veículo

JÉSSICA GONÇALVES
LUIZ CARLOS BRAGA
PALOMA ALESSIO OLIVETO
ALEXANDRE SOUZA
ANDRE MACIEL
ANNA KARINA DE CARVALHO
DÉBORA BRITO
PAULA ABRITTA
CICERO LOPES
FERNANDO BRAGA
LILIAN TAHAN
MICHAEL MELO
SAULO MARQUES

RÁDIO NACIONAL
RECORD TV
CORREIO BRAZILIENSE
TV BRASIL
TV BRASIL
TV BRASIL
TV BRASIL
TV BRASIL
METRÓPOLES
METRÓPOLES
METRÓPOLES
METRÓPOLES
METRÓPOLES

Pontos

22,5

20

NORTE
Retrato de condições desumanas na extração de piaçava garante liderança a Ricardo Oliveira
n Uma imagem, dois prêmios. Com Piaçabeiros, reféns do isolamento
e da escravidão, o repórter fotográfico do jornal e portal Amazonas
em Tempo Ricardo Oliveira venceu em 2016 os prêmios Anamatra e

Imagem de piaçabeiro garantiu liderança regional a Ricardo Oliveira)
Posição

Nome

Veículo

Pontos

1º
2º
3º

SERGIO RICARDO OLIVEIRA
JAIRO ARDULL
EDUARDO PACHECO
JANAINA SOUZA
ALESSANDRA BARRETO
BEBEL CHAVES
CAROLINA MENEZES
CASSIA NASCIMENTO
CHRISTIAN EMANOEL
DIANA VERBICARO
JALILIA MESSIAS
JOÃO JADSON
LUCIO FLAVIO PINTO
MARCELINO CAMPOS

AMAZONAS EM TEMPO
CORREIO POPULAR/RO
SIC TV/RO
REDE DE NOTÍCIAS DA AMAZÔNIA
TV LIBERAL
CULTURA FM/PA
DIÁRIO DO PARÁ
CULTURA FM/PA
ORM NEWS
DIÁRIO ONLINE/PA
TV LIBERAL
TV LIBERAL
JORNAL PESSOAL
RECORD TV BELÉM

50
35
25

5º

MPT de Fotografia. As conquistas, além de projetarem nacionalmente
seu trabalho, renderam-lhe no total 50 pontos e o título de +Premiado
Jornalista da Região Norte.
u Em segundo lugar, com 35 pontos, aparece Jairo Ardull, do Correio
Popular, de Ji-Paraná/RO. Ele alcançou essa posição após vencer o
Grande Prêmio do Ministério Público-RO de Jornalismo, com a reportagem MP garante água e luz a moradores do Jardim Nova Flórida.
u Empatados na terceira posição, com 25 pontos, estão Eduardo
Pacheco (SIC TV) e Janaína Souza (Rede de Notícias da Amazônia).
Repórter da afiliada da Record em Rondônia, Eduardo venceu em 2016
o Medtronic de Telejornalismo, com Aparelho auxilia oftalmologistas a
diagnosticarem doenças com mais precisão. Janaína recebeu o MPT de
Radiojornalismo Nacional com o especial Desempregadas Domésticas.
u Com 20 pontos cada, treze profissionais terminaram empatados na
quinta posição: Alessandra Barreto (TV Liberal), Bebel Chaves (Cultura FM/PA), Carolina Menezes (Diário do Pará), Cassia Nascimento
(Cultura FM/PA), Christian Emanoel (ORM News), Diana Verbicaro
(Diário Online/PA), Jalilia Messias (TV Liberal), João Jadson (TV
Liberal), Lucio Flavio Pinto (Jornal Pessoal), Marcelino Campos
(Record TV Belém), Nielson Bargas (Record TV Belém), Olavo Dutra
(O Liberal) e Tarso Sarraf (O Liberal).
u Confira a seguir a tabela com os +Premiados Jornalistas do Ano
na Região Nordte, e em Mais Premiados a lista com todos que pontuaram em 2016.
Posição

18 º
20

Nome

Veículo

NIELSON BARGAS
OLAVO DUTRA
TARSO SARRAF
CARLOS BORGES
EMERSON QUARESMA
FELIPE JORGE DE MELO
HÉLIO GRANADO
ISABELLE VALOIS
JOSÉ AUGUSTO JR.
LAILA MORAES
LEANDERSON LIMA
LEANDRO TAPAJÓS
VICTOR FURTADO
VINICIUS CANOVA

RECORD TV BELÉM
O LIBERAL
O LIBERAL
REVISTA AMAZÔNIA VIVA
AMAZONAS EM TEMPO
REVISTA AMAZÔNIA VIVA
DIÁRIO ONLINE/PA
A CRÍTICA
TV A CRÍTICA
DIÁRIO DA AMAZÔNIA
A CRÍTICA
G1 AMAZONAS
REVISTA AMAZÔNIA VIVA
RONDONIADINAMICA

Pontos

15
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NORDESTE
Melquíades Júnior garante tricampeonato para o Diário do Nordeste
n O jornal cearense Diário do Nordeste tem pelo terceiro ano consecutivo o +Premiado Jornalista do Ano na região. O feito desta vez
coube ao repórter especial Melquíades Júnior, que conquistou
quatro prêmios em 2016 e somou 90 pontos. Com o resultado, além
da liderança na Região Nordeste e a sexta posição geral, ele repete
os bons desempenhos de Maristela Crispim e Fernando Maia, em
2014, e de Carlos Felipe Araújo Goes, em 2015, quando também
foram os +Premiados do Ano no Nordeste.
u Com Orgânicos na mesa, Melquíades venceu os prêmios BNB
– Regional I (15 pontos) e CNH – Agronegócio (25); já a série (Des)
Caminhos da escola foi responsável pela conquista do CNI de Educação (25); e com Parto dos Anjos, ele faturou o Petrobras de Responsabilidade Socioambiental (25).
u Na segunda posição, com 75 pontos, aparece Hebert Araújo, da TV
Cabo Branco e CBN João Pessoa. Ele repete assim o bom resultado
de 2014, quando ficou atrás apenas dos líderes Maristela Crispim e
Fernando Maia. Também quatro prêmios garantiram sua alta pontuação, com destaque para o Abecip, em que ele faturou os troféus nas
categorias Rádio (25 pontos), pela CBN, e TV (12,5), em equipe, pela
Cabo Branco. Além desses, faturou os prêmios BNB Nacional (12,5)
e Anamatra (25), ambos na categoria Rádio.
Posição

Nome

Veículo

Pontos

1º
2º
3º
4º

MELQUÍADES JÚNIOR
HEBERT ARAÚJO
ALICE CRISTINY FERREIRA DE SOUZA
RODRIGO SERRA BRUM MACHADO
THAIS DE BRITO
THIAGO CORREIA

90
75
50
45

7º

RAFAEL LUIS AZEVEDO

8º

ALESSANDRO TORRES
MARCELO HENRIQUE ANDRADE
ANDERSON SOUZA
DEBORA PEREIRA
FELIPE LIMA DE OLIVEIRA
ALDO CORREIA
FELLIPE TORRES
HALLITA AMORIM CÉZAR FERNANDES
E AVELAR
JAINE CINTRA LIRA
JANIELLE VENTURA
JARBAS DOMINGOS DE LIRA JUNIOR
JOBSON PEDROSA DA SILVA
JONATHAN ALVES POLIDO LINS
JONATHAN DIAS
JOSÉ AGATANGELO
JOSÉ FEITOSA

DIÁRIO DO NORDESTE
TV CABO BRANCO / CBN JOÃO PESSOA
DIÁRIO DE PERNAMBUCO
TRIBUNA DO NORTE
O POVO
RÁDIO E TV PAJUÇARA
AG. PÚBLICA / VERMINOSOS POR FUTEBOL
/ TRIBUNA DO CEARÁ
TV VERDES MARES
CBN JOÃO PESSOA
CBN RECIFE
CBN RECIFE
TRIBUNA DO CEARÁ
TV GAZETA
DIÁRIO DE PERNAMBUCO

10º

13º

Repercussões

u Fechando o pódio aparece Alice de Souza, do Diário de Pernambuco, com 50 pontos. Ela inclusive teve sua pontuação revista após a
divulgação dos +Premiados Jornalistas do Ano, uma vez que parte de
seus pontos estava cadastrada para Alice Cristiny Ferreira de Souza e
outra parte apenas para Alice de Souza (ver pg. 6). Sua pontuação final
é referente às conquistas do Abecip de Internet (25), do CNT de Mídia
Impressa (12,5) e do Cristina Tavares de Coberturas Especiais (12,5).
u Completam os Top 10, empatados na quarta posição, com 45 pontos, Rodrigo Serra Brum Machado (Tribuna do Norte), Thais de Brito
(O Povo) e Thiago Correia (Rádio e TV Pajuçara); em sétimo lugar
(40), aparece Rafael Luis Azevedo, que curiosamente conquistou
três prêmios em 2016 por três veículos diferentes: Agência Pública,
Verminosos por Futebol e Tribuna do Ceará; empatados em oitavo, com
37,5 pontos, estão Alessandro Torres (TV Verdes Mares) e Marcelo
Henrique Andrade (CBN João Pessoa); e fechando na décima posição,
com 27,5, estão Anderson Souza e Debora Pereira, da CBN Recife,
e Felipe Lima de Oliveira (Tribuna do Ceará).
u Confira a seguir a tabela com os +Premiados Jornalistas do Ano
no Nordeste, e em Mais Premiados a lista com todos que pontuaram
na região em 2016.
Posição

40
37,5

31º

27,5

25

36º

REVISTA EDIFICAR
DIÁRIO DE PERNAMBUCO
A UNIÃO
DIÁRIO DE PERNAMBUCO
O DIA
G1 ALAGOAS
CBN JOÃO PESSOA
TV GAZETA
GAZETA DE ALAGOAS

41º

Nome

Veículo

JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS
LARISSA BASTOS
MARCILIO ALBUQUERQUE
MARIA TAYZA BARROS DE LIMA
MARILIA ALVES BANHOLZER
SEBASTIÃO RICARDO BARBOSA DA
SILVA
SERGIO BERNARDO BESERRA GUIMARÃES DE SOUZA
ADRIANA GUARDA
EMIDIA FELIPE
ESTHER CARVALHO
GÉSIA MALHEIROS
RIVALDO GADELHA
DENNY ANDERSON FARIAS COSTA
ISABEL COSTA
JESSIKA FERNANDA LEITE MOURA
ROBERTA COELHO TAVARES
ROMULO ALMEIDA DA COSTA
ANA MARY C. CAVALCANTE
CLAUDIO RIBEIRO
DEMITRI TÚLIO SILVA ARAÚJO
EMERSON MARANHÃO
FÁTIMA SUDÁRIO

TRIBUNA INDEPENDENTE
GAZETA DE ALAGOAS
FOLHA DE PERNAMBUCO
RÁDIO ALEPE
PORTAL NE10

Pontos

FOLHA DE PERNAMBUCO
JORNAL DO COMMERCIO/PE
JORNAL DO COMMERCIO/PE
JORNAL DO COMMERCIO/PE
TV PAJUÇARA
TV PAJUÇARA
BANDNEWS FM/CE
CBN RECIFE
O POVO
TRIBUNA DO CEARÁ
TRIBUNA DO CEARÁ
O POVO
O POVO
O POVO
O POVO
O POVO
O POVO

22,5

20

17,5

n Transcrevemos a seguir mensagens de leitores sobre a edição 1.081, com o Ranking dos +Premiados Jornalistas Brasileiros de 2016:
“Parabéns a todos, merecidíssimos – es- díssima, aos 4x20 anos há um livrinho a ca- informe do jornalismo, um oásis no deserto
peciais para a amiga Luciana Garbin, que minho. As coisas não ditas. Quem sabe desta da ausência de informações sobre o mundo
além de criar gêmeos ainda ganha prêmios, vez (se der tempo) dou sorte (=merecimento, jornalístico. Para quem já foi, mas hoje está
cestas cheias deles, com total merecimento. quer dizer...)?
fora do jornalismo, então, é uma informação
E Adriana...
Parabéns, colegas e amigos – Todos tão imprescindível sobre as tribos das redações.”
Jamais ganhei prêmio de jornalismo, nem merecedores e queridos, até
– Raul Bastos
fiz jus – e morro de inveja, porque também os que não conheço pessoal“A nota sobre o Conselho Consultivo
sou louca pela profissão, e sempre tive o mente. Grande abraço. E feliz
menciona veículo em que não trabalhei e
maior orgulho de ligar para alguém e dizer 2018 – porque em 2017 não
troca cidade em relação a outro. Em relação
“Sou repórter do Estadão...” (ou Versus, boto muita fé, e meio que já
a chefias de Redação, passei por Campinas
ou Movimento, ou Opinião etc. etc., ou das risquei da agenda.
(Correio Popular e Diário do Povo), São José
revistas técnicas da Abril, onde frilei e frilei
PS: a foto é do meu primeiro
do Rio Preto (Diário da Região), Folha da Ree frilei e tive aprender até o nome de todas dia no Estadão – em outubro de
gião (Araçatuba), Maringá (O Diário do Norte
as pecinhas de Todos os Carros do Mundo).
1975.” – Cecília Thompson
do Paraná) e Santos (A Tribuna). Em Bauru, fui
Mas, prêmios? Ganhei três, quase segui“Muito interessantes os dois perfis da Na- correspondente da Gazeta Mercantil – edição
dos, mas de Literatura, com contos.
tália Viana e Eliane Brum.” – Fleury Tavares Interior Paulista.” – Wilson Marini
Dedução: errei de profissão? Waaaaaall,
“Não parem nunca de fazer esse alentando
como dizem os franceses de maneira delica-
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Correções pontuais modificam posições intermediárias dos +Premiados do Ano
n Diferentes grafias e formas de assinar os nomes, colegas homônimos,
resultados de prêmios anunciados de maneira incompleta. Com tantas
variáveis e diferentes fontes de informação, ajustes quase sempre são
necessários após a divulgação dos resultados do Ranking.
u Nesta edição não foi diferente. Com o apoio de Ricardo Oliveira,
Alice de Souza, Rafael Luis Azevedo e Cristian Weiss, encontramos
alguns erros no levantamento que já foram corrigidos e estão disponíveis
para nova consulta.
u “Muitos jornalistas ficam sem jeito para informar erros ou questionar
suas dúvidas, mas para nós esse feedback é essencial e ajuda a manter o
levantamento o mais correto e preciso possível”, destaca o coordenador
do Ranking Fernando Soares. “Por mais que nossa pesquisa seja minuciosa, as informações que utilizamos chegam de muitas fontes diferentes
e quando lidamos com um banco de dados de mais de oito mil jornalistas
e quase mil veículos cadastrados qualquer ajuda para conferência dos
dados é bem-vinda”.
u A tabela completa atualizada, com novas posições e pontuações, está
disponível em Mais Premiados. Confira a seguir as mudanças pontuais
registradas no Ranking dos +Premiados Jornalistas de 2016:
7º (85 pontos) – n Marcia Foletto (O Globo): a posição e a pontuação

estão corretas, porém o nome foi grafado como Marcia Tofoletto.
29º (52,5 pontos) – n Julia Pitthan (Diário Catarinense): conquistou
cinco prêmios em 2016, porém seu nome só constava na lista de três
(Fiesc, Fenabrave-SC e MPT). Com a inclusão das conquistas do ABP de
Internet e do Fundação Feac – Online, ambos em equipe, somou mais 25
pontos (12,5 em cada prêmio) aos 27,5 que já computava. Com a alteração, termina o ano como a sétima +Premiada Jornalista da Região Sul.
31º (50 pontos) – n Sergio Ricardo de Oliveira (Amazonas em Tempo):
assina seus trabalhos como Ricardo Oliveira e essa dupla grafia fez com
que um de seus prêmios em 2016, o Anamatra de Fotografia (25 pontos),
fosse para um registro, enquanto o MPT de Fotojornalismo Nacional (25)
foi para outro. Com a unificação dos registros, ele termina o ano com 50
pontos, na liderança dos +Premiados do Ano – Região Norte.
u Alice Cristiny Ferreira de Souza (Diário de Pernambuco): a exemplo
de Ricardo Oliveira, Alice de Souza teve duas premiações conquistadas
em 2016, o Abecip e o Cristina Tavares, que somaram 37,5 pontos, atribuídas ao seu nome completo, enquanto o CNT de Mídia Impressa (12,5)
foi computado para o nome como assina suas matérias. As pontuações
foram somadas e a posição corrigida. Com seus 50 pontos, ficou na
terceira colocação na Região Nordeste.

66º (40 pontos) – n Rafael Luis Azevedo (Agência Pública / Verminosos
por Futebol / Tribuna do Ceará): conquistou três prêmios em 2016, por
três veículos diferentes: Gandhi de Internet (Tribuna do Cerará), Petrobras de Reportagem Esportiva-NE (Verminosos por Futebol) e Petrobras
de Petróleo, Gás e Energia-Portal de Notícias (Agência Pública). Neste
último caso, o cadastro havia sido preenchido erroneamente como em
equipe, quando na verdade o trabalho foi individual. Com a mudança,
sua pontuação nesse concurso subiu de 12,5 para 25 pontos, alterando
assim suas pontuação e colocação final.
131º (27,5) – n Aline Brito Fialho (Diário Catarinense): aos 15 pontos
que ganhou pelas conquistas do Fenabrave-SC e do MPT, somou outros
12,5 pelo Fundação Feac – Online Nacional, pelo trabalho em equipe Um
problema sem tamanho, publicado no Portal Diário Catarinense.
138º (25 pontos) – n Karine Wenzell (Diário Catarinense): nos dois
prêmios que conquistou em 2016 (Massey Ferguson de Jornal e ABP
de Internet), ambos valendo 25 pontos, os resultados anunciados trouxeram a conquista como sendo individual, porém as duas reportagens
especiais contaram com o trabalho de uma equipe do DC, integrada por
Cristian Weiss e Marco Fávero, que não constavam na primeira lista do
Ranking dos +Premiados Jornalistas do Ano, e que com os 25 pontos
conquistados cada, terminam o levantamento empatados com Karine.

267º (20 pontos) – n Emerson Gasperin e Karina Silveira (Diário
Catarinense): os dois estavam na equipe do DC que faturou o ABP de
Internet e tiveram os 12,5 pontos referentes a esta premiação somados
aos 7,5 que cada um já havia recebido.
u Mesmo caso de Ben Ami Scopinho, cujos 12,5 pontos acrescidos
vieram pela conquista do Massey Ferguson – Jornal.
u Angela Bastos: também do Diário Catarinense, havia sido a única
listada, de maneira individual, na conquista do Fundação Feac – Online
Nacional, com Um problema sem tamanho. Com a indicação da participação de outros membros, teve sua premiação referente a este prêmio
reduzida de 25 para 12,5 pontos, terminando a pesquisa com 20 pontos.
u Na mesma equipe estava Leo Cardoso, que somou 12,5 pontos aos
7,5 que já registrava, e terminou com a mesma pontuação de Angela.
429º (12,5 pontos) – n Cris Macari (Diário Catarinense): também integrou a equipe que conquistou o Massey Ferguson, somando assim seus
únicos pontos nesta edição do Ranking.
u Mesmo caso de Maiara Santos, porém os 12,5 pontos que obteve
vieram pela conquista do Fundação Feac.
n Dúvidas, correções e sugestões sobre o Ranking dos +Premiados
da Imprensa podem ser enviadas para fernandosoares@jornalistasecia.
com.br.

Número de prêmios regionais cresce em 2016

n A cada edição do Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira,
novas sugestões de premiações regionais, em sua grande maioria
das regiões Nordeste e Sul do País, são enviadas para passarem a
integrar a base de dados do levantamento. Em 2016 não foi diferente.
Das 14 iniciativas incluídas, nove se encaixam nesse perfil, sendo que
uma das novas premiações nacionais, o MPT, também conta com
categorias regionais.
u Esses tipos de concursos não são os que mais rendem pontos.
Em geral distribuem de 15 a 35 para seus ganhadores, mas não se
pode negar a importância e o peso que as iniciativas regionais têm
na elaboração deste Ranking. Além de muitas vezes reconhecer e
destacar profissionais de mercados do jornalismo brasileiro menos
tradicionais, eles também ajudam a definir resultados, não apenas
nas pesquisas locais.
u Outro número que vale destacar é que, dos 150 prêmios analisados em 2016, 39 eram exclusivamente regionais. Se em 2015 esse
tipo de iniciativa representava 22% de toda a base de dados, no ano
passado esse número passou para 26%. Dentre os estados com
maior número de iniciativas o Rio Grande do Sul segue na liderança,
com sete prêmios. Logo atrás aparecem Minas Gerais, com cinco, e
Paraná e Rio de Janeiro, empatados com quatro.
u Confira a relação dos prêmios regionais de jornalismo por estado.

E Mais...
Eliane Brum e Natalia Viana são as +Premiadas Jornalistas de 2016
Entrevista: Natalia Viana: “Tenho prazer em ser repórter”
Entrevista: Eliane Brum: “Reportagem é o diferencial do jornalismo”
Ano após ano, os +Premiados
2016 marcou o lançamento do Mais Premiados
As eternas escravas é a +Premiada Reportagem do Ano
Ranking 2016 chega a 150 prêmios analisados
Esso e AMB são as principais baixas de 2016
Como funciona o sistema de pontuação?
Saiba quem são os 11 integrantes do Conselho Consultivo
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Nacionais

Quase 600 jornalistas perderam o emprego em São Paulo em 2016
n Reportagem que Sidney Rezende publicou em seu site SRzd
no dia 22/12 informa que 581
jornalistas perderam seus empregos sem justa causa em São
Paulo neste ano e que os dados
completos sobre as homologações realizadas no Sindicato dos
Jornalistas de 2014 a 2016 comprovam que as demissões foram
generalizadas.
u Segundo o levantamento,
entre os principais veículos as
demissões somaram, em ordem
decrescente: Abril – 115, Folha
–106, Grupo Globo – 85 (Editora
Globo – 43 e TV Globo – 42),
Record – 66, Grupo Estado – 53

e Band – 35. Entretanto, um
grupo indicado pelo Sindicato
como “outros” respondeu por
336 daquelas demissões sem
justa causa. E as saídas a pedido
foram 275.
u Sidney esclarece que a tabela
publicada na reportagem aponta a
realidade de sindicalizados ou não,
pois inclui também o profissional
que tiver trabalhado mais de um
ano com registro, mesmo sem
estar associado ao Sindicato, caso
em que a homologação ocorre
com o acompanhamento da entidade: “No entanto, a planilha não
inclui os chamados ‘pejotizados’,
que mantém relação de pessoa

jurídica com os veículos empregadores. E não são poucos. Eles
representam um grande número
de profissionais que, infelizmente,
sofrem demissões, mas, pela
natureza desse tipo de relação
de pessoas jurídicas, não há facilidade de o Sindicato ter um dado
oficial. A estimativa do Sindicato
é que o número de demissões
seja de 20% a 30% maior do que
apontam as planilhas (até 22/12),
pois os profissionais com menos
de um ano de trabalho numa empresa não são homologados pela
entidade”. Isso, segundo ele, elevaria para 1.200 os profissionais
que perderam seus empregos no

Estado em 2016. Confira a íntegra
da reportagem.
Eduardo Ribeiro, diretor deste
J&Cia, diz que, embora significativos, os números devem ser
analisados com cautela: “Quase
32% são demissões a pedido, ou
seja, provavelmente de gente que
estava com outro emprego em
vista ou cansada daquele trabalho.
Também precisamos saber se
tudo isso é pura e simplesmente
corte de vagas. Há muitas dispensas que preveem substituição.
Para um balanço completo precisaríamos ter também o número
de contratações, informação hoje
não disponível”.

modelo trabalhista. “Até então,
os profissionais eram contratados
em regime de pessoa jurídica, mas
com direito a férias e décimo terceiro. O novo regime de trabalho, que
inclui o não pagamento de décimo
terceiro e férias se estenderá, em

2017, aos jornalistas de outras publicações da empresa”, escreveu
ele. As semanais IstoÉ e IstoÉ Dinheiro não sofreram nenhum corte.
u J&Cia mandou mensagem à
direção da editora para confirmar as
mudanças, mas não teve retorno.

Editora três extingue núcleo e demite 15
n Em nota no Meio&Mensagem
de 23/12, Luiz Gustavo Pacete
informou que a Editora Três promoveu uma reestruturação e demitiu
profissionais das revistas Menu,
Planeta e Motor Show, que passam a trabalhar com freelances. O

corte inclui a saída de Gisele Vitória, que dirigia o núcleo, e de cerca
de 15 profissionais dos três títulos,
entre jornalistas e diagramadores.
u Segundo Pacete, a ideia da empresa é retomar a publicação das
revistas em 2017 por meio de novo

CPJ aponta Brasil e México entre os mais mortíferos para comunicadores em 2016
n Reportagem de Silvia Higuera
para o Knight Center indica que,
embora o número de assassinatos de jornalistas no mundo
tenha diminuído de níveis recordes, dois países latino-americanos, Brasil e México, estiveram
entre os mais mortíferos para
os comunicadores em 2016, de
acordo com o relatório do Comitê
para a Proteção dos Jornalistas
(CPJ).

u O México e o Brasil ocuparam
no levantamento a oitava e a décima posições, respectivamente.
Segundo o CPJ, dois jornalistas
foram assassinados no México
por razões confirmadas como
sendo “em retaliação direta ao
seu trabalho jornalístico”, enquanto o Brasil registrou um caso
pelo mesmo motivo.
u A repórter do KC informa que,
seguindo a tendência global, a

Grupo Abril renegocia dívida bancária
n O Grupo Abril anunciou em
22/12 a conclusão do acordo
para reperfilamento de sua dívida
bancária de curto e médio prazos.

Embora sem divulgar montantes
e condições dessa negociação, a
empresa afirmou em nota que ela
permitirá maior equilíbrio finan-

região latino-americana registrou
uma diminuição nos assassinatos seletivos de jornalistas: “No
mesmo relatório para 2015, o CPJ
assinalou que 12 assassinatos de
jornalistas haviam sido registrados na América Latina devido à
prática da profissão. Seis desses
ocorreram no Brasil. No entanto,
o CPJ salientou que a razão para
esse declínio em nível mundial
não está clara. Em seu relatório, a

organização disse que poderia ser
a combinação de vários fatores,
incluindo o fato de que meios de
comunicação e jornalistas têm
decidido assumir menos riscos
ao ponto de autocensura. Outros
fatores incluem o aumento das
campanhas globais de combate
à impunidade ou o ‘uso de outros
meios para silenciar jornalistas
críticos’. Confira a íntegra da
reportagem.

ceiro para os próximos anos e a
continuidade do crescimento dos
negócios em mídia e marketplace:
“Para a Abril, encerrar 2016 com

esse acordo, dentro do cenário
macroeconômico tão negativo, é
motivo para celebração”, informa
o comunicado da empresa.

Cristina Iglecio e Gerson Penha comandam nova agência multinacional em São Paulo

Escritório da Ágora Public Affairs & Comunicação Estratégica na capital paulista é o mais novo do grupo,
que já atua em Buenos Aires, Bogotá e Miami
n A Ágora, empresa de consultoria de abrangência latino-americana que integra Comunicação
Estratégica, Public Affairs e Inteligência em Pesquisa, inaugurou em São Paulo seu primeiro
escritório no Brasil. A operação
brasileira tem como sócios Cristi-

na Iglecio (presidente) e Gerson
Penha (diretor executivo), que estavam à frente da Jeffrey Group
até o final de 2016.
u Fundado em 2014, o grupo
Ágora reúne agências de várias
disciplinas. “Estamos felizes de
trazer ao Brasil um novo modelo

de consultoria, que busca resgatar a dimensão estratégica da comunicação para atingir objetivos
de negócio”, diz Cristina. O time
regional da agência conta com
profissionais como Santiago Lacase, Miguel Herrera e Luís Costa,
especialistas, respectivamente,

em Public Affairs, Reputation
Management e Pesquisa. Além
do recém-inaugurado escritório
de São Paulo, a consultoria está
presente em Buenos Aires, Bogotá e Miami e conta com parceiros
em toda a região.

de BH. A equipe receberá R$ 20
mil para implementar o projeto na
Votorantim Siderurgia.  

dos especialistas no assunto.
Mais informações e inscrições
pelo site ou polinize@gestaodacomunicacao.com.
n Francisco Catão, recém-formado em Publicidade e Propaganda pela UnB, teve seu
filme Micrometragem Katabasis
premiado na categoria animação
do festival nacional Cel.U.Cine.
Os vencedores foram conhecidos
em cerimônia no Rio de Janeiro,
que consagrou produções em plataformas digitais de todo o País.
O filme concorreu com outros
26 trabalhos. “Ganhar o prêmio
foi muito gratificante para mim
e para os meus colegas que me
ajudaram na produção”, avalia
Catão. “Foi a chave de ouro que
faltava para fechar o meu curso
na UnB, ainda mais logo depois
de ter defendido o TCC com esse
mesmo filme”.
u Katabasis é o quarto filme premiado de Catão. Ele, que se mudou para a Austrália recentemen-

te, acredita que a participação no
festival trouxe um estímulo para
produzir novos filmes e continuar
a aperfeiçoar sua técnica em
audiovisual.

Brasília
n A Proativa (61-3242-9058)
divulga o trabalho da empresa
de urbanismo Alphaville, que
expande suas atividades no Distrito Federal. A região da DF-140,
onde foram lançados os residenciais Alphaville 1 e 2, já começa
a receber novos moradores, e
a empresa prepara outros empreendimentos. Contatos com
Bruno Aguiar (61-981-959-402)
e Flávio Resende (992-169-188).
u A agência também trabalha
na assessoria do Grupo Gestão
Consultoria, vencedor em 2016
do último Desafio Votorantim do
ano, anunciado em 26 de dezembro. Representado por Victoria
Shaw e Sofia Garcia, o Grupo
criou um aplicativo para incentivar o engajamento e aumentar a
produtividade dos funcionários da
Votorantim. Os alunos brasilienses disputaram com estudantes
da EESC (Escola de Engenharia
de São Carlos) e da empresa júnior PJ Consultoria e Assessoria,

Curtas-DF

n Um estúdio de TV da EBC
sofreu um princípio de incêndio
em 23 de dezembro. Segundo informações do Corpo de
Bombeiros, teria ocorrido um
curto-circuito em um aparelho
de ar-condicionado, que fica no
subsolo do prédio do Shopping
Venâncio 2000. A fumaça atingiu
parte do isolamento acústico que
reveste o local e se espalhou
rapidamente, mas a situação foi
contornada.
n A Polinize Gestão, Comunicação e Marketing realizará o Curso
de atualização em Assessoria de
Imprensa, Media Training e Gestão de Crise. Com coordenação
de Joana Bicalho, terá 25 horas/
aula e será ministrado em Brasília
no dia 26/1 e nos dias 17 e 18/2
em BH, por Jorge Duarte, um

Agenda-DF

6/1 (sexta-feira) – n Encerramento das inscrições, no Sindicato
dos Jornalistas (61-3343-2251,
ramais 420 / 430 / 440) para o
Curso Prático de Telejornalismo
Aliene Coutinho, que será realizado de 9 a 19/1 (de segunda a
sexta-feira), das 19h às 22 horas.
Com 28 anos de experiência em
televisão, 24 deles na TV Globo,
Aliene ensina aos alunos como
fazer um texto e produção para
TV, postura diante das câmeras,
entonação e interpretação, com
gravações de stand-ups, notas cobertas e matérias externas, além
de dicas de roupas e maquiagem
para o vídeo. Esta edição terá o
apoio da fonoaudióloga Mônica
Krieger.
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São Paulo

Cláudia Tavares, do Repórter Eco, deixa a TV Cultura
n A repórter Cláudia Tavares, do
Repórter Eco, deixou a TV Cultura
de São Paulo no último dia 21/12
após mais de 20 anos de casa. A
informação é do colunista de tevê
Flávio Ricco, que reproduziu partes do desabafo dela no Facebook
sobre a demissão: “Segunda à
noite fiz matéria para o Jornal

da Cultura. Ontem cheguei para
continuar a jornada. Profissionais
cuidaram do meu cabelo e maquiagem. Fui chamada por uma moça
com pouco tempo de casa no setor
de Recursos Humanos. Senti que
seria demitida. Na Redação, nenhum chefe. Parece que o dia foi
escolhido a dedo para que ninguém

me olhasse nos olhos para dizer a
razão do meu desligamento”.
u Membro da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (Cipa)
da emissora, com mandato encerrado na semana anterior, ela teria
mais um ano de estabilidade no
emprego. Em função disso, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo

informou em nota que pretende
“tomar todas as medidas cabíveis”
para anular a demissão da repórter.
u Segundo Ricco, também a apresentadora Valéria Grillo, na casa
desde 1987, foi dispensada na última
semana. Ele não conseguiu manifestação da empresa sobre as dispensas
por causa do recesso de Natal.

Comunicação Corporativa-SP

sos Comunicacionais pela ECA-USP,
Jamir Kinoshita voltará à instituição
este ano. Aprovado no mestrado
em Ciências da Comunicação, ele
pretende desenvolver pesquisa
relacionada à interface entre a comunicação e o mundo do trabalho dos
carregadores da Ceagesp, local em
que trabalhou na Coordenadoria de
Comunicação e Marketing. Jornalista
formado pela PUC-SP, Jamir teve
passagens por Ex-Libris, S/A (atual
Llorente&Cuenca), Verso&Reverso,
prefeituras de Guarulhos e de Santo
André, Secretaria Municipal de Saúde (SP), Assembleia Legislativa de
São Paulo, Câmara dos Deputados
e Câmara Municipal de São Paulo.
Participou ainda de campanhas

políticas majoritárias e proporcionais
(São Paulo, Guarulhos, Santo André
e Carapicuíba). Professor dos cursos
de Publicidade e Propaganda e de
Gestão de Marketing da Faculdade
de São Paulo/Uniesp, está atualmente na GBR Comunicação, de
Guilherme Barros.
n João Luiz Vieira e o psicólogo
Walter Mattos fazem em 12/1,
às 20h, na Casa do Saber (rua Dr.
Mario Ferraz, 414), a palestra gratuita Sexo, amor e política – Novas
configurações (e interdições) do
desejo. O encontro trata das mudanças recentes nos afetos e suas
manifestações, causadas principalmente pelas novas representações
da sexualidade, do desejo e das

estruturas de vínculos (“ficar”, “namorar”, “casar”), que interferem
em todas as situações cotidianas,
e não apenas nas relações afetivas.
Elas serão tratadas tendo como
ponto de partida os pares que personificam o ano de 2016: Dilma x
Temer, Trump x Hillary.
u Em 26/1, ambos começam a
série de quatro encontros, sempre
às quintas-feiras, também às 20h,
do curso Afetos em transformação
– O desejo e suas novas configurações, que parte das mesmas
premissas da palestra para mostrar
que, para melhor entender-se e
interagir socialmente, é importante
pensar as roupagens complexas do
primitivo que há em nós.

n A Imagem Corporativa assumiu
os trabalhos de relações com a
imprensa e mídias sociais (digital) da
ABB Brasil, que atua em tecnologias
de energia e automação. A equipe
está sob direção de Adélia Chagas
(adelia.chagas@imagemcorporativa.
com.br), coordenação de Paula
Janer (paula.janer@) e atendimento
de Barbara Fernandes (barbara.
fernandes@) e Isabella Ortega (isabella.ortega@). Em mídias sociais, a
coordenação está sob a responsabilidade do gerente da área de digital
Gabriel Falcione.

Curtas-SP

n Especialista em Gestão de Proces-

Interior-SP

Joás Ferreira assume Comunicação e Divulgação de Turismo em Cunha
n Joás Ferreira de Oliveira (joas_
ferreira@msn.com), que foi por
muitos anos da revista Empreiteiro, tendo também passado pela
redação da Projeto e pela área de
Comunicação da Villares, assumiu
em Cunha, no Vale do Paraíba,
onde mora desde 2014, um posto
na Secretaria de Turismo e Cultura
do município. “Fui convidado pelo
prefeito eleito, Rolien Guarda
Garcia, para assumir a Diretoria de

Comunicação e Divulgação”, diz.
“Acredito que isso ocorreu em
função da minha atuação, há anos,
como voluntário em diversos projetos sociais na cidade (Associação
de Moradores e Produtores Rurais
do Bairro do Sítio, Escola Carlito
Maia, Museu Francisco Veloso,
Conselho Municipal de Turismo-Comtur, conselhos consultivos
do Parque Estadual da Serra do
Mar – Núcleo Cunha e do Parque

Nacional da Serra da Bocaina etc.).
Há mais dois diretores: Fausto
Ricardo da Silva Oliveira, que responde por Projetos e Recursos; e
Marcelo Henrique Coelho Veras,
por Eventos”. Os contatos dele no
posto são 12-3111-2630 e turismo
ecultura@cunha.sp.gov.br.

E mais...

n Hélcio Costa, que por muitos
anos dirigiu O Valeparaibano e de-

pois seu sucessor, O Vale, em São
José dos Campos, e que hoje comanda a agência de comunicação
Matéria Consultoria & Mídia na
região, lançou o blog dois:pontos,
com informações sobre política,
economia, mídia, música, cinema
e outros temas. Segundo ele, “é
um espaço para análise e debate,
com textos meus, de colaboradores, vídeos, fotos e informações
de bastidores”.

Rio de Janeiro

Olhares voltam-se para o Grupo Globo nesse início de ano

Reflexo da mudança para o novo prédio e da centralização da mídia impressa
n O ano começa com uma atenção redobrada ao Grupo Globo,
no Rio de Janeiro, em especial
à Infoglobo, agora em novo endereço, criado para concentrar
as atividades de mídia impressa
na cidade. Feita a mudança física
da Infoglobo – jornais O Globo
e Extra – para a nova sede, em
dezembro, acompanhada de planos de unificação das mídias do
grupo, aguardam-se para este
ano, conforme apurou J&Cia, a
ida para o mesmo endereço das
sucursais do Rio da Editora Globo

(que antes ficava na Cinelândia) e
do Valor Econômico, que também
está nessa estrutura. Segundo
Frederic Kachar, diretor-geral de
Mídia Impressa do Grupo Globo,
não procedem as especulações
de que a sede da Editora Globo,
localizada em São Paulo, vá ser
transferida para o Rio de Janeiro.
“Ela seguirá em São Paulo”, disse
ele a este J&Cia.
u Sobre os rumores de que o jornal Extra – o popular da Infoglobo
– deverá perder autonomia com
a centralização das operações e

enfrentar possíveis reduções de
pessoal a partir de janeiro, assegurou: “No Extra, o comando
segue o mesmo, assim como a
importância estratégica do título
para nós. Integrar determinadas
operações dentro da redação não
significa, absolutamente, reduzir
a importância de nada. Título que
não faz sentido a gente fecha, o
que não é o caso do Extra”.
u Outro tema em análise é a transferência das rádios Globo e CBN
para o novo endereço. O assunto
está efetivamente em estudo, pois

o prédio novo conta com áreas
disponíveis para abrigar as operações das duas emissoras. Kachar
confirma que existe a conversa sobre um eventual aproveitamento,
pelas duas rádios, de área ociosa
do prédio novo – concebido quando
a Infoglobo tinha outro tamanho
–, mas é assunto da alçada delas.
u Ricardo Gandour, diretor de
Jornalismo do Sistema Globo de
Rádio, confirma a iniciativa: “A
ideia é mudança física para aproveitamento de espaços no novo
prédio da Infoglobo”.

Vaivém-RJ

Fabrício Vitorino passa a integrar a equipe de editores da Globo.com
n Tech Tudo, o portal de tecnologia do Grupo Globo – com dicas,
reviews e tutoriais para o usuário
final, além de cobertura nacional e
internacional –, passa por mudanças
no novo ano. Fabrício Vitorino,
depois de 11 anos na Globo.com, os

quatro últimos como editor do Tech
Tudo, deixou o cargo em dezembro.
Ele segue agora para a home da
Globo.com e vai integrar a equipe
de editores de capa do portal.
u Vitorino teve passagem pelo
Jornal do Brasil, como subeditor

do online e repórter de Geral. É
graduado em Letras e Jornalismo,
com especialização em Moscou,
mestrado e doutorado na USP.
u Em 2016, o Tech Tudo foi finalista do Prêmio Comunique-se, com
Thassius Veloso, e vencedor da

nona edição do Prêmio de Jornalismo em Segurança da Informação,
com Melissa Cossetti. Thassius
(thassius@corp.globo.com) e Melissa (melissa.cossetti@corp.globo.
com) passam a responder pela
pauta do Tech Tudo.

Comunicação Corporativa-RJ

formato de duas pistas e encontros musicais pouco previsíveis. A
abertura estará por conta de um
show inédito da Nação Zumbi,
com participação de Gilberto Gil
e seu parceiro Jorge Mautner. No
atendimento, Leandro Gomes
(leandro@mniemeyer.com.br) e Ta-

tiana Carvalho (mailto:tatiana@).
Pingos nos is – n Diferentemente do que informamos em
J&Cia 1.082, o atendimento da
agência Bem na Fita, de Amanda
Dantas (jornalismobrasil@gmail.
com) está a cargo de João Carlos
Pedroso (pedrosojc@gmail.com).

u A agência, aliás, fechou no fim
do ano contrato com o advogado
Sandro Caldeira, professor de
Direito Penal e Processo Penal,
e coach para OAB e concursos, com presença marcante
na internet para mais de 30 mil
seguidores.

diabetes. O corpo foi enterrado
no dia seguinte, no cemitério São
Miguel e Almas, em Porto Alegre.
Natural do Rio de Janeiro, mudou-se

para Porto Alegre junto com a família aos cinco anos de idade. Atuou
por 30 anos na sucursal gaúcha do
Jornal do Brasil. Em 2002, passou a

integrar a equipe de telejornalismo
da RBS TV, onde se aposentou. Em
2007 lançou o livro Segredos à direita e à esquerda da ditadura militar.

n A MNiemeyer (21-2178-2103)
atende à sexta edição do festival
de verão na Marina da Glória, em
fevereiro. Após cinco anos como
Rider Weekends, o evento de seis
dias tem novo patrocinador e nome
– Pepsi Twist Land – mantendo o

Rio Grande do Sul (*)
Registro-RS – n José Henrique
de Medeiros Mitchell faleceu em
27/12, aos 69 anos, em decorrência
de complicações provocadas por
(*) Com o portal Coletiva.Net
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Minas Gerais (*)

Marcelo Ligiere assume a Globo Minas

n Marcelo Ligiere é o novo
diretor regional da TV Globo
Minas. Ele substitui Marcelo
Matte, que esteva no cargo
desde 1997 e se aposentou em
dezembro. Ligiere era diretor de
negócios da emissora em Belo
Horizonte.

E mais...

n A partir deste mês, Ruth Soares passa a ser responsável pelas
pautas e pela apresentação do
Opinião Minas, da Rede Minas.
Em fevereiro, ela também acumulará a função de coordenadora
dos programas da emissora.
Atalissa Rosa continua na Coordenação do Jornalismo.
n Gustavo Perucci deixou a editoria de Suplementos do Estado
de Minas. As pautas devem ser
enviadas para a editora Teresa

Caram (teresacaram.mg@diario
sassociados.com.br).
n Mário Fontana, colunista social do Estado de Minas está de
licença do jornal. A previsão é que
sua coluna volte a ser publicada
dentro de um mês. Nesse período, a coluna de Helvécio Carlos
passa a ocupar uma página inteira
no caderno de Cultura.

Curtas-MG

n Vitor Augusto Ferreira e
Percy Fernandes, colunistas da
BandNews FM e mentores do
projeto Terra Negra, estão fazendo uma expedição pela América
do Sul, passando por Cordilheira
dos Andes, deserto de Atacama e
Bolívia. A cada parada, produzem
novos conteúdos sobre a geografia e a história dos lugares e
emitem boletins para a emissora.

Além da rádio, a coluna pode ser
ouvida na web.
n Com a reportagem Inovação
é antidoto para efeitos de crise
/ Venda focada no produto é estratégia ultrapassada, de Thaíne
Belissa, do Diário do Comércio,
venceu o 1º Prêmio Sinduscon-MG de Jornalismo. O prêmio
foi entregue pelo presidente do
Sinduscon-MG, André Campos,
durante cerimônia de comemoração dos 80 anos da entidade.
O DC é comandado por Luiz
Carlos Cotta.
n Isabel Gonçalves e Lívia
Horta serão as facilitadoras do
workshop Comunicação com
clareza, no próximo dia 21/1, das
8h30 às 18h30, no Comune Coworking (av. do Contorno, 7.213
– Lourdes). O objetivo do curso
é desenvolver a habilidade de

se comunicar com objetividade,
clareza e segurança, criar apresentações e conduzir reuniões
de forma crível e concisa. As
inscrições podem ser feitas pelo
site da Sympla. Mais informações
no 31-998-850-307 ou isabelgon
calvesicg@gmail.com
n Os telefones da Redação do
portal Minas Marca mudaram:
31-982-451-282 e 982-451-251.
Não há mais número fixo.
n Ainda restam algumas vagas
para as turmas de janeiro dos cursos práticos intensivos de Redes
Sociais e Assessoria de Imprensa
da Zoom Comunicação. As aulas
vão de 9 a 27/1 (de segunda a
sexta-feira), das 19h às 21h30,
na sede da empresa, no bairro de
Lourdes, em Belo Horizonte. Inscrições pelo site da agência. Mais
informações no 31-2511-3111.

(*) Com a colaboração de Admilson Resende (aresende@zoomcomunicacao.com.br – 31- 8494-9605), da Zoom Comunicação (31-2511-3111 / 8111)

Diário do Nordeste vence o Abrafarma de Jornalismo
n A reportagem Varejo farmacêutico mira em serviços e inovações,
de Murilo Vianna e Fernanda Cavalli, para o jornal cearense Diário
do Nordeste, foi a vencedora do 2º
Prêmio Abrafarma de Jornalismo.

Pela conquista, a dupla faturou um
prêmio de R$ 5 mil, além de troféu
e certificado.
u A segunda posição e o prêmio de
R$ 3 mil ficaram com Cláudia Lima,
da revista Brasil em Código, por

Farmácia em evolução; e Cláudia
Lima, da CBN Londrina, terminou
na terceira posição, com Farmácias
oferecem acompanhamento clínico
a pacientes, faturando R$ 2 mil.
u Devido á qualidade dos traba-

Concurso internacional premiará trabalho de fotógrafas
n A International Women’s Media
Foundation (IWMF) e a World
Press Photo Foundation (WPPF)
abriram inscrições para o Prêmio
Anja Niedringhaus de Coragem em
Fotojornalismo. A distinção, que
recebe o nome da fotógrafa alemã
morta no Afeganistão em 2014,
tem como objetivo reconhecer
mulheres que fizeram coberturas
em ambientes perigosos e que demonstraram coragem e dedicação
no exercício profissional.

u As inscrições ficam abertas até
1º de março no site da IWMF e a
vencedora será homenageada em
cerimônia que será realizada em
Washington, nos Estados Unidos,
em junho, além de receber a
quantia de US$ 20 mil. A organização prefere que as jornalistas
submetam seus trabalhos em
inglês, mas as inscrições podem
ser feitas em qualquer idioma.
u Para participar, as profissionais
deverão encaminhar dez foto-

grafias representativas de seus
estilos de trabalho, com legendas
que descrevam as situações retra-

lhos, a Comissão Julgadora do
prêmio concedeu ainda a Pedro
Arbex, do DCI, Menção Honrosa
pelo conjunto da obra, uma série de
reportagens sobre o desempenho
do varejo farmacêutico.

tadas. Do total, cinco devem ter
sido, obrigatoriamente, feitas nos
últimos dois anos.

Agenda

Confira a agenda dos prêmios de jornalismo nos próximos dias:
••10/1 - Investigação em HIV: Encerramento das inscrições
••15/1 - SIP: Encerramento das inscrições
••13/2 - Investigação em HIV: Anúncio dos vencedores
••28/2 - CNH: Encerramento das inscrições
••1/3 - Anja Niedringhaus: Encerramento das inscrições saiba mais
••3/4 - Roche: Encerramento das inscrições saiba mais »

Mais informações sobre esses e outros prêmios de jornalismo você confere em maispremiados.com.br.

Os
“sacis”
doJ&Cia
Por Cacalo Kfouri

J&Cia 1.082

Extinção da Fundação Piratini vai tirar do ar
TVE e Rádio Cultura no RS
Nenhum funcionário, nem servidores em cargos
de confiança, têm (*) acesso ao prédio
(*) tem – O que está entre virgulas não conta,
vale só funcionário, singular

Ranking J&Cia dos +Premiados da Imprensa
(...), com Vítimas de uma guerra amazônica, reportagem sobre os impactos da usina hidrelétrica de (*) Belo Monte, no Pará,
(*) Não tem a preposição, não existe um munícipio de nome Belo
Monte
(...); e o Grande Prêmio Petrobrás (**) (32,5),
(**) Petrobras
Rodrigo Pinotti assume a JeffreyGroup Brasil. Cristina Iglecio e
Gerson Penha deixam a agência por outro projeto internacional
(...). É graduado em Jornalismo pela Cásper Líbero, com MBA em
Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio
(*) Vargas (FGV).
(*) Getulio – Erro recorrente. Já contei aqui a piada que corre por
lá: “No conselho da FGV, Getulio não tem acento/assento”
Abraji marca o 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

Novamente, o encontro será (*) campus Vila Olímpia da universidade
(*) no
Trip muda periodicidade da Tpm para trimestral e privilegia o digital
Além disso, lançaremos dois filmes-manifestos (*)
(*) sem hífen, separado
Fernando Molica será âncora na CBN
Tem ainda na bagagem um infanto-juvenil (*) e um livro-reportagem (**)
(*) infantojuvenil
(**) sem hífen, separado
Curtas-RJ
Na legenda da foto: Paula Saldanha e Roberto Weneck (*)
(*) Werneck
(...)
Além das atrações da dramaturgia e do entretenimento, no domingo,
o Esporte espetacular (*)
(*) Espetacular
Curtas-DF
Destaque para as de horas-extras (*), do abono dos dias não trabalhados
(*) sem hífen, separado – Mais cuidado com os hífens; assim como
a crase, não foram feitos para humilhar ninguém (apud Ferreira
Gullar em relação à crase)
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Internacionais

Curso em Auschwitz analisa papel dos jornalistas na Alemanha nazista
n Termina nesta quinta-feira (5/1)
o prazo para se candidatar a uma
bolsa na edição 2016 do Fellowships at Auschwitz for the Study
of Professional Ethics. O programa,
dirigido a jornalistas em início de
carreira e estudantes de mestrado,
tem como objetivo examinar a ética do jornalismo contemporâneo
por meio da análise do papel dos
jornalistas na Alemanha nazista e
durante o Holocausto.
u Com duas semanas de dura-

ção, o programa será dividido
entre Berlim e Auschwitz, e abordará diversas áreas integradas,
como história, cultura, filosofia e
fontes documentais. Os selecionados também participarão de
entrevistas com sobreviventes
do Holocausto, além de fazerem
visitas técnicas a jornais alemães
e poloneses.
u Todos os custos, incluindo passagens aéreas dentro da Europa,
alojamento e alimentação serão

cobertos pela organização. O
programa cobrirá ainda despesas
no valor equivalente à passagem
aérea de Nova York à Europa,
sendo que estudantes de outras
localidades serão responsáveis
por arcar com a diferença nesse
valor.
u Para participar, é necessário
estar inscrito e estudando em
um programa de mestrado relacionado a jornalismo, ou ter-se
formado entre maio de 2012 e

FNPI lança curso para cobertura de Direitos Humanos na AL
n A Fundação Novo Jornalismo
Iberoamericano (FNPI, na sigla
em espanhol), está com inscrições abertas para o Programa 5
Sentidos – Cobertura de Direitos
Humanos na América Latina.
Direcionado a jornalistas que trabalham na cobertura de Direitos
Humanos, o curso terá como objetivo ensinar a esses profissionais
novas ferramentas narrativas e
investigativas para a realização de
produtos jornalísticos capazes de
atrair audiência e de criar novos
sentidos diante das realidades
latino-americanas.
u Ao todo, serão seis semanas
de aulas e workshops online gratuitos, com foco em três grandes
temas: conflito social, acesso à

Norte

Justiça, e gênero e discriminação. Os formatos também serão
divididos de acordo com a área de
atuação dos inscritos: Audiovisual,
com María Arce; Áudio, com
Marta del Vado; e Texto, com
Cristian Alarcón.
u As inscrições devem ser feitas
pelo do site da FNPI até 25/1, e
o curso irá de 7/2 a 21 de março.
Além das aulas, os participantes
terão reuniões de pauta com os
professores das respectivas áreas
e apoio no desenvolvimento das
reportagens propostas. Ao final,
cada um dos autores das seis
melhores histórias trabalhadas
durante o curso receberá uma
bolsa de US$ 500 para sua pós-produção.

E mais...

n A Llorente & Cuenca incorporou
este mês à sua rede de afiliadas a
CLC Global Consulting, do Panamá,
atuante em consultoria corporativa,
crises e assuntos públicos, com
experiência no âmbito privado e no
setor público na América Central
desde 2011. Com a incorporação, a
LL&C visa a prestar um serviço mais
próximo aos clientes com negócios
também em Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador e Nicarágua,
onde a CLC tem escritórios.
n A Clarivate Analytics, empresa
internacional focada em acelerar a
inovação, promove coletiva online na
próxima terça-feira (10/1), às 9h (horário de Brasília), para apresentar sua
nova marca e divulgar as conclusões

maio de 2016. É necessário ainda
fluência em inglês.
u O curso vai de 21/5 a 2/6 e as
inscrições devem ser realizadas
pelo site da Faspe. De dez a
15 jornalistas de todo o mundo
serão selecionados. Os alunos
alimentarão um blog diário com
as experiências que vivenciarem
durante o programa. O material
produzido pelos bolsistas de 2016
pode ser encontrado neste link.
(Com informações da Abraji)
do relatório dos 100 maiores inovadores globais de 2016. Participarão
Jay Nadler, seu recém-nomeado
diretor-geral, o vice-presidente executivo David Brown e os diretores de
propriedade intelectual, operações e
P&D de ExxonMobil, Marvell Technology Group, Philips e Saint-Gobain.
A conferência de imprensa será
transmitida da Filadélfia (EUA) e os
participantes poderão acompanhá-la de maneira remota por meio de
feeds ao vivo. Interessados podem
unir-se via webcast ou por telefone,
mediante inscrição prévia. Após as
apresentações e as sessões de perguntas e respostas da imprensa, os
participantes ficarão disponíveis para
entrevistas ao vivo no rádio e na TV,
a partir das 10h, aproximadamente.

PA

Vaivém na Cultura

n Luciana Cavalcante, do portal ORM News, está agora na chefia de Reportagem da TV Cultura do Pará.
Ela substitui Bruno Magno, agora assessor de comunicação da Funtelpa, à qual a TV Cultura é vinculada.
Bruno entra no lugar de Márcia Carvalho, que deixou a emissora no final de novembro.

(Colaboração de Dedé Mesquita, do Jornalistas Paraenses em Ação)

RO

Dois dias depois da posse, infarto mata prefeito radialista de São Felipe

n O radialista Léo Silva (PSB),
que assumiu o cargo de prefeito
no último domingo (1°/1), em São
Felipe do Oeste, morreu vítima
de um infarto. Ele foi eleito com
49,53% dos votos válidos. Nas-

cido Eliomar Silva Teixeira, em
Linhares, no Estado do Espírito
Santo, tinha 39 anos. As primeiras
informações dão conta de que o
infarto ocorreu pela madruga e, ao
amanhecer, o prefeito veio a óbito.

Jornalista e radialista é eleito presidente da
Câmara de Vereadores de Rolim de Moura
n Aldo Júlio, novo presidente da
Câmara de Rolim de Moura, assumiu prometendo transparência na
gestão no Biênio 2017/2018. Disse que sua administração “será
sempre carregando a bandeira da
transparência, com uma adminis-

tração participativa a todos. Meu
posicionamento nas votações de
projetos e leis que passarem por
esta casa serão analisados e votarei sempre o que for de interesse
da população rolimourense”.

Jaque Santtos, apresentadora do Zappeando, faz
surpresa para fã ao encerrar temporada 2016
n O Zappeando despediu-se da
temporada 2016 em 24/12 com
uma surpresa: a apresentadora Jaque Santtos resolveu atravessar a
Ponte Rio Negro, indo ao município
de Iranduba, atender ao pedido de
uma fã, que enviou mensagem
à Rede Amazônica expressando

o desejo do pai, de 78 anos, de
conhecê-la. Além de Jaque, o
apresentador Moacyr Massulo
e a repórter Jéssica Monteiro
participaram da surpresa.
(Colaboração de Etiene Gonçalves –
www.etiene.com.br)

Mais informações sobre J&Cia Norte com Oswaldo Braglia (oswaldo@jornalistasecia.com.br e 91-987-010-288) e Faber Teixeira (faber@jornalistasecia.com.br e 989-779-444).
Jornalistas&Cia é um informativo semanal produzido pela Jornalistas Editora Ltda. • Tel 11-3861-5280 • Diretor: Eduardo Ribeiro (eduribeiro@jornalistasecia.com. br) •
Editor executivo: Wilson Baroncelli (baroncelli@jornalistasecia.com.br) • Editor assistente: Fernando Soares (fernandosoares@jornalistasecia.com.br) • Assistente de
redação: Mariana Ribeiro (marianaribeiro@jornalistasecia.com.br) • Editora regional RJ: Cristina Vaz de Carvalho, 21-2527-7808 (cvc@jornalistasecia.com.br) • Editora
regional DF: Kátia Morais, 61-3347-3852 (katia@jornalistasecia.com.br) • Diagramação e programação visual: Paulo Sant’Ana (pr-santana@uol.com.br) • Departamento
Comercial: Silvio Ribeiro, 11-3861-5283 (silvio@jornalistasecia.com.br) e Vinícius Ribeiro, 11-3861-5288 (vinicius@jornalistasecia.com.br) • Assinaturas: Armando
Martellotti, 11-3861-5280 (armando@jornalistasecia.com.br)
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Curtas

Abraji abre inscrições para curso de Jornalismo de Dados
n Estão abertas as inscrições
para a oitava edição do Curso
Online de Jornalismo de Dados
da Abraji. Com duração de quatro
semanas, o programa tem início
previsto para 23 de janeiro. Com
foco em construir e aprofundar
reportagens usando bancos de
dados públicos, especialmente
os brasileiros, a cada semana o
participante terá acesso a uma
série de vídeoaulas e exercícios
que podem ser vistos de acordo
com a sua disponibilidade de ho-

rário, além do acompanhamento
do instrutor.
u As vagas são limitadas e o
investimento é de R$ 120 para
sócios da Abraji e R$ 150 para
não sócios. Os alunos que forem
aprovados no curso receberão um
certificado. “As aulas são eminentemente práticas e desvendam
o processo de coleta, tabulação
e análise de dados por trás de
matérias publicadas em veículos
da imprensa”, diz Tiago Mali,
coordenador de cursos da Abraji,

que acompanhará e tirará dúvidas
dos alunos durante o curso.
u As aulas em vídeo mostram
técnicas de dados aplicadas a
diferentes editorias. Apuração de
bens de políticos e de doações de
campanha, investigação de gastos de parlamentares e servidores
públicos, aprofundamento em
indicadores sociais e econômicos
da ONU e análise de informações
sobre saúde e mortalidade são
apenas alguns dos temas que
serão abordados. Todos contam

com exemplos que mostram
como, usando os dados, chegar
à notícia ou a informações que
enriqueçam a reportagem.
u Durante o curso, os alunos
devem aprender técnicas avançadas de busca em bancos de
dados públicos, além de adquirir
habilidade com Excel e ferramentas gratuitas de infografia online.
Não é necessário conhecimento
prévio de planilhas eletrônicas.
Inscrições e mais informações
no site da Abraji.

E mais...

Emissoras de Rádio e Televisão
fechou convênio com o Ministério da Educação para que as
associadas veiculem o conteúdo
obrigatório e gratuito de programas educacionais, durante 300
minutos por semana. O MEC
vai fornecer programas criados
especialmente para as emissoras,
a serem inseridos em horários
específicos. Mais informações
no 0800-940-2104 ou jurídico@
abert.org.br.
n Carlos Maranhão é o entre-

vistado nesta edição do podcast
Rio Bravo. Biógrafo, em Roberto
Civita: o dono da banca – A vida
e as ideias do editor da Veja e
da Abril, reconstitui a trajetória
pessoal e profissional de um dos
publishers mais importantes do
Brasil no século 20, até falecer
em 2013. Na entrevista, Maranhão fala como surgiu o projeto
do livro e destaca ainda o que motivava Civita a ser empresário da
comunicação. O autor fez quase
toda sua carreira profissional na

Editora Abril – trabalhou em Veja,
Placar e Playboy – e escreveu o
livro Maldição e glória – A vida e
o mundo do escritor Marcos Rey.
n João Victor Araripe e Thiago
Quintella estão agora com o blog
Break Point no GloboEsporte.
com). Tudo sobre tênis – cobertura dos grandes torneios internacionais, entrevistas com os
campeões, bastidores – além do
acompanhamento mais completo
do esporte no Brasil podem ser
conferidos ali.

n Jô Soares, após a extinção
de seu programa na TV Globo,
obteve um prolongamento de
contrato por um ano – o chamado
sabático – para não negociar com
outra emissora nesse período. O
privilégio é concedido, por norma,
aos altos executivos, detentores
de informações privilegiadas, ou
aos campeões de audiência do
entretenimento, como ocorreu
com Xuxa e Renato Aragão.
n A Associação Brasileira de

n A história desta semana, bem curtinha, é de Maria Tereza Gomes (tereza@jabuticabaconteudo.com.
br), ex-Exame, Você S/A e IdealTV, entre outros, atualmente diretora da Jabuticaba Conteúdo.

A melhor história

Eu e a Andrea Assef, hoje
diretora de Marketing e Comunicação da J. Walter Thompson
Publicidade, dividíamos baia na
editoria Empresas & Negócios
da Exame ou algo parecido.

Ainda estávamos no prédio
da Marginal Tietê. Certo dia, a
Andrea decidiu pedir demissão
para estudar inglês nos Estados
Unidos. Eu fiquei muito triste
porque éramos grandes amigas

e, além disso, nos divertíamos
à beça sob a liderança do editor
Joaquim Castanheira. Quem
veio sentar no lugar da Andrea?
Geraldo Magella, então recém-chegado de Belo Horizonte. Não

demorou, começamos a namorar
em segredo, mas logo todo mundo sabia, claro! Estamos juntos
há mais de 20 anos. Tudo culpa
da Andrea Assef, minha querida
amiga até hoje.
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• Destaque no Portal Mais Premiados

Informações:

• Ampla cobertura no Jornalistas&Cia
e no Portal dos Jornalistas

(11) 3861-5280 ou
vinicius@jornalistasecia.com.br

• Apoio institucional
• Audiência garantida nas redações
• Consultoria Especializada

www.portaldosjornalistas.com.br

