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n Eliane Brum (El País) foi o primeiro 
nome a liderar o Ranking J&Cia dos +Pre-

miados Jornalistas da História, em 2011. 
Miriam Leitão (Grupo Globo) foi o último 

nome que liderou esse mesmo ranking, em 
2015. As duas, agora, se encontram como As 

+Premiadas Jornalistas da História, num raro 
empate, mas que mais uma vez demonstra a força das mulheres 
no jornalismo brasileiro. São duas gigantes, ambas com histórias de 
conquistas e reconhecimentos por onde passaram e em áreas como 
jornalismo e literatura. Eliane, a propósito, já havia dividido com Natalia 
Viana a liderança entre os +Premiados Jornalistas de 2016. E com 
esse excelente resultado, que lhe valeu 137,5 pontos, a repórter e 
colunista do El País Brasil alcançou Miriam Leitão, que desde 2014 
encabeça a pesquisa.

u Nos recortes regionais, Miriam lidera de maneira isolada na Região 
Sudeste, uma vez que Eliane tem parte de seus pontos vinculados ao 
começo da carreira, quando trabalhava no Rio Grande do Sul. Além 
dela, o levantamento reafirmou as lideranças regionais de Mauri König 
(Sul), Fernando Rodrigues (Centro-Oeste), Demitri Túlio (Nordeste) 
e Lúcio Flávio Pinto (Norte).
u Importante registrar que o inspirador deste J&Cia, José Hamilton 
Ribeiro, que liderou por dois anos o Ranking, acumulando 1.027,5 
pontos e 26 prêmios ao longo de quase seis décadas de carreira, foi 
declarado Hors Concours com a anuência do Conselho Consultivo, 
razão pela qual não aparece diretamente na relação. Foi a forma que 
J&Cia encontrou de homenagear um dos mais importantes profissio-
nais da história do jornalismo brasileiro.
u Confira a relação dos +Premiados Jornalistas da História (Nacional 
e Regional) a partir da página 2.

n  Como parte do seu esforço 
em assegurar que um ecossis-
tema saudável de notícias e o 
jornalismo possam se desenvolver 
entre seus usuários, o Facebook 
divulgou nesta quarta-feira (11/1) 
o documento Projeto Facebook 
para Jornalismo, em que dá de-
talhes de um novo programa para 
estabelecer laços mais fortes com 
a indústria jornalística. Nele, a rede 
social enfatiza que vai colaborar 
com empresas de notícias para 
desenvolver produtos, aprender 
com jornalistas quais são as me-
lhores formas para criar parcerias 
e conversar com publishers e 
educadores para entender como 
pode ajudar as pessoas a se tor-
narem leitores melhor informados 
na era digital, aumentando seu 

discernimento e combatendo 
boatos e notícias falsas. Segundo 
o documento, o projeto atuará 
em três frentes: colaboração no 
desenvolvimento de novos pro-
dutos; treinamento e ferramentas 
para jornalistas; e treinamento e 
ferramentas para todos
u No que se refere à primeira, 
diz o documento: “Nós podemos 
atender melhor às necessidades 
das pessoas no Facebook e as de 
nossos parceiros quando traba-
lhamos juntos para desenvolver 
produtos. Já temos trabalhado 
com nossos parceiros de mídia, 
mas como parte do Projeto Fa-
cebook para Jornalismo vamos 
aprofundar a colaboração com 
eles, conectando nossos times 
de produto e engenharia para que 
possamos construir juntos desde 
os estágios iniciais o processo de 
desenvolvimento de produtos”. 
Entre esses lista novos formatos 
para contar histórias; fomentar 
notícias locais e promover a mí-
dia independente; desenvolver 
modelos de negócios (cita como 
exemplo o lançamento de um 
teste para explorar a oferta de um 

período de degustação para leito-
res assíduos, a partir de Instant 
Articles); promover hackathons; e 
fazer um esforço ainda mais con-
centrado de rodadas de reuniões, 
inicialmente com publishers nos 
Estados Unidos e na Europa nos 
próximos meses e expandindo 
a lista de locais para o resto do 
mundo ao longo do ano.
u A rede ampliará seus treina-
mentos a jornalistas para nove 
idiomas adicionais, entre eles 
Português e Espanhol, e ofere-
cerá treinamento em escala para 
organizações de mídia locais por 
meio de colaborações com enti-
dades internacionais de renome. 
Também tornará gratuita para 
parceiros a ferramenta Crowdtan-
gle, que ajuda editoras a rastrear 
como seu conteúdo se espalha 
na web, mede o desempenho 
de matérias nas redes sociais e 
identifica influenciadores; está 
desenvolvendo mais ferramen-
tas para ajudar os jornalistas a 
usar o Live para reportagens e 
para encontrar fatos novos da 
forma mais fácil possível; e vai 
fornecer orientação prática e ética 

sobre como encontrar, verificar e 
publicar conteúdo disponível em 
redes sociais.
u O documento encerra infor-
mando que o FB vai “trabalhar 
com organizações sobre como 
melhor compreender e promo-
ver o discernimento de notícias 
críveis na nossa plataforma e 
fora dela. O objetivo é ajudar as 
pessoas na nossa comunidade 
a terem a informação que elas 
precisam para decidir em quais 
fontes podem confiar”. E cita as 
recentes medidas para reduzir 
ainda mais a disseminação de bo-
atos, incluindo formas mais fáceis 
para as pessoas denunciarem 
conteúdos noticiosos duvidosos 
e novos esforços para eliminar in-
centivos financeiros a spammers: 
“Esse problema é muito maior 
do que qualquer plataforma, e é 
importante para todos nós traba-
lharmos juntos para minimizar o 
alcance desse tipo de conteúdo”. 
Confira a íntegra do documento.

n  Depois de quatro meses co-
laborando com o Estadão como 
responsável pela produção da 
série A reconstrução do Brasil, 
sobre os grandes desafios do País 
pós-impeachment, em 9/1 José 
Fucs foi efetivado como repórter 
especial do jornal, na equipe do 
editor executivo David Friedlander. 
Esta é a segunda passagem dele 
pelo Estadão, onde foi repórter de 

Economia e Negócios entre 1988 
e 1989. Também teve passagens, 
entre outros, por Folha de S.Paulo, 
Gazeta Mercantil e Exame, e esteve 
por 13 anos na Editora Globo, em 
PEGN e Época, de onde saiu há um 
ano. Antes do Estadão, colaborou 
com o aplicativo Exame Hoje.
u Friedlander disse a J&Cia que 
Fucs seguirá tocando o projeto 
da série, que ainda não tem prazo 

para terminar, e que depois disso 
passará a atuar em pautas espe-
ciais de Economia e Finanças. 
Vale lembrar que Fucs já havia 
trabalhado com Friedlander em 
Época, assim como com outros 
integrantes do estafe editorial do 
Estadão: o diretor de Jornalismo 
João Caminoto e os editores 
executivos José Alberto Bom-
big e Ricardo Grinbaum.

Eliane Brum e Miriam Leitão entram 2017 como as 
+Premiadas Jornalistas da História 

Facebook lança projeto específico para jornalismo

José Fucs começa como repórter especial no Estadão

n A consultoria de políticas pú-
blicas Patri acaba de distribuir a 
edição limitada de sua publica-
ção Eleições 2016 – Prefeitos e 
vereadores, que traz um amplo 

levantamento sobre os resultados 
do último pleito nas capitais e em 
municípios com mais de 200 mil 
eleitores, com perfis dos prefeitos, 
mapas, gráficos e resultados, entre 

outras informações. A Patri enviou 
90 exemplares para J&Cia oferecer 
a seus leitores. Quem estiver inte-
ressado deve entrar em contato 
com Armando, pelo 11-3861-5280 

ou armando@jornalistasecia.com.
br, e combinar a retirada do seu 
exemplar (um por pessoa) na sede 
da Jornalistas Editora (rua Diana, 
920 – Vila Pompeia, São Paulo).

J&Cia oferece publicação da Patri sobre eleições 2016
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Posição Nome 2016 2015

1º (=) MIRIAM LEITÃO 1042,5 1005
1º (+1) ELIANE BRUM 1042,5 905
3º (=) MAURI KONIG 887,5 817,5
4º (=) CACO BARCELLOS 865 812,5
5º (=) CID MARTINS 852,5 782,5
6º (=) JOÃO ANTÔNIO BARROS 722,5 722,5
7º (=) GIOVANI GRIZOTTI 687,5 682,5
8º (=) CARLOS WAGNER 672,5 662,5
9º (-1) MARCELO CANELLAS 670 662,5
10º (=) DIMMI BARBOSA AMORA 657,5 657,5
11º (+2) DOMINGOS RODRIGUES PEIXOTO 610 560
12º (-1) CLOVIS ROSSI 600 600
13º (+3) HUMBERTO TREZZI 597,5 495
14º (-2) ANDRE TRIGUEIRO 582,5 570
15º (-1) GILBERTO DIMENSTEIN 545 545
16º (+4) DOMINGOS MEIRELLES 527,5 460
17º (-2) FERNANDO RODRIGUES 517,5 517,5
18º (-1) MONICA BERGAMO 492,5 492,5
18º (=) NILSON CEZAR MARIANO 492,5 470
18º (+1) RICARDO BOECHAT 492,5 462,5

n O que parecia improvável aconteceu novamente. Após dividir com 
Natalia Viana (Agência Pública) a liderança dos +Premiados Jornalis-
tas de 2016, Eliane Brum (El País) repetiu a dose e agora, ao lado de 
Miriam Leitão (Grupo Globo), é a +Premiada Jornalista da História, 
com 1.042,5 pontos. Ela reassume assim uma liderança que já havia 
sido dela, em 2011, ano de criação deste Ranking, quando foi a 1ª 
colocada, tendo inclusive Miriam logo atrás, na segunda posição.
u Curiosamente, quando Miriam chegou à liderança do levantamento 
histórico, em 2014, também foi por um empate, com o então primeiro 
colocado José Hamilton Ribeiro. Naquele ano, inclusive, o eterno 
repórter e inspirador deste J&Cia foi considerado pelo Conselho Con-
sultivo do Ranking como Líder Hors Concours dos +Premiados Jorna-
listas Brasileiros, tendo em vista a grande quantidade de prêmios que 
conquistou, em uma época em que eram raras essas iniciativas. Desde 
então, José Hamilton não mais compete entre os demais jornalistas.
u Com o ótimo desempenho em 2016, Eliane chega a 28 prêmios em 
sua carreira, com destaque para o bicampeonato no SIP, cuja categoria 
Direitos Humanos ganhou em 2005, e no ano passado, em Opinião. 
Outra premiação internacional de destaque dela foi o Ibero-americano 
Rei da Espanha, em 2010. Além desses, foram mais dois Esso, cinco 
Vladimir Herzog, quatro Mulher Imprensa, três Comunique-se, um 
Líbero Badaró e um Jabuti de Melhor Livro Reportagem, entre outros.
u Quando se fala em reconhecimento de carreira e obra, ninguém é 

mais lembrado entre os jornalistas brasileiros do que Miriam Leitão. 
São 31 prêmios, 25 deles pelo conjunto da obra, com destaque para 
o Maria Moors Cabot (2005), mais antiga premiação de jornalismo de 
que se tem conhecimento. Além dele, foram 13 Comunique-se, nove 
Mulher Imprensa, um ACIE e um Personalidade da Comunicação.
u Menos numerosos, mas também de grande relevância, ela igual-
mente se destaca pelas conquistas do Jabuti de livro do ano – Não 
ficção (2012), do Esso de Informação Científica (2013) e do Vladimir 
Herzog de Reportagem de TV (2012).
u Na terceira posição, com 887,5 pontos, Mauri König aproveitou-se 
da conquista em 2016 do Petrobras de Responsabilidade Socioam-
biental e da inclusão do Sistema Fiep, cujo Grande Prêmio ele venceu 
em 2015, para se distanciar um pouco mais do quarto colocado Caco 
Barcellos e diminuir a diferença para as líderes, de 187,5 para 155 
pontos.
u Caco também deu um bom salto em sua pontuação nesta edição, 
chegando a 865 pontos após as conquistas do Comunique-se – Re-
pórter de Mídia Falada e do Vladimir Herzog de Reportagem de TV.
u Em 5º lugar, com 852,5 pontos, Cid Martins viu sua distância para 
Caco diminuir após os bons resultados de 2016. O repórter da Rádio 
Gaúcha somou mais 70 pontos nesta edição após conquistar cinco 
prêmios no ano passado e ainda contar com a inclusão do Asdep, que 
lhe rendeu o acréscimo dos pontos de uma conquista obtida de 2006. 

Eliane Brum empata com Miriam Leitão e volta à liderança dos +Premiados Jornalistas da História 

u Confira a seguir os +Premiados Jornalistas da História, do 21º ao 300º colocado, 
e em Mais Premiados, a lista completa, com mais de 8 mil profissionais premiados.

Obs.: a anotação entre parêntesis após a colocação de cada um indica se 
permaneceu na mesma posição ou quanto caiu ou subiu no Ranking

Posição Nome Pontos

21 º DORRIT HARAZIM 457,5
22 º LEONÊNCIO NOSSA JUNIOR 452,5
23 º DEMITRI TÚLIO SILVA ARAÚJO 442,5
24 º JUCA KFOURI 412,5
25 º FABIO ALMEIDA 410
26 º LETICIA DUARTE 407,5
27 º SERGIO RAMALHO ARAUJO 405
28 º SÍLVIA BESSA (PE) 377,5
29 º ANGELINA NUNES 375

CRISTIANE SEGATTO
RICARDO KOTSCHO

32 º CARLOS ETCHICHURY 372,5
33 º AMAURI RIBEIRO JR 370

MARIO KANNO
35 º CHICO OTAVIO 365
36 º WENDELL RODRIGUES DA SILVA 352,5
37 º CARLA ROCHA 350
38 º CLAUDIO RIBEIRO 342,5
39 º JULIANA DE MELO CORREIA E SA 337,5
40 º VITAL BATAGLIA 335
41 º MARIO MARCOS DE SOUZA 325
42 º CARLOS ALBERTO SARDENBERG 320

MARILU CABAÑAS
44 º ALAN GRIPP 317,5

ELVIRA LOBATO DE ARAUJO
46 º CIARA NUBIA DE CARVALHO ALVES 315

MAURO BETING
48 º RONALDO BERNARDI 310

WANIA CRISTINA CORREDO
50 º FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (DIDA SAMPAIO) 302,5

Posição Nome Pontos

51 º LAURENTINO GOMES 300
TERESA CRISTINA MAIA DANTAS

53 º LUCIO FLAVIO PINTO 295
54 º FABIANA MORAES DA SILVA 292,5
55 º MARIA INÊS CALADO CESAR DE ANDRADE 290
56 º FABIO MARRA 285

LUCIO DE CASTRO
58 º MARIO MAGALHÃES 282,5

MILTON LEITE
RICARDO AZEREDO

61 º LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS 280
SOLANO NASCIMENTO

63 º AUGUSTO NUNES 277,5
VANDECK SANTIAGO

65 º ALEXANDRA FIORI 275
SOLANGE GALANTE DE JESUS

67 º CARLOS DORNELLES 272,5
EDUARDO FAUSTINI
VICENTE PAULO NUNES FILHO

70 º ED WANDERLEY 270
71 º LUCAS FIGUEIREDO 267,5

LUCAS ZIMMERMANN
73 º JUAREZ BAHIA 265
74 º JOSÉ LUIS COSTA 260

THIAGO CORREIA
76 º CLAUDIO CERRI 257,5

SOLANGE DOS ANJOS AZEVEDO
78 º FABIO GALLACCI 255

LUIZ ERNESTO MAGALHÃES
MARCELO LEITE

81 º FERNANDO CANZIAN 252,5

Posição Nome Pontos

LALO DE ALMEIDA
VINICIUS JORGE CARNEIRO SASSINE

84 º ANA BEATRIZ MAGNO DA SILVA 250
CLAUDIO DIENSTMANN
MELQUÍADES JÚNIOR
NEIDE DUARTE

88 º DANIELA ARBEX 247,5
GUSTAVO COSTA

90 º RENATA MANESCHY 245
TALES ALVARENGA
TEODOMIRO BRAGA

93 º CRISTIANE BARBIERI 240
ELIO GASPARI
GIL DICELLI
PAULO VINICIUS COELHO

97 º LUIZ IRIA 237,5
98 º NATALIA VIANA 235
99 º JANIO DE FREITAS 230

MAURICIO LIMA
RICARDO NOBLAT
RODRIGO RANGEL
RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS

104 º GUSTAVO BELARMINO 227,5
MAURICIO GONÇALVES
MINO CARTA

107 º ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO (RS) 225
CATIA SEABRA
FERNANDO DE CASTRO LOPES
MILTON NEVES

111 º ANCELMO GOIS 222,5

Com esses seis novos registros ele chega à impressionante marca 
de 50 prêmios computados pelo Ranking, disparando ainda mais na 
liderança entre os jornalistas com mais prêmios conquistados.
u Mais de 100 pontos o separam do 6º colocado, o repórter especial 
de O Dia João Antônio Barros. Sem nenhuma conquista em 2016, 
o carioca permaneceu com os mesmos 722,5 pontos da última 
edição. Giovani Grizotti, na 7ª posição, somou mais cinco pontos, 
chegando aos 687,5 pontos.
u Um desempate marcou a briga pelas 8ª e 9ª colocações. Com 
apenas 2,5 pontos de diferença, Carlos Wagner superou Marcelo 
Canellas. Eles terminaram o levantamento com 672,5 e 670 pontos, 
respectivamente. Dimmi Amora manteve-se na 10ª posição com os 
mesmos 657,5 pontos acumulados ao final de 2015.
u Se entre os dez primeiros colocados poucas foram as mudanças, o 
mesmo não pode ser dito do 11º ao 20º postos. A começar por Domingos 
Peixoto, que ganhou duas posições em relação a 2015 e terminou em 11º, 
com 610 pontos. Com isso, Clovis Rossi passou a ocupar a 12ª posição, 
com os mesmos 600 pontos da última edição. Apenas 2,5 pontos atrás 
está Humberto Trezzi, que, após ganhar três posições, ocupa agora o 
13º lugar. Ele ultrapassou André Trigueiro, na 14ª posição, com 582,5 
pontos, e Gilberto Dimenstein, em 15º, com 545.
u Quem também se destacou foi Domingos Meirelles, que saltou 
da 20ª para a 16ª colocação, com 527,5. Cinco pontos atrás está 
Fernando Rodrigues, na 17ª posição. Empatados no 18º lugar, com 
492,5, Monica Bergamo, Nilson Cezar Mariano e Ricardo Boechat 
completam os Top 20.

Edição 1.084
Página 2

http://www.iics.edu.br
http://www.samsung.com.br
http://www.mcdonalds.com.br
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/natalia-viana
http://maispremiados.com.br/eliane-brum-e-natalia-viana-sao-as-premiadas-jornalistas-de-2016/
http://maispremiados.com.br/eliane-brum-e-natalia-viana-sao-as-premiadas-jornalistas-de-2016/
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/eliane-brum
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/miriam-leitao
http://portaldosjornalistas.com.br/noticia/ranking-j-cia-eliane-brum-mais-premiada-todos-os-tempos
http://portaldosjornalistas.com.br/noticia/ranking-j-cia-eliane-brum-mais-premiada-todos-os-tempos
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=9025
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=1
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=1
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=13472
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/eliane-brum
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/miriam-leitao
http://maispremiados.com.br/eliane-brum-e-miriam-leitao-entram-2017-como-as-premiadas-da-historia/
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=7431
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=9913
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=9954
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=5420
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=5420
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=4719
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/domingos-peixoto
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/domingos-peixoto
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/clovis-rossi
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/humberto-trezzi
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/andre-trigueiro
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/gilberto-dimenstein
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/domingos-meirelles
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/fernando-rodrigues
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/monica-bergamo
http://portaldosjornalistas.com.br/jornalista/ricardo-boechat


Edição 1.084
Página 3

Posição Nome Pontos

HENRIQUE GOMES BATISTA
PILKER (ROGERIO ANDREOTTI LUIZ)
RUBENS FERNANDO ALENCAR

115 º MERVAL PEREIRA FILHO 220
116 º DOUGLAS LAMBERT 217,5

LUIZ CLAUDIO CUNHA
ROBERTO GODOY

119 º EDUARDO MATOS 215
LUIS NASSIF
MICHELLE TROMBELLI
NEY BIANCHI
PAULO MARQUEIRO
SEBASTIÃO RIBEIRO SALGADO
SIMONE KAFRUNI

126 º ANDRE MACHADO 212,5
EXPEDITO FILHO

128 º CLEBER MACHADO 210
LUCIA HIPPOLITO
RUBENS VALENTE

131 º LEONEL ROCHA 207,5
132 º PAULO HENRIQUE LOBATO 205

ROBERTA SOARES
134 º FÁTIMA BAPTISTA 202,5
135 º ANTÔNIO WERNECK 200

JOSÉ FIALHO PACHECO
VALDIR FRIOLIN
ZUENIR VENTURA

139 º HERODOTO BARBEIRO 197,5
140 º ANDREI MEIRELES 195

FÁTIMA SUDÁRIO
LEANDRO COLON
MARCELO SOARES
OLDEMARIO TOUGUINHO
SERGIO DAVILA

146 º ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA (RS) 192,5
PRISCILA YAZBEK MARQUES

148 º ALBERTO DINES 190
FLAVIO PESSOA
LUIZ RICARDO LEITÃO
ROBERTO CIVITA
RONALDO BRASILIENSE

153 º ALEXA GONZALEZ SALOMÃO 187,5
ANA PAULA PADRÃO
DIEGO AMORIM
FERNANDO MORAIS
GIOVANNI SANDES
JAMES ALBERTI
KARLOS KOHLBACH
LASIER MARTINS
LUIZ HENRIQUE CAMPOS

162 º ANTÔNIO MILENA 185
FLAVIA SILVA DUARTE
FREDERICO NEVES
GILMAR FRAGA
MARCONI DE SOUZA

167 º HEBERT ARAÚJO 182,5
SIMON DUCROQUET

169 º CINTHYA DOLORES SANTOS MAIA LEITE 180
DANIELA PINHEIRO
FAUSTO MACEDO
JOSÉ SILVÉRIO
LUIS TADEU VILANI
MAIÁ MENEZES (RJ)
MILTON COUGO
RENATA BORGES COLOMBO (RS)

Posição Nome Pontos

VERA LUCIA FIORDOLIVA GERTEL
WILLIAM WAACK

179 º DANIEL BARROS 177,5
JONAS CAMPOS
KATIA BREMBATTI
PEDRO MARTINELLI
SONIA BRIDI

184 º ALINE LOUISE MOREIRA 175
AYRTON BAFFA
CESAR DASSIE
FERNANDO COELHO
HELEN MARTINS
LUIZ MORIER
MARISTELA CRISPIM
SELMA SCHIMIDT

192 º BERNARDINO FURTADO 172,5
JUNIOR ALVES
LUCIO STURM

195 º ANTÔNIO CARLOS FON 170
CARLOS NERI
CESAR TRALLI
FABIO TOMICH BUCHMANN
MARCELO REGUA

200 º ANA LIMA DE SOUZA ARANHA 167,5
BEATRIZ DE CASTRO SERRA
CATIA CRISTINA MAZIN
RICARDO ARNT

204 º CARLOS CHAGAS 165
ETHEVALDO SIQUEIRA
FABIO GUSMÃO
JOSÉ GONÇALVES FONTES
JOSÉ LEAL
LUCI JORGE
MANOEL CARLOS CHAPARRO
MAURO NAVES
NICE DE PAULA
RAPHAEL GOMIDE
SILVIA DONATO
WILTON DE SOUSA JUNIOR
YUKI YOKOI

217 º ANA DUBEUX 162,5
ANDRE HIPPERTT
ASCÂNIO SELEME
GABRIEL TABATCHEIK

221 º ERIKA LOURENÇO DE LIMA KLING 160
IVACI MATIAS
LELO MACENA
LUIS FERNANDO VERISSIMO
LUIZ VALERIO MEINEL
NELY CAIXETA
NESTOR TIPA JUNIOR
RODRIGO CAVALHEIRO

229 º ANDERSON VIEGAS 157,5
CELSO LUIS BARBOSA FREIRE

231 º DAVID WAGNER COIMBRA 155
DEMETRIO WEBER
MARIZA TAVARES
MATHEUS LEITÃO
MAURO SARAIVA JUNIOR
ORLANDO PEDROSA LIMA JUNIOR
PEDRO BASSAN
RENATA CAFARDO
ROSENTAL CALMON ALVES

240 º MORRIS KACHANI 152,5
241 º ALEXANDRE FREELAND 150

Posição Nome Pontos

ARTUR XEXEO
CONCEIÇÃO LEMES
FLAVIO ALCARAZ GOMES
GILMAR LUIZ TATSCH
GIULIANA NAPOLITANO
ITAMAR MELO
JOSÉ ABRAHAM
JOSÉ GUARACI FRAGA
LEONARDO SOUZA
LUCIANO DANTAS SUASSUNA
LUIS ROBERTO DE MUCIO
MANOEL DUTRA
MARCELO CARNAVAL
MARCELO TAS
MOACYR LOPES JUNIOR
OCTAVIO RIBEIRO
RENATA LO PRETE
ROBERTO MARINHO
RONILDO MAIA LEITE
SANDRA ANNENBERG
ULISSES CAMPBELL
WASHINGTON NOVAES
WELLINGTON CARVALHO DOS SANTOS

265 º ANTÔNIO GOIS 147,5
FERNANDO FURTADO MAIA
PAULO MOTTA

268 º CLARISSA CAVALCANTI 145
CONCEIÇÃO FREITAS
CRISTINE DE ANDRADE PIRES
DANIELA CHIARETTI
DORA KRAMER
JOELMIR BETING
JOSÉ ALBERTO ANDRADE
JOSÉ RENATO RIBEIRO
PAULO SALDAÑA
PAULO ZERO

278 º ANTÔNIO CHASTINET 142,5
ARIADNE ARAÚJO
ELENILCE BOTTARI
GIULIANA MIRANDA
HAMILTON DE ALMEIDA FILHO
MATEUS BRUXEL
RODRIGO CARVALHO GOMES

285 º ADRIANA CARRANCA 140
ANA PAULA RAGAZZI
AUDALIO DANTAS
CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA
JOSÉ PEREIRA DE LIMA (AL)
MARCOS DE CASTRO

291 º ISAURA DANIEL 137,5
JOSÉ FEITOSA
LETICIA LINS
RICARDO WOLFFENBUTTEL
RODRIGO LOPES

296 º ADRIANA CRUZ 135
CARLOS MANOEL MESQUITA DA SILVA
CAROLINA ERCOLIN
JEAN CARLOS GALVÃO
JEFFERSON BOTEGA
JULIO CORDEIRO
MARIA FILOMENA SALEMME DE MORAES
MARIO CESAR CARVALHO
RAFAEL RAMOS
SERGIO RANALLI
SONIA FILGUEIRAS

n Nas contas dele já são mais de cem reconhecimentos na carreira, incluindo segundos e 
terceiros lugares, ou menções honrosas. Mesmo considerando apenas os de primeiro lugar, 
como é o caso dos computados neste Ranking dos +Premiados da Imprensa, o número con-
tinua sendo impressionante. Com a vitória no ARI de Radiojornalismo, no final de dezembro, 
o gaúcho Cid Martins chegou à incrível marca de 50 prêmios, o que faz dele o +Premiado 
jornalista brasileiro em número de conquistas.
u São 15 prêmios de vantagem para o segundo lugar, o também gaúcho Humberto Trezzi, 
que soma 35 conquistas. +Premiada Jornalista da História, ao lado de Eliane Brum, Miriam 
Leitão é a terceira com mais conquistas, com a marca total de 31 prêmios. Confira na relação 
a seguir os dez jornalistas com mais prêmios na carreira:

Posição Jornalista Prêmios

1º CID MARTINS 50
2º HUMBERTO TREZZI 35
3º MIRIAM LEITÃO 31
4º GIOVANI GRIZOTTI 30
5º ELIANE BRUM 28
6º FABIO ALMEIDA 27

NILSON CEZAR MARIANO
8º CARLOS WAGNER 25

MAURI LONIG
10º ANDRÉ TRIGUEIRO 24

CACO BARCELOS
DIMMI AMORA

Cid Martins é o +Premiado em número de conquistas 
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n Apesar do empate com Eliane Brum como 
+Premiada da História, Miriam Leitão segue 

isolada na liderança da Região Sudeste, com 
1.042,5 pontos. Isso porque a gaúcha conquistou 

155 dos seus pontos ainda no começo da carreira, 
na época em que atuava por Zero Hora. Ainda assim, os bons resul-
tados de 2016 e o título de +Premiada Jornalista do Ano, ao lado 
de Natalia Viana, fizeram com que Eliane ganhasse uma posição 
no levantamento regional, terminando na vice-liderança, com 887,5 
pontos. Ela ultrapassa assim o também gaúcho Caco Barcellos, agora 
na terceira posição, com 840 pontos.
u A quarta e quinta posições seguem inalteradas, ocupadas respec-

tivamente por João Antonio Barros (722,5), de O Dia, e Marcelo 
Canellas (670), da TV Globo. Na sexta posição, o repórter fotográfico 
de O Globo Domingos Peixoto, com 610, ultrapassou Clovis Rossi, 
agora o sétimo, com 600 pontos.
u Completam os Top 10 o repórter e apresentador da GloboNews An-
dré Trigueiro (582,5 pontos), em oitavo; o criador do Catraca Livre 
Gilberto Dimenstein, em nono, com 545 pontos; e Monica Berga-
mo (Folha de S.Paulo e BandNews FM), na décima posição, 
com 492,5 pontos.
u Confira a seguir a lista com os 150 jornalistas +Premiados da His-
tória na Região Sudeste, e em Mais Premiados a relação completa 
com todos profissionais.

Posição Nome Pontos

1º MIRIAM LEITÃO 1042,5
2º ELIANE BRUM 887,5
3º CACO BARCELLOS 840
4º JOÃO ANTÔNIO BARROS 722,5
5º MARCELO CANELLAS 670
6º DOMINGOS RODRIGUES PEIXOTO 610
7º CLOVIS ROSSI 600
8º ANDRE TRIGUEIRO 582,5
9º GILBERTO DIMENSTEIN 545
10º DOMINGOS MEIRELLES 527,5
11º MONICA BERGAMO 492,5

RICARDO BOECHAT
13º DORRIT HARAZIM 457,5
14º LEONÊNCIO NOSSA JUNIOR 452,5
15º JUCA KFOURI 412,5
16º SERGIO RAMALHO ARAUJO 405
17º ANGELINA NUNES 375

CRISTIANE SEGATTO
RICARDO KOTSCHO

20º MARIO KANNO 370
21º CHICO OTAVIO 365
22º AMAURI RIBEIRO JR 350

CARLA ROCHA
24º VITAL BATAGLIA 335
25º CARLOS ALBERTO SARDENBERG 320

MARILU CABAÑAS
27º ALAN GRIPP 317,5

ELVIRA LOBATO DE ARAUJO
29º MAURO BETING 315
30º WANIA CRISTINA CORREDO 310
31º DIMMI BARBOSA AMORA 300

LAURENTINO GOMES
33º FABIO MARRA 285

LUCIO DE CASTRO
35º MARIO MAGALHÃES 282,5

MILTON LEITE
37º LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS 280
38º AUGUSTO NUNES 277,5
39º SOLANGE GALANTE DE JESUS 275
40º CARLOS DORNELLES 272,5

EDUARDO FAUSTINI
42º LUCAS FIGUEIREDO 267,5

LUCAS ZIMMERMANN
44º JUAREZ BAHIA 265
45º CLAUDIO CERRI 257,5

SOLANGE DOS ANJOS AZEVEDO
47º FABIO GALLACCI 255

LUIZ ERNESTO MAGALHÃES
MARCELO LEITE

50º FERNANDO CANZIAN 252,5

Posição Nome Pontos

LALO DE ALMEIDA
52º NEIDE DUARTE 250
53º DANIELA ARBEX 247,5

GUSTAVO COSTA
55º RENATA MANESCHY 245

TALES ALVARENGA
TEODOMIRO BRAGA

58º CRISTIANE BARBIERI 240
ELIO GASPARI
PAULO VINICIUS COELHO

61º LUIZ IRIA 237,5
62º JANIO DE FREITAS 230

MAURICIO LIMA
RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS

65º MINO CARTA 227,5
66º MILTON NEVES 225
67º ANCELMO GOIS 222,5

HENRIQUE GOMES BATISTA
NATALIA VIANA
PILKER (ROGERIO ANDREOTTI LUIZ)
RUBENS FERNANDO ALENCAR

72º DOUGLAS LAMBERT 217,5
ROBERTO GODOY

74º LUIS NASSIF 215
MICHELLE TROMBELLI
NEY BIANCHI
PAULO MARQUEIRO

78º EXPEDITO FILHO 212,5
79º CLEBER MACHADO 210

LUCIA HIPPOLITO
RUBENS VALENTE

82º PAULO HENRIQUE LOBATO 205
RODRIGO RANGEL

84º FÁTIMA BAPTISTA 202,5
SEBASTIÃO RIBEIRO SALGADO

86º ANTÔNIO WERNECK 200
JOSÉ FIALHO PACHECO
ZUENIR VENTURA

89º HERODOTO BARBEIRO 197,5
90º ANDREI MEIRELES 195

MARCELO SOARES
MERVAL PEREIRA FILHO
OLDEMARIO TOUGUINHO
SERGIO DAVILA

95º PRISCILA YAZBEK MARQUES 192,5
96º ALBERTO DINES 190

FLAVIO PESSOA
ROBERTO CIVITA

99º ALEXA GONZALEZ SALOMÃO 187,5
ANA PAULA PADRÃO

Posição Nome Pontos

FERNANDO MORAIS
102º ANTÔNIO MILENA 185

FREDERICO NEVES
104º SIMON DUCROQUET 182,5
105º DANIELA PINHEIRO 180

FAUSTO MACEDO
JOSÉ SILVÉRIO
MAIÁ MENEZES (RJ)
VERA LUCIA FIORDOLIVA GERTEL
WILLIAM WAACK

111º DANIEL BARROS 177,5
PEDRO MARTINELLI
SONIA BRIDI

114º ALINE LOUISE MOREIRA 175
AYRTON BAFFA
CESAR DASSIE
HELEN MARTINS
LUIZ MORIER
SELMA SCHIMIDT

120º BERNARDINO FURTADO 172,5
JUNIOR ALVES
LUCIO STURM

123º CARLOS NERI 170
CESAR TRALLI
MARCELO REGUA

126º ANA LIMA DE SOUZA ARANHA 167,5
CATIA CRISTINA MAZIN
RICARDO ARNT

129º CARLOS CHAGAS 165
ETHEVALDO SIQUEIRA
FABIO GUSMÃO
JOSÉ GONÇALVES FONTES
JOSÉ LEAL
MAURO NAVES
NICE DE PAULA
RAPHAEL GOMIDE
SILVIA DONATO
WILTON DE SOUSA JUNIOR
YUKI YOKOI

140º ANDRE HIPPERTT 162,5
ASCÂNIO SELEME

142º IVACI MATIAS 160
LUIS FERNANDO VERISSIMO
LUIZ VALERIO MEINEL
NELY CAIXETA

146º DEMETRIO WEBER 155
MARIZA TAVARES
PEDRO BASSAN
RENATA CAFARDO
ROSENTAL CALMON ALVES

Sudeste
No Sudeste, Miriam Leitão segue isolada na liderança

Entrevista Natalia Viana
n Confira em nosso canal do YouTube uma entrevista exclusiva com Natalia Viana, 
+Premiada Jornalista do Brasil em 2016, ao lado de Eliane Brum. O bate-papo com 

o coordenador do Ranking e editor deste J&Cia Fernando Soares foi gravado no 
estúdio da Imagem Corporativa, em São Paulo, e contou com o apoio do CEO 

da agência Ciro Dias Reis, do diretor do Núcleo Digital Gabriel Falcione, e 
de edição e imagens de Caroll Beraldo e Meykllen Paulino.
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n O domínio gaúcho entre os +Premiados 
da História na Região Sul só não é completo 

justamente porque a primeira posição é ocupada 
por um paranaense. Com a maior parte da carreira 

construída na Gazeta do Povo, de Curitiba, de onde 
se despediu em 2015, Mauri König termina o ano 

com 887,5 pontos, que lhe garantem não apenas a primeira colocação 
na região mas também o terceiro posto geral nacional.
u Do segundo ao décimo lugar, só dá Rio Grande do Sul. A começar 
por Cid Martins, da Rádio Gaúcha, que se manteve na vice-liderança, 
com 852,5 pontos. Giovani Grizotti, do Grupo RBS, fecha o pódio 
na terceira posição, com 687,5 pontos.
u Do quarto ao sexto lugar, nenhuma novidade. As posições seguem 

inalteradas, com Carlos Wagner (ex-Zero Hora), em quarto (672,5 
pontos); Humberto Trezzi (Zero Hora), em quinto (597,5), e Nilson 
Mariano (ex-Zero Hora), em sexto (492,5).
u Com os pontos conquistados em 2016, Fabio Almeida (RBS 
TV e Rádio Gaúcha) sobe uma posição, para sétimo, e ultrapassa 
Leticia Duarte (ex-Zero Hora), agora em oitavo. Eles registraram, 
respectivamente, 410 e 407,5 pontos. Completam os Top 10 Carlos 
Etchichury (Zero Hora), em 9º, com 372,5; e Mario Marcos de Sou-
za (Blog do Mario Marcos), em 10º, com 325 pontos.
u Confira a seguir a lista com os 100 jornalistas +Premiados da His-
tória na Região Sul, e em Mais Premiados a relação completa com 
todos profissionais.

Sul
Em meio aos gaúchos, Mauri König segue na liderança da Região Sul

Posição Nome Pontos

1 º MAURI KONIG 887,5
2 º CID MARTINS 852,5
3 º GIOVANI GRIZOTTI 687,5
4 º CARLOS WAGNER 672,5
5 º HUMBERTO TREZZI 597,5
6 º NILSON CEZAR MARIANO 492,5
7 º FABIO ALMEIDA 410
8 º LETICIA DUARTE 407,5
9 º CARLOS ETCHICHURY 372,5
10 º MARIO MARCOS DE SOUZA 325
11 º RONALDO BERNARDI 310
12 º RICARDO AZEREDO 282,5
13 º JOSÉ LUIS COSTA 260
14 º SOLANO NASCIMENTO 255
15 º CLAUDIO DIENSTMANN 250
16 º ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO (HOMÔNIMO/RS) 225
17 º EDUARDO MATOS 215
18 º ANDRE MACHADO 212,5
19 º VALDIR FRIOLIN 200
20 º ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA (HOMÔNIMO/RS) 192,5
21 º JAMES ALBERTI 187,5

KARLOS KOHLBACH
LASIER MARTINS

24 º GILMAR FRAGA 185
25 º LUIS TADEU VILANI 180

MILTON COUGO
RENATA BORGES COLOMBO (HOMÔNIMO/RS)

28 º KATIA BREMBATTI 177,5
29 º FABIO TOMICH BUCHMANN 170
30 º LUCI JORGE 165
31 º GABRIEL TABATCHEIK 162,5
32 º NESTOR TIPA JUNIOR 160

RODRIGO CAVALHEIRO
34 º DAVID WAGNER COIMBRA 155

ELIANE BRUM

Posição Nome Pontos

MAURO SARAIVA JUNIOR
37 º ALEXANDRA FIORI 150

FLAVIO ALCARAZ GOMES
GILMAR LUIZ TATSCH
ITAMAR MELO
JOSÉ ABRAHAM
JOSÉ GUARACI FRAGA

43 º CRISTINE DE ANDRADE PIRES 145
JOSÉ ALBERTO ANDRADE
JOSÉ RENATO RIBEIRO

46 º LUIZ CLAUDIO CUNHA 142,5
MATEUS BRUXEL

48 º RICARDO WOLFFENBUTTEL 137,5
RODRIGO LOPES

50 º JEFFERSON BOTEGA 135
JULIO CORDEIRO
SERGIO RANALLI

53 º ROSANE MARCHETTI 132,5
54 º MARCO AURELIO DA SILVA 130
55 º AMIR DOMINGUES 125

BRUNA MAESTRI WALTER
DENISE SAUERESSIG
ELMAR BONES DA COSTA
JAYME COPSTEIN
PATRICIA ROCHA DA SILVA
PAULO GERMANO
SIMON TAYLOR SALEM SANTOS

63 º ADRIANA IRION 122,5
WILSON KIRSCHE

65 º ANDREI KAMPF 120
FERNANDO ALBRECHT
LUIZ CARLOS RECHE

68 º EDISON SILVA 117,5
GIANE GUERRA
MARCOS MARTINELLI

Posição Nome Pontos

71 º GUIDO ORGIS 115
JOÃO CARLOS RANGEL
SIMONE KAFRUNI

74 º ANA LUCIA BORCHIER KIST 112,5
MARCOS JULIANO GRACIANI
VERA LUCIA TEIXEIRA CARPES AZEVEDO

77 º CLAUDIA LAITANO 110
J.B. SCALCO
JONES LOPES DA SILVA

80 º ANGELA BASTOS 107,5
81 º EDUARDO VIEIRA GABARDO 105

GLAUCO PASA
JOÃO GARCIA
MARCELO FLEURY
NILSON DE SOUZA (HOMÔNIMO/RS)

86 º ALBARI ROSA DA SILVA 102,5
CARLOS ROLLSING
JOCIMAR FARINA

89 º BRENO CALDAS 100
CARLOS ALBERTO KOLECZA
FELIPE VIEIRA
JOSÉ LUIZ PREVIDI
MARCOS PORTO
ODILON LOPEZ
ORLANDO RIBEIRO DANTAS

96 º DANIEL SCOLA 95
FELIPPE ANÍBAL
GENARO JONER
HIPOLITO VIEIRA PEREIRA
MARCELO PERRONE
MARCOS ANDREI MELLER
RENAN ANTUNES DE OLIVEIRA
RUY CARLOS OSTERMANN

Ligue ou escreva para agendar um horário
Jornalistas&Cia – 11-3861-5288 – 11-3861-5283 – 
Silvio Ribeiro (silvio@jornalistasecia.com.br)
Maxpress – 11-3341-2800 – Sérgio Franco (sbfranco@maxpress.com.br)

Sua empresa ou instituição quer criar um prêmio 
ou dar um up-grade em algum já existente?

Gestão do Reconhecimento
Consulte a solução integrada

Uma parceria Jornalistas&Cia e Maxpress que oferece e garante
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Posição Nome Pontos

1 º FERNANDO RODRIGUES 502,5
2 º DIMMI BARBOSA AMORA 357,5
3 º FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (DIDA SAMPAIO) 302,5
4 º VICENTE PAULO NUNES FILHO 272,5
5 º ANA BEATRIZ MAGNO DA SILVA 250
6 º CATIA SEABRA 225

FERNANDO DE CASTRO LOPES
8 º LEANDRO COLON 195
9 º DIEGO AMORIM 187,5
10 º FLAVIA SILVA DUARTE 185
11 º RICARDO NOBLAT 170
12 º ANA DUBEUX 162,5
13 º ERIKA LOURENÇO DE LIMA KLING 160
14 º ANDERSON VIEGAS 157,5
15 º MATHEUS LEITÃO 155
16 º CONCEIÇÃO FREITAS 145
17 º CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA 140
18 º SILVIO RIBAS 132,5
19 º ANTONIO TEMÓTEO 127,5

VINICIUS JORGE CARNEIRO SASSINE

Posição Nome Pontos

21 º ALEXANDRA FIORI 125
ANTÔNIO VITAL
LUCIANO PIRES
RICARDO ALLAN

25 º ANA MARIA CAMPOS 115
HERALDO PEREIRA

27 º ALEXANDRE OLTRAMARI 110
CARLOS ALEXANDRE ALLIPERTI

29 º JORGE OLIVEIRA (DF) 100
LUIZ CARLOS BRAGA
SIMONE KAFRUNI

32º EDNA SIMÃO 97,5
GUSTAVO KRIEGER
LUIS TAJES
RENATA MARIZ

36 º LUCIO VAZ 95
37 º VANIA CRISTIANO 90
38 º PALOMA ALESSIO OLIVETO 87,5

ROSANA HESSEL
40 º IVALDO CAVALCANTI ALVES 85

Posição Nome Pontos

JULIANA CEZAR NUNES
WASHINGTON NOVAES

43 º LEONARDO CAVALCANTI 82,5
LILIAN TAHAN
LUCAS SCHERER
MONIQUE RENNE

47 º JAILTON DE CARVALHO 80
48 º EDERSON BANCILON 77,5

EDSON SARDINHA
JONAS CAMPOS
LUCIANA NAVARRO
MARIANA FLORES
MARILIA ASSUNÇÃO

54 º CAIO D`ARCANCHY BANDEIRA DE MELLO 75
LUIZ CLAUDIO CUNHA

56 º FILIPE COUTINHO 72,5
OSVALDO DOS PASSOS PEREIRA JUNIOR

58 º ALEX RIBEIRO 70
ANDRE BORGES (DF)
RODRIGO ORENGO

n A disputa pela liderança dos +Premiados Jornalistas da História na Re-
gião Centro-Oeste seguiu inalterada nesta edição do levantamento. Sem 
acumular nenhuma conquista em 2016, Fernando Rodrigues e Dimmi 
Amora seguem na 1ª e 2ª posições, respectivamente, mas veem um 
novo nome ascender ao pódio, o de Dida Sampaio.
u Oitavo colocado em 2015, o repórter fotográfico da sucursal do Es-
tadão no DF foi beneficiado pelo bicampeonato entre os +Premiados 
do Ano na região e com isso subiu cinco posições, terminando o ano 
em terceiro lugar, com 302,5 pontos.
u A distância ainda é grande para o líder, que está com 502,5 pontos. Fer-
nando, que recentemente deixou o UOL para se dedicar ao seu novo site, 
o Poder360, acumula em sua carreira importantes distinções, entre elas 
quatro prêmios Esso e um Gabriel Garcia Márquez, na categoria Internet.
u Apesar da segunda posição no Centro-Oeste, com 357,5 pontos, 
Dimmi curiosamente acumula outros 300 pontos da época em que 
trabalhava no Sudeste, o que o deixa na 31ª posição daquela região 
e lhe garante desde 2015 a 10ª posição no quadro nacional, à frente 
inclusive de Fernando Rodrigues.

u Na quarta posição, com 272,5 pontos, aparece o editor de Econo-
mia do Correio Braziliense Vicente Nunes, seguido por Ana Beatriz 
Magno (ex-Correio Braziliense), em quinto lugar, com 250. Empata-
dos na sexta posição, com 225, aparecem Catia Seabra, da Folha 
de S.Paulo, e Fernando de Castro Lopes, do Correio Braziliense; na 
oitava posição, com 195, está Leandro Colon, da Folha de S.Paulo, 
seguido por Diego Amorim, do Correio Braziliense, na nona coloca-
ção, com 195; Flavia Duarte, também do Correio, fecha os Top 10, 
com 185 pontos.
Pingos nos is – n A edição da última semana deste J&Cia, que 
trouxe os resultados regionais dos +Premiados Jornalistas do Ano, 
atribuiu erroneamente à Região Sudeste os pontos de Matheus 
Leitão. Nascido, criado e com carreira construída em Brasília, após a 
correção Matheus assumiu a segunda posição no Centro-Oeste, que 
inicialmente era de André Borges.
u Confira a seguir a lista com os 60 jornalistas +Premiados da História 
na Região Centro-Oeste, e em Mais Premiados a relação completa 
com todos profissionais.

Centro-Oeste
Fernando Rodrigues segue líder, com  Dimmi Amora em segundo,  
mas Dida Sampaio já é o terceiro da História na região

E Mais...
ElianE Brum E natalia Viana são as +PrEmiadas Jornalistas dE 2016
rEgionais dos +Premiados do ano trazEm Boas noVidadEs

ranking 2016 chEga a 150 Prêmios analisados

esso E amB são as principais baixas

númEro dE Prêmios rEgionais crEscE Em 2016
como funciona o sistEma dE Pontuação?

saiBa quEm são os 11 intEgrantEs do consElho consultiVo

EntrEVista: natalia Viana: “tEnho PrazEr Em sEr rEPórtEr”
EntrEVista: ElianE Brum: “rEPortagEm é o difErEncial do Jornalismo”

Próxima edição trará +Premiados Veículos
n A edição da próxima semana de Jornalistas&Cia trará os resultados dos rankings dos +Premiados Veículos do Ano e da História, 
em suas versões Nacional e Regional. Em um ano atípico e marcado por diversas conquistas de veículos sem ligação com gran-

des grupos de comunicação, o levantamento promete surpresas, além de importantes mudanças em seu recorte histórico. 
Confira a programação das próximas edições do Ranking dos +Premiados da Imprensa:

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.
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n Na luta para manter vivo seu Jornal Pessoal, publicação criada em 
1987 para ser um ousado contraponto à grande imprensa e mesmo 
ao tradicional modo de fazer jornalismo, Lúcio Flávio Pinto termina o 
ano com um alento ante tantos processos judiciais, ameaças de morte 
e caixa reduzido. Vencedor do Sistema Fiepa em 2016, ampliou a 
liderança entre os +Premiados Jornalistas da História na Região Norte.
u Com 295 pontos, Lúcio abriu mais de 100 sobre o segundo colo-
cado, o diretor-geral de O Paraense Ronaldo Brasiliense, que per-
maneceu com os mesmos 190 pontos de 2015. Outro representante 
do Pará, o gerente de Jornalismo da rádio O Liberal Celso Freire, 
completa o pódio, com 157,5 pontos. 

u Beneficiado pela inclusão dos resultados do Prêmio MPT, do qual 
foi vencedor em 2014, Orlando Pedrosa Lima Júnior ganhou duas 
posições, terminando no quarto posto, com 155 pontos. Logo atrás, 
empatados com 150 pontos, estão Manoel Dutra e Ulisses Campbell.
u Novo empate marcou o sétimo lugar, dividido por Luiz Maklouf 
Carvalho e Mario Adolfo Aryce de Castro, com 115 pontos cada. Em 
nono, aparece Alberto Cesar de Souza Araújo, com 105, e fechando 
os Top 10 vem Claudio Barbosa, com 100 pontos
u Confira a seguir a lista com os 50 jornalistas +Premiados da Histó-
ria na Região Norte, e em Mais Premiados a relação completa com 
todos profissionais.

Salvem o Pessoal – n Está disponível na rede uma campanha de financiamento coletivo, via Kickante, para ajudar a manter vivo o Jornal 
Pessoal, publicação que desde sua primeira edição não abre espaços para publicidade. Com estrutura reduzida, uma vez que, além de Lúcio 
Flávio, apenas seu irmão Luiz Pinto auxilia na produção, a publicação quinzenal corre risco de fechar.
u Os recursos provenientes das vendas em bancas há muito não suportam os (ainda que módicos) custos da operação do Jornal Pessoal: em 
torno de R$ 6 mil por edição. A meta de R$ 160 mil garante por dois anos um sopro de vida ao guerreiro da Amazônia. Do contrário, o Jornal 
Pessoal encerrará suas atividades. A campanha, disponível até o final de janeiro, havia arrecadado R$ 23.425 até o fechamento desta edição.

Posição Nome Pontos

1º LUCIO FLAVIO PINTO 295
2º RONALDO BRASILIENSE 190
3º CELSO LUIS BARBOSA FREIRE 157,5
4º ORLANDO PEDROSA LIMA JUNIOR 155
5º MANOEL DUTRA 150

ULISSES CAMPBELL
7º LUIZ MAKLOUF CARVALHO 115

MARIO ADOLFO ARYCE DE CASTRO
9º ALBERTO CESAR DE SOUZA ARAUJO 105
10º CLAUDIO BARBOSA 100
11º ISMAEL SOARES MACHADO 90
12º BRUNO MAGNO 75

SERGIO RICARDO OLIVEIRA
14º CLOVIS MIRANDA 65

GERSON SEVERO DANTAS
JACOB RAFAEL SOARES
JOSÉ RIBAMAR DOS PRAZERES

Posição Nome Pontos

18º JAQUELINE ALMEIDA 62,5
ORLANDO FARIAS
SHIRLEY PENAFORTE

21º CHRISTIAN EMANOEL 60
YANO SÉRGIO DELGADO GOMES

23º AGENOR GARCIA 50
ALINNE PASSOS
ALMIR DINIZ
CARLOS GOMES LOPES
CEZAR MAGALHÃES
DANIELA LEMOS ASSAYAG
JOÃO CORREIA FILHO (PA)
KATIA MARIA ALEXANDRE BRASIL
MANOEL PORFIRIO DA ROCHA
ROBERTO GUEUDEVILLE
ROSALY DE SEIXAS BRITO
TEREZINHA DE JESUS SOARES

Posição Nome Pontos

WILSON NOGUEIRA
36º JALILIA MESSIAS 47,5

TARSO SARRAF
38º JOSENIR MELO 45

LUIZ GONZAGA ALVES DE VASCONCELOS
MAIRA HEINEN
MICHEL DE FRANÇA DANTAS

42º AMANDA RAFAELLE CARDOSO PEREIRA 42,5
IDENILSON PERIN

44º FRANSSINETE FLORENZANO 40
OLAVO DUTRA

46º NYELSEN MARTINS 37,5
47º CARLOS BARBOSA 35

ETIENE GONÇALVES DOS SANTOS
GERSON MARINHO
JAIRO ARDULL
JESO CARNEIRO

Norte
Lúcio Flávio Pinto amplia vantagem na Região Norte

n É cada vez maior a vantagem do editor executivo, colunista e 
repórter especial de O Povo Demitri Túlio na liderança do Ranking 
dos Jornalistas Mais Premiados da História na Região Nordeste. 
Com 442,5 pontos, ele ampliou a distância para Silvia Bessa, do Diário 
de Pernambuco, que terminou o levantamento com 377,5 pontos. 
A vantagem veio após a conquista do Grande Prêmio BNB, além da 
inclusão dos resultados do Gandhi, que ele havia vencido em 2013, na 
categoria Impresso. Com os mesmos 352,5 pontos da última edição 
do levantamento, Wendell Rodrigues da Silva, da Rádio e TV Correio, 
segue completando o pódio na terceira posição.
u Novidade no quarto lugar: o cearense Claudio Ribeiro, de O Povo, 

assumiu o posto com 342,5 pontos e ultrapassou a pernambucana 
Juliana de Melo Correia e Sá, do Jornal do Commercio/PE, com 337,5 
pontos, agora em 5º lugar. Do 6º ao 10º não houve alteração. Assim 
como em 2015, o Ranking traz, na ordem, Ciara Nubia de Carvalho, do 
Jornal do Commercio/PE (315); Teresa Maia, do Diário de Pernambuco 
(300); Fabiana Moraes, do Jornal do Commercio/PE (292,5); Maria Inês 
Calado, também do Jornal do Commercio (290); e Vandeck Santiago, 
do Diário de Pernambuco, fechando a lista, com 277,5 pontos.
u Confira a seguir a lista com os 80 jornalistas +Premiados da História 
na Região Nordeste, e em Mais Premiados a relação completa com 
todos profissionais.

Posição Nome Pontos

1 º DEMITRI TÚLIO SILVA ARAÚJO 442,5
2 º SÍLVIA BESSA (PE) 377,5
3 º WENDELL RODRIGUES DA SILVA 352,5
4 º CLAUDIO RIBEIRO 342,5
5 º JULIANA DE MELO CORREIA E SA 337,5
6 º CIARA NUBIA DE CARVALHO ALVES 315
7 º TERESA CRISTINA MAIA DANTAS 300
8 º FABIANA MORAES DA SILVA 292,5
9 º MARIA INÊS CALADO CESAR DE ANDRADE 290
10 º VANDECK SANTIAGO 277,5
11 º ED WANDERLEY 270
12 º THIAGO CORREIA 260
13 º MELQUÍADES JÚNIOR 250
14 º GIL DICELLI 240
15 º GUSTAVO BELARMINO 227,5

MAURICIO GONÇALVES
17 º ROBERTA SOARES 205
18 º FÁTIMA SUDÁRIO 195
19 º LUIZ RICARDO LEITÃO 190
20 º GIOVANNI SANDES 187,5

LUIZ HENRIQUE CAMPOS
22 º MARCONI DE SOUZA 185
23 º HEBERT ARAÚJO 182,5
24 º CINTHYA DOLORES SANTOS MAIA LEITE 180
25 º FERNANDO COELHO 175

MARISTELA CRISPIM

Posição Nome Pontos

27 º BEATRIZ DE CASTRO SERRA 167,5
28 º MANOEL CARLOS CHAPARRO 165
29 º LELO MACENA 160
30 º RONILDO MAIA LEITE 150
31 º FERNANDO FURTADO MAIA 147,5
32 º ARIADNE ARAÚJO 142,5
33 º JOSÉ PEREIRA DE LIMA (AL) 140
34 º JOSÉ FEITOSA 137,5
35 º EDUARDO MACHADO 130
36 º SEVERINO CARVALHO GOMES 127,5
37 º JOBSON PEDROSA DA SILVA 122,5
38 º CARLOS FELIPE ARAÚJO GOES 120

DENIS AGRA
VERONICA DE ALMEIDA SILVA

41 º ISABELLE FIGUEIROA 117,5
WALDSON DE SOUSA COSTA

43 º DERALDO FRANCISCO 115
MARILIA ALVES BANHOLZER

45 º JULIANA COLARES 112,5
RAONE SARAIVA
RENATA MOURA

48 º ANGELA BELFORT 110
CARLOS MADEIRO
GAUDÊNCIO TORQUATO
JOÃO VALADARES

52 º ANA MARY C. CAVALCANTE 107,5
53 º ANDRE DUARTE 105

Posição Nome Pontos

RAFAEL LUIS AZEVEDO
SAMIRA DE CASTRO

56 º GIULIANO PORTO 102,5
57 º EVILASIO BEZERRA 100

JARBAS DOMINGOS DE LIRA JUNIOR
NUNES LIMA
ROGACIANO LEITE

61 º GREGORIO DE HOLANDA VIEIRA 95
MARIA IRACEMA MOREIRA SALES

63 º ADRIANA GUARDA 92,5
ALESSANDRO TORRES

65 º EDIMAR FRANCISCO SOARES 90
GÉSIA MALHEIROS
MARCIO CANUTO

68 º ALICE CRISTINY FERREIRA DE SOUZA 87,5
HELIA SCHEPPA
MARCELO HENRIQUE ANDRADE

71 º ANA QUEZADO 85
CARLOS MORAIS

73 º BRUNO ALBERTIM 82,5
EMERSON MARANHÃO
FERNANDO ARAUJO
VERA VALERIO

77 º ANA CLAUDIA DOLORES MENESES BEZERRA 80
BENIRA MAIA BARROS
FLAVIO PINTO
MARIA DE FÁTIMA LEITE

Nordeste
Demitri Túlio segue líder no Nordeste
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n Em assembleia na tarde de 
9/1, em frente à sede do Diário 
de S.Paulo, na Barra Funda, jor-
nalistas e trabalhadores adminis-
trativos do jornal decidiram entrar 
em greve devido à incapacidade 
da empresa em honrar seus 
compromissos com profissionais 
e fornecedores. Na quinta-feira 
(12/1), o Sindicato dos Jornalistas 
vai encaminhar à administração 
do jornal o aviso de greve, mar-
cada para o dia 16, solicitando 
reunião urgente para tratar dos 
problemas. Os trabalhadores 
mantêm assembleia até uma 
solução para o impasse. 
u Segundo o Sindicato, a empre-
sa não pagou o 13º nem o salário 
de dezembro, que deveria ter 

sido quitado até o último dia 5 de 
janeiro. Os jornalistas do veículo 
estão em estado de greve desde 
o ano passado por causa dos 
atrasos frequentes no pagamento 
de salários e benefícios, e da falta 
de repasse de FGTS, Previdência 
e Imposto de Renda. Desde o 
início do ano sete profissionais 
foram demitidos, entre eles três 
editores. A partir da quinta-feira, 
os empregados vão trabalhar em 
esquema de rodízio, mantendo 
30% do efetivo na Redação e 
no departamento administrativo, 
mas esse percentual pode variar 
porque o vale-transporte referen-
te a janeiro também não foi pago.
u  Nota no site do Sindicato 
informa que, em conversa com 

representantes da entidade no dia 
9, Mário Sales, gestor do jornal, 
afirmou que o Diário aguarda 
receber cerca de R$ 1 milhão até 
o dia 15, “mas não apresentou 
nenhum sinal de que o valor será 
destinado para quitar os débitos 
devidos aos trabalhadores. Se-
gundo Sales, quatro contratos 
foram cancelados desde o início 
do ano em função da crise na 
empresa. Muitos trabalhadores 
não têm como pagar a passagem 
para se deslocar até a empresa”.
u  J&Cia apurou que o Diário 
esteve ausente das bancas e 
dos assinantes por vários dias 
em função de problemas de dis-
tribuição por dívidas atrasadas. 
Para piorar, mesmo parte dos 

distribuidores dispostos a seguir 
levando os jornais às bancas 
e assinantes foram impedidos 
por piquetes feitos por aqueles 
que não aceitam negociar nem 
distribuir. Por causa disso, mais 
de duas mil assinaturas teriam 
sido canceladas nos últimos dias.
u O Sindicato informa também 
que há vários dias não há papel 
nos banheiros e que o telefone 
e a água foram cortados. A em-
presa tem sido abastecida even-
tualmente por caminhões-pipa. 
Outra irregularidade apontada 
é a contratação de estagiários 
PJ, uma vez que o jornal está 
devendo ao Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIE-E) e teve o 
contrato cancelado.

n Após quatro anos à frente da 
Diretoria de Comunicação Exter-
na da Câmara Municipal de São 
Paulo, Antonio Assiz (diretor) e 
Eugênio Araújo (sub) deixaram 
as funções. Naquele período, 
comandaram a reformulação 

total do Portal da Câmara, a nova 
identidade visual e grade de 
programação da TV Câmara SP e 
todas as campanhas publicitárias 
(2013 a 2016), com destaque para 
Plano Diretor Estratégico, Câmara 
no Seu Bairro e Lei de Zoneamen-

to. O ponto central das ações de 
comunicação publicitária e insti-
tucional acentuou a participação 
popular no parlamento paulistano.
u  Agora na empresa Aramá 
Comunicações (11-3105-2371), 
ambos partem para um projeto 

orientado para comunicação 
corporativa, ensino a distância 
e conteúdo de qualidade para 
tevês abertas e segmentadas. 
Os contatos deles são aassiz@
gmail.com e eugenio.araujo@
uol.com.br. 

n Depois de 11 anos na S2Pu-
blicom Weber Shandwick, onde 
desde 2012 era diretor e Head 
de Tecnologia, Thiago Massari 
deixou a agência para assumir 
como Head de PR e Comunicação 
do Storia, nova rede social com 
foco em conteúdo que estreará, 
ainda sem data marcada, simulta-
neamente em quatro mercados 
distintos: Brasil, EUA, Rússia e 
Turquia. Na nova função, respon-
de por todas as estratégias de 
relações públicas da companhia 
americana no Brasil, além de 
cuidar do relacionamento com 
influenciadores digitais, gestão de 
comunidades e integração com 
as áreas de Marketing, Campa-
nhas e Conteúdo. O novo contato 
dele é thiago.massari@storia.me.

E mais...
n A empresa de analytics SAS 
anuncia a chegada de Kleber 
Wedemann ao comando da área 
de Marketing da filial brasileira, 
tendo como foco as atividades 
de geração de demanda, Brand 
Awareness, Digital Marketing 
e Channel Marketing. Vai, além 
disso, responder pela  área de 
Comunicação Corporativa e ações 
de relacionamento com a mídia 

e de comunicação interna. Com 
17 anos de experiência na área, 
Kleber é formado em Publicidade 
pela ECA-USP, com mestrado em 
Economia, também pela USP. 
Antes do SAS, teve passagens 
por Verizon, Google, Oracle e 
HP – onde atuou por dez anos, 
inclusive nas unidades dos Esta-
dos Unidos e de Cingapura. Mais 
informações com Milla Delfino 
(milla.delfino@sas.com).
n Lúcia Pinheiro deixou depois 
de sete anos a Gerência de Co-
municação Externa do Walmart 
Brasil (varejo físico) e assumiu 
como gerente de Relações Pú-
blicas do Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos para De-
fesa Vegetal (Sindiveg). Retorna, 
assim, ao agronegócio, pois antes 
do Walmart por oito anos geren-
ciou as atividades de comunica-
ção externa da Cargill no Brasil. 
Agora tem foco no planejamento 
estratégico da imagem e da repu-
tação do setor de agroquímicos. 
O novo contato dela é lucia@
sindiveg.org.br.
n A4&Holofote (11-3897-4122) 
conquistou a conta da revista 
Seleções, que está prestes a 
completar 75 anos de atuação 
no mercado brasileiro. Atendi-

mento de Renata Maffeis, com 
supervisão de Camila Barbieri e 
direção de Almir Soares e Clau-
dia Kucharsky.
n A EVCOM passou a prestar 
consultoria em comunicação para 
o Grupo 203 (Beco 203 SP, Beco 
203 RS, Anexo B e cervejaria 
MeaCulpa). O atendimento de 
imprensa está a cargo de William 
Miranda (william.miranda@ev 
com.com.br), com supervisão de 
Daniela Barbará (daniela@). Ale-
xandra Santos (alexandra@) res-
ponde por parcerias estratégicas 
e novos projetos. Os telefones 
são 11-3676-1637 e 3586-8539.
n A JeffreyGroup é a nova agên-
cia de relações públicas do site de 
reservas Hoteis.com. A agência 
será responsável pelas ações de 
comunicação e relacionamento 
da empresa com jornalistas e 
influenciadores no Brasil e na Ar-
gentina. A equipe de atendimento 
é liderada pela diretora Leticia 
Suzuki, com atendimento de 
Marília Bianchini, Lícia Soares e 
Julia Hernandez. Contatos pelo 
hoteis@jeffreygroup.com. 
n A Press à Porter (11-3813-1344) 
é a nova agência de comunicação 
corporativa da Itallian Hairtech, 
empresa especializada no de-

senvolvimento de produtos para 
coloração, tratamento dos cabe-
los e finalização de penteados. 
O atendimento será feito pela 
coordenadora de comunicação 
corporativa Claudia Rozembrá 
(claudiarozembra@pressaporter.
com.br), com gerenciamento de 
Vanessa Decicino (vanessa@) 
e direção de Claudia Reis (clau 
diareis@).
n  A S/A Llorente & Cuenca 
foi escolhida pela farmacêutica 
Biogen, uma das companhias 
independentes mais antigas 
do setor de biotecnologia, para 
ser a consultoria responsável 
pelo desenvolvimento de seu 
relacionamento com a mídia e 
influenciadores. O atendimento 
da conta será da área liderada 
pelo diretor Thyago Mathias 
(tmathias@llorenteycuenca.com 
e 11-3060-3397).
n A Marketing Place passou a 
responder pela assessoria de 
imprensa do Açaí Magnífico, 
marca que conta atualmente com 
cinco lojas físicas em São Paulo. 
O atendimento está a cargo de 
Carla Foschini (carla@mktplace 
comunicacao.com.br).

curtas-sp
n  Mauricio Benassatto (mau 
ricio@diariozonanorte.com.br) 
informa que, depois de cinco 
anos de experiência com o Blo-
gZonaNorte – e da fanpage dele 
no Facebook –, transformou-o 
em jornal diário, 24 horas, todos 
os dias, inclusive sábados, do-
mingos e feriados, agora sob a 
denominação Diário Zona Norte. 
“Levamos mais notícias da Zona 

Norte e abrimos um espaço maior 
para o noticiário, leitores/morado-
res e assessorias de imprensa”, 
conta. “Tínhamos chegado nos 
dois milhões de acessos no portal 
jornalístico e na fanpage, com 
mais de 24 mil assinantes fixos 
e acima de 200 mil acessos em 
média semanal. Ainda circulamos 
pelo Twitter e outras mídias”.
n Está quase pronto o livro que 
conta a história da Escola de 

Comunicações e Artes da USP, 
feito com o apoio da Associação 
de Apoio à Arte e Comunicação 
(Arco). Para completar o trabalho, 
de cerca de 300 páginas, falta 
ampliar a presença dos ex-alunos 
nessa trajetória de 50 anos. Luiz 
Milanesi (da turma 1968-1971), 
que dirigiu a escola, pede que 
esses enviem até 30/1, pelo us 
pbic@gmail.com, até 3.500 carac-
teres em resposta às perguntas: 

1. De que forma a ECA contribuiu 
para a sua vida pessoal e profis-
sional? 2. Poderia contar algum 
episódio ou cena marcante dos 
seus anos de formação na ECA?. 
Pede também o envio de fotos 
ou quaisquer outros documentos 
(originais ou digitalizados) de seus 
tempos de ECA – com legenda, 
indicando o ano e, se possível, o 
nome do fotógrafo.

são paulo

Empregados do Diário de S.Paulo decidem entrar em greve

comunicação corporativa-sp
Antonio Assiz e Eugênio Araújo deixam a Câmara Municipal e partem para novo projeto

Thiago Massari deixa a S2Publicom
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intErior-sp
n Wagner Zambon assumiu a 
Diretoria de Imprensa da nova 
gestão da Prefeitura de Valinhos, 
que tem como titular Orestes 
Previtale. Wagner já atuava na 
administração municipal como as-
sessor de imprensa do Departa-

mento de Água e Esgoto – DAEV. 
Antes passou pelas agências 
Tino, Zambon e Edelman e pelas 
empresas Accenda e Papirus. Na 
grande imprensa foi por alguns 
anos do Diário de S.Paulo/Diário 
Popular.
u Além de Wagner (wfaneco@

valinhos.sp.gov.br e 19-991-753-
854) e do diretor de Comunicação 
Chico Sanches (chicosanches@), 
integram a equipe Elaine Mori 
(elainemori@), Marcilene Mangi-
ni (mafrare@), Sandra Persichitti 
(sandra@) e o fotógrafo Fernan-
do Squizatto (fsquizatto@). Os 

telefones são 19-3869-3792 / 
3849-8108 e 8134. Imprensa e 
Relações Públicas do Departa-
mento de Águas e Esgotos de 
Valinhos estão a cargo de Evelyn 
Candia (imprensa@daev.org.br 
19-2122-4458).

n Fábio Ramalho começa o ano 
na TV Record. Ele volta à emissora 
em que trabalhou por 15 anos e de 
onde saiu em 2015, por ocasião 
de um corte de custos. Deixou, 
porém, portas abertas que justi-
ficaram seu retorno. Na época, 
ele participou, na tevê aberta, de 

jornais locais e do Fala Brasil. Na 
Record News, do Balanço geral 
RJ e apresentou o Hoje em dia.
Registro-RJ – n Radamés Vieira 
morreu na madrugada de 7/1, aos 
57 anos, de complicações renais, 
depois de internado no hospital 
Evandro Freire, na Ilha do Gover-

nador. Nascido em Nilópolis, na 
Baixada Fluminense, formou-se 
pela antiga Faculdade da Cidade. 
Trabalhou em rádio Globo, Última 
Hora, Jornal do Commercio e 
TV Brasil, entre outros veículos. 
Foi militante do PCB e pertencia 
ultimamente ao Partido Popular 

Socialista (PPS). Participou de 
campanhas políticas para diver-
sos candidatos. Editou, para a 
OAB-RJ, o livro As mulheres do 
Direito brasileiro. Vinha se dedi-
cando a cinema e vídeo, e dirigiu o 
documentário Novos lares, sobre 
a imigração judaica.

na prEfEitura
q Inni Vargas é a nova subsecre-
tária de Comunicação do prefeito 
Marcelo Crivella. Inni é de Itaperuna; 
trabalhou em Brasília e ali foi asses-
sora do Senado por três anos; che-
fiou a Ascom do Ministério da Pesca 
durante o mandato de Crivella no 
governo Dilma Rousseff; antes 

disso, esteve na Comunicação da 
Presidência da República em 2011.
u A nova estrutura de Comunica-
ção da Prefeitura, completa, deve 
estar no site até o final de janeiro. 
Por enquanto, contatos disponíveis 
estão no http://prefeitura.rio/area-
-de-imprensa.
n Para quem cobre Carnaval, o 

novo assessor da RioTur é Hilton 
Mattos. Ele tem programada uma 
coletiva do presidente da empresa 
– o publicitário Marcelo Alves – 
nesta sexta-feira (13/1), em local 
não definido até o fechamento 
desta edição – se na própria sede 
da Prefeitura ou no Centro de 
Operações. Hilton foi assessor do 

Clube de Regatas do Flamengo. 
Repórter esportivo formado na 
Estácio, iniciou a carreira no Jornal 
dos Sports, foi de O Dia, Estadão, 
iG e JB. Colaborou com a revista 
Placar, foi chefe de Reportagem 
do Lance e do GloboEsporte.com, 
trabalhou no canal SporTV e nos 
Jogos Panamericanos de 2007. 

n Com a eleição de novo presi-
dente do Tribunal de Contas do 
Estado, mudanças ocorreram na 
área de comunicação da entidade. 
Celia Abend assumiu a coordena-
ção do setor e tem como subco-
ordenadores Daniela Matta, no 
conteúdo, e Marcelo Torres, na 
imprensa. Pedro Motta Lima e 
Raoni Alves, que já trabalhavam 
no Tribunal, permanecem na equi-
pe, que tem ainda Paulo Márcio 
Vaz e Fátima Albuquerque. O 
time também conta com André 
Hippert e Talitha Magalhães, 
que vêm reforçar o design, ao 
lado de Inês Blanchart e Mar-
garete Fernandes, do quadro de 
servidores da casa. O experiente 

Jorge Ramos permanece como 
fotógrafo, com apoio de Rosân-
gela Tozzi, também funcionária 
de carreira do TCE. A servidora 
Márcia Aguiar continua na co-
ordenação da área de editoração. 
u Entre os novos, Celia Abend, 
ex-JB e Veja Rio, esteve na Pre-
feitura, na Fecomércio e na Firjan. 
Daniela Matta, também ex-JB, 
foi de O Globo. Marcelo Torres, 
da Empresa Olímpica Municipal 
e O Dia. Pedro Motta Lima foi 
da Alerj e do Governo do Estado. 
Paulo Márcio Vaz vem da Prefei-
tura de Itaguaí e da Alerj. Fátima 
Albuquerque passou 23 anos na 
Prefeitura do Rio. E Talitha Maga-
lhães foi da Ediouro.

u Hippert, ex-Ejesa, é um dos 
mais premiados newsdesigner 
do jornalismo brasileiro. Tem 30 
anos de carreira, cinco prêmios 
Esso e 40 prêmios da SND (So-
ciety for News Design). Também 
desenhista e cartunista, ganhou 
por três vezes o primeiro lugar 
em salões de humor regionais e 
internacional. 

na iniciativa privada
n Fernanda Guaraná, na agência 
que leva seu nome, especializou-
-se em atender a clientes na 
Região Portuária do Rio. O escri-
tório, instalado no Porto Maravilha 
desde o início da reurbanização 
do local, faz parte do Coletivo 

do Porto, pool de empresas da 
área de comunicação, design e 
tecnologia. Também integra o 
Distrito Criativo do Porto, plata-
forma de empreendedores que 
incentiva negócios na região. 
Com isso, conquistou, no ano 
passado, clientes como o festival 
Art Rua, lançamento de casas 
noturnas, feiras e festas e o Rio 
Esporte Arte, realizado durante 
a Olímpiada. Lançou também o 
site Top5 Rio, com roteiros em 
formato de listas, além de con-
teúdo por editorias, contendo 
dicas exclusivas de gastronomia, 
bares, cultura, passeios, esportes 
e hospedagem. 

12/1 (5ª feira) – n  Maria José 
Braga, presidente da Fenaj, está 
no Rio para a apresentação do 
Relatório da violência contra jor-
nalistas e liberdade de impren-
sa 2016, documento elaborado 
anualmente pela entidade. Nele, 
estão registrados os assassinatos 
e atentados, as agressões, amea-
ças e intimidações, e também os 
casos de censura, cerceamento da 
liberdade de expressão por ações 
judiciais, impedimento do exercício 
profissional, as prisões e o cárcere 
privado. O relatório assinala um 
aumento de 17,52% no número de 
casos de agressões a jornalistas, 
em relação ao ano anterior. Às 15h, 
no auditório do Sindicato dos Jor-
nalistas do Município (rua Evaristo 
da Veiga, 116, 17º). O evento será 

transmitido também na página do 
Sindicato no Facebook.

E mais...
n Funcionários da rádio Tupi mar-
caram para esta quinta-feira (12/1), 
às 10h, manifestação em frente 
ao Ministério Público do Trabalho 
(av. Churchill, 94, no Centro). Eles 
reivindicam seus direitos como 
trabalhadores, entre os quais cinco 
meses de salários atrasados e o 
13º desde 2015. A situação é ainda 
mais instável com as notícias da 
venda da emissora. Após o afas-
tamento de Maurício Dinepi, no 
final do ano passado, da gestão 
dos Associados no Rio, ganharam 
corpo as informações sobre a 
transferência do controle da rádio. 
Na semana passada o empresário 

paulista Paulo Masci Abreu con-
firmou ao portal Comunique-se a 
transação, sem entrar em detalhes. 

curtas-rJ
n A ABI, pela primeira vez na sua 
história, criou um bloco carnava-
lesco, o Você vem se quiser. O 
lançamento foi na terça-feira (10/1), 
no bar Cariocando, e o samba é 
de autoria do conselheiro da ABI 
Maurício Max. O bloco está aber-
to a estudantes de comunicação, 
radialistas e sambistas – ou seja, 
quem quiser.
n Belisa Ribeiro reativou sua pou-
sada Yledaré, em Miguel Pereira. 
O nome, em iorubá, quer dizer 
“ugar de brincar” e Belisa propõe 
diversão como antigamente, para 
adultos e crianças, longe do estres-

se. Para um final de semana que 
começa na tarde de sexta-feira, há 
o pacote all inclusive, com pensão 
completa, bebidas e passeios por 
um preço fixo. Jornalistas têm 
desconto e forma especial de 
pagamento. Outras informações 
pelo contato@yledare.com.br ou 
no WhatsApp de Belisa (21-964-
072-478).

são paulo – continuação

rio dE JanEiro

comunicação corporativa-rJ 

no Estado

Nova equipe assume a comunicação do TCE-RJ, com André Hippert no elenco

agEnda-rJ
Fenaj lança relatório anual da violência contra jornalistas no Brasil

n As mudanças na Editora Três, que provocaram o corte, talvez não definitivo, de toda a equipe da Motor 
Show; a saída de Carlos Cereijo da FullPower; e o início da divulgação do Ranking dos +Premiados da 
Imprensa Brasileira.

n A edição também registra a dança de cadeiras no quadro executivo da Toyota; a promoção de Fabricio Biondo a VP de Comunicação, 
Relações Externas e Digital do Grupo PSA; e a saída de Patrícia Fernandes da Dafra/KTM. 
n Em Destaque da Semana, Luís Perez comenta sobre os casos de filhos de jornalistas e atores que se envolveram em acidentes com 
automóveis e ganharam manchetes na internet neste início de ano.

Leia na edição 388

Jornalistas&Cia Imprensa Automotiva – todas as 6ªs.feiras nas mesas e computadores 
dos principais jornalistas e assessores de imprensa ligados ao setor automotivo.

Clique aqui e faça já a sua assinatura
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n  Suzane Durães (suzanefd@
hotmail.com) é a assessora direta 
do novo presidente da Câmara 
Legislativa do DF, Joe Valle (PDT), 
que tomou posse em 1º de janeiro. 
Ela acompanha o parlamentar há 
cinco anos e atende pelos 61-
3348-8610 / 8002 e 999-826-047.
u Os profissionais que atendem 
aos demais componentes da 
Mesa Diretora são: Yasodária 
Guimarães, a Ya (yahutchison@
hotmail.com), que acompanha o 
vice-presidente Wellington Luiz 
(PSDB); Renata Moura (renataka 

rinamoura@gmail.com) e Ana Lú-
cia (assessoria@sandrafaraj.com.
br), que atendem à 2ª secretária 
Sandra Faraj (SD); Luciano Ro-
drigues (luciano.rodrigues1904@
gmail.com) e Lenilton Costa 
(lenilton01056@gmail.com), com o 
2º secretário Robério Negreiros; e 
Angelina Oliveira (imprensa3a@
gmail.com), assessora do 3º se-
cretário Raimundo Ribeiro (PPS).
u A Câmara Legislativa mantém 
na equipe de Comunicação, há 
cerca de cinco meses, o coorde-
nador André Duda (ccs@cl.df.

gov.br), além de Bruno Sodré, 
na Divulgação (sediv@), e Fábio 
Rivas Fischer, em relações com 
a Imprensa (imprensa@). Eles 
atendem pelo 61-3348-8277.

E mais...
n João Porto, que atuou na as-
sessoria do TJ-RJ sob o comando 
de Luzia Giffoni, entre 2014 e 
2015, está de volta a Brasília e as-
sumiu trabalho em uma assessoria 
na Câmara dos Deputados.
n  A Ascom do Ministério do 
Turismo divulga o programa de 

qualificação profissional que prevê 
bolsas de estudos para 120 alunos 
de cursos técnicos e de graduação 
na área de turismo, em 2018, 
no Reino Unido. A seleção terá 
início neste primeiro semestre. 
O MTur investirá R$ 5 milhões no 
programa. A parceria entre os dois 
países foi definida pelo ministro 
Marx Beltão, há dois meses, du-
rante a World Travel Market, uma 
das maiores feiras de Turismo do 
mundo, em Londres. Detalhes 
pelo ascom@turismo.gov.br ou 
61-2023-7029 / 7069.

n  De acordo com o Google 
Analytics, o número de visitas 
ao Congresso em Foco cresceu 
65,5% entre 1º/1 e 31/12/2016, 
em comparação com igual período 
de 2015, sendo ainda o veículo 
de comunicação brasileiro mais 
citado pela imprensa internacional. 
Só no ano passado o site recebeu 
mais de 19 milhões de visitas, 
comparativamente aos 11,49 mi-
lhões registrados anteriormente. 
O total de visitantes únicos au-
mentou 57,68% (de 7,2 milhões 
para 11,46 milhões). Já o de 
páginas vistas subiu 52,31% (de 
15 milhões para 22,89 milhões).
u Em 18 de novembro o site re-
gistrou a maior audiência em um 
único dia, com mais de 698 mil 
visitas. Os acessos se deram, so-
bretudo, por duas reportagens que 
viraram manchetes do UOL: as 
prisões dos dois ex-governadores 
do RJ, Anthony Garotinho (PR) e 
Sérgio Cabral (PMDB), pela Polícia 
Federal naquela semana.
u Ao longo de 2016, alguns dos 
principais órgãos de comunicação 
do mundo citaram o Congresso 
em Foco, por causa das suas in-

formações exclusivas ou das suas 
análises políticas, para explicar os 
meandros da crise brasileira. Veícu-
los como The New York Times, The 
Guardian, Le Monde, The Guardian, 
The Economist, BBC, Time, Fortu-
ne, France Presse e Reuters, além 
de uma infinidade de emissoras 
de rádio e tevê, sites e jornais dos 
cinco continentes fizeram menções 
ao site, apontado por vários deles 
como um “cão de guarda” contra 
a corrupção no Brasil.

E mais...
n Eldo Gomes anuncia a incor-
poração do conteúdo do site 
Acontece Brasília pelo eldogomes.
com.br, depois de dois anos em 
migração. O Acontece Brasília 
celebraria em 2016 dez anos de 
existência. Agora, em nova fase, 
Eldo explica que o novo site tem 
o objetivo de otimizar o SEO e dia-
logar de forma multimídia em um 
único domínio. A página seguirá a 
identidade do que acontece em 
Brasília, abordando, às segundas, 
terças e quartas, a política no DF; 
e, nas quintas e sextas, segue pro-
duzindo dicas e a agenda cultural 

do DF. A ideia é unificar o canal do 
YouTube e o site, com conteúdo 
dinâmico e dirigido ao entreteni-
mento. Contatos pelo contato@
eldogomes.com.br, além de Insta-
gram, Facebook e YouTube.
n O Sindicato dos Jornalistas do 
DF prorrogou as inscrições para o 
curso Comunicação Estratégica, 
com Jamila Gontijo, que vai de 24 
a 28 de janeiro. O curso apresenta 
os elementos fundamentais no pla-
nejamento em comunicação com 
base em um modelo abrangente 
e atual, usado internacionalmente 
e aplicado na implementação de 
campanhas institucionais. O mé-
todo utilizado foi desenvolvido nos 
padrões adotados pelas universida-
des britânicas.

agEnda-df
13/1 (sexta-feira) – n O professor 
da UnB João Lanari Bo (61-999-
516-147) lança, às 19h, na Livraria 
Leitura (JK Shopping/Taguatinga 
Norte), Cinema Japonês – filmes, 
histórias. Com apoio da Fundação 
Japão, a obra já havia sido lançada 
durante a 40ª Mostra de Cinema 
de SP. João propõe uma leitura 

descomplicada e, ao mesmo 
tempo, imersiva pela história cine-
matográfica japonesa, que se be-
neficia também da acessibilidade 
proporcionada pela era da internet, 
onde o acervo está ao alcance de 
um clique. Além do formato de 
guia de consulta, o livro traz um ín-
dice específico de todos os filmes 
e diretores citados, assim como 
dos livros sugeridos. Há também 
um pequeno glossário de termos 
e acrônimos japoneses.
n E durante este mês de janeiro 
o projeto Cinema da Casa da Cul-
tura da América Latina (CineCAL) 
tem uma programação especial 
para homenagear um dos mais 
importantes documentaristas 
brasileiros, Eduardo Coutinho. 
Com uma formação que engloba 
cinema, teatro e jornalismo, o ci-
neasta aborda em seus trabalhos 
histórias de pessoas comuns 
e marginalizadas. As exibições 
ocorrem às terças e quintas-feiras, 
com sessões às 12h e às 15h, 
no Auditório Gonzaguinha, Setor 
Comercial Sul. Entrada franca. 
Mais informações no cal@unb.br 
ou 61-3321-5811.

brasília

Como está a Comunicação da Câmara Legislativa do DF

curtas-df
Congresso em Foco comemora mais de 19 milhões de acessos em 2016

n Sandra Kiefer, Valéria Men-
des, Cristiana Andrade e Caroli-
na Cota deixaram o Estado de Mi-
nas. Teresa Caram e Elizabeth 
Colares continuam como editora 
e subeditora, respectivamente, 
de Suplementos do jornal.
n Brenda Lara voltou da licença-
-maternidade e reassumiu suas 
funções como editora da manhã 
da rádio Alvorada. 

curtas-mg
n Paola Carvalho, ex-repórter 

de Veja BH, lançou-se recente-
mente em um novo ramo: criou 
o café Casa Leopoldina, que 
prioriza os produtores locais e 
abriga feira de produtos orgâni-
cos, espaço para cursos, even-
tos e horta e jardim coletivos. 
A casa fica na rua Leopoldina, 
357 – Santo Antônio e funciona 
diariamente de 13h às 20 horas. 
Mais informações e reservas 
pelo 31-975-091-066.
n Sob o comando de Homero 
Dolabela, o jornal Vila da Serra 

lançou recentemente aplicativo 
que fornece diariamente notícias 
atualizadas sobre os bairros Bel-
vedere, em Belo Horizonte, e Vila 
da Serra, em Nova Lima. Por ele 
é possível também ter acesso à 
agenda de eventos da região. Ou-
tra inovação foi a criação de um 
grupo exclusivo para discussão 
dos síndicos dos condomínios por 
onde o jornal circula. O aplicativo 
Jornal Vila da Serra é gratuito e 
está disponível para download 
na Google Play e na Apple Store.  

n O Jornal da Cidade publicará 
nesta sexta-feira (13/1) sua pri-
meira edição de 2017. A redação 
do veículo estava de recesso 
desde 16 de dezembro.
n  O Curso Prático Intensivo 
de Português da Zoom Comu-
nicação abriu inscrições para 
nova edição. O programa visa 
a atualizar os comunicadores 
sobre as novas regras do Acordo 
Ortográfico. As aulas vão de 16/1 
a 8/2, às segundas e terças, das 
19h às 21 horas.

minas gErais (*)

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

n O Notícias do Dia, de Joinville, 
anunciou o encerramento de suas 
atividades ao completar dez anos 
de circulação na maior cidade de 
Santa Catarina. O diário saiu pela 
última vez em 31 de dezembro. 
A redação chegou a ter mais de 

20 profissionais, mas fechou as 
portas com apenas dez jornalistas 
em atividade. Segundo comunica-
do do Grupo RIC, proprietário do 
jornal, o ND “cumpriu seu ciclo e 
fez história”, mas “a operação não 
rentabilizava o investimento”.

u Ouvidos pelo Sindicato dos Jorna-
listas de Santa Catarina, funcionários 
informaram que a empresa já dava 
sinais de que a publicação seria 
encerrada. Um desses sinais seria a 
não renovação de 300 assinaturas do 
jornal para a Prefeitura de Joinville.

u Aderbal Filho, presidente do 
Sindicato, lamentou o fechamento 
do jornal: “Perdem os jornalistas, 
com menos postos de trabalho, 
mas também perde a cidade, com 
uma voz a menos a estimular o 
debate público”.

santa catarina

Notícias do Dia, de Joinville, deixa de circular depois de dez anos

pingos nos is
n A Editora Globo informa que 
está errada a informação de que 
teria fechado 43 vagas de jornalis-
tas em 2016, publicada na edição 

1.083 deste J&Cia, repercutindo 
nota de Sidney Rezende sobre 
levantamento produzido pelo Sin-
dicato dos Jornalistas de São Pau-

lo. Sonia Maria Minelli Senese, 
gerente de Recursos Humanos 
da empresa, enviou mensagem 
assinalando que o número correto 

é 28: “Ao longo do ano passado 
fizemos o desligamento de 37 
jornalistas, sendo que nove deles  
foram substituídos”.

http://www.iics.edu.br
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http://www.youtube.com/eldogomesTV
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mailto:cal@unb.br
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http://www.portaldosjornalistas.com.br/jornalista/paola-carvalho
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n  Os servidores da Fundação 
Piratini, gestora da TVE e da FM 
Cultura, retornaram ao trabalho 
em 3/1, após recesso no perío-
do de festas, pois, atendendo 
a uma ação dos sindicatos dos 
Jornalistas e dos Trabalhadores 
em Empresas de Radiodifusão 
e Televisão do RS, a Justiça do 
Trabalho concedeu liminar que im-
pede o governo estadual de fazer 
qualquer demissão sem que antes 
ocorra negociação coletiva. Em 
caso de descumprimento, a juíza 
Maria Teresa Vieira da Silva Olivei-
ra, titular da 27ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre, estipulou multa 
diária de R$ 10 mil por empregado 
dispensado. O Governo do Estado 
entrou com recurso, negado pela 
desembargadora do TRT 4, Brígida 
Joaquina Charão Barcelos Toschi.
u Milton Simas, presidente do 

Sindjors, que acompanhou a volta 
ao trabalho, disse que a entidade 
sempre esteve na defesa dos 
trabalhadores e “contra a extin-
ção das fundações e do pacote 
de desmonte do serviço público 
patrocinado pelo governador 
Sartori. Recorremos à Justiça 
em função da falta de diálogo por 
parte do governo no que se refere 
aos trâmites da aprovação dos 30 
deputados da base governista”.
u Segundo o Sindicato, comunica-
do da direção da Piratini informou 
que os telejornais da TVE passarão 
a ter 15 minutos de duração em 
cada uma de suas edições, em vez 
de 25 minutos; e que eventuais 
adaptações de horários ou repri-
ses poderão ser realizadas, como 
normalmente ocorre nos meses 
de janeiro e fevereiro.
Manifesto – n O Chalé da Praça 

XV, no Centro de Porto Alegre, 
recebeu cerca de 250 artistas, 
cientistas, docentes e apoiadores 
na segunda-feira (9/1), no evento 
que marcou o lançamento público 
do manifesto contra o fim das fun-
dações públicas do Rio Grande do 
Sul. Às 18h, a radialista Katia Su-
mam fez a leitura da carta aberta 
enviada ao Governo do Estado que 
pede a suspensão do processo de 
extinção das instituições. Ela suge-
re que sejam estabelecidos “diálo-
go e negociação com representan-
tes das organizações da sociedade 
civil e especialistas nas áreas de 
conhecimento científico, tecnoló-
gico e cultural, com o objetivo de 
formular alternativas exequíveis e 
profícuas para a superação da crise 
do Estado e o desenvolvimento 
do Rio Grande do Sul”. Confira a 
íntegra do documento.

Mudança de guarda – n Em meio 
à crise, o governador Ivo Sartori re-
solveu promover uma mudança de 
guarda na Fundação: nesta quarta-
-feira (11/1), Orestes de Andrade 
Júnior, atual diretor-geral da Se-
cretaria Estadual de Comunicação 
(Secom-RS), troca de lugar com 
Isara Marques na Presidência da 
instituição. O objetivo, conforme 
a Secom-RS, é dar início à cons-
trução do novo modelo para a 
gestão das concessões públicas 
da TVE e da FM Cultura. “Nossa 
proposta é dialogar com entida-
des, com o Conselho Deliberativo 
da Fundação, com universidades 
e com a comunidade a fim de 
construir um modelo comunitário 
e sustentável”, explicou Orestes 
ao Coletiva.net.

n Faleceu na madrugada dessa 
terça-feira (10/1), aos 76 anos, 
Maria Luiza Antunes Moreira, 
membro do Conselho Deliberativo 
da Associação Riograndense de 
Imprensa (ARI), onde também 

era vice-diretora de Patrimônio. 
Ela foi vítima de um câncer que 
vinha enfrentando há alguns anos.
u Nascida em Caxias do Sul, gra-
duou-se em Jornalismo pela PUC 
na década de 1960, época em que 

assinava uma coluna feminina no 
caderno de Cultura de O Pioneiro, 
de Caxias do Sul. Nos anos 1970, tra-
balhou no extinto Diário de Notícias 
e, mais tarde, foi para a Secretaria 
da Educação e Cultura (SEC) onde 

se aposentou. É autora do livro A 
música que embalou o Rádio (2003).
u Maria Luiza deixou o marido 
João Carlos Moreira, os filhos 
Carla e Carlos Geraldo, e a neta 
Valentina. O corpo foi cremado.

n Beti Sefrin, da Insider 2, assu-
miu a Diretoria Regional Sul da As-
sociação Brasileira das Agências 
de Comunicação no Rio Grande do 
Sul (Abracom RS) em substituição 
a Raquel Boechat, da Enfato, que 
comandou o núcleo nos últimos 
quatro anos.
u Conforme Beti informou ao 
Coletiva.net, a ideia é trazer a 
cultura da comunicação empre-
sarial para as empresas a fim de 
otimizar e de dar maior eficiência 
à construção das marcas: “So-
luções de crises é necessidade 
do dia a dia das instituições, 
acompanhando as fortes trans-
formações na comunicação”.
u Com a nova gestão, a Abracom 
RS projeta crescimento para 

2017. De acordo com levanta-
mento realizado sobre o ambiente 
de negócios de comunicação 
na região, as agências gaúchas 
apresentaram um ano sem cres-
cimento, porém ampliaram ser-
viços. “Vivemos um momento 
de profunda transformação no 
mercado da comunicação, com 
o aumento do acesso mobile, o 
fortalecimento dos canais online, 
e as pessoas como protagonistas 
na escolha de seus canais de 
conteúdo e consumo, falando 
diretamente com marcas, empre-
sas e clientes”, salienta Raquel.
u  Segundo pesquisa realizada 
pela Abracom com 61 agências 
brasileiras, a expectativa é de 
maior demanda de serviços de 

comunicação digital, produção de 
conteúdo, relações com a mídia 
e gerenciamento de crise. Cerca 
de 56% delas agências projetam 
crescimento de 5 a 10% para 
este ano.

agEnda-rs
17/1 (terça-feira) – n João Moreira 
Salles, documentarista e editor da 
revista piauí, é o convidado para o 
primeiro Em Pauta ZH do ano, às 
19h30, no Salão Nobre do Grupo 
RBS (av. Erico Verissimo, 400). Ele 
debate o futuro do jornalismo com 
mediação da colunista Claudia 
Laitano. É necessário confirmar 
presença até esta sexta-feira (13/1) 
pelo eventos@zerohora.com.br.
18/1 (quarta-feira) – n Thata Sa-

eter, fundadora da startup Jorna-
listica Media Relations, é a convi-
dada da primeira edição do Happy 
Hour Empreendedor de 2017. No 
evento, às 18h30, no restaurante 
PPKB Kitchen e Bar (av. Carlos 
Gomes, 700), em Porto Alegre, ela 
falará sobre o modelo de assesso-
ria de imprensa on demand, que 
desenvolveu em 2014. O encontro 
é organizado pela Associação de 
Jovens Empreendedores de Porto 
Alegre (AJE/POA). O encontro 
contará também com a palestra 
O poder da imagem pessoal na 
comunicação, ministrada pela 
coach de Imagem e Estilo Renata 
Maria Fernandes. Para participar, 
é necessário fazer inscrição. A 
entrada é franca.

rio grandE do sul (*)

Demissões na Fundação Piratini seguem suspensas

O adeus a Maria Luiza Antunes Moreira

comunicação corporativa-rs
Beti Sefrin assume a Abracom RS

(*) Com o portal Coletiva.Net

n Rogério Menezes (ex-Folha de 
S.Paulo, Estadão, Marie Claire, 
Caras, Contigo e Correio Brazilien-
se) interrompeu longo período de 
ausência da grande imprensa e 
começou em 1º/1 como colunista 

dominical do Correio (impresso 
e portal). Seu espaço, que leva 
o nome de Coluna Vertebral, no 
impresso é ilustrado por gravuras 
do acervo pessoal do argentino-
-baiano Carybé.

u  Coincidentemente, a última 
atividade jornalística de Rogério foi 
como cronista: ele criou e escreveu 
durante três anos, entre 2000 e 
2003, a Crônica da Cidade na página 
2 do Correio Braziliense. Depois 

passou a se dedicar a projetos pes-
soais, escreveu livros institucionais 
e romances, e fez assessoria de co-
municação. Na área literatura, acaba 
de lançar pela Amazon o romance 
Dois mais um, em formato e-book.

bahia

Rogério Menezes volta às redações como colunista do Correio

n No dia em que celebrou 89 anos 
de fundação (7/1), o jornal cearen-
se O Povo confirmou a renovação 
do mandato de Tânia Alves como 
ombudsman da publicação. Ela 
ocupará pelo terceiro ano conse-
cutivo o posto, criado em 1994.
u “Nós estamos em uma evo-
lução que acontece rápido de-
mais”, afirmou no discurso de 
posse. “E estamos aprendendo 
com ela. 2017 será o ano de 
águas voltando ao seu curso, de 
se emocionar. É o ano do amor. 
Amem e deixem as palavras saí-
rem do coração”.

u Com 30 anos de casa, Tânia 
ocupará o cargo em um ano 
considerado chave para a publi-
cação, que atualizará o Manual 
de Normas e Procedimentos 
Jornalísticos do grupo, além de 
eleger um novo Conselho de 
Leitores, responsável por anali-
sar as edições e fazer críticas e 
sugestões. A posse dos novos 
integrantes deve ocorrer em 
fevereiro.
u  “É cada vez mais raro en-
contrar, neste País e no mundo, 
jornais que topam brigar por uma 
causa e serem livres por ela. 

Aqui está cheio de pessoas que 
lutam por essa causa”, disse a 
presidente do Grupo de Comuni-
cação O Povo Luciana Dummar, 
em discurso na Redação. Seu 
maior compromisso, afirmou, é 
chegar ao centenário do grupo 
reescrevendo o jornalismo a partir 
do Ceará.

E mais...
n As rádios Verdes Mares AM 
e Som Zoom sat FM têm novas 
equipes esportivas. A da Verdes 
Mares é comandada por Antero 
Neto, que deixou o SportTV, e a 

da Som Zoom, por Bosco Farias, 
que saiu da Verdes Mares.

agEnda-cE
14/1 (sábado) – n O Sindicato 
dos Jornalistas do Ceará (Sind-
jorce) realiza na Barraca Vira 
Verão, na Praia do Futuro, em 
Fortaleza, a partir do meio-dia, 
sua confraternização de início 
de ano. Terá sorteio de brindes 
e a presidente Samira Castro 
pede um quilo de alimento não 
perecível a cada jornalista que 
for, para doação a entidades 
assistenciais do Ceará.

cEará (*)

Tânia Alves cumprirá terceiro mandato como ombudsman de O Povo

(*) Colaboração de Lauriberto Braga (lauribertobraga@gmail.com e 85-991-393-235), com RendahMkt& Com (contato@rendah.com.bre 85-3231-4239).
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Norte

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).

n O radialista Deise Leite foi escolhido por internautas como o melhor locutor esportivo do Norte do País. 
Na enquete realizada em dezembro pelo portal Futebol do Norte, Deise disputava com outros dois nomes 
da locução esportiva do Norte, Guilherme Guerreiro e Arnold Santos, mas levou a melhor.
u Francisco Reis da Silva Leite, mais conhecido como Deise Leite, tem 46 anos, é natural de Seringal 
Novo Andirá (AM). Desde 2000, faz parte da equipe de jornalismo esportivo da Rádio Difusora Acreana.

n Clayton Pascarelli foi demi-
tido em 4/1 da afiliada da Globo 
em Manaus um dia depois de 
fazer um comentário crítico ao 
governador do Estado do Ama-
zonas, José Melo, do Pros, por 
causa da morte de 56 presos em 
uma guerra de facções no Com-
plexo Penitenciário Anísio Jobim.
u  O fato de o Governador 
anunciar um pacote de regalias 
a detentos gerou por parte da 

coapresentadora Luana Borba 
o comentário de achar “no 
mínimo curioso” o governador 
dar privilégios a detentos que 
cometeram uma “barbárie”, 
ao que Pascarelli completou: 
“Bom, deste governo nada mais 
me assusta”.
u Apenas ele foi punido, sendo 
que um diretor da emissora 
reclamou que seu telefone não 
parava de tocar por causa da 

crítica do jornalista, que rece-
beu o comunicado de que não 
apresentaria o telejornal no dia 
seguinte.
u Pascarelli é especialista em 
segurança pública, repórter in-
vestigativo (é diretor da Abraji) 
e um âncora crítico. 
u No ano passado, o repórter de 
rede Alex Barbosa foi demitido 
pela TV Centro América (Mato 
Grosso) após tentar comprovar 

como o tráfico de drogas age 
facilmente na fronteira com a 
Bolívia. A pressão sobre jorna-
listas investigativos de afilia-
das, principalmente do Norte e 
Centro-Oeste, é tanta que mui-
tos sugerem reportagens para 
colegas do Fantástico em vez 
de eles mesmos as produzirem. 
Além do risco de perder o em-
prego por causa de políticos, há 
a ameaça de grupos criminosos.

n Jornalistas têm até 1º/2 para se 
matricularem no curso de Francês 
ofertado pela Aliança Francesa 

em parceria com o Sindicato dos 
Jornalistas do Amazonas. Sindi-
calizados ou não, deverão fazer 

matrícula na Secretaria do Sindi-
cato, no horário de expediente, na 
sede da entidade (praça Santos 

Dumont, 15, Centro, Manaus) ou 
pelo 92-3234-9977.

n A Casa Fora do Eixo, centro 
cultural e sede da Mídia Ninja 
em Macapá, foi invadida na 
noite de 8/1 por policiais du-
rante a realização de um evento 
cultural.  
u  Com armas em punho, os 
policiais agrediram e ofenderam 
verbalmente as pessoas que 
estavam no local, promovendo 
a detenção de dois participantes 
do evento. A PM alegou que foi 

acionada para conter uma pertur-
bação do sossego público.
u Segundo a Mídia Ninja, os mi-
litares, além de ofensas verbais, 
agrediram com socos e chutes os 
ativistas e o público do evento, 
sem mandado ou qualquer prer-
rogativa jurídica para a ação. Esta 
foi narrada como de momentos 
de terror, com ofensas morais 
e agressões físicas, passando a 
sede por revista minuciosa em 

todos os seus cômodos. Nada foi 
encontrado. Os detidos foram um 
músico e o produtor cultural Otto 
Ramos, conduzidos ao Ciosp 
(Centro Integrado de Operações e 
Segurança Pública), onde perma-
neceram em celas, seminus, por 
mais de uma hora, até a chegada 
do delegado para colher os depoi-
mentos e as denúncias.
u A Mídia Ninja informou que 
“seguiremos firmes com nossas 

atividades culturais no Amapá: re-
alizaremos o projeto Zanketeiros 
do Trem, com o Fineias Nelutty, 
continuaremos produzindo ma-
terial audiovisual sobre a Cultura 
Indígena do Amapá – Palikur e 
Galibi Marworno, vamos manter 
o Domingo na Casa, vamos rea-
lizar o Grito Rock 2017 e vamos 
fazer mais uma grande edição do 
Festival Quebramar”. (Veja mais 
em Jornal GGN)

n Blogueira com 33 anos de ex-
periência em jornalismo, também 
advogada e consultora da Alepa, 
Franssinete Florenzano, pre-

miada duas vezes pela Federação 
das Indústrias do Pará (Fiepa), 
pelo seu Uruá-Tapera, filiou-se à 
unidade paraense da Associação 

Brasileira de Jornalistas de Turis-
mo (Abrajet/PA).
u A presidente da associação, Isa 
Arnour, disse que, na busca por 

parcerias e projetos, “Fransinette 
é uma profissional que vai contri-
buir muito conosco”.

n No setor “Bebê”, a mais nova 
grávida do pedaço é Priscylla 
Gester, da Comus/Agência Belém. 

u Outra futura mamãe é a Edna 
Lima, da assessoria de imprensa 
da Sespa, que espera a chegada 

de João Vitor para o início de abril.
u Mais: outra grávida é Kézia Carva-
lho, que espera para breve Emanuel.

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

n O Diário do Pará recebe até o dia 
15/2 inscrições para o 8º Prêmio Di-
ário Contemporâneo de Fotografia“, 
com o tema Poética e lugares do 

retrato. Os vencedores receberão 
prêmios de R$ 10 mil cada, sendo 
que dois desses prêmios serão con-
cedidos como bolsa para residência 

artística em São Paulo e Belém.
u As fotografias selecionadas 
serão expostas no período de 4/5 
a 2/7, no Espaço Cultural Casa 

das Onze Janelas, em Belém. 
Informações nos 91-3355-0002 
e 983-672-468 ou contato@dia-
riocontemporaneo.com.br.

n  No último dia 5/1, segundo 
fontes de J&Cia Norte, visando 
reestruturação e para manter 
o caixa equilibrado, o Sistema 
Gurgacz de Comunicação (SGC), 
maior grupo de comunicação de 
Rondônia, desligou de seus qua-

dros 17 profissionais, 14 deles da 
RedeTV – outros três foram do 
Diário da Amazônia. 
u Os cortes acertaram em cheio 
os setores de Jornalismo e Pro-
dução da casa. Em dezembro, 
já haviam ocorrido outras três 

demissões: um fotógrafo e uma 
editora do DA e uma repórter da 
RedeTV.
u As demissões já eram espera-
das por alguns funcionários que já 
haviam sido informados da situa-
ção. O corte atingiu cerca de 10% 

da força de trabalho do grupo, 
que conta atualmente com mais 
de 150 profissionais em diversas 
áreas de atuação, como informou 
Alessandro Lubiana, diretor de 
Jornalismo e Comercial da SGC.

n Com menos de três meses à 
frente do Plantão de Polícia, o apre-
sentador Júlio Cézar da Silva vem 

conseguindo índices de audiência 
relevantes para o horário na Rede-
TV de Rondônia. O programa, que 

trata de temas ligados a segurança 
pública, segundo a última pesquisa 
é apontado como líder no horário, 

com 36,2%, seguido por Comando 
Policial, com 19,9%, e Balanço 
Geral, com 19,4%.

n Os apresentadores Silvia Cris-
tina (Somos+) e Wilson Neves 
(Fala Ji-Paraná) assumiram em 1º/1 
o comando do Alvorada ao Vivo, 

em Ji-Paraná, para cobrir férias do 
titular do horário, Fabio de Souza. 
O programa leva aos ouvintes as 
primeiras notícias do dia.
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Clayton Pascarelli é demitido de afiliada da Globo após criticar governador

Ji-Paraná

(Colaboração de Etiene Gonçalves – www.etiene.com.br)
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SGC demite 17

Plantão de Polícia lidera audiência entre programas do segmento

8º Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia
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Cegonha chegando
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Sede da Mídia Ninja em Macapá é invadida

Curso de Francês para jornalistas
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n  Foi à rede em dezembro o 
Money Times, projeto pessoal de 
Gustavo Kahil (redacao@moneyti 
mes.com.br) que traz ao público 
informações e análises sobre o 
mercado financeiro. “Meu objetivo 
é que a página seja uma referência 
independente em informações 
de relevância para o mercado 
financeiro, como investidores, ana-
listas, gestores ou entusiastas do 
ambiente econômico brasileiro”, 
explica Gustavo. “Os textos curtos 
vão ao centro da informação, análi-
se e debate. Neste curto espaço de 
tempo, já temos parcerias com os 

sites Investing.com, Trading View, 
além dos conteúdos da equipe do 
Terraço Econômico”.
u Formado em Jornalismo pela 
Metodista, Kahil iniciou a carreira 
como estagiário em assessoria de 
imprensa, mas desde 2006, quando 
chegou ao InfoMoney, vem atuando 
na cobertura do mercado financeiro. 
Passou ainda pelas redações de Ga-
zeta Mercantil/InvestNews, Brasil 
Econômico, O Financista e Exame.
com, onde também manteve o blog 
Analista de Bar.
u Nas redes sociais, Money Ti-
mes está presente em Facebook, 

Linkedin, Google+ e Twitter, e a 
partir da segunda metade de ja-
neiro deverá estrear um canal no 
YouTube com análises e notícias.

E mais...
n “Decisão tomada agora: deu 
pra mim no jornalismo. Reporta-
gem nunca mais”. A afirmação, 
de Renan Antunes de Oliveira, 
um dos mais ousados repórteres 
brasileiros das últimas décadas, 
foi feita nesse 9 de janeiro em sua 
página no Facebook. Os amigos e 
admiradores não levam muita fé 
de que ele vá cumprir a decisão.

u Esso de Reportagem em 2004, 
com A tragédia de Felipe Klein, 
pelo Jornal Já, de Porto Alegre, 
Renan fez história com inúmeras 
outras, como aquela em que 
conseguiu entrevistar, em 2005, 
em Jacarta, para o mesmo Jornal 
Já (depois republicada por IstoÉ), 
dois brasileiros condenados à 
morte na Indonésia, acusados de 
tráfico de cocaína: o paranaense 
Rodrigo Muxfeldt Gularte e o 
carioca Marco Archer Cardoso 
Moreira – ambos fuzilados em 
2015, respectivamente em ja-
neiro e abril.

 

Foi há exatos 44 anos. Na ma-
nhã do dia 10 de janeiro de 1973, 
Pedro Luiz Rodrigues cruzou co-
migo na antiga sede do Jornal do 
Brasil e perguntou: “Você quer ir 
trabalhar na Veja? Fui convidado, 
mas não posso ir. Vou me mudar 
para Brasília”.

Eu trabalhava na Agência JB e 
aceitei o convite do Pedrinho sem 

pestanejar. Na hora do almoço 
pegamos um ônibus na porta do 
jornal na av. Rio Branco e fomos 
até a Cinelândia, onde ficava a 
sucursal da Veja. Quem estava 
chefiando a redação era Maria 
Helena Dutra, que, depois de 
ouvir as explicações de Pedrinho, 
perguntou se eu poderia começar 
no dia seguinte.

Ali se iniciou minha longa pas-
sagem pela Editora Abril – oito 
anos na Veja e quase seis anos 
na Exame. Fiquei devendo esse 
grande favor ao Embaixador Pe-
dro Luiz Rodrigues.

Eram tempos diferentes em 
nossa profissão. Havia mercado 
de trabalho. Hoje, com a grave 
crise que vive a imprensa, há 

centenas de jornalistas desem-
pregados e dificilmente alguém 
terá condição de repetir o gesto 
de Pedrinho. Eu, por exemplo, es-
tou no meu canto, vivendo meus 
dias de aposentadoria prematura. 
O que fazer? Aos 66 anos, com 45 
de profissão, sei que o mar não 
está para peixe.

n A história desta semana é de Octavio Costa, que atuou, entre outros, em BNDES, Brasil Econômico, 
IstoÉ, O Globo, Veja, Jornal do Brasil e Exame.

Mar sem peixes

curtas

Gustavo Kahil lança site Money times 

Os 
“sacis” 
doJ&Cia

Por Cacalo Kfouri

J&Cia 1.083
Quase 600 jornalistas perderam o emprego 
em São Paulo em 2016
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 (*)
(*) em 2016 – A edição é de 2017

Editora três (*) extingue núcleo e demite 15
(*) Três – Em alta. No e-mail de envio também está errado

Curtas-DF
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
(*) ocorreu – O Corpo de Bombeiros não “saberia” o que informa?
(...)
Com coordenação de Joana Bicalho, terá 25 horas/aula (*)
(*) horas-aula
(...)
O filme concorreu com outros (*) 26 trabalhos. 
(*) Sim, só poderia ser com outros, não iria competir com ele 
mesmo...

Rio de Janeiro
Olhares voltam-se para o Grupo Globo nesse (*) início de ano
(*) neste – Caramba, presente, neste

intErnacionais

WPIJ oferece bolsa de estudos nos EUA
n  O World Press Institute of 
Journalism abriu inscrições para 
uma bolsa de estudos para pro-
fissionais interessados em apro-
fundar conhecimentos sobre o 
Jornalismo nos Estados Unidos. 
O programa consiste em agenda 
de estudos, viagens e entrevistas 
por todo o país.
u  Com o objetivo principal de 
mostrar aos selecionados as 
condições de trabalho dos pro-
fissionais norte-americanos, os 
bolsistas deverão reportar sobre 
diferentes questões sociais para 
compreender como as instituições 
dos Estados Unidos as encaram.
u A bolsa começa em agosto e 

termina em outubro de 2017 e 
os selecionados passarão três 
semanas em Minnesota e depois 
viajarão para diferentes cidades, 
incluindo Nova York e Washing-
ton, para reuniões, entrevistas e 
visitas. Na semana final da bolsa, 
retornarão a Minnesota.
u Desde 1961, mais de 600 jorna-
listas de 100 países fizeram parte 
do programa. Todas as despesas, 
incluindo alojamento e transporte 
aéreo, são cobertas pelo instituto. 
u Para participar, é necessário 
fluência em inglês e cinco anos 
de carreira, no mínimo. O prazo 
de inscrição é até 15 de fevereiro, 
por formulário online.

E mais...
n Clare Hollingworth, ex-corres-
pondente de guerra do britânico 
Daily Telegraph que deu o furo 
sobre o início da Segunda Guerra 
Mundial, morreu nessa terça-feira 
(10/1), aos 105 anos, em Hong 
Kong. Nascida em Leicester, a 
cerca de 150 km de Londres, ela 
foi a primeira a informar a invasão 
alemã à Polônia em agosto de 
1939, aos 27 anos, episódio que 
marcou o começo do conflito na 
Europa. Clare passou boa parte 
de sua carreira nas frentes de 
batalha de conflitos em países 
como Vietnã, Argélia, Oriente 
Médio, Índia e Paquistão, além de 

ter coberto a Revolução Cultural 
na China.
n María Esteve, diretora-geral 
do escritório da Llorente & Cuen-
ca na Colômbia, passa a ser a 23ª 
sócia global da agência. Segundo 
a Ll&C, seu modelo de sócios 
permite reconhecer a liderança 
de profissionais como María 
Esteve, que levou a operação 
da Colômbia a ficar entre as três 
primeiras do mercado em apenas 
três anos, com um crescimento 
acumulado de 220%, que dupli-
cou o tamanho da operação. Para 
2017, a empresa estima um cres-
cimento de 35% naquele país.

n Alberto Villas (albertovillas@
uol.com.br), cronista do site de 
Carta Capital, assinou contrato 
com a Editora Planeta para um 
novo livro, que será publicado 
este ano. Memorialista e pes-
quisador, vai escrever o volume 
As 21 invenções que mudaram 

o mundo para uma nova coleção 
da Planeta.
u Um dos criadores do Caderno 2 
do Estadão e ex-editor chefe do Fan-
tástico, tem seis livros publicados 
pela Editora Globo e dois e-books 
pela e-galáxia, além de outros 
projetos em andamento, todos de-

senvolvidos depois que se afastou 
do jornalismo diário, em 2011.
n Outro que assinou contrato, com 
a Chiado Editora, de Lisboa, foi José 
Paulo Lanyi (jplanyi@gmail.com), 
para a publicação de seu romance 
cênico (que alia prosa a teatro) Deus 
me disse que não existe em todos 

os países de língua portuguesa. 
Narrado pelo Príncipe das Trevas, 
o livro conta os bastidores de um 
estranho acordo: Deus e o Diabo 
decidiram acabar com o Céu e o 
Inferno. O lançamento no Brasil 
deverá ser no segundo semestre 
deste ano ou no primeiro de 2018.
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