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ALMANAQUE

WASHINGTON POST COMPLETA 140 ANOS

U

m dos mais antigos jornais diários dos EUA, o Washington
Post está comemorando 140 anos. Fundado em 6 de dezembro de 1877, e sediado na capital norte-americana, dá ênfase
a matérias políticas, cobrindo a Casa Branca, o Congresso e
outros aspectos do governo dos EUA.
É considerado um dos quatro principais jornais do país, junto com o
The New York Times, The Los Angeles Times e The Wall Street Journal.
Durante sua história, recebeu 47 prêmios Pulitzer.
No início dos anos 1970 ocorreu o mais conhecido acontecimento de
sua história, quando os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein lideraram a imprensa norte-americana na investigação do escândalo do caso
Watergate. As reportagens do jornal contribuíram de forma essencial
para a renúncia do presidente Richard Nixon.
Em 2013, a família Graham, que controlava o veículo desde 1933, vendeu o jornal por US$ 250 milhões para o bilionário Jeff Bezos, fundador
da Amazon.com. O Washington Post hoje é administrado pela companhia
Nash Holdings LLC, uma holding que Bezos criou para a aquisição.

Lançado em dezembro de 1987, Broadcast News (Nos Bastidores da Notícia na versão
brasileira) é uma comédia romântica escrita, produzida e dirigida por James L. Brooks.
O filme foi indicado para sete Oscars: melhor filme, ator, atriz, ator coadjuvante, roteiro
original, edição e fotografia.
A história se desenvolve ao redor de três personagens que trabalham em um programa de TV jornalístico. Jane Craig (Holly Hunter) é uma produtora talentosa e neurótica,
cuja vida gira em torno de seu trabalho. Seu melhor amigo e frequente colaborador,
Aaron Altman (Albert Brooks),é um genial e ambicioso redator e repórter, que sonha em
aparecer em frente às câmeras mas sabe que tem pouco carisma. Além disso, Altman
está secretamente apaixonado por Jane. No entanto, ela se envolve com Tom Grunick
(William Hurt),um âncora que até recentemente noticiava esportes, que é carismático
mas tem pouca experiência, e sabe que só foi contratado pelo charme e boa aparência.
Ele se sente atraído por Jane, mas é intimidado por sua competência e intensidade.

Dito

“O jornalismo irá te matar, mas irá te manter
vivo, enquanto o
estiver exercendo”.
Horace Greeley
(1811 - 1872)

“Jornalismo
é a segunda
mais antiga
profissão.”
Paulo Francis
(1930 - 1997)

“Não foi o mundo que
piorou, as coberturas
jornalísticas é que
melhoraram muito.”
Gilbert Keith Chesterton
(1874 - 1936)
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AQUÁRIO

Sonho compartilhado

Há alguns meses, eu
sonhei que estava chegando na festa do Prêmio
Press sem ter participado
de nada, cheguei como de
uma viagem longa e fui
surpreendido com tudo
o que foi apresentado.
Uma festa muito bonita,
criativa, com atores, bailarinos...um espetáculo.
E mais, o tema da festa que eu sonhei tinha a ver com o poder das
palavras.
Acordei no meio da noite, com o
sonho todo vivo na minha mente e
fiquei um tempão pensando sobre
ele. Já pela manhã, marquei uma
conversa com a Nelci e cheguei avisando: "Já tenho o tema pro Prêmio
Press deste ano.."
Entre o sonho e a realidade se
passaram uns cinco meses, e, neste tempo, compartilhei a ideia com
várias pessoas, entre elas a Marley
Danckwardt, contratada para dirigir o espetáculo. A Marley viajou,
maravilhosamente, na ideia e a enriqueceu com inúmeros detalhes,
pensando até num pré-roteiro pro
filme de abertura da festa e como
ele iria dialogar com bailarinos e
atores.
A temática do "Poder da Palavra" foi crescendo, transposta para
anúncios pela criação da Integrada

Comunicação e acabou desembocando na mesa do Claudio Catota,
um querido amigo, parceiro de
muitos anos. Ele abraçou a ideia —
com a parceria da Mocita Fagundes
e sua Mythago Produções — e realizou um filme emocionante, grandiloquente, que deu à abertura da
cerimônia de premiação do Prêmio
Press um tom magistral. (Aproveite
a entrevista que o Cláudio Catota
dá para esta edição da revista Advertising, está imperdível!)

Cheguei ao Teatro Dante Barone,
na noite de 27 de novembro, sem ter
acompanhado os ensaios, queria me
surpreender, tal como no sonho. E,
me surpreendi. Arrepiei, chorei e,
por fim, ri bastante.
Quem foi à festa se emocionou.
O "Poder da Palavra" foi mostrado
na tela, no palco, em discursos antológicos, ressuscitados por atores
convidados, e nas manifestações de

JULIO RIBEIRO

julioribeiro@terra.com.br

cada colega jornalista, homenageado e premiado na noite memorável
do "Oscar da Imprensa Gaúcha".
Disso tudo fica aquela velha e surrada frase, transformada em lição
de vida: os sonhos só são grandiosos, quando compartilhados. Sem
dividir e contar com outras pessoas,
nossas melhores ideias ficam apenas na esfera onírica, não produzem
qualquer efeito prático, não ajudam
a transformar nada à nossa volta.
Eu ainda não sei qual vai ser o
tema do Prêmio Press 2018. Espero
acordar numa noite qualquer, até
julho, e ser "iluminado" por uma
ideia. Mas, ela poderá vir, também,
de qualquer um dos parceiros que
fomos amealhando ao longo dessa
trajetória de 21 anos da revista e 18
do Prêmio Press. Vou adorar que seja
assim. Com certeza, teremos uma
outra grande noite de celebração
da imprensa gaúcha. Será dia 12 de
novembro, anote aí na sua agenda.
Venha se emocionar com a gente!

Julio Ribeiro é jornalista
e publisher da Athos Editora
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Press Agrobusiness vence Prêmio
Massey Ferguson de Jornalismo
A matéria de capa da edição de junho da revista Press Agrobusiness, “A carne brasileira no olho do furacão” conquistou
o 1º lugar na categoria revista do Prêmio Massey Ferguson de
Jornalismo. O jornalista Cristiano Vieira, autor da matéria, recebeu o troféu e o cheque de R$ 15 mil dado como premiação
à reportagem, que concorreu com matérias finalistas publicadas pelas revistas Globo Rural e Exame.
A revista Press Agrobusiness vai se consolidando como um
importante veículo de comunicação do agronegócio gaúcho e
leitura obrigatória para quem vive, trabalha e atua no setor
primário do Rio Grande do Sul.

GRUPO GLOBO TEM PRIMEIRO
PRESIDENTE QUE NÃO É
DA FAMÍLIA MARINHO
O Grupo Globo passa a ter, pela primeira
vez, um presidente-executivo que não é da
família Marinho, controladora da empresa.
O vice-presidente Jorge Nóbrega assumiu, no
dia 14 de dezembro, o cargo que era ocupado por Roberto Irineu Marinho. Nóbrega está
no Grupo Globo desde 1997. Esteve à frente
de projetos de reestruturação financeira da
empresa em 2002 e coordenou processos da
área de governança corporativa.

Confiança
na imprensa
Segundo o Reuters
Institute, com
o ambiente de
polarização política,
a taxa de brasileiros
que acreditam que
a mídia é livre de
influência política

O Brasil conta com pelo menos 5,3 mil jornais em atividade, impressos (63%) ou na
internet (37%). Ainda assim, 70 milhões de pessoas, um terço da população, vivem em
cidades desprovidas de qualquer cobertura jornalística local por esses tipos de veículos.
Os dados fazem parte de uma versão preliminar do Atlas da Notícia, uma iniciativa do
Projor (Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo), entidade também responsável
pelo Observatório da Imprensa, em parceria com o Volt Data Lab. O projeto, publicado nesta busca consolidar um mapa com a cobertura geográfica do país por veículos
de comunicação e, assim, obter um quadro do que os autores chamam de “desertos de
notícias”, regiões do país que não são atendidas por nenhuma atividade profissional de
jornalismo. O projeto pode ser conhecido em https://www.atlas.jor.br/.

6

PRESS181

caiu de 36%, em
2016, para 30%, neste
ano. Ainda assim, o
nível de confiança
na imprensa segue
alto (60%).
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PATRÍCIA COMUNELLO

"O jornalismo econômico se tornou
imprescindível na vida das pessoas,
porque elas tomam suas decisões com
base nas informações que chegam até elas"
Em quase 25 anos de carreira, Patrícia Comunello construiu uma reputação como uma das melhores repórteres de
economia da imprensa gaúcha. Nascida em Capinzal (SC), em 1971, formou-se em jornalismo pela Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM) em 1993. Trabalhou na Zero Hora, no clicRBS SC, no Portal Terra e no Correio do Povo. Atuando
no Jornal do Comércio desde 2008, hoje é subeditora do site do JC, ajudando na transição do veículo para a era digital.
Nesta entrevista, a ganhadora do prêmio de Jornalista do Ano (Grand Prix) Troféu Sinduscon RS no Prêmio Press 2017
fala sobre sua carreira, a importância do jornalismo econômico, o futuro da atividade e a participação feminina nas
redações, entre outros assuntos.
Porque escolheste
estudar jornalismo?
No colégio, eu já tinha essa ideia
de fazer jornalismo. Eu sempre fui
muito curiosa, muito assim de querer saber e tal, as coisas. Lia, sempre li muito. Meu pai sempre leu
muito, porque ele é agrônomo.
Pensavas em ir para o jornal impresso ou para rádio e TV?
Não tinha ideia. Na faculdade, fiz
rádio, depois fui mais para o impresso, fotografia. Comecei fazendo
fotografia, na verdade.
Saíste do interior de Santa Catarina para estudar em Santa Maria,
na UFSM. Como define essa experiência?
Eu acho que isso foi algo importante para mim. Nasci numa cidadezinha chamada Capinzal, na região do Rio do Peixe, Meio-Oeste de
Santa Catarina. Mas morei a maior
parte da minha infância e adolescência em Concórdia. Quando estava terminando o Ensino Médio
eu estava indecisa entre fazer vestibular na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), em Florianó-
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polis, ou na Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM). Na época,
as datas do vestibular coincidiam e
eu escolhi ir para Santa Maria, que
tinha até menos vagas, mas achei
que era um lugar bom para estudar.
Ter escolhido Santa Maria acho que
foi determinante para o que sou
hoje como profissional. A UFSM
sempre foi marcante na formação
de grandes nomes: o Tarso Genro
saiu de lá, o Nelson Jobim, o irmão
do Tarso (Adelmo Genro Filho), autor de livro sobre teoria do jornalismo. Nos quatro anos da faculdade,
eu peguei greve dos servidores federais, durante o período do presidente Fernando Collor de Mello. É
um lugar onde pode não gostar de
política, mas é contaminado. Eu
nunca fui militante, ser jornalista
cria uma certa camadinha de proteção. Até estive em diretório acadêmico, mas acho que mais por querer estar no meio da muvuca. Mas
esse aspecto político é importante,
a formação, ter conteúdos com informação de muita substância.
E teu primeiro emprego?
Foi num jornal lá de Santa Ma-

ria, A Razão, que fechou agora em
2017. Surgiu uma vaga de fotógrafo
quando eu estava no primeiro ano
da faculdade, porque o fotógrafo do
jornal tinha quebrado o pé. Resolvi
ir lá e me chamaram para fazer um
freela. Tive que aprender tudo, fazia revelação, mexia nos químicos,
ampliava, era foto impressa, preto e
branco. Depois fui contratada como
fotógrafa. Lembro que cobria o Inter de Santa Maria. Só que eu usava
uma lente 50mm. Como é que faz
futebol com lente 50mm? Às vezes
eu ficava quase dentro da goleira.
Cheguei a levar pilha na cara, uma
bolada uma vez. No intervalo de
um jogo, eu estava no meio do campo, esperando para reiniciar, quando a arquibancada inteira começa
a gritar "Patrícia! Patrícia!". Acho
que quem puxou foi um dos colegas
de jornal, o Marcelo Monteiro, que
hoje está na Zero Hora.
Quando começaste
na imprensa escrita?
Foi logo depois, na A Razão mesmo. Depois sai para trabalhar em
um jornalzinho local lá. Santa
Maria tinha muito isso. O pessoal

Entrevista:
Julio Ribeiro
Marcelo Beledeli
Fotos:
Fredy Vieira
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criava jornais, aquelas coisas que
duram um tempo e depois terminam porque não se sustentam. Um
ano depois de me formar, fui para
a Zero Hora. Eu entrei na primeira
turma que eles montaram aquelas
casas Zero Hora do interior, quando eles começaram a ter correspondentes em vários lugares com uma
estrutura mais robusta, como em
Santa Maria, Pelotas, Novo Hamburgo… Hoje não tem mais, acabou
tudo. Mas fomos os primeiros. Tinha uma equipe com repórter, editor e fotógrafo. Era bem legal, porque a gente tinha uma capacidade
de produção maior.
E a mudança para Porto Alegre?
Eu fiquei até o final de 1997 em
Santa Maria, e aí eles me convidaram para vir para cá para trabalhar na economia. Vim em janeiro
de 1998 para cá, e fiquei na ZH até
metade de 2000. Na época estavam
montando a operação do ClicRBS,
buscando entrar mais forte no online. Então, houve o convite para fazer a operação do ClicRBS de Santa
Catarina,uma vez que eu era de lá,
e me disseram que "tem que ser um
catarina para entender dos catarinas". E eu estava querendo coisas
novas. Lembro até que o Marcelo
Rech, diretor de redação, foi conversar comigo, me parabenizar,
dizer que era legal eu ir, era uma
área em que se estava apostando.
Não se falava em internet como a
grande área de notícia. Mas eu senti
que era para onde que tinha que ir,
que tinha potencial de crescimento.
Fiquei um ano e meio no ClicRBS
em Florianópolis, acho que domei
a galera de Santa Catarina, porque
é muito diferente. Eu sou catarina,
mas minha formação é muito daqui
e realmente tem muita coisa diferente. Foi muito legal, mas no final
de 2001 eu tentei voltar, porque
minha filha estava aqui, e eu achei
que já tinha feito a minha missão,
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que era montar aquela história.
Mas daí eles tinham desestruturado a equipe daqui, e não consegui
voltar para a Zero. Aí eu fui para o
Terra, onde eu tive um choque do
que é trabalhar em Internet.
Porque teve um choque?
Por causa daquela coisa louca de
muita energia o tempo todo. E o Terra estava numa onda muito maior
do que a internet realmente era na
época. Tive que aprender a lidar
com códigos, editar uma página sem
ter uma ferramenta, ter que montar
HTML. Para mim foi legal por causa
disso, porque eu aprendi por dentro
como é que é esse mundo digital.
Ao mesmo tempo em que eu tava
no Terra fiz um freela no Correio
do Povo durante uns três meses em
eleição. Todo mundo fala, né, que
tem que passar pelo Correio. Já no
início de 2003 eu recebi um convite para trabalhar em assessoria de
prefeitura, lá em Canoas, e fiquei
dois anos lá. Em 2004 comecei na assessoria do Simers (Sindicato Médi-

co do Rio Grande do Sul), onde continuo até hoje, só que mais mobile,
não fisicamente, mas dando apoio,
ajudando. Finalmente, em 2008, eu
venho para o Jornal do Comércio, e
volto para a reportagem, para a economia. Foi quando eu voltei para
a redação, que era, na verdade, de
onde eu nunca queria ter saído.
Como classifica o jornalismo econômico hoje praticado pela imprensa brasileira?
Acho que a gente está cada vez
mais com informação especializada, mas as condições para fazer
isso estão nos jornais com mais
estrutura, um Valor ou mesmo Estadão, Folha. Já foram melhores, eu
acho, porque também estão reduzindo essa cobertura. Mas eu acho
que eles têm mais possibilidades
de coberturas: estão em São Paulo
e em Brasília, que são os dois eixos
principais do País em termos de política econômica. A gente fica mais
distante,e há dificuldade de conseguir estar mais perto de algumas

fontes que são bem importantes. Assim, acabamos consumindo muito
o que vem pronto, de agências. Em
temas como previdência e reforma
trabalhista, etc, é uma fogueira, tem
muito interesse em jogo. Mas, as
coisas já chegam aqui, de alguma
maneira, com um enfoque, uma seleção. Será que a gente não conseguiria ter outras abordagens?
Hoje a mesma notícia é reproduzida por vários veículos exatamente igual sem nenhuma informação a mais...
É, os jornais acessam Agência
Estado, Folhapress, Globo, Agência
Brasil. Nunca fiz a contagem mas
acho que 80% a 90% das informações sobre economia e política também, fora os assuntos locais, são
muito parecidas.

está nesse ramo é conseguir focar
algumas áreas em que se percebe
haver mais interesse do público e
montar estratégias para abordar esses assuntos. O público médio não
assina serviço de informação da
Bloomberg. Mas nossa função como
transmissores de informação nunca fui tão promissora. Eu falo para
meus colegas aqui do site: "tentem
entender. O que vocês não sabem,
perguntem, porque economia é
preciso entender". Ao fazer matéria
de inflação, se não entender o que
é inflação, o repórter vai escrever
bobagem, porque vai ter que lidar
com os números.

Mas não tem como pegar o básico
e dar um molho?
Mas daí tem que ter alguém que
faça isso, e os repórteres, editores,
não estão fazendo só isso, está fazendo várias outras coisas. Na economia, a gente tem, hoje, muitas
frentes para lidar, pois cada vez
mais esse assunto é de primeira
grandeza.

Jornalista, normalmente, escorrega nos números?
Não sei, acho que escorrega também em informação quando fala,
sei lá, de dengue. As vezes fala-se
umas bobagens, parece que não
entendem o que causa uma doença. Sobre obras, licenciamento, tem
tanta abordagem errada. O problema é que muitas vezes é preciso
fazer um cálculo. Em cima desse
número pode ter um diferencial
para o texto, uma chamada para a
matéria. Os números oferecem várias abordagens.

Todo brasileiro já
é um economista?
Ele precisa que alguém leve informação que ele entenda para poder
saber como resolver a sua vida. O
jornalismo econômico é uma das
áreas que mais imprescindíveis
mesmo, porque é uma informação
que tem um lado de serviço muito forte. Se as pessoas não entenderem aquilo vão fazer besteira,
como se endividar. O consumidor
toma decisões muito alimentado
pela informação que chega para
ele, não? E aí que está, é tanta coisa
que talvez a gente gere uma grande confusão na cabeça das pessoas.
Eu acho que o desafio da gente que

Depende de como torturá-los.
Como dizem, “torture os números até eles confessem o que você
quer”...
Acho que não é bem assim. Porque é preciso estar aberto a um
número que vai aparecer e não é
esperado. Isso cria um feeling sobre
como está se comportando uma tabela, dá uma sinalização, e é preciso que o jornalista entenda essa informação. Mas o mais desafiante é,
além de ter o número, saber como
contar essa história. Teve o período
da febre dos cases. Eu lembro que
eu estava na Zero Hora nessa época, até porque se falava que “a Zero
Hora só faz case”. Mas, isso é legal,

porque está colocando personagens
na história.Nosso dilema é encontrar tempo para fazer isso.
O excesso de informação, de
fontes, está deixando os leitores
perdidos, não sabendo o que é importante ou não, correto ou não?
Se o cara lá que está recebendo
informação está assim, imagina a
gente que está aqui, recebendo 50
mil coisas e tendo que identificar
aquela que realmente tenha alguma coisa consistente, que vai fazer
diferença para esse cara. O jornalista é - e cada vez será mais - um
curador. E esse é o nosso lugar no
mercado. Quando editamos e selecionamos, já estamos sendo curadores. Seria legal apostar mais nisso,
de escolher as áreas que eu conheço, que entendo, e criar produtos
especiais. Se hoje pegar só a análise de dados da web, por exemplo,
é possível tirar tanta informação do
que funciona em termos de conteúdo, o que não funciona, quais os
meios que o público está lendo, o
que as pessoas querem ler. Entender web analytics é uma coisa que
virou matéria obrigatória. Tem que
ter cadeira na faculdade de jornalismo sobre tecnologia, senão vamos ficar para trás.
Os jornalistas têm que estar imersos nas tecnologias?
Sim, têm. Houve um período em
que se tinha que entender como
funcionava, como se montava uma
página, mas hoje já existem as ferramentas prontas, há um sistema
dinâmico. O que não está pronto é
aquilo que é possível criar a partir
das coisas que se tem. E aí tem que
entender, eu até comecei um curso
online de programação para rastrear temas que têm interesse do público. Poder fazer e entender como
está a audiência. Eu estou tentando
ler sobre isso. A gente fala que o
consumidor é que manda no pro-
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duto da empresa, a audiência está
nos comandando.
Existe texto longo
ou existe texto chato?
Eu acho que texto tem que ter história.
Dizem que na internet tem que
ser curtinho se não muita gente
não lê...
Isso já passou. Se fizer uma estatística durante 24 horas, a média
de tamanho dos textos lidos é mais
curta, três a quatro parágrafos ou
até menos. Mas se tiver um conteúdo atrativo legal que seja assunto, que irá despertar o interesse,
aí rompe esse padrão. A audiência
também tem que ser estimulada,
provocada. Se produzir matérias
longas e com bastante informação,
imagens, vídeos, e esse assunto
bater no leitor e ele se identificar
com isso, vai ter uma grande audiência. A gente tem vários casos
nossos assim. A questão é que a
gente tem que decidir fazer isso,
dizer que vai apostar numa pauta,
nem que seja uma vez por semana, e ver como vai sustentar essa
pauta para ela não durar uma vez
só. Assim como os jornais sempre
lutaram para, dia após dia, fazer o
leitor comprar a sua edição, hoje
é preciso fazer o público estar
no feed, porque o Facebook está
sendo um dos grandes canais de
chegada do conteúdo. A gente vê
por experiências nossas mesmos,
e olha que a gente não produz
tanto quanto poderia produzir de
conteúdos nossos, com informações e aspectos que os outros não
estão abordando. Isso que reforça,
muitas vezes, o perfil do veículo.
As pessoas identificam: o Jornal
do Comércio tem uma linha de
trabalho, a Zero Hora tem outra, o
Correio tem outra. É legal porque
nessas horas percebe-se que as
pessoas estão atentas a isso.
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Uma das críticas que, geralmente, se faz no jornalismo online é a
questão do imediatismo. Haveria
uma necessidade de dar a notícia
com rapidez e às vezes isso acaba
prejudicando a checagem de informação. Como vê essa dicotomia entre agilidade para publicação e a checagem?
Mas o que é o jornalismo digital?
Não é diferente do que fazer apuração e produzir o conteúdo que vai
estar no jornal, que vai estar na TV.
Jornalismo é jornalismo. Isso eu já
tinha muita clareza. Quando começou a internet eu via como um
meio, hoje ele não é só um meio,
ele é o grande ator. A qualidade
do conteúdo precisa ter o mesmo
padrão que o impresso. Sobre essa
questão da agilidade, antigamente tinha aquela coisa assim: a Zero
Hora deu tal informação, e os caras
iam lá e chupavam, copiavam o texto. Eu acho isso inadmissível. Não
poder fazer isso, porque não tem
a checagem. Para mim, a primeira
coisa é isso: o trabalho do jornalista
é feito de checagem, de apuração. E,
outra, dessa forma não se dá nem o
crédito. Então, se é pra citar, então,
vai citar, "segundo a Rádio Gaúcha".
Aqui não temos nenhuma ordem
que diga que não se pode citar. A
gente fala no Globo, na Folha... Eu
acho que nós jornalistas somos
apuração. Essa é a nossa necessidade diária. Tem que checar sempre.
Eu falo sempre para o pessoal que
trabalha comigo: liga de novo. Eu
tenho feito mais edição agora como
subeditora, o que é ruim para mim,
porque eu gosto de apurar. Já em
relação aos releases, a gente recebe
muita coisa. E onde que as assessorias vão colocar informação se não
for no online. Não tem mais espaço.
Os jornais estão cada vez mais restritos. Obviamente, tem que ficar
claro, citar na matéria “segundo a
empresa tal”, mas eu acho que não
é o ideal. Acho que cada história

dessas poderia render uma matéria
legal junto com outras coisas, mas
a gente com o tempo vai tentando
fazer um ajuste.
Até a década de 1970 as redações
eram eminentemente masculinas. Depois disso, as mulheres
começaram a, devagarinho, assumir espaços e hoje a gente percebe que, em algumas redações,
elas são a maioria. Tu sofreste
alguma restrição na tua carreira
por ser mulher?
Eu nunca sofri qualquer assédio
ou restrição. Só que também eu
posso nunca saber disso, se o motivo de alguma decisão que me restringiu no passado foi tomada por
essa razão. No geral, sempre tive
boas oportunidades, não porque
sou mulher, mas pelo meu trabalho. Acho legal esse reconhecimento. A gente foi crescendo, ganhando
espaço, por uma série de fatores.
Estamos brigando nesse mercado
por competência.
Pode-se perceber quando um texto
é feito por uma mulher e quando é
feito por um homem?
Alguns acho que sim. Empiricamente, acho que as mulheres têm
cuidado com algumas coisas, embora tenha aquelas que são mais objetivas. Tanto que, em algumas pautas,
geralmente as mulheres são as escolhidas para fazer. Eu lembro na Zero
Hora tinha muito isso. Histórias que
lidam mais com drama, sofrimento, saúde, era sempre uma repórter
mulher que fazia. Será que eles escolhiam porque elas tinham facilidade
de contar essas histórias?
O que ainda pretendes fazer no
jornalismo ou na comunicação?
Televisão é uma coisa que eu nunca fiz. Na faculdade, eu cheguei a
participar daquele "Caras Novas",
da RBS. Mas eu acabei saindo antes
de terminar e tal. Acho que ali tal-

duta, ter honestidade no que faz.
Como tu vês a economia do Brasil
para 2018?
É um ano que, teoricamente, deve
ter uma estabilizada básica na economia, será o começo de tudo que
perdemos nas últimas crises. Mas
não dá para ter grandes ilusões. E
há a questão política, que vai mexer nas expectativas dos caras que
estão decidindo os planos agora.
Por exemplo, quantas empresas vão
querer investir? A capacidade do governo de investir é reduzida, e isso
afeta na questão de grandes obras.
A gente não vai ter isso. Mas por
enquanto, para mim, em relação a
2018, qualquer coisa é chute.

vez tivesse mudado a minha história. Creio que eu ia me dar bem com
televisão. Hoje faço muitos vídeos
para o site do Jornal do Comércio.
Mas, não tenho nenhuma técnica,
foi algo que comecei a fazer por que
queria. E edito no celular. Quando
se tem uma história que merece ser
contada em vídeo, a oportunidade
não pode ser perdida. Só que a televisão hoje não é essa que a gente
está vendo agora, é a televisão para
esse mundo de internet, youtube,
etc. Tem os vídeos 360 graus, o vídeo imersivo, a história da realidade
aumentada ou virtual, vai ter muita
coisa legal nessa área. Se eu pudesse
escolher, iria com tudo para fazer
conteúdos nessa área.
O que é essencial para
um bom jornalista?
Ter formação e ética.Tem que entender um pouco do mundo. As uni-

versidades têm que oferecer mais
opções ou os caras têm que buscar
mais opções. Daqui a pouco, antes
de fazer jornalismo, teria que se exigir fazer um ou dois anos de outros
conteúdos, como tecnologia, sociologia, ou outras coisas. O jornalista
tem que ter bagagem, porque para
entrevistar ou fazer matéria sobre
um economista, como o Thomas Piketty, sobre uma palestra dele, não
é só pegar e repetir frases que ele
deu lá. Tem que entender um pouco dos temas que ele aborda, como
o que é tributação, como funciona
a distribuição de renda... Em relação à ética, tem uma frase que eu
sempre lembro, do Cláudio Abramo, que ele diz que a ética do jornalista é a ética do marceneiro.
Para mim, isso ficou para a vida
toda, ele matou a charada. Não é
preciso inventar uma ética especial
para o jornalista, basta ter boa con-

Tu tens fama de workaholic: trabalha para o Jornal do Comércio,
para o Simers, fazes freelas, estás
cursando uma faculdade de Ciências Sociais, uma pós-graduação,
és síndica do teu prédio... Com é
que tu lidas com tudo isso ao mesmo tempo?
Bem, a faculdade eu já terminei.
Só falta acabar o TCC. Claro que o
TCC é uma parte mais complicada.
Tem uma amiga, que é jornalista,
que diz "a Patrícia é um X-Men". É
que, às vezes, fazer tantas coisas
quer dizer que vocês faz as coisas
bem feitas, e as pessoas confiam em
ti para fazê-las. Mas são poucos os
jornalistas que conseguem viver
com um único salário, um único
emprego, e essa é a nossa realidade. Meu sonho seria trabalhar só
em um lugar, poder fazer vários
projetos, inclusive, criar mais, desenvolver coisas que podem render
possibilidade de receita. No online a
gente tem uma cabeça que é desenvolver coisas que possam gerar novas frentes de negócios. Há muitas
possibilidades nessa área, e vai ter
cada vez mais. Eu faço várias coisas
ao mesmo tempo, mas é meu jeito.
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Lacunas
a serem preenchidas pelo

É observável: as jornalistas dominam, em quantidade, a
profissão. O que permanece invisível é a desigualdade
velada nas condições de trabalho, o assédio e o
respeito, condições que seguem marginalizando
as mulheres na imprensa (e pela imprensa).

14

Q

uem exerce o jornalismo no
Brasil? Majoritariamente são
mulheres brancas, solteiras,
com até 30 anos de idade. A constatação vem da pesquisa “Perfil do Jornalista Brasileiro”, publicada em 2013 e
realizada pela Universidade Federal
de Santa Catarina (Ufsc) em parceria
com a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).
De acordo com o estudo, elas representam 64% dos jornalistas em
atuação no País. Essa é a configuração recente do mercado de trabalho, que só começou a incorporar a
presença feminina com mais ênfase
a partir da segunda metade do século 20.
Para um país como o Brasil, em
que a imprensa foi inaugurada tardiamente, em 1808, foi necessário
mais de 150 anos para que a participação das mulheres fosse mais disseminada na profissão. Essa é uma história que foi construída aos poucos e
que ainda tem muito a avançar.

Pioneiras de Norte a Sul
Essa é uma história que começou
a ser registrada ainda nas primeiras
décadas do século 19, período em
que, no campo intelectual, as mulheres tinham pouca ou nenhuma
visibilidade. Duas delas são citadas
como as pioneiras do jornalismo
feminino no Brasil: a gaúcha Maria
Josefa Barreto Pereira Pinto e a potiguar Nísia Floresta.
Do Rio Grande do Norte ao Rio
Grande do Sul havia uma longa extensão, mas de uma para outra as
semelhanças se destacam. Segundo
a historiadora Hilda Flores, é provável que as duas tenham interagido, já
que conviveram por algum tempo na
mesma cidade e no mesmo período,

quando Nísia se mudou para Porto
Alegre, em 1833, ano em que Maria
Josefa fundou seu jornal “Bellona
Irada contra os Sectários do Momo”.
Naquele mesmo ano, Nísia lançou
“Direito das Mulheres e Injustiça dos
Homens”, sendo hoje reconhecida
como uma das primeiras feministas
do País. Tanto Nísia quanto Maria
Josefa escreviam para jornais desde pouco antes de 1833. Além disso,
compartilhavam outras similaridades: ambas se posicionavam contra
a Revolução Farroupilha e se dedicaram, além do jornalismo e literatura,
à educação.
De acordo com registros históricos,
é atribuída à Maria Josefa a inauguração da primeira escola mista
no País, permitindo que meninos e
meninas compartilhassem a mesma
sala de aula, entre 1811 e 1812. Essa é
uma história registrada no livro “Antigulhas: Reminiscência de Porto Alegre”, escrito por Antônio Alves Pereira Coruja, que foi aluno daquela que
chamava de poetisa Maria Josefa.
“Abaixo da venda do Chico Cambuta na esquina da Rua da Ponte seguia-se a meia-água em que a poetisa
D. Maria Josefa tinha a sua escola de
crianças de ambos os sexos, de que
eu também fazia parte”, registrou
Coruja em suas reminiscências.
Coruja também evidenciava em
seu livro a distinção na remuneração entre homens e mulheres, ao citar outro professor com o qual teve
contato, Antônio D’Ávila (conhecido
como Amansa-burros). Ele “recebia
como honorário duas patacas por
mês, ao passo que a poetisa D. Maria
Josefa se contentava com uma pataca só!”.
Nísia havia se mudado para o Rio
Grande do Sul também para se dedicar ao ensino, onde dirigiu um colégio para meninas. Depois, após o
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início da Revolução Farroupilha, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde
fundou e dirigiu os colégios Brasil e
Augusto.
Opositora dos farrapos, Maria Josefa morreu pouco tempo depois do
início da guerra, em 1837, conforme
registra o livro de óbitos do período,
preservado na Cúria de Porto Alegre. Seu falecimento foi atribuído
à “morte interior”, termo comum à
época, quando era impossível presumir ou identificar visualmente a
causa do óbito.

Efeito da emancipação
Mais de um século depois de Maria Josefa e Nísia Floresta, as mulheres ainda eram poucas no jornalismo. Regina Helena de Paiva
Ramos, quando ingressou na profissão em 1953, aos 20 anos, conta que,
em São Paulo, cerca de 30 mulheres
atuavam na profissão. Formada na
quarta turma do curso de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, Regina que trabalhava com o que adorava, mas não havia se dado conta
do pioneirismo na época. “Só vim a
me dar conta disso muitos e muitos
anos depois.”
Mas foi a partir dessa percepção
que começou a pesquisar e coletar
relatos para escrever o livro “Mulheres Jornalistas: a Grande Invasão”. A sua obra resgata a presença
feminina a partir das décadas de 40
e 50, mas ela ressalta que foi a partir da década de 1960 que “as mulheres começaram a ter seus primeiros
cargos de chefia, fora da chefia de
cadernos e páginas femininas”. “Isso
coincidiu com a entrada de mais
mulheres nas faculdades – em todas
as faculdades. A década de 60 foi
importante para as mulheres profissionais em geral e para as jornalistas
em particular. Começou, nessa década, mais explícito, um movimento
pela emancipação feminina.”
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REGINA HELENA DE PAIVA
Uma das pioneiras no
jornalismo brasileiro
O contexto social foi determinante
para que o jornalismo abrisse espaço às mulheres. “A luta pela igualdade salarial, por licença-maternidade,
o combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, a participação
nos movimentos feminista, negro e
pela redemocratização do país e na
Assembleia Constituinte – toda essa
movimentação influenciou positivamente na participação das mulheres
nas redações”, salienta a jornalista
Vanessa Fogaça Prateano, fundadora do Coletivo de Jornalistas Feministas Nísia Floresta, que defende a
consolidação de um jornalismo mais
inclusivo para mulheres.
Regina, que iniciou sua atuação
como repórter no jornal O Tempo,
avalia que hoje as mulheres ocupam
cargos de chefia, mas “não na proporção que gostaríamos”. “Não esquecer
que o mundo ainda é machista, e isso
se reflete também nos jornais.” A jornalista atuou em vários veículos impressos, entre eles as revistas Manchete, Fatos e Fotos e Casa e Jardim, e
nas tevês Band e Excelsior.
O fato de mais homens permanecerem em cargos de chefia – que os
permite pautar, editar textos e selecionar fontes e abordagens – faz com
que a percepção masculina ainda
seja a regra na cobertura da imprensa, inclusive sobre assuntos que di-

zem respeito ao universo feminino,
pontua Vanessa.
“Ainda são os homens que ditam o
que toda a sociedade irá ler, ouvir,
assistir e acessar”, critica. “Logo,
sermos a maioria ou em números semelhantes aos dos homens é importante, mas não basta sermos maioria
ou 50%, é também necessário fazer
com que nosso ponto de vista, nossas experiências e demandas sejam
levados em conta no ambiente de
trabalho e também na nossa produção jornalística.”

Maior presença, destaque,
qualificação superior
e menores salários
Entre os profissionais mais reconhecidos em número de prêmios
conquistados, duas mulheres se destacam: Eliane Brum e Míriam Leitão.
Ambas lideram o ranking de 2017
dos “Mais Premiados Jornalistas da
História”, elaborado pela Jornalistas
Editora.
Ainda que essa relação contemple, nas posições sequenciais, mais
homens no top 10 (a próxima mulher a aparecer na lista é a jornalista
Mônica Bergamo, na 18ª colocação)
é observável que as jornalistas vêm
alcançando cada vez mais destaque.

hilda flores
Historiadora

vanessa prateano
Jornalista e feminista

Um exemplo é o Prêmio Press de
2017, que, além de eleger a Patrícia Comunello (Jornal do Comércio)
como Jornalista do Ano, concedeu
troféus a outras sete mulheres. No
total, das 15 categorias premiadas,
oito foram conquistadas por representantes do sexo feminino.
Apesar da presença majoritária
na profissão e do reconhecimento
crescente em relação à qualidade do
trabalho que realizam, no geral, as
mulheres têm remuneração inferior
à dos homens. O estudo conduzido
pela Ufsc em parceria com a Fenaj
considerou duas faixas de salário:
inferior a cinco salários-mínimos e
superior a cinco salários-mínimos.
As mulheres são maioria no grupo
de menor remuneração, enquanto os
homens alcançam o maior desempenho entre os maiores ganhos.
A distorção persiste quando considerada a qualificação acadêmica
dos profissionais. Um levantamento
realizado pelo jornalista Flávio Moreira, no primeiro trimestre de 2017,
demonstra que há uma diferença de
cerca de R$ 1 mil entre a média salarial dos homens e das mulheres. Enquanto eles recebem R$ 4,8 mil, elas
ficam R$ 3,8.
No entanto, a mesma apuração
apresenta um nível de escolaridade mais elevado para as mulheres,

com quase 40% delas pós-graduadas
(considerando MBA, mestrado e
doutorado). Somente 31% dos homens estão no mesmo padrão acadêmico – eles são maioria entre os
profissionais com ensino superior
incompleto (9% contra 7%).

A voz negada às mulheres
Os direitos conquistados pelas mulheres nas últimas décadas ainda
são insuficientes para garantir tanto
a isonomia pretendida e defendida
constitucionalmente. Na prática, a
realidade é outra e fica mais acentuada quanto maiores forem os parâmetros adotados para avaliar o nível de
desigualdade de condições. “Quando
fazemos um recorte de raça, vemos
que o pouco que mulheres brancas
conquistaram ainda é inacessível à
maioria das mulheres negras”, sinaliza Vanessa Prateano.
“Creio que são vários os fatores
que explicam essa disparidade e essa
desigualdade. Primeiramente, as redações, por não estarem apartadas
do resto da sociedade, são extremamente machistas. É um machismo
muitas vezes sutil, mas muito perverso.” A distinção, exemplifica, começa na distribuição de pautas: “as
mais interessantes e as que possuem
maior valor social e político agrega-

do geralmente são destinadas aos
homens”.
Outra interferência na prática do
jornalismo pelas mulheres é o assédio, tanto moral quanto sexual. “Pensemos na cobertura política: é um
espaço de prestígio do ponto de vista
jornalístico, muitos e muitas querem
ser repórteres e colunistas políticos,
porém, o assédio vivido pelas mulheres nesse ambiente é terrível.” Vanessa fala com conhecimento de causa. “Eu vivi inúmeras situações deste
tipo e, quando me coloquei contra, fiquei conhecida por ser uma repórter
de difícil trato ou ‘muito militante’.”
Essas são situações que demonstram que a presença feminina ainda
é marginalizada na imprensa e pela
imprensa. Entre fontes que participam de reportagens e debates,
ainda predominam homens. “Historicamente, às mulheres foi negado
o direito à voz, ao conhecimento, à
participação política. O discurso e o
olhar masculinos sobre nós é muito forte e presente, e essa situação
permitiu aos homens não apenas
falarem sobre si, mas também sobre nós, sem que fôssemos ouvidas
e consultadas.”
Mesmo quando a mulher exerce
papel de liderança, o problema persiste. Uma crítica pública e recente
feita nesse sentido veio da Ministra do Supremo Tribunal Federal
Cármen Lúcia, atual presidente
da Corte. Ao comentar um estudo
norte-americano sobre a recorrência de interrupções às ministras
da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela ironizou criticamente: “A
ministra Sotomayor (dos EUA) me
perguntou como é isso no Brasil. Eu
disse: lá, em geral, eu e a Rosa, não
nos deixam falar. Então, não somos
interrompidas”.
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RUBEM BRAGA

N

o começo de 2018,
o jornalismo e a literatura brasileira
celebram os 105
anos de nascimento
de Rubem Braga. Considerado por
diversos críticos o maior cronista
brasileiro desde Machado de Assis,
um verdadeiro mestre da poesia
em prosa, a obra do escritor contribuiu para dar à crônica nacional
seu desenho moderno, de tom confessional e com foco no detalhe, e
um lugar próprio no cânone literário brasileiro.
Rubem Braga nasceu na cidade
de Cachoeiro do Itapemirim, no
Espírito Santo, a 12 de janeiro de
1913. Seus pais foram Francisco de
Carvalho Braga (primeiro prefeito de Cachoeiro) e Rachel Coelho
Braga. Iniciou seus estudos naquela
cidade, porém, quando fazia o ginásio, revoltou-se com um professor
de matemática que o chamou de
burro e pediu ao pai para sair da escola. No entanto, sabe-se que, quando criança, gostava mais da praia
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GÊNERO ESPECIAL
Rubem Braga foi o primeiro autor nacional a se
tornar célebre, exclusivamente, através das crônicas

e do futebol do que da escola, o que levou a algumas repetições de ano e
várias confusões. Sua família o enviou para Niterói, no Rio de Janeiro, onde
moravam alguns parentes, para estudar no Colégio Salesiano.
Iniciou-se no jornalismo profissional ainda estudante, aos 15 anos, no
Correio do Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, jornal fundado em 1928 por
seus irmãos mais velhos Armando e Jerônimo. Além de contribuir com reportagens, ganhou uma coluna própria no veículo chamada Carta do Rio,
em alusão ao local onde morava. Quando se mudou para Minas Gerais,o,
o espaço mudou o nome para Carta de Minas, e o autor também passou a
publicar uma crônica diária no Diário da Tarde, de Belo Horizonte. Para
o mesmo jornal também contribuía seu outro irmão, o jornalista e poeta
Newton Braga.
Iniciou a faculdade de Direito no Rio de Janeiro, mas se formou em Belo
Horizonte, em 1932, depois de ter participado, como repórter dos Diários Associados, da cobertura da Revolução Constitucionalista, em Minas Gerais. No
front da Serra da Mantiqueira, conheceu Juscelino Kubitschek de Oliveira
(futuro presidente do Brasil) e Adhemar de Barros (governador de São Paulo). Nunca exerceria a profissão de advogado. Em fins de 1933, passa a trabalhar no Diário de São Paulo como cronista e repórter ao lado de nomes como
Mario de Andrade (crítico de música), com quem não se deu muito bem.
Em 1935, Antônio de Alcântara Machado, que também trabalhava no Diário de São Paulo, é convidado para dirigir o Diário da Noite, no Rio de Janeiro e leva-o junto. No Rio de Janeiro passa algum tempo fazendo crônica
diária, mas logo passa a viver no Recife, assumindo a direção da última
página (crônica policial) do Diário de Pernambuco. Depois de um desentendimento com Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, funda,
ainda em 1935, o jornal Folha do Povo, que fazia oposição a Getulio Vargas.
Sua atitude política lhe rende uma série de prisões e mudanças constantes,

vindo a trabalhar em diversos jornais de São Paulo, Rio de Janeiro e
Porto Alegre, exercendo as funções
de repórter, redator, editorialista
e cronista em jornais e revistas. A
Folha do Povo foi fechada quatro
meses após a inauguração durante
o processo de repressão à Intentona Comunista e só voltou a circular
dez anos mais tarde, integrando a
cadeia de jornais do Partido Comunista Brasileiro (PCB).
O ano de 1936 foi duplamente
marcante. Na vida pessoal, pelo casamento com Zora Seljan Braga, de
quem posteriormente se desquitou, mãe de seu único filho Roberto
Braga. Para seus leitores, pelo lançamento de seu primeiro livro, "O
Conde e o Passarinho", pela Editora
José Olympio. A crônica que dá título
à obra começa com a frase "A minha
vida sempre foi orientada pelo fato
de eu não pretender ser conde", que
pode ser aplicada ao perfil do autor: tal qual sua obra, redigida em
linguagem simples e textos curtos,
Braga ficou conhecido pelo temperamento introspectivo e solitário.
Em 1938, Rubem Braga fundou
com os colegas de profissão Samuel
Wainer e Azevedo Amaral a revista
Diretrizes ‒ outra empreitada que
foi tirada de circulação na década de
1940 por ordem do governo. Após a
publicação de seu segundo livro, O
Morro do Isolamento, o escritor tomou parte como correspondente de
guerra do Diário Carioca na campanha da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em Monte Castelo, na Itália, em 1945 - ocasião em que ficou
amigo do jornalista Joel Silveira. A
experiência ‒ relatada no livro Com
a FEB na Itália e que rendeu textos
cujo foco estava no cotidiano dos soldados em vez de grandiosas coberturas de guerra ‒ contribuiu para que
Braga se tornasse um especialista no
"jornalismo de autor", estilo que alimentou sua produção de crônicas.
De volta da guerra, o escritor se es-
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tabeleceu definitivamente no Rio de Janeiro, primeiro
numa pensão do Catete, onde foi companheiro de Graciliano Ramos; depois, numa casa no Posto Seis, em Copacabana; por fim, numa cobertura no 22º andar na Rua
Barão da Torre, em Ipanema. Lá, mantinha uma horta,
colhia pequenas frutas e criava passarinhos soltos, em
um verdadeiro pomar suspenso.Rubem Braga passou a
escrever crônicas e críticas literárias para o Jornal Hoje
, da Rede Globo, e para os jornais Folha da Tarde, Folha
da Manhã e Folha de São Paulo.
Foi enviado novamente ao exterior em 1947, como
correspondente do Globo em Paris, e do Correio da Manhã, em 1950. Três anos depois, foi nomeado Chefe do
Escritório Comercial do Brasil em Santiago, no Chile.
Em 1961, com Jânio Quadros na Presidência e Affonso
Arinos no Itamaraty, tornou-se Embaixador do Brasil
no Marrocos, cargo que ocupou até 1963.
Em 1960, junto com Fernando Sabino e Walter Acosta,
fundou uma cooperativa de autores, a Editora do Autor, que chegou a publicar obras de J. D. Salinger, Jean-Paul Sartre, Clarice Lispector, Paulo Mendes Campos e
Vinícius de Moraes. Já em 1966, após uma divisão da
sociedade, juntamente com Fernando Sabino e Otto
Lara Resende formou a editora Sabiá, responsável pelo
lançamento no Brasil de escritores como Gabriel Garcia
Márquez, Pablo Neruda e Jorge Luis Borges.
Como escritor, Rubem Braga teve a característica
singular de ser o primeiro autor nacional de primeira
linha a se tornar célebre exclusivamente através da crônica, um gênero que não costumava ser recomendado
a quem almejasse a posteridade. Certa vez, solicitado
pelo amigo Fernando Sabino a fazer uma descrição de
si mesmo, declarou: "Sempre escrevi para ser publica-

do no dia seguinte. Como o marido que tem que dormir
com a esposa: pode estar achando gostoso, mas é uma
obrigação. Sou uma máquina de escrever com algum
uso, mas em bom estado de funcionamento”.
Segundo o crítico Afrânio Coutinho, a marca registrada dos textos de Rubem Braga é a "crônica poética, na
qual alia um estilo próprio a um intenso lirismo, provocado pelos acontecimentos cotidianos, pelas paisagens,
pelos estados de alma, pelas pessoas, pela natureza."
A chave para entender a popularidade de sua obra,
toda ela composta de volumes de crônicas sucessivamente esgotados, foi dada pelo próprio escritor: ele gostava
de declarar que um dos versos mais bonitos de Camões
("A grande dor das coisas que passaram") fora escrito
apenas com palavras corriqueiras do idioma. Publicou
"Ai de Ti Copacabana"(1960)."A Traição das Elegantes"
(1967), "Recado de Primavera" (1984) e "As Boas Coisas
da Vida"(1988), entre outros. No total, deixou mais de 15
mil crônicas produzidas em 62 anos de jornalismo.
Em decorrência de um tumor na laringe que preferiu
não tratar, Rubem Braga faleceu em 19 de dezembro
de 1990, aos 77 anos, sedado em seu quarto no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Dias antes, reuniu os
amigos em sua cobertura em Ipanema e pediu que fosse
deixado sozinho no hospital e que não houvesse velório
nem qualquer cerimônia fúnebre.
Desde 1987, a casa da família Braga está aberta à visitação em Cachoeiro do Itapemirim como destino turístico-cultural para guardar a memória de seus integrantes.
Em 2010, o terceiro acesso à estação de metrô General
Osório, na zona sul do Rio, foi batizado como Complexo
Rubem Braga em homenagem ao escritor, que morava
no prédio vizinho.

No total, Rubem Braga deixou mais de 15 mil crônicas produzidas
em 62 anos de jornalismo, muitas delas viraram livro.
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PRÊMIO ARI

Prêmio ARI
entrega troféus
aos melhores na
reportagem
gaúcha em 2017
A Associação Riograndense de Imprensa (ARI)
anunciou os vencedores do 59º Prêmio ARI/Banrisul
de Jornalismo, edição em que os veículos do Grupo
RBS ficaram com o maior número de troféus. Das
13 categorias profissionais, jornalistas do Diário
Gaúcho, da rádio Gaúcha, da RBS TV e de Zero Hora
somaram, juntos, oito primeiros lugares. A entrega
das distinções aconteceu no dia 19 de dezembro, no
auditório do Ministério Público, em Porto Alegre.
Profissionais do Correio do Povo e do Diário Popular, dos jornais JÁ e NH e do SBT RS também levaram
para casa troféus de primeiro lugar.. Também foram
agraciados estudantes de Jornalismo de instituições
como Ufrgs, Ulbra, Unisinos, Uniritter, PUC e Universidade de Santa Maria.

Na cerimônia, também foi realizada e entrega do
Troféu Antonio Gonzalez para o jornalista Flávio Tavares; o Projeto Primeira Pauta, de Zero Hora; e a
Rádio da Universidade, da Ufrgs, pelos seus 60 anos
de história. A honraria é uma homenagem anual às
pessoas, às entidades e aos trabalhos que contribuíram com relevância para o desenvolvimento da Comunicação no Rio Grande do Sul.

DEZ JORNALISTAS RECEBEM A MEDALHA ALBERTO ANDRÉ
A Associação Riograndense de Imprensa entregou
a medalha Alberto André para dez profissionais do
jornalismo que obtiveram destaque em suas atividades. Alice Urbim, André Machado, EdieniFerigollo, EnirGrigol, Eugenio Bortolon, Ivete Brandalise, Marques Leonam, Patrícia Comunello, Rosane
de Oliveira e Walter Galvani receberam a homenagem no dia 13 de dezembro, no Chalé da Praça XV.
O presidente da entidade, Luiz Adolfo Lino de Souza
agradeceu a presença dos colegas e cumprimentou
os agraciados reiterando a importância dos mesmos
para o desenvolvimento do jornalismo gaúcho. O
presidente reforçou a possibilidade de mais encontros entre jornalistas, propiciando a interação destes profissionais.
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OPINIÃO

Xeque, cheque, choque...

E

stive na bela festa do Prêmio Press 2017, já em décima-oitava edição. Então, escrevo para quem não foi até o Dante
Barone da Casa do Povo. E, por não
ter ido, não reviu amigos e amigas
nem conheceu novas gentes. Não
aproveitou a “boca livre” de qualidade, tanto nos comes como nos
bebes. Não curtiu a menininha que
roubou várias cenas no palco nem
assistiu a descontraída confusão da
troca de páginas do script.
Tendo lido o parágrafo acima,
talvez uma nova ausência bata cartão em 2018. Mas, e se eu contasse
que você perdeu emocionantes depoimentos sobre a importância do
Jornalismo e dos jornalistas? Que
deixou de se arrepiar ao constatar
o orgulho de todos e todas, da Estagiária do Ano ao mais tarimbado(a)
profissional?
Bah, saí de lá com o coraçãozinho
batendo palminhas de tão satisfeito! Sim, é possível fazer um bom
trabalho, mesmo enfrentando todas as adversidades que acompanham a profissão há décadas mais
os novos desafios que vão surgindo
por aí. Sim, é possível, é legítimo e é
necessário ter orgulho do que fazemos, independentemente de onde o
fazemos.
Concursos jornalísticos são importantes testemunhos de qualidade e resiliência. O Prêmio Press
cumpre, a cada ano, a missão assumida. Não só ele. Julguei, em 2017,
o prêmio instituído pela Associação
dos Diários do Interior (ADI), o Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental (ABES/RS e ARI, patrocínio Brasken), o Prêmio Folha
Verde (Assembleia Legislativa, via
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Comissão de Agricultura, Pecuária
e Cooperativismo). Assim que encerrar estas linhas, revisarei minhas notas no Prêmio ARI/Banrisul
de Jornalismo.
O tal orgulho profissional registrado há pouco é constante em todas as solenidades de que participei
em 2017 e anos anteriores. Afianço
que a tarefa de valorar é difícil,
muito difícil, pois revela-se alta a
qualidade da produção da imprensa gaúcha. Até entendo a vociferação externa de quem vê no Jornalismo apenas ameaças configuradas
pelas salutares práticas de levantar
tapetes, remexer lixeiras, escarafunchar arquivos empoeirados e
até mesmo – veja só! – documentar
e divulgar dedos ágeis apropriando-se do que é do conjunto da sociedade...
Só não entendo a inveja de alguns
coleguinhas contra quem dá o melhor de si. Nem o derrotismo implícito em relação ao presente e ao futuro de nossa profissão. São raros,
é verdade, mas estão crescendo em
número, também é verdade.
Preconceito tardio contra a profissão abraçada? Desista dela. Fale
bem e escreva melhor sobre o que
é bom. Elogie os esforços incríveis
de quem busca tornar pautas importantes em conteúdos de acesso
indispensável. Reconheça a importância do trabalho de quem não oferece furos de reportagem e faz do
seu mister a produção de informações gerais, de serviço, de opinião
e análise, tudo isto apresentado de
forma agradável de ver e ouvir.
O negócio da comunicação está
em xeque, em cheque, em choque?
Não jogue a culpa nos jornalistas. É

MÁRIO ROCHA

mario.rocha@ufrgs.br

preciso valorizar a profissão. O curso de Jornalismo da UFRGS tem 450
candidatos no próximo Vestibular
para 35 vagas, com densidade de
12,86. Não figura entre os dez mais
procurados. Em anos anteriores,
a densidade foi 13,94 (2017), 16,83
(2016) e 20,09 (2015).
O desinteresse numérico pelo ingresso na profissão não significa,
necessariamente, redução na qualidade média da formação cultural
prévia dos novos ingressantes. Ou
de falta de vocação. Por enquanto. O problema está no prosseguimento da tendência de queda. A
reversão deste processo passa pela
ampla divulgação dos prêmios jornalísticos, pela restruturação curricular e renovação das práticas
docentes, pela recuperação de padrões salariais mais condizentes e
pelo fortalecimento da percepção
na e da sociedade sobre o valor do
jornalismo que não é conduzido a
cabresto.
Simples assim.

Mario Rocha é jornalista
e professor da Fabico

Rua Riachuelo, 1482. Porto Alegre, Centro. Fone: 3225-1125 | www.atelierdemassas.com,br
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A Pessoa do Ano da revista Time
É tradicional nos meios
jornalísticos que, com a
chegada de dezembro,
sejam feitas retrospectivas,
matérias ou programas
que lembram os fatos
importantes transcorridos
durante o ano. Um dos
veículos que começou essa
tradição foi a revista Time.

E

m 1927 - ou seja, há 90 anos - a revista passou a publicar uma edição que dá destaque a
quem os editores consideram ter sido a pessoa mais importante no ano que transcorreu.
Mas essa tradição começou como uma solução para resolver um embaraço. Em maio daquele ano, o
aviador Charles Lindbergh realizou o primeiro voo sem
paradas entre Nova York e Paris, atravessando o Oceano
Atlântico. Com o feito, Lindbergh se tornou uma celebridade, mas a Time deixou de fazer uma matéria de capa
sobre ele, perdendo espaço para os concorrentes. No fim
do ano, os editores decidiram fazer uma matéria principal
chamando Lindbergh de “O Homem do Ano”, a fim de remediar o erro anterior.
O termo “Pessoa do Ano” passou a ser adotado apenas em
1999. Até então, usava-se “Homem” ou “Mulher do Ano”,
conforme o sexo do escolhido. Mas nem sempre o título foi
dado para indivíduos. Pares de pessoas, como casais e oponentes políticos, grupos (como soldados, cientistas, pacificadores e outros) e até mesmo o computador (“Máquina do
Ano”, em 1982) e a “Terra Ameaçada (“Planeta do Ano”, em
1988) já foram selecionados para a edição especial. Uma
decisão criticada foi a escolha de “Você” para a edição de
2006, representando a maioria das pessoas com o avanço
da era da informação, com o uso da Internet.
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A designação como Pessoa do Ano é geralmente considerada uma honra, devido à escolhas anteriores de indivíduos admiráveis. No entanto, a Time também já selecionou
várias figuras controversas pelo impacto que causaram
no mundo, como Adolf Hitler (1938), Joseph Stalin (1939 e
1942) e o Aiatolá Khomeini (1979).
Como consequência da reação negativa do público pela
escolha de Khomeini como Homem do Ano em 1979, desde então a Time tem evitado escolher figuras que são controversas nos Estados Unidos. Um exemplo foi em 2001,
quando o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, foi a
Pessoa do Ano após os ataques de 11 de Setembro às torres do World Trade Center. Na mesma edição foi publicado um artigo que mencionava a decisão anterior da Time
de selecionar o Aitatolá Khomeini em 1979, e a recusa
de escolher Adolf Hitler como a “Pessoa do Século” em
1999. O artigo deixava implícito que o terrorista Osama
bin Laden, mentor dos ataques, era um candidato mais
forte ao título do que Giuliani, assim como Hitler era um
nome mais forte do que Albert Einstein, que foi o escolhido como Pessoa do Século.
Em 2017, o movimento "The Silence Breakers", que
através da hashtag #MeToo mostrou através das redes sociais as pessoas vítimas de assédios e/ou abusos sexuais,
foi escolhido como a "Personalidade do Ano" pela revista.

Fazer

Juntos
por

Confiança

Fazer juntos por você é dar espaço para a sua participação. Aqui, votamos
os rumos do negócio e compartilhamos os resultados financeiros. Venha você também
abrir uma conta e crescer com a gente.

sicredi.com.br
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

A NOITE DE
ENTREGA DO PRÊMIO
PRESS 2017 FOI
EMOCIONANTE.

D

epois de um coquetel que reuniu
cerca de 450 pessoas no vestíbulo
nobre da Assembleia Legislativa,
a cerimônia de premiação teve início com uma seleção de momentos marcantes da
história do rádio gaúcho, resgatando vozes como
as de Armindo Antônio Ranzolin, Antonio Augusto, Milton Ferreti Jung, José Aldair e Jorge
Alberto Mendes Ribeiro.
Na sequência, um filme de seis minutos, produzido pela Mythago, apresentou o tema do Prêmio
Press 2017: “O Poder da Palavra”. A projeção foi
contraposta por um grupo de bailarinos, que interagiu com o público, reforçando a ideia de que as
palavras tanto podem construir, quanto destruir.
A propósito, a responsabilidade dos profissionais de imprensa no bom uso das palavras foi
lembrada em cada ato da cerimônia, e o poder
de mobilização, denuncia e informação que elas
possuem foi reforçado por atores caracterizados
como Fernando Pessoa, Charles Chaplin, Martin
Luther King, Getulio Vargas e Ruy Barbosa, que
fizeram intervenções ao longo de toda a festa.
Você acompanha, nas próximas páginas, a cobertura fotográfica da festa, realizada pela Agência Preview, responsável também, pela transmissão on-line de toda a cerimônia.

ESTAGIÁRIO DE JORNALISMO DO ANO – Troféu CIEE-RS
Luiza Fritzen – Jornal do Comércio

REPÓRTER DE RÁDIO DO ANO- Troféu STICC
Samantha Klein – Rádio Guaíba

REPÓRTER DE TELEVISÃO DO ANO
Daniela Mallmann – SBT

REPÓRTER DE JORNAL/REVISTA DO ANO
Troféu Sistema FECOMÉRCIO
Carol Zatt – Jornal do Comércio

COLUNISTA DE JORNAL/REVISTA DO ANO
Troféu Fernando Albrecht
Paulo Germano – Zero Hora

COMENTARISTA DE TELEVISÃO DO ANO
André Machado – Band TV

COMENTARISTA DE RÁDIO DO ANO
Troféu Ruy Carlos Ostermann

Adroaldo Guerra Filho – Rádio Gaúcha

APRESENTADOR DE TELEVISÃO DO ANO
Troféu SICREDI
Daniela Ungaretti – RBS TV

APRESENTADOR DE RÁDIO DO ANO

Diego Casagrande – Rádio Band

JORNALISTA DO WEB DO ANO

Patricia Knebel – jornaldocomercio.com/mercadodigital

REPÓRTER FOTOGRÁFICO DO ANO

Ricardo Giusti – Correio do Povo

REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO DO ANO
Glaucius Oliveira – RBS TV

LOCUTOR/APRESENTADOR DE NOTÍCIAS
Troféu Milton Ferrreti Jung
Sergio Stock – Band TV

RELAÇÃO DOS

PREMIADOS
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JORNALISTA DESTAQUE DO INTERIOR
Trófeu SICREDI

Denise Cruz – Rádio União/NH

MELHOR PROGRAMA DE RÁDIO DO ANO
TROFÉU CORSAN
Timeline – Rádio Gaúcha

MELHOR PROGRAMA DE TELEVISÃO DO ANO
RBS Notícias – RBS TV

JORNALISTA DO ANO – Troféu SINDUSCON-RS
Patricia Comunello – Jornal do Comércio

José Luiz Lomando, Vice-presidente do Sinduscon-RS, entrega o troféu de Jornalista do Ano à Patrícia Comunello

JORNALISTA DO ANO
Em uma edição tão feminina do Prêmio Press, com
mulheres vencendo a maioria das premiações, o principal
destaque do evento também foi para uma vencedora. A
ganhadora do prêmio de Jornalista do Ano (Grand Prix)
Troféu Sinduscon RS no Prêmio Press 2017 foi Patrícia Comunello, do Jornal do Comércio.
Em quase 25 anos de carreira, Patrícia Comunello construiu uma reputação como uma das melhores repórteres
de economia da imprensa gaúcha. Nascida em Capinzal
(SC), em 1971, formou-se em jornalismo pela Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) em 1993. Trabalhou na
Zero Hora, no clicRBS SC, no Portal Terra e no Correio do
Povo. Atuando no Jornal do Comércio desde 2008, hoje é
subeditora do site do JC, ajudando na transição do veículo
para a era digital.
Ao agradecer o prêmio, Patrícia lembrou do tema do
evento, “O Poder da Palavra”, destacando os desafios que
os jornalistas enfrentam para “saber quais palavras devem
ser usadas, e como devem ser usadas, para transmitir nossas
mensagens ao público”. Ao final, mostrando que está “conectada” com o mundo digital, convocou suas outras colegas do Jornal do Comércio, vencedoras de outras categorias
do prêmio, para tirar uma “selfie” no palco.
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Jorge Polydoro, diretor da revista Amanhã, recebeu o Troféu Sistema FIERGS - Homenagem Especial, de Julio Ribeiro e do vice- Presidente da Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul, Ricardo Sessegolo

HOMENAGEADO ESPECIAL
Em sua 18ª edição, o Prêmio Press homenageou o diretor da
revista Amanhã, Jorge Polydoro, com o Troféu Sistema Fiergs
Homenagem Especial. Arquiteto, designer, diretor de arte, publisher, empresário e, especialmente, jornalista, Jorge Polydoro
iniciou sua carreira na imprensa em 1971. No ano seguinte, começou a criar jornais e revistas para entidades. Finalmente, em
1986, fundou a Revista Amanhã, em parceria com a Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul, a partir da publicação de
fascículos mensais que analisavam e projetavam a economia do
Estado para o futuro.
O prêmio foi entregue pelas mãos de Ricardo Sessegolo,
vice-presidente da Fiergs. Polydoro destacou a importância da
entidade no projeto da revista Amanhã. "A capa do primeiro fascículo mostrava uma ema enrolada numa boleadeira e
alertava para as dificuldades econômicas do Estado. O segundo
fascículo mostrava um gráfico de queda de desempenho sobre
uma foto do Palácio Piratini e falava sobre a crise do Estado e
o descontrole das contas públicas. Quer dizer, há mais de 30
anos, que vivemos em crise e temos dificuldades em resolvê-la". O homenageado falou, ainda, de como a revista Amanhã
evoluiu, em três décadas, para uma empresa multiplataforma,
buscando acompanhar as mudanças no mercado mundial da
comunicação a fim de se manter relevante.
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Luiz Novello, gerente de Marketing do Sicredi - Central Sul, recebeu o Troféu Advertising entregue por Luis Cruz (SBT) e Mauro Dorfmann (ABAP)

TROFÉU ADVERTISING
O Troféu Advertising é uma premiação, instituída em parceria com o SBT e a Abap-RS, que faz homenagem às empresas
anunciantes que operam no Rio Grande do Sul e que têm uma
contribuição decisiva para o fortalecimento, a independência e
qualificação da imprensa gaúcha. Neste ano, a honraria foi entregue à Sicredi, como uma forma de reconhecimento ao apoio
que essa instituição centenária de crédito cooperativo tem dado
aos veículos de comunicação do Estado, bem como pelo uso da
publicidade em suas estratégias de fortalecimento de marca e ampliação de negócios.
Com 125 anos de história, a Sicredi se espalhou pelo País em
116 cooperativas, que operam uma rede de mais 1.500 agências,
estando presente em 21 estados brasileiros. Com ativos superiores a R$ 66 bilhões e um resultado líquido, em 2016, próximo
dos R$ 2 bilhões, a instituição já possui mais de 3,5 milhões de
associados e 22 mil colaboradores.
Ivan Novello, gerente de Marketing da Central Sicredi Sul, recebeu o troféu das mãos de Luis Cruz, diretor regional do SBT;
de Mauro Dorfmann, presidente da Abap-RS; e de Nelci Guadagnin, diretora Executiva da Press. Ele destacou a qualidade e a
maturidade da imprensa gaúcha e o relacionamento cooperativo
que a empresa mantém com os profissionais de comunicação do
Rio Grande do Sul.
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Foto final de todos os vencedores e homenageados da 18º edição do Prêmio Press

Luiza Fritzen, do Jornal do Comércio, recebe o troféu Estagiário de Jornalismo do
Ano, das mãos de Cláudio Bins, Gestor de Relacões Institucionais do CIEE-RS.

Samantha Klein, da Rádio Guaíba, recebe dos representantes do STIC, Deividi
Zucatti e Israel do Nascimento, o troféu de Melhor Repórter de Rádio do Ano.

O Secretário de Comunicação do Governo do Estado, Cleber Benvegnu entrega o
troféu de Melhor Repórter de Televisão de 2017 para Daniela Mallmann, do SBT

Carol Zatt, do Jornal do Comércio, recebe o troféu de Melhor Repórter de Jornal/
Revista do Ano, entregue pela Coordenadora de Comunicação da Fecomércio-RS,
Camila Barth.
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Pelo segundo ano consecutivo, Paulo Germano, de Zero Hora, recebe o troféu de
Melhor Colunista de Jornal/Revista do Ano, que leva o nome de Fernando Albrecht

O senador Lasier Martins passa às mãos de André Machado (TV Bandeirantes) o
troféu de Comentarista de Televisão do Ano.

Adroaldo Guerra Filho (Rádio Gaúcha) recebe de Antonio Goulart, diretor
Cultural da ARI, o troféu de Melhor Comentarista de Rádio do Ano.

Bianca Franchini, gerente de Comunicação Institucional do Sicredi, entrega à
Daniela Ungaretti (RBS TV) o troféu de Melhor Apresentador de Televisão do Ano.

Diego Casagrande foi escolhido o Apresentador de Rádio de 2017, honraria entregue
pelo ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati.

Patrícia Knebel foi a vencedora na categoria Jornalista de Web do Ano. Ela recebeu
o troféu do jornalista José Antonio Vieira da Cunha.

Ricardo Giusti (Correio do Povo) é tri-campeão na categoria Repórter Fotográfico
do Ano. Ele chegou atrasado à premiação porque estava cobrindo a despedida do
Grêmio para a viagem à Abu Dabhi

Glaucius Oliveira (RBS TV) foi escolhido o Melhor Repórter Cinematográfico de
2017. O superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Marcelo Nepomuceno fez a entrega do troféu.
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O queridíssimo Milton Ferretti Jung, que empresta seu nome ao troféu de Melhor
Locutor/Apresentador de Notícias, fez a entrega do troféu de 2017 a Sérgio Stock
(Band TV).

Denise Cruz (Rádio União/NH) recebeu o troféu de Jornalista Destaque do Interior
das mãos de Ana Figueiredo Cosermelli, superintendente de Comunicação e Marketing Corporativo do Sicredi.

Jorge Melo, diretor Financeiro da CORSAN fez a entrega do troféu de Melhor Programa de Rádio do Ano ao Timeline (Rádio Gaúcha). A jornalista Rosane Oliveira
representou os colegas do programa vencedor.

Elói Zorzetto e Carla Fachim, apresentadores do RBS Notícias, escolhido como Melhor Programa de Televisão de 2017, receberam o troféu entregue pelo decano da
imprensa gaúcha, Carlos Bastos.

O Troféu Advertising, mais uma vez, teve o apoio do SBT-RS e da ABAP.

Julio Ribeiro com Milton Ferretti Jung, seu filho Christian Jung e o amigo Paulo
Gustavo Moeller.

A diretora Executiva da revista Press, Nelci Guadagnin confraterniza com as amigas
Rosimery Cadore, Eliane Marin, Marilu Barbosa e Magna Pereira.

O casal Julio Ribeiro e Sandra Castro recepcionaram os mais de 500 convidados da
festa do Prêmio Press 2017.
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Julio Ribeiro com a filha Aletsiram e a esposa Sandra Castro.

Os colegas de Associação Riograndense de Imprensa, Antonio Goulart e Sergio
Dillemburg participaram do coquetel de confraternização do Prêmio Press.

Sandra Castro, Sarah Paraire, Aletsiram Ribeiro e Carla Bertolo

Sicredi em peso. As "gurias" da Comunicação e Marketing, Ana Cosermelli, Bianca
Franchini e Kátia Desessards marcaram presença no Oscar da Imprensa Gaúcha.

Jorge Polydoro com a companheira Patricia Lago e os diretores da Press, Julio Ribeiro
e Nelci Guadagnin

Publishers. Julio Ribeiro e Jorge Polydoro, homenageado especial da 18ª edição do
Prêmio Press.
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O fotógrafo Gustavo Roth, finalista do Prêmio Press, com o filho e o amigo Jefferson
Bernardes

O casal Jefferson Bernardes e Camila Quinteiro era só sorrisos na festa do Prêmio
Press.

Os colegas de Jornal do Comércio e revista Press, Cristiano Vieira e Marcelo Beledeli

O governador José Ivo Sartori prestigiou a grande festa da imprensa gaúcha

O filme "Hair", clássico dos anos 70, serviu de inspiração para a cerimônia de abertura do Prêmio Press 2017

O publicitário Lucio Pacheco, o fotógrafo Flavio Del Mese e o jornalista e consultor
Edgar Powarczuk colocaram a conversa em dia.

O Poder da Palavra. O ator Jairo Klein interpretou versos poderosos do grande poeta
português Fernando Pessoa.

O governador José Ivo Sartori e o jornalista Julio Ribeiro apreciam os versos de Fernando Pessoa, declamados pelo ator Jairo Klein, durante o coquetel do Prêmio Press.

PRÊMIO PRESS 2017 I 13

A apresentadora do Prêmio Press 2017, jornalista Alessandra Bergmann e o namorado Fábio Verardi, com a colega Michele Cardoso e Luciano Fernandes.

As jornalistas e amigas Ana Paula Jung, Cátia Bandeira e Ana Cássia Henrich
prestigiaram grande encontro do jornalismo gaúcho.

O "fofô" Julio Ribeiro todo feliz com a estrela da festa, a netinha Dara.

039
Nelci Guadagnin com os amigos Fernando Postal e Eliane Marin.

Sandra Castro com os amigos Milton Cardoso e Patricia De Conto.

O grande homenageado da 18ª edição do Prêmio Press, jornalista Jorge Polydoro celebra com os amigos convidados.

14 I PRÊMIO PRESS 2017

Glaucius Oliveira (RBSTV) comemora o troféu de Repórter Cinematográfico do Ano

O jornalista Paulo Moreira e o fotógrafo Carlinhos Rodrigues posam para a posteridade.

As amigas Paula Brasil e Luiza Fritzen ajudaram a colorir a festa do Prêmio Press.

A desenhista Terezinha Castro com a filha, a publicitária Rea Ribeiro.

O senador Lasier Martins prestigiou, mais uma vez o Prêmio Press. Na foto com
Milton Ferretti Jung, Julio Ribeiro e Nelci Guadagnin

Julio Ribeiro cumprimenta o jornalista José Luiz Fuscaldo, sob os olhares do amigo
Fernando Postal.

Mesa do Café. Os confrades do Café Picolino Paulo Moreira, Lucio Pacheco, Ney Silveira, Michele Caetano, Flávio Del Mese, Eurico Salis, Marcello Beltrand e Marcos Abreu.

16 I PRÊMIO PRESS 2017

Marjana Vargas, diretora da Rádio Grenal, com Vitória Piuco e Joellen Soares, foram conferir a noite de premiados.

O casal Marcelo Rubim e Ana Laura Vicentini com Julio Ribeiro e Sandra Castro
celebram a vida, a amizade e mais uma festa do Prêmio Press.

O "troféu" Fernando Albrecht com a apresentadora do Prêmio Press, Alessandra
Bergmann.

Os casais Cláudio Catota e Vanessa Mattos e Eduardo Hadler e Fabrícia Dias
durante o coquetel que reuniu cerca de 500 convidados no vestíbulo nobre da Assembleia Legislativa do RS.

O fotógrafo Emmanuel Denaui e a companheira Marcia Guerra

Os jornalistas Paulo Gilvane e André Machado com o "Fernando Pessoa".
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Lillian Abelin, finalista do Prêmio Press, participou com a família da festa do Oscar
da Imprensa Gaúcha.

A cerimônia de premiação foi em clima de festa, misturando alegria, emoção e expectativa.

O ator Jairo Klein com Tânia Meinerz.

Em certos momentos, a alegria tomou conta da cerimônia de premiação.

Os vencedores da "Caldas Junior", Ricardo Giusti e Samantha Klein.
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Dara observa, atenta, a fala do vovô Julio Ribeiro

O tema do Prêmio Press foi "O Poder da Palavra", seja para construir ou destruir.

Um espetáculo interativo, com filme, atores e bailarinos, fez a abertura da festa.

Enquanto a música "What a Wonderful World" contrapunha imagens de guerra,
projetadas na tela, bailarinos reforçavam o tom dramático do filme de abertura.

Cenas do filme "O Grande Ditador" ajudaram a contar o tema do 18º Prêmio Press. Charles Chaplin, interpretado pelo ator Paulo Adriani, lê o discurso do "Grande
Ditador", numa referência ao poder das palavras.

O espetáculo de abertura, também, usou referências do filme "Hair", um ícone da
busca da liberdade e da paz, nos anos 70.

As palavras ajudaram a eclodir a Guerra do Vietnan, mas também globalizaram os
apelos pacifistas de jovens, mundo afora.
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Julio Ribeiro, com a filha Caroline e a neta Dara, faz seu discurso de abertura do
Prêmio Press 2017.

A cerimônia de premiação deste ano foi apresentada pelos jornalistas Edgar Powarczuk e Alessandra Bergmann.

O ator Álvaro Costa lembrou o lendário discurso "I have a dream", proferido pelo
reverendo Martin Luther King, em agosto de 1963, em Washington e que se tornaria
um marco da luta pelos direitos civis dos negros nos EUA.

As palavras da Carta Testamento de Getúlio Vargas foram interpretadas pelo ator
Airton de Oliveira

O troféu Sistema Fiergs Homenagem Especial de 2017 foi entregue ao jornalista,
publisher e empresário Jorge Polydoro, criador da revista Amanhã.

O Teatro Dante Barone ficou tomado por cerca de 500 convidados que, durante duas
horas, acompanharam as homenagens, premiações e apresentações.
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O ator Dejayr Figueira lembrou o famoso discurso de Ruy Barbosa, proferido no Senado Federal, há 103 anos e que, infelizmente, continua atual. "De tanto ver triunfar
as nulidades..."

A netinha de Julio Ribeiro "roubou" a cena, fazendo entradas não previstas na cerimônia.

Premiados e colegas do Jornal do Comércio comemoram o desempenho do jornal, que
levou quatro troféus da noite.

Turma da Band registra em selfie a alegria pelos três troféus conquistados na 18ª
edição do Prêmio Press.

Julio Ribeiro comemora o sucesso do Prêmio Press com a esposa Sandra Castro, as
irmãs Lia Mara, Mari Lane e Regina Helena e o cunhado Hugo Manna.

O casal Julio Ribeiro e Sandra Castro com Carla Fachim e Elói Zorzetto, apresentadores do RBS Notícias, Melhor Programa de Televisão do Ano.
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A Jornalista do Ano, Patrícia Comunello, dá entrevistas após a grande conquista.

Julio Ribeiro e a filha Aletsiram em noite de grande alegria.

Os 6 meses de trabalho na preparação da festa do Prêmio Press foram compensados
na noite do dia 27 de novembro.

Paulo Germano e Rosane Oliveira com os apresentadores do Prêmio Press 2017.

Nikão Duarte e Antônio Goulart com o finalista Rafael Kehl.

Daniel Alano, do Cerimonial do Palácio Piratini e o Jefferson Bernardes, da Agência
Preview

O gerente Geral da Rádio Guaíba Nando Gross e a esposa Débora, com o deputado
Ibsen Pinheiro.
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O governador Sartori prestigiou o grande homenageado da noite Jorge Polydoro, na foto com a esposa Patrícia Lago, Tiago Dimer, Julio Ribeiro e o secretário Cleber Benvegnu.

Julio Ribeiro com Renato Martins e Jefferson Bernardes.

O senador Lasier Martins anuncia o vencedor na categoria Comentarista de Televisão do Ano
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O lendário discurso "I have a dream" de Martin Luther King, foi relembrado na
cerimônia de premiação.

Carlos Bastos e Jorge Polydoro relembram histórias do jornalismo gaúcho.

O coquetel do Prêmio Press é, tradicionalmente, o principal momento de encontro do
ano entre colegas jornalistas de todos os veículos e várias gerações.

Os finalistas Milton Cardoso e Nando Gross, com suas esposas, o secretário Cleber
Benvegnu, o deputado Ibsen Pinheiro e o governador José Ivo Sartori.

Elegância em dose dupla. Os jornalistas Julio Ribeiro e Edgar Powarczuk capricharam nas gravatas.

O jornalista Alexandre Farina e Ana Alice

Prêmio Press, onde os amigos se encontram e reencontram.

Patrícia Comunello compartilhando com outros vencedores e com seus milhares de amigos na internet o sabor da vitória no Prêmio Press 2017.
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O jazzista Paulo Moreira entre os fotógrafos Marcos Nagelstein e Carlinhos
Rodrigues.

Aletsiram Ribeiro e Nelci Guadagnin matando a saudade.

Cada troféu do Prêmio Press 2017 foi ungido com mais de 432 mil indicações.

As gurias do Jornal do Comércio festejam as conquistas do veículo.

Amor de irmãos. Julio Ribeiro e as irmãs Mari Lane e Regina Helena.

Marley Danckwardt e Nelci Guadagnin garantiram a qualidade do espetáculo e da
festa do Prêmio Press 2017.

Durante quase duas horas, cerca de 500 convidados acompanharam atentamente a
festa de premiação.
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Os legítimos
óculos piratas:
podem deixar
você caolho.

OFERTA
Prejuízo 100%
garantido

HASTES INFLEXÍVEIS:

QUEBRAM FACILMENTE
AO MENOR MOVIMENTO.

LENTES POWER UV:

POTENCIALIZAM OS RAIOS UV,
CAUSANDO SÉRIOS DANOS.

CUSTO X MALEFÍCIO:

O QUE VOCÊ ECONOMIZA NA
COMPRA, GASTA NO MÉDICO.

A pirataria é um fenômeno global que afunda
a economia local, incentivando a corrupção,
o tráfico de drogas, de armas e até de pessoas.
Saiba mais em: opiratahonesto.com.br

Pirataria é
sempre uma
roubada.
3 DE DEZEMBRO,
DIA NACIONAL DE COMBATE
À PIRATARIA.

Cláudio Catota e Vanessa Mattos com a deputada Regina Becker e Nelci
Guadagnin.

O casal Julio Ribeiro e Sandra Castro recebem os amigos Álvaro Melchiades, Eduardo
Hadler, Fabrícia Dias e Laury Koch.

Tchay Ávila entre os finalistas João Ávila (Jornal NH) e Kelly Veronez (RBS TV)

O arquiteto Telmo Magadan e o jornalista Vieira da Cunha, amigos do homenageado
Jorge Polydoro.

A festa do Prêmio Press proporcionou momentos de emoção e, também, de muita
descontração.

As palavras têm poder para promover guerras e promover a paz.

Ana Paula Franco e Nelci Guadagnin com Cinara Baum e José Armando Tiberio

Ivan Novello recebeu, em nome da Central Sicredi Sul, o Troféu Advertising, pela
contribuição ao desenvolvimento da imprensa gaúcha.
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A cerimônia de premiação juntou alegria, emoção e descontração, como a participação de Julio Ribeiro e sua netinha Dara.

Uma selfie pro mundo...

Mais uma vez, o Teatro Dante Barone foi o cenário para a entrega do prêmio mais
esperado do jornalismo gaúcho.

Os premiados da Band comemoram com a direção e colegas de trabalho.

Em tempos de redes sociais...mais um selfie!

Nelci com parte da equipe do Prêmio Press. Gabriel Aneres, Isis Gonzaga, Ana
Ligia Espuny e Adrian Guadagnin.

Nelci Guadagnin e Julio Ribeiro com os apresentadores do Prêmio Press 2017,
Alessandra Bergmann e Edgar Powarczuk.
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Nelci Guadagnin entre os queridos apresentadores do RBS Notícias Elói Zorzetto
e Carla Fachim

Turma da TVE. Vitor Dalla Rosa com Lilian Abelin e Gustavo Roth.

Jorge Polydoro agradeceu que a homenagem tenha sido feita com ele "ainda jovem",
pois lhe permitirá receber novo troféu dentro de 20 ou 30 anos.

Superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa acaba com a expectativa
e lê o nome do vencedor na categoria Repórter Cinematográfico do Ano.

Sérgio Stock, vencedor do Troféu que leva o nome de Milton Ferretti Jung.

O Melhor Programa de Televisão do Ano é o RBS Notícias.

Patrícia Comunello se mostrou surpresa com a conquista do maior troféu do Prêmio
Press, o de Jornalista do Ano.
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Carol Zatt, do Jornal do Comércio, exibe seu troféu de Melhor Repórter de Jornal/
Revista do Ano.

PARCERIA PELO FUTURO.
RECURSOS PRIVADOS PARA MELHORAR O SANEAMENTO
NO RIO GRANDE DO SUL, FORTALECENDO O QUE É PÚBLICO.
A Corsan está desenvolvendo uma Parceria Público-Privada para garantir a total infraestrutura de
tratamento de esgoto para nove cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre até o ano de 2028.
COM A PPP, A CORSAN CONTINUARÁ 100% PÚBLICA E, CONTANDO COM ESSES RECURSOS PRIVADOS,
PODERÁ DIRECIONAR SEUS INVESTIMENTOS PRÓPRIOS PARA AS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO.
Conheça os benefícios da Parceria Público-Privada:
• Infraestrutura total de tratamento de esgoto até 2028 nas nove cidades.
• Contribuirá para a despoluição de dois dos rios mais poluídos do Brasil: Gravataí e Sinos.
• Benefícios para 1,5 milhão de pessoas: melhor qualidade de vida, redução de custos com
saúde e valorização dos imóveis.
• Investimento previsto: R$ 1,85 bilhão.
Saiba mais em parceriacorsan.com.br

RECURSOS PRIVADOS
PARA MELHORAR
O QUE É PÚBLICO.
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Paulo Germano, da Zero Hora, é o Melhor Colunista de Jornal/Revista pelo segundo
ano consecutivo.

Ivan Novello e o Troféu Advertising concedido ao Sicredi.

André Machado, da Band, um colecionador de troféus do Prêmio Press.

Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha da Rádio Gaúcha, é outro que gosta muito de
ganhar troféu do Prêmio Press.
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Beleza em dose tripla: Vanessa Mattos, Fabrícia Dias e Sandra Castro

Começo promissor. Luiza Fritzen, do Jornal do Comércio, leva o troféu CIEE-RS
como Estagiária de Jornalismo do Ano.

Daniela Ungaretti, da RBS TV, é a Melhor Apresentadora de Televisão de 2017.

VIDEOS PARA
PARA WEB
WEB
VIDEOS
TOUR VIRTUAL
VIRTUAL 360º
360º
TOUR
RETRATO CORPORATIVO
CORPORATIVO
RETRATO
BANCO DE
DE IMAGENS
IMAGENS DO
DO RS
RS
BANCO
IMAGENS AÉREAS
AÉREAS COM
COM DRONE
DRONE
IMAGENS
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www.agenciapreview.com

Diego Casagrande, Apresentador de Rádio do Ano, comanda o Rádio Livre pela
Band.

Carol Zatt agradece a distinção do Troféu Sistema Fecomércio - Repórter de Jornal/
Revista do Ano

Jorge Polydoro, com a esposa, exibe o Troféu Sistema Fiergs Homenagem Especial.

A força do interior. Denise Cruz, da Rádio União FM de Novo Hamburgo.

Os colegas de Zero Hora, colunistas Rosane Oliveira e Paulo Germano.

Denise Cruz e André Haar (TV Record).

A abertura da cerimônia de premiação com a participação de bailarinos e atores, que ajudaram a contar o tema do 18º Prêmio Press: O poder da palavra.
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