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Hoje
9h: Medidas de proteção para
jornalistas em cobertura de
conflitos armados

Amanhã
9h: WikiLeaks: Impactos dos
vazamentos para o jornalismo
investigativo

11h: Homenagem a Rosental
Calmon Alves: O estado
do jornalismo investigativo
e seus desafios na
era digital

16h: Acesso a Informações
Públicas: exemplos que vêm
de fora

16h: Conflitos no mundo
árabe: notícias do front

Sábado
11h: Investigação em esportes:
conluios da Fifa e do COI
 
11h: Lei de Acesso a
Informações Públicas
no Brasil: Mapa de Acesso
2011

Coberturas online
e esportiva são
focos de congresso
Começa hoje em SP o 6º Congresso Internacional de Jornalismo,
organizado pela Abraji; proximidade da Copa estimula debates

O único rio de água quente do mundo fica em Caldas 

Novas. E a maioria dos hotéis locais possuem várias 

piscinas aquecidas naturalmente. Isso tudo porque a 

cidade fica sobre o maior manancial de águas termais 

do planeta. Caldas Novas é o lugar ideal para as férias 

da família toda, em qualquer época do ano.

Incluídos no preço: passagem aérea, 4 diárias de hospedagem 
no Nobile Thermas Place Hotel com meia pensão, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e passeio pela cidade de Caldas Novas.

CALDAS NOVAS
Pacotes de 5 dias

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar 
o mundo com a CVC?

Prezado cliente: preços publicados válidos para saídas de São Paulo em voos fretados exclusivos CVC. Preços, datas de saídas e condições de pagamentos sujeitos a reajustes 
e mudanças sem prévio aviso. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confi rmação. Preços válidos para compras até 1 dia após esta publicação. Parcelamento 
promocional em até 10x sem juros com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. 

São Paulo Capital: 
Paraíso ........................................................2146-7011
Alto da Lapa .............................................. 2594-5758
Anália Franco Shop ................................... .2108-5300
Anchieta – Carrefour  ................................ 2948-3148 
Aricanduva - Carrefour .............................. 2269-5380
Bourbon Shop .......................................... .3892-6868
Brás-Mega Polo .........................................2886-3800
Casa Verde-Carrefour ................................ 3858-5335
Center Norte Shop ......................................2109-2611
Central Plaza Shop. .................................. .2914-3355
Fradique Coutinho .................................... 3596-3470
Freguesia do Ó-Extra  ................................ 3932-0740
Indianópolis-Walmart............................... 2578-1969
Interlagos Shop ........................................ .5563-6300
Ipiranga Hiper Carrefour ........................... 2062-3922
Jacu-Pêssego-Carrefour ............................2521-5135
Jaguaré-Extra............................................ 3297-8282
Light Shop ................................................ .3255-5323
Morumbi Shop ......................................... .2109-4300
Morumbi Shop ......................................... .2146-7200
Pátio Higienópolis Shop ........................... .3667-8622
Paulista-Top Center ................................... 3266-7202
Penha Shop .............................................. .2135-0700
Pirituba ..................................................... 3903-6611
Real Parque-Pão de Açúcar ....................... 3755-0070
Santo Amaro-Cenesp ................................. 3747-7122
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13 ................ 5546-2888
São Judas ...................................................2858-0599

Tatuapé Shop. Metrô  ................................2094-5888
Vila Maria-Carrefour Tietê ........................ 2636-1864
Vila Mariana .............................................. 2372-2284
Vila Olímpia Shop ..................................... .3045-8677
Grande São Paulo: 
Alphaville - Shopping Tamboré ................ 2778-9797
Guarulhos Shop ........................................ .2425-0533
Guarulhos-Bonsucesso.............................. 2498-6022 
Mauá Plaza Shop ...................................... .4519-4700
Mogi das Cruzes Shop .............................. .4799-2166
Osasco Plaza Shop .................................... .3652-3600
Osasco Shop. União ................................... 3652-1600
S.B.Campo-Carrefour Taboão ................... 4178-4377
S.B.Campo-Carrefour Vergueiro ................4121-9877 
São Caetano-Av. Goiás .............................. 3636-3450
São Caetano - Carrefour ............................ 4227-8787
Sto André-Carrefour Oratório ................... 4997-6880 
Taboão Shop.  .............................................4787-8212 
São Paulo Interior:
Araraquara Jaraguá Shop.  .........................3331-3858
Araraquara-Shop. Lupo ..............................3322-7676
Araras ........................................................3541-4484
Bauru Shop ............................................... .2106-9494
Campinas-Carrefour D. Pedro .................... 5078 7532 
Campinas-D. Pedro Shop.  ........................ .2102-0199
Campinas-D.Pedro Shop .......................... .3756-9939
Campinas-Extra Abolição ......................... 3271-2004
Campinas-Galleria Shop .......................... .3206-0343
Campinas-Iguatemi Shop.  ........................2117-3500 

Franca Centro .............................................3721-1900 
Franca Shop .............................................. .3707-0700
Itapetininga ...............................................3373-2144
Itapevi Shop.  .............................................4143-7979
Itapira  ........................................................3813-2426
Itu - Plaza Shopping .................................. 4022-7275
Jaú Shop ................................................... .3622-0288
Jundiaí Maxi Shop .................................... .2136-0800
Louveira..................................................... 3878-4030
Mauá Coop Barão ...................................... 4544-8111
Mococa ...................................................... 3665-7990
Pirassununga ............................................ 3561-9661
Poços de Caldas ..........................................2101-8100
Ribeirão Preto-Fiúsa .................................3516-4000
Ribeirão Preto-Independência ................. 2101-0048
S.J. Campos-Vale Sul  ................................ 3878-7000
S.J. Rio Preto Shop ..................................... .3121-1450
S.J. Rio Preto-Centro  .................................2137-5910
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida  .....................2137-0070
Santos  ....................................................... 3257-7000
São Carlos-Centro.......................................3307-7180
São Carlos-Iguatemi .................................. 3307-8686
São João da Boa Vista .................................3631-1109
São Sebastião  ........................................... 3892-5299
Taubaté Shop............................................ .3411-5000
Várzea Paulista .......................................... 4595-6200
Vinhedo ..................................................... 3876-3788

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

À vista R$ 728, ou 

10x sem juros de R$ 72,80
Preço para saída 5/julho.

O 6.º Congresso Internacio-
nal de Jornalismo Investigati-
vo, que tem início hoje na capi-
tal paulista, terá como foco o
jornalismo online, mas, por
conta da proximidade da Co-
pa de 2014 e dos Jogos Olímpi-
cos de 2016, vai privilegiar de-
bates sobre a cobertura de
eventos esportivos no País.

“Temas clássicos já consagra-
dos em outras edições – como
reportagem com auxílio do com-
putador, investigação de crime
organizado e fundamentos da re-
portagem – também farão parte
da programação”, diz Guilher-
me Alpendre, gerente executivo
da Associação Brasileira de Jor-
nalismo Investigativo (Abraji),
entidade que promove o evento.

Durante três dias, serão mais
de cem palestrantes do Brasil e
exterior em cerca de 70 mesas,
painéis e oficinas de treinamen-
to. O correspondente do Estado
em Paris, Andrei Netto, vai parti-
cipar de uma mesa de discussão
que pretende abordar as medi-
das de proteção para jornalistas
durante a cobertura de conflitos
armados. Em março, Netto ficou
oito dias preso quando estava na
Líbia cobrindo as rebeliões do
mundo árabe.

O diretor de Conteúdo do Gru-
po Estado, Ricardo Gandour, o
repórter da sucursal de Brasília
Leandro Colon, e a jornalista
Claudia Belfort, responsável pe-
los conteúdos digitais do Esta-

do, são alguns dos nomes que
também confirmaram presença
no evento.

Homenagem. Amanhã, a Abraji
vai homenagear o jornalista e
professor Rosental Calmon Al-
ves, fundador e atual diretor do
Centro Knight para o Jornalis-
mo nas Américas.

Natural do Rio de Janeiro, Cal-
mon Alves é considerado um dos
grandes teóricos do jornalismo
na web da atualidade. Foi o res-
ponsável pelo lançamento, em
2005, da primeira versão online
de um jornal no Brasil.

“Ele é uma das pessoas que
mais têm contribuído para o jor-
nalismo em todos os países lati-

no-americanos e é peça-chave
para esse novo momento do jor-
nalismo que tem se mostrado
um pouco mais colaborativo e
menos competitivo”, afirma Al-
pendre.

WikiLeaks. O jornalista islan-
dês Kristinn Hrafnsson, visto co-
mo o ‘segundo homem’ que re-
presenta o grupo WikiLeaks ao
lado de Julian Assange, também
vai participar do congresso.

Na sexta-feira, Hrafnsson vai
discutir os impactos da iniciati-
va que tornou públicos dezenas
de milhares de documentos di-
plomáticos de diferentes países
do mundo para o jornalismo in-
vestigativo.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




