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Ao denunciar os problemas da
escola pública onde estuda, a
catarinense Isadora Faber, de 13
anos, apostou na força das re-
des sociais para melhorar a
educação noBrasil. O presiden-
te do Supremo Tribunal Fede-
ral, Joaquim Barbosa, de 58
anos, relator do processo do
mensalão — um dos maiores
escândalos de corrupção da
história recente do país —, mo-
bilizou o Brasil. Quarenta e cin-
co anos pouco distanciam dois
dos destaques da entrega do
PrêmioFazDiferença 2012, pro-
movido pelo GLOBO, com o
apoio do Sistema Firjan, e en-
tregue na noite de quarta-feira,
no Copacabana Palace. Cada
um com suas armas— ela, com
as que a tecnologia lhe propor-
cionou; ele, comas conseguidas
via educação —, ambos defen-
dem a liberdade de expressão,
comuma imprensa livre e fisca-
lizadora do poder público.

— Aprendi muito e acredito
que, com liberdade de expres-
são e a força das redes sociais,
podemosmelhorar a educação
no Brasil. Muitos me dizem
que não é bem assim, que não
é possível. Mas eu gosto de so-
nhar — disse a estudante, au-
tora da páginaDiário deClasse
no Facebook, ao receber o tro-
féu na categoria Educação. Ela
já teve a casa apedrejada, foi
ameaçada e parou na delega-
cia, acusada de calúnia e difa-
mação por uma professora.

Assediado pelos convidados
e aplaudido de pé ao subir ao
palco para receber o prêmio,
Joaquim Barbosa lembrou que
o país tem o Poder Judiciário
“maismidiatizado do planeta”:
—E, claro, isso graças ao tra-

balho da imprensa brasileira.
Não consigo vislumbrar um
país com as características do
Brasil em que se tenha criado
uma sinergia tão grande, im-
portante e relevante entre o
trabalho de um setor da vida
estatal difícil de compreender,
tão impenetrável como é a
missão de julgar, e essa siner-
gia maravilhosa que há hoje
com a sociedade. Associo tudo
isso com o trabalho que a im-
prensa brasileira, cada vez
mais ativa, vem fazendo em
prol dessa aproximação.
A festa de entrega do Prê-

mio Faz Diferença, que com-
pletou dez anos, contou com
surpresas e um vídeo de
abertura com texto de Zuenir
Ventura e narração de Fer-
nanda Montenegro.
— O conceito foi relembrar

tudo de bom que é possível fa-
zer em dez anos e projetar o
que será possível nos próximos
dez — disse Rodrigo Cebrian,
que dirigiu a festa.
No roteiro estavam depoi-

mentos emocionantes como
os de Paulo José (uma home-
nagem a Selton Mello, vence-
dor na categoria Segundo Ca-
derno/Cinema) e Caetano Ve-
loso (um recado para Gal Cos-
ta, que faturou o troféu Segun-
do Caderno/Música). Além
disso, houve surpresas para o
público e até para a própria
premiada na categoria Segun-
do Caderno/Teatro: no palco,
Bibi Ferreira improvisou.
Acompanhada de sua banda,
ela presenteou a plateia inter-
pretando “La vie en rose”, de
Edith Piaf.
Como nas edições anterio-

res, os colunistas Míriam Lei-
tão e Ancelmo Gois conduzi-
ram a festa, que contou ainda
com a presença do vice-gover-
nador Luiz Fernando Pezão,
representando o governador
Sérgio Cabral, além de outras
autoridades, artistas, empresá-
rios e políticos.l

NOITE DE FESTA COM APELO
À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
FATORES DEMUDANÇA. Estudante que usou rede social para conseguir uma educação demais qualidade
e presidente do STFmostram as faces de umBrasil que faz a diferença em busca de uma sociedademelhor

GABRIEL DE PAIVA

Emoção. Na festa da entrega do Prêmio Faz Diferença, a atriz Bibi Ferreira brindou os presentes cantando “La vie en rose”, de Edith Piaf, com sua banda. Bibi, que completou 70 anos de carreira, ganhou na categoria Segundo Caderno/Teatro

“O país tem o
Judiciário mais
midiatizado do
planeta. E isso
graças ao trabalho
da imprensa”
Joaquim Barbosa
Presidente do STF

MARCOS RAMOS

Presentes. O neurocirugião Paulo Niemeyer e sua mullher, Bebel

FABIO ROSSI

Encontro. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, e o cantor Martinho da Vila
MARCOS RAMOS

Em família. O ator Selton Mello foi à festa com seus pais, Selva e Dalton

PAULA GIOLITO

Gerações. João Roberto Marinho e Isadora Faber, premiada em Educação
PAULA GIOLITO

Prestigiando. José Mariano Beltrame, premiado em 2010, e sua mulher, Rita

GABRIEL DE PAIVA

Linha de frente. Os apresentadores Míriam Leitão e Ancelmo Gois
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. 7-9.




