
TV Record, como mestres de cerimônia — 
convidados e finalistas comentaram a impor
tância do retorno da premiação, que teve sua 
última edição em 2002.

“O prêmio ressurge num momento crucial 
para a imprensa e sociedade, um momento de 
crise. Muita gente profetiza que a imprensa vai 
morrer, mas o núcleo sadio da categoria que 
está aqui é a prova que o jornalismo sai da 
crise”, diz Pedro Sellos, coordenador do Master 
de Jornalismo do Instituto Internacional de 
Ciências Sociais (IICS).

Sobre o reconhecimento da excelência jorna
lística pelo prêmio, Juliana Barreto, gerente deA ut
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No início da premiação, Sinval de Itacarambi 
Leão, diretor de IMPRENSA, lembrou que o jor
nalista que dá nome ao prêmio, Libero Badaró, 
“teria o perfil do jornalista ideal nos dias de 
hoje”, por sua dedicação e enfrentamento contra 
aqueles que tentam calar a imprensa.

Após a entrega do troféu “Destaque do Ano”, 
em homenagem a Roberto Civita, recebido por 
Thaís Chede Soares, diretora superintendente 
de Veja, o primeiro a subir ao palco foi Quinho, 
que ganhou na categoria “Ilustração” por “Millôr 
e Deus”. Ao receber o troféu, ressaltou a quali
dade dos seus concorrentes. “O que torna tão 
especial este prêmio, além da origem digna pela 
luta da liberdade de imprensa, é concorrer com 
trabalhos de excelente qualidade”.

Em seguida, Mariana Videira, do Portal NEio, 
recebeu o troféu de “Webjornalismo” pela 
matéria “Cisternas da Discórdia”, produzida 
em parceria com Wladmir Paulino. “Esse prê
mio é para Reginaldo Araújo, motorista que 
está se aposentando, depois de 30 anos de tra
balho, que sugeriu essa pauta”, declarou Ma
riana em seu agradecimento.

Michelle Trombelli, da rádio Bandnews FM, 
venceu com a reportagem “Cidade Viciada”. “Amo 
fazer rádio, sou muito feüz e agora ainda mais por 
fazer parte da história desse prêmio. Não imaginei 
que chegaria aqui tão rápido”, disse.

O troféu de “Primeira Página” ficou com o 
Diário de Santa Maria, pela capa “Tragédia da 
boate Kiss - manifestações um mês depois”. A 
representante da equipe, Fabiana Sparremberger, 
revelou emocionada os bastidores da cobertura. 
“Esta foi a cobertura mais desafiadora e dolorosa 
das nossas vidas. Cobrimos a morte de conheci
dos, amigos e familiares e isso nos dá força para 
fazer jornalismo de excelência”.

Na categoria “Fotojornalismo”, o premiado 
foi Lauro Alves, do Zero Hora, por “Santa 
Maria - 27/01/2013”.

Ismael Machado foi vencedor da categoria jor
nalismo impresso, com a matéria “Suruís e a 
Guerrilha do Araguaia”, publicada no Diário do 

Pará. Ao agradecer, fez questão de mencionar os 
colegas do veículo, que estão em greve por melho
res salários. “Dedico o prêmio aos profissionais 
do Pará que lutam por melhores condições”.

Logo depois, revelou-se que os cinegrafistas 
Felipe Bentivegna e Emílio Mansur, do “Profissão 
Repórter”, daRede Globo, venceram “Reportagem 
Cinematográfica”, com a matéria “Gramacho”.

A categoria telejornalismo teve como vencedo
res Rodrigo Carvalho, Ana Terra Athayde, Felipe 
Martins, Inês Valladão e Egledio Vianna, da 
Globo News, responsáveis pela reportagem 
“Juizes Ameaçados”. Carvalho representou os 
colegas e lembrou a importância da pauta ao rece
ber o troféu. “No começo achamos que iríamos 
encontrar certa resistência, mas foi totalmente ao 
contrário. E o assunto foi extremamente relevan
te após a morte da juíza Patricia Acioli”.

As TVs UNIFOR e Diário, da Universidade de 
Fortaleza, foram agraciadas em Jornalismo Uni
versitário pela reportagem “Peixe Roncador”, de 
Waleska Santiago, Fabiane de Paula e Rafa Gomes.

Já Diego Amorim, do Correio Braziliense, levou 
o troféu de cobertura internacional por “Uma 
histórica sucessão no Vaticano”. Nos agradeci
mentos, destacou a influência desta série em sua 
carreira. “Foi um privilégio fazer cobertura da 
nomeação do Papa e difícil manter o distancia
mento jornalístico. Chorei na Praça São Pedro e 
isso influenciou para melhor meu trabalho e 
aqui está o resultado”.

Por fim, a grande premiada da noite foi 
Adriana Carranca, de O Estado de S. Paulo, ven
cedora do “Grande Prêmio Libero Badaró de Jor
nalismo”, pela “Coletânea da guerra no Afe
ganistão”. “Nunca imaginei no melhor de meus 
sonhos ganhar esse prêmio. Ir ao Afeganistão 
foi uma experiência que mudou a minha vida e a 
de muitos ao meu redor”.

O “Prêmio Libero Badaró de Jornalismo” foi 
promovido por IMPRENSA, com patrocínio da 
Souza Cruz, e apoio institucional da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), Instituto In
ternacional de Ciências Sociais (IICS), Instituto 
Palavra Aberta, Artigo 19 e Itaú Cultural. 

relações com a imprensa da Souza Cruz, ressalta 
que seu sonho como jornalista é “que toda 
empresa privada divulgasse e parabenizasse o 
jornalismo brasileiro, que é um dos melhores do 
mundo. Amanhã vai ser festa na Souza Cruz”.
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 27, n. 294, p.68-71 , out. 2013.




