
 

 

Radialista de Bento ganha prêmio nacional de 
jornalismo 

Jornalista Felipe Machado, da Rádio Difusora, venceu o Prêmio Conif de Jornalismo, 

na categoria rádio, com a reportagem Abelhas do Bem. 

Bento Gonçalves tem mais um motivo para se orgulhar dos profissionais que aqui residem, desta vez na 

área da comunicação. O jornalista e radialista Felipe Machado, da Rádio Difusora,  ganhou um prêmio 

nacional na área nesta semana. Ele foi o vencedor da 1ª edição do Prêmio Conif de Jornalismo, na 

categoria reportagem de rádio. 

A premiação celebra os 10 anos dos Institutos Federais de Educação e foi organizada pelo Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional de Ciência e Tecnologia 
(Conif). Foram preiados quatro tipos de mídia: impresso, rádio, televisão e internet. O objetivo: o incentivo 
a produção de conteúdo com temas que envolvam os Institutos Federais, como por exemplo, projetos 
inspiradores. 

Grandes reportagens de todo o país participaram do 
concurso. Felipe Machado venceu na categoria rádio, 
com a reportagem “Abelhas do Bem”, veiculada na 
Rádio Difusora no dia 26 de dezembro de 2018, no 
programa “Rádio Jornal 2ª edição” (12h/13h). O material 
destaca destaca a mobilização de estudantes do curso 
Bacharelado em Agronomia do IFRS, o Abelhas do 
Bem. Embora o IFRS possua um trabalho de cultivo de 
abelhas na Estação Experimental localizada a 12km da 
sede, foi no campus Bento, em uma área urbana, que se 
implantou uma caixa com abelhas sem ferrão, da 
espécie Jataí. 

Sem grandes riscos para estudantes, a partir daí iniciou uma mobilização com cerca de 40 alunos, mas 
que por iniciativa do setor de enfermaria, passou-se a utilizar-se o mel destas abelhas para elaboração de 
xaropes, o que passou a beneficiar cerca de 1500 estudantes do campus como um todo. 

O prêmio é de R$ 8 mil para o vencedor e será entregue em cerimônia a ser definida pelo Conif. O 
jornalista decidiu que doará parte do valor para o Campus Bento do IFRS. Felipe Machado é jornalista 
diplomado e radialista com registro profissional, atua em comunicação há 17 anos. Atualmente é editor de 
jornalismo da Rádio Difusora e uma das referências do radiojornalismo em Bento Gonçalves.. 

Confira a lista com os vencedores do 1º Prêmio Conif 
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Reportagem: Além da técnica: a função social dos institutos federais 

Veículo: LeiaJá (PE) 

Autores: Maria Eduarda Esteves, Marília Parente, Nathan Santos 

1º) Além da técnica: a função social dos Institutos Federais 

Link:http://www.leiaja.com/carreiras/2018/12/04/alem-da-tecnica-funcao-social-dos-institutos-
federais/ 

2º) Do campo ao campus: conheça a trajetória de José 

Link:http://www.leiaja.com/carreiras/2018/12/04/do-campo-ao-campus-conheca-trajetoria-de-jose/ 

3º) Sons da inclusão: grupo cria óculos 3D para cegos 

Link:http://www.leiaja.com/carreiras/2018/12/04/sons-da-inclusao-grupo-cria-oculos-3d-para-
cegos/ 

4º) IFs: tecnologia assistiva a serviço da qualidade de vida 

Link:http://www.leiaja.com/carreiras/2018/12/04/ifs-tecnologia-assistiva-servico-da-qualidade-de-
vida/ 

5º) Dez anos dos IF’s: uma Coreia dentro do ensino brasileiro 

Link:http://www.leiaja.com/carreiras/2018/12/04/dez-anos-dos-ifs-uma-coreia-dentro-do-ensino-
brasileiro/ 
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