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IFRS entrega troféu do Prêmio Conif de Jornalismo 

Na quinta-feira, 27/6, foi realizada a entrega do troféu e do 
certificado da 1ª edição do Prêmio Conif de Jornalismo para o repórter Felipe Machado, da Rádio 
Difusora 890, de Bento Gonçalves-RS. 

A premiação, na categoria Rádio, foi conquistada com a reportagem “Abelhas do Bem”, que 
abordou projeto homônimo do campus Bento Gonçalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS). O jornalista recebeu a condecoração do reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck, e da diretora-
geral do campus Bento Gonçalves, Soeni Bellé. 

Na solenidade, o dirigente destacou a satisfação de uma matéria sobre o projeto desenvolvido pela 
instituição ter vencido o prêmio de abrangência nacional. Heck frisou ainda a relevância social da 
temática, lembrando que as ações colocadas em prática pelas unidades da Rede Federal são 
caracterizadas por entregarem soluções para a comunidade. 

Soeni agradeceu a parceria do jornalista na divulgação de questões do campus e o empenho dos 
professores coordenadores do projeto Abelhas do Bem, Onorato Jonas Fagherazzi e Luciana 
Bernd. 

Já Felipe salientou que a Rádio Difusora tem o compromisso de divulgar iniciativas que trazem 
benefícios à sociedade e, por isso, as práticas dos Institutos Federais são uma pauta para o veículo. 
Ele afirmou que as premiações são motivadoras diante dos desafios profissionais e, que a recente 
conquista, é importante para mostrar a possibilidade de fazer jornalismo de qualidade em veículos 
do interior do País. 

Prêmio Conif – O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional 
de Ciência e Tecnologia (Conif) promoveu a primeira edição do Prêmio Conif de Jornalismo em 
2018 com o intuito de celebrar os dez anos de criação dos institutos federais. 

Com foto e informações do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). 
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