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Grupo RBS recebe Prêmio Estácio de 

Jornalismo em duas categorias 

Vencedores foram anunciados ontem, 21, em evento no Rio de Janeiro 

Vencedores do Prêmio Estácio de Jornalismo - Divulgação 

Duas produções de jornalistas do Grupo RBS venceram a 9ª edição do Prêmio Estácio de Jornalismo 2019. 
A reportagem 'Para que serve um bolsista', dos jornalistas Itamar Melo e Valeska Linauer, ganhou na 
categoria Impresso Regional. Na categoria Internet Regional, venceram os jornalistas Guilherme Justino 

e Jefferson Botega, com a reportagem 'Conheça o projeto Meninas na Ciência'. A cerimônia de premiação foi 
realizada ontem, 21, no Rio de Janeiro. 

A matéria 'Para que serve um bolsista' foi publicada no caderno DOC, de Zero Hora, e em GaúchaZH em 
agosto deste ano. Sob ameaça de cortes nas bolsas de estudantes, os repórteres mostram quem são e o 
que fazem pós-graduandos bolsistas do governo federal. Já em 'Conheça o projeto Meninas na Ciência', 
publicada em junho deste ano, foi apresentad a iniciativa, implementada pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) no município de Farroupilha, que incentiva estudantes de 
escolas municipais e estaduais a aprender engenharia e computação. 
As reportagens foram avaliadas por profissionais do setor, como Paulo Nassar, presidente da Aberj; Vera Iris 
Paternostro, gerente de Desenvolvimento da TV Globo; Marcus Barros Pinto, superintendente de 
Comunicação da NeoEnergia; Monica Weinberg, editora da revista Veja; e Isabele Benito, âncora do SBT e 
da Super Rádio Tupi. 

Em 2019, o prêmio bateu o recorde de reportagens inscritas, recebendo 470 matérias, número 40% superior 
à edição anterior. Entre os inscritos, a comissão de jurados elegeu 24 finalistas que concorreram em nove 
categorias, com premiações variando entre R$ 10 mil (mídias regionais), R$ 15 mil (mídias nacionais) e R$ 
25 mil (Grande Prêmio Estácio). A grande vencedora da noite foi a série 'Financiamento e qualidade das 

Universidades Públicas', da GloboNews. Conheça todas as reportagens vencedoras no link. 
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