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Premiação e homenagens na 10ª edição do
Prêmio ABAG/RP de Jornalismo
“José Hamilton Ribeiro”

Público. Mônika Bergamaschi, José Hamilton Ribeiro, Humberto Pereira e Roberto Rodrigues
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atuam diretamente em editorias de
Na cerimônia foram exibidos víagronegócio, conforme o esperado, mas
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sitas, que são o grande diferencial
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Para Mônika Bergamaschi, presidente
da capital e do interior paulista, participaram de quatro
do Conselho da ABAG/RP, esta é a principal virtude do
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Prêmio, propiciar que cada um forme sua opinião com coAo longo das 10 edições do Prêmio, mais de 900 estunhecimento de causa.
dantes e jornalistas profissionais percorreram diversas
Na oportunidade a ABAG/RP também prestou homenacadeias produtivas. Conheceram sobre soja, cana, milho,
gem à Rede Globo de Televisão, pela criação e veiculação da
café, laranja, hortifrúti, flores, amendoim, entre outras.
Campanha “Agro: a indústria-riqueza do Brasil”. O curaAlém disso, foram recebidos por especialistas em indúsdor da Campanha, Humberto Pereira, também criador e
trias, agroindústrias, cooperativas, fazendas, instituições
editor chefe do programa “Globo Rural”, foi homenageado
de ensino e pesquisa (públicas e privadas), bolsa de valores,
pelo conjunto de sua obra.

“Meu conforto na
vida é que o Prêmio
que leva meu nome
já tem dez anos.
Já tem validade de
obra literária”

O jornalista mais premiado do Brasil, José Hamilton Ribeiro, fez questão de participar do evento e ajudou na entrega de todos os prêmios. Ao final, em seu
pronunciamento, lembrou que quando foi convidado
para empestar seu nome à inciativa da ABAG/RP, foi
dominado por um dilema: “todo jornalismo tem prazo

de validade curto. O jornal de ontem já é velho. Todo
o trabalho dos jornalistas também. Como será esse
Prêmio?” Concluiu dizendo estar feliz pelas 10 edições
já realizadas: “Meu conforto na vida é que o Prêmio
que leva meu nome já tem dez anos. Já tem validade de
obra literária”.

Modalidade Escrita

Categoria Jovem Talento
Os primeiros colocados, em cada modalidade, receberam como Prêmio vale compras de R$ 3.000,00
(três mil reais). Os segundos e terceiros colocados receberam máquinas fotográficas semiprofissionais.

Modalidade Vídeo
1º Lugar: Marina Braga de Sá
FIAM/FAAM, de São Paulo
Matéria: Cooperativismo
na produção de flores.
2º Lugar: Bruna Bazi Barone
Cásper Líbero, de São Paulo
Matéria: Crescimento
populacional e controle
de pragas e doenças nas plantações.

José Hamilton Ribeiro, Marina, Roberto Rodrigues, Ana Carolina e Bruna

A

s 10 matérias de estudantes que obtiveram
as maiores pontuações na Categoria Jovem
Talento, Modalidade Escrita, foram publicadas
na revista comemorativa da 10ª Edição do Prêmio
ABAG/RP de Jornalismo “José Hamilton Ribeiro”.

3º Lugar: Ana Carolina
Aparecida Rossi
Unaerp, de Rib. Preto
Matéria: A cana e o suco.

José Hamilton Ribeiro, João Victor, Natan, Pedro e André Chaves Melo e Silva (professor da ECA/USP)

1º Lugar: Natan Novelli Tu
ECA/USP, de São Paulo
Agronegócio: a aplicação da indústria 4.0 na melhora da produtividade e rendimento.
2º Lugar: João Victor Escovar
ECA/USP, de São Paulo
Do campo à mesa, a ciência é cada vez mais o alimento do agronegócio.
3º Lugar: Pedro Henrique Graminha
ECA/USP, de São Paulo
Cooperativismo, uma importante faceta do agronegócio brasileiro.O

prêmio para cada vencedor nas três m

Autores das 10 matérias publicadas na revista comemorativa do
Prêmio ABAG/RP de Jornalismo 2017
Estudante

Faculdade

Natan Novelli Tu
João Victor Escovar
Pedro Henrique Graminha
Ana Luiza Ordonho Marin
Bruna de Oliveira Rojas
Caio Nogueira Antunes
Heloisa Scognamiglio
Jeziel Araujo
Maria Angélica Andrade dos Santos Silva
Nathália Sousa dos Santos

ECA/USP
ECA/USP
ECA/USP
Uniara
FIAM FAAM
Unimep
FAAC Unesp
Unaerp
FIAM FAAM
FAAC Unesp

Categoria Profissional
O Prêmio para cada vencedor nas três modalidades da
Categoria Profissional foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Plataforma TV
Marcelo Ferri de Carvalho Dias
EPTV Ribeirão
Matéria: Da cana ao amendoim.
Plataforma Impressa
Marcela Caetano Teixeira
Revista Dinheiro Rural
Matéria: Luxo à brasileira.
Plataforma Internet
José Pedro Soares Martins
Agência Social de Notícias
Matéria: Golinho de café: riscos, oportunidades e
informações no futuro do agronegócio.

José Hamilton Ribeiro, Marcelo, Marcela e José Pedro

A Comissão Julgadora foi formada por jornalistas e
especialistas em agronegócio: José Luiz Tejon Megido,
consultor e professor da ESPM; Daniela Lemke, gerente
de comunicação do Sistema OCB - Organização das

Cooperativas Brasileiras; Ana Helena de Andrade,
diretora de assuntos governamentais da AGCO; Renata
Canales, jornalista e professora universitária; e Vinicius
Tavares, assessor de comunicação da Aprosoja Brasil.

*Todas as matérias podem ser conferidas em
www.abagrp.org.br
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