
EXPEDIENTE

Para quem começa, é uma
experiência fundamental para entrar em

contato com o dia-a-dia da profissão.
CristianeSegatto,repórterespecial

darevistaÉpoca, focaem1991

Existe uma
distância muito
grande entre as

escolas de
Jornalismo e as

redações. O curso
complementa essa

formação.
ClaudioAugusto,
editordocaderno

NacionaldoEstado,
focaem1991

Foi uma boa vitrine
diante do mercado,

que sempre
valorizou o banco

de talentos do
Estadão.
AndréLuizCosta

diretordeJornalismo
BandNewsFM,
focaem1998

É fundamental para que
o jovem entenda o fluxo de uma

redação, além de dar um
grande peso ao currículo.

MarceloCabral, repórterespecialdo jornal
BrasilEconômico, focaem2002

O feedback que
recebemos durante

as atividades foi
muito importante.

Eu trouxe essa
filosofia para

a carreira e para
a redação.

DéboraFortes,
diretoraderedação

da Info, focaem1993
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Apoio:

Não tenho dúvidas de
que o curso é mais

variado e intenso que
um estágio.

Compreende-se como
funciona a ‘máquina’.

DanielLisbôa,segundosecretário
doItamaraty, focaem2005

No aniversário do Curso Estado,
homenagem a SP e a todos os focas
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20 anos
de sonho e
dedicação

ESPECIAL

● De cima para baixo, da esquerda
para a direita, na primeira fila: Ivan
Pasqualini Favero, Wanise Dioni-
sio Martinez, Rodrigo Miranda Bur-
garelli, Gabriel de Arruda Castro

● Na segunda fila:
LuizGuilherme Gerbelli Bernardi,
KíviaMendonça Costa,Diogo d’Avi-
la,Brunode Freitas Boghossian

● Na terceira fila:
Felipe Vanini Bruning, Ana Paula
Herculano Garrido, Samuel da

Silva Nunes, Carlos Eduardo Lor-
delo Chaves, Isadora Faust Pe-
ron (abaixo)

● Na quarta fila:
Larissa Oliveira Linder, Maria Luí-
sa Bovo Barsanelli, Lucas de
Abreu Maia, Giuliana Maria Mi-
randa Santos, Manuela Gonzatto
Franceschini

● Na quinta fila:
Cremilda Aguiar Wanderley, Ma-
riana Pereira Lenharo, Ligia Agui-

lhar da Cruz, Jamila Batista Tava-
res, Rafael Moraes Moura

● Na sexta fila:
Margarida Vaqueiro Lopes, Simo-
ne Aleixo Avellar, Daniel Mar-
ques, Pedro Marcondes de Mou-
ra Ramos Silva

● Na última fila:
Nataly Pereira Costa, Clara Wer-
neck Massote, Juliana Sayuri
Ogassawara, Marcelle Cristine
de Souza
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Ocursomostra
aos jovensa

caradomercado
epermite

ocontatocom
grandes

profissionais.
RenataDeos,editora
doportalMdeMulher,

focaem1997
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São 20 anos de história, um total
de 607 alunos formados, mais de
28 mil candidatos e uma quanti-
dade incalculável de bagagem. O
Curso Intensivo de Jornalismo
Aplicado é, como o próprio nome
diz, intenso.Sãotrêsmesesdede-
dicação total à formação huma-
naepráticadojornalista,comau-
lasteóricaseexercíciosderepor-
tagem,fórmulatestadaeaprova-
da pelo mercado de trabalho.

O suplemento que você tem
em mãos agora é o resultado des-
te período de dedicação, supera-
çãoemuitoaprendizado.Realiza-
do por nós, os 31 alunos da turma
de 2009, o caderno retoma algu-
mas das principais questões da
cidade nos últimos 20 anos – uma
homenagem a São Paulo e a nos-
sos colegas, focas de cursosante-
riores, que tão bem trabalharam
com esses temas em suas repor-
tagens de conclusão de curso.

Também nos propusemos a
apresentar os próximos desafios
da metrópole, caso da Copa de
2014. E, com a esperança de
quem está começando, ousamos
sonhar. Sonhar com um Tietê
despoluído,commuitavidaemui-
to verde ao redor, como nos cro-
quisqueilustramacapaeaspági-
nas centrais do suplemento. Va-
liosa contribuição dos arquitetos
RuyOhtake,JoãoValenteeRoge-
rio Batagliesi.

“Os focas são fonte de talento,
de injeção de energia, criativida-
de e iniciativa”, elogia o diretor
deConteúdodoGrupoEstado,Ri-
cardo Gandour, que sempre en-
contra espaço em sua agenda pa-
ra dar atenção a nós, jornalistas
em início de carreira.

Aacolhidaquetivemos–eago-
ra agradecemos – durante esses
trêsmesesfoiassimmesmo,calo-
rosa. Pela manhã, aulas de filoso-
fia, ética, economia, política e ou-
tras disciplinas importantes pa-

ra a formação jornalística. À tar-
de, o cotidiano das redações de O
EstadodeS.Paulo,JornaldaTar-
de, Agência Estado, Portal Esta-
dão e Rádio Eldorado.

Coordenador do Curso Esta-
do desde a sua primeira turma,
em 1990, Francisco Ornellas ex-
plica a importância da experiên-
cia para os jovens profissionais.
“Sempreevocooconceitodaresi-
dência médica, que está para o
médicoassimcomoessecursoes-
tá para o jornalista”, diz. “Em 20
anos, o modo de fazer jornalismo
não mudou, é o mesmo: observa-
ção, sintonia e interpretação.”

E aqui está o fruto do nosso
trabalho. Para fazer este suple-
mento, fomos às ruas ouvir pau-
listanos anônimos, estrangeiros
queacabam dechegar, gente que
faz o cotidiano dessa metrópole
de 11 milhões de habitantes. En-
trevistamos especialistas em
áreas como infraestrutura, meio
ambiente e segurança, que apon-
taram os desafios que a capital
vai enfrentar no futuro.

Mudanças significativas no
transporte público serão neces-
sárias para sanar o maior entra-
ve para o crescimento sustentá-
vel da capital: a mobilidade.
Obras como a expansão das li-
nhas de metrô e a construção do
Rodoanel são as mais importan-
tes para desafogar o trânsito. A
Copa de 2014 vai deixar como le-
gado melhoras essenciais de in-
fraestrutura?

Em uma cidade frenética co-
mo São Paulo, as transforma-
ções foram intensas nesses 20
anos. Na esteira dessas mudan-
ças, focas como nós aprenderam
a manter intactas qualidades es-
senciais para um bom jornalis-
mo:éticae integridade.Agora éa
nossavez.FazemospartedoBan-
co Estado de Talentos (www.es-
tadao.com.br/talentos).●
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