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A reportagem, dc Conceição dc Freitas, foi publicada ano passado

A Fundação Luiz Estevão divulgou ontem a relação dos ganhadores do II Prêmio OK de Jornalismo. A jornalista Conceição de Freitas, do CORREIO BRAZILIENSE, foi a vencedora na categoria Cultura, com a reportagem “A UnB está perplexa” — publicada em agosto do ano passado —, que mostra um raio-x da crise enfrentada pela Universidade de Brasília.
A matéria versa sobre a escassez de verbas da UnB e suas inevitáveis consequências, como o achatamento de salários e a improdutividade do ensino. Conta também com um dramático depoimento do professor Darcy Ribeiro, fundador e ex-reitor da universidade, que sonhou em transformá-la num modelo a ser seguido em todo o País. Conceição de Freitas escreveu a reportagem para um suplemento do CORREIO BRAZILIENSE, e com ela provocou uma grande repercussão em Brasília. Depois de atuar como repórter por um longo tempo, Conceição assumiu, este ano, a subeditoria do CADERNO DOIS do CORREIO. Ela divide o primeiro lugar na categoria de Cultura com a revista Bric-A-Brac.
A Fundação Luiz Estevão elegeu como vencedora na categoria Cidade a equipe do Jornal de Brasília, que no início deste ano publicou a reportagem “Devassa no GDF”. Em Ecologia, venceu a matéria “Metrópolis-Çaos urbano agride meio ambiente”, escrita pela equipe da Folha do Meio Ambiente. O prêmio de Economia ficou com os jornalistas João Borges e Sérgio Leo, da Isto É/Senhor, que escreveram a reportagem “Õ Olimpo não se abala”. Roberto Jayme, da Folha de S. Paulo, venceu com a fotografia

“Deputado bate em Deputada”. Na categoria Nacional, venceu a dupla Mário Rosa e Teodomiro Braga, do Jornal do Brasil, com “Conexão Brasil-Iraque” . O prêmio para os ganhadores de cada categoria é de Cr$ 1,6 milhão. A festa de entrega será no

próximo dia 9, quando a Fundação OK oferecerá um jantar.O grupo de jurados do concurso foi composto pelos jornalistas Carlos Chagas (TV Manchete), Carlos Monforte (TV Globo), Cláudia Safatle (Gazeta Mercantil), Luiz Cláudio Cunha (Ex-Veja)


