
Relatório de 
atividades

2022



marcou a consolidação da Associação de Jornalismo Digital (Ajor) enquanto uma iniciativa
relevante no ecossistema de mídia e jornalismo no Brasil e América Latina: estabelecemos
alianças com organizações prestigiadas de fomento ao jornalismo, participamos e fomos
parceiros institucionais de eventos relevantes do setor, ajudamos a construir projetos de
formação em empreendedorismo e de aceleração de negócios de mídia e construímos
articulações importantes com foco na defesa da liberdade de imprensa e na promoção da
segurança de jornalistas. Além disso, ultrapassamos 100 organizações Associadas, a partir de
um esforço conjunto de prospecção de novas iniciativas espalhadas por todo o país. 
 
Foi também um período relevante de desenvolvimento institucional para a Ajor. Expandimos a
nossa equipe interna, reestruturamos processos e ferramentas de gestão e comunicação,
fortalecemos os nossos eixos de atuação por meio de projetos e parcerias e realizamos o
primeiro planejamento estratégico da Associação. Produzimos e realizamos, também, duas
edições do Festival 3i – evento focado em inovação e empreendedorismo do jornalismo –
atingindo mais de 4 mil pessoas.

Outro foco da organização foi a disponibilização de ferramentas para as Associadas. Parcerias
estratégicas possibilitaram a sistematização de recursos de consulta sobre temas centrais para
quem empreende no setor, como guias para a aplicação da mentalidade de produto em
redações, para começar uma relação com financiadores e como não sofrer processos judiciais.
Alinhado a isto, também estreitamos os canais de comunicação com as organizações Associadas
e lançamos produtos que ajudam a dar ainda mais visibilidade a estas iniciativas, como a
newsletter Brasis, que traz uma curadoria diária do conteúdo produzido por elas. 

Esse relatório traz um panorama do ano da Ajor nessas várias frentes.

Desejamos uma boa leitura!

O ano de 2022 
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O jornalismo digital brasileiro sai fortalecido de 2022, assim como a Ajor. 

Durante quatro anos, jornalistas e veículos foram um dos principais alvos de ataques feitos por um governo que 
não respeitou o direito constitucional de liberdade de imprensa. Além da perseguição digital, inúmeras tentativas 
de censura e um discurso estigmatizante sobre profissionais do setor, a gestão de Jair Bolsonaro (PL) não 
promoveu nenhuma política de incentivo ao desenvolvimento do ecossistema de jornalismo. 

Suas ações, no entanto, não conseguiram frear o jornalismo digital, que atuou com coragem para cumprir seu 
papel fundamental de fiscalizar poderes. O ano de 2022 marcou a redução dos desertos de notícias pelo Brasil e a 
liderança do jornalismo digital como segmento de maior representação local da imprensa. 

Sabemos que não há democracia sem liberdade e diversidade de imprensa.  

É isso que a Ajor tem demonstrado, na prática.

Nosso crescimento, ultrapassando 100 organizações associadas, também é um exemplo claro deste impacto. 
Estamos muito orgulhosos de poder representar iniciativas que estão inovando na cobertura nacional, sendo 
indicados ou ganhando prêmios importantes do setor e trabalhando para tornar a imprensa nacional mais plural.

Os desafios para o futuro não são poucos. A falta de recursos ainda é um empecilho para o crescimento e a 
profissionalização de organizações. Os ataques a comunicadores não cessaram. Em 2023, a Ajor quer estar na linha 
de frente das discussões sobre a regulamentação das grandes plataformas e o financiamento da mídia brasileira. 
Também vamos continuar pressionando por um país mais seguro para jornalistas. Tudo isso seguindo nossa 
principal missão: a de fortalecer o ecossistema digital brasileiro. 

Agradeço enormemente à equipe da Ajor, aos meus colegas do Conselho Executivo e Deliberativo pela parceria e 
pelo trabalho duro neste ano – foram mais de 50 reuniões. 
 
A Ajor trabalha para que as iniciativas de jornalismo digital sejam financeiramente sustentáveis, cresçam e 
tenham impacto real na sociedade. E que, como campo, o jornalismo digital brasileiro consiga de solidificar e 
incidir no futuro da comunicação.  
 
Por isso, reafirmo os valores que fundaram a Ajor: união, tolerância, respeito à diversidade, e, principalmente, a 
confiança de que apenas avançamos como sociedade quando conseguimos formar alianças com o diferente. É 
assim que se constrói uma democracia.

Natalia Viana (Presidente 
da Ajor)
Agência Pública

Palavra do Conselho
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https://www.atlas.jor.br/analise/atlas-da-noticia-identifica-reducao-de-desertos-e-lideranca-do-jornalismo-online-no-brasil/
https://ajor.org.br/associadas-a-ajor-sao-finalistas-do-premio-gabo-2021/
https://ajor.org.br/veiculos-associados-a-ajor-vencem-o-44o-premio-vladimir-herzog/


+34
Novas Associadas

em 2022

2021 2022

70

104

2022 em 
números

63
Natureza jurídica

Com fins 
lucrativos

41
Sem fins 

lucrativos

Número de
Associadas por região

1
16

3
71

13

Veja todas as Associadas aqui
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https://airtable.com/app1JBuIq856mKLtv/pagThUlAGNtHmTCOm
https://ajor.org.br/lista-associadas/
https://ajor.org.br/lista-associadas/


Organograma

Natalia Viana (Presidente)
Agência Pública

Conselho Executivo e Deliberativo
2021 - 2022

Guilherme Alpendre (Vice)
Rádio Novelo

Antonio Junião
Ponte Jornalismo

Carolina Oms
Revista AzMina

Daniele Moura
Maré de Notícias

Edson Sardinha
Congresso em Foco

Paulo André Vieira
((o))eco

Sérgio Miguel Buarque
Marco Zero Conteúdo

Tai Nalon
Aos Fatos

Vitor Conceição
Meio

Maia Fortes
Diretora Executiva

Géssika Costa
Coordenadora de projetos

Fernanda Giacomassi
Coordenadora de comunicação

Tainah Ramos
Assistente de comunicação

Equipe

Gisele Lima
Assistente financeira

Audrey Furlanetto
Editora da Brasis
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Maristela Crispim, 
editora-chefe da Eco Nordeste

“O ingresso na Ajor foi um divisor de águas para a nossa 
organização. Nós tivemos acesso a muita informação 

sobre desenvolvimento de negócios de jornalismo digital 
e independente, trocas muito ricas, consultoria, acesso a 

projeto remunerado e também visibilidade. Para quem 
atua em estados de regiões como Nordeste, é muito 

difícil romper a bolha que separa o Sudeste, 
principalmente São Paulo, do resto do país”.
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GNI Startups Lab
(Junho - Novembro)
A Ajor foi parceira da Google News Initiative e da Echos 
no desenvolvimento do programa de aceleração de 
negócios para startups jornalísticas, atuando em três 
frentes principais: estratégia de comunicação e 
divulgação, consultoria no processo seletivo e 
levantamento de financiadores para o pitch day. Das 16 
organizações escolhidas, 13 eram Associadas à Ajor.

Fortalecimento das
Associadas à Ajor
Programas e grants

Acelerando a transformação digital 
(Novembro 2021 - Junho 2022)
Realizado pelo International Center for Journalists (ICFJ) em parceria com 
a Ajor e com o apoio do Meta Journalism Project, o programa ofereceu 
treinamento, mentoria e recursos para ajudar empreendedores de mídia a 
construir modelos de negócios inovadores e desenvolver habilidades de 
gestão. A iniciativa contou com duas fases: um momento inicial de 
formação, e outro que previa acompanhamento individualizado e um 
grant específico para 15 iniciativas associadas. O programa foi criado a 
partir de uma pesquisa que sistematizou as demandas das Associadas.

GNI Local Lab Brasil
(Junho - Novembro)
A Ajor integrou, junto a Associação Nacional de Editores de Revistas 
(ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ), o grupo de parceiros 
institucionais do programa, que apoiou 100 pequenas e médias 
organizações jornalísticas dedicadas a aprimorar suas operações. Das 
organizações escolhidas, 15 são Associadas à Ajor.

Iniciativas
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https://ajor.org.br/gni-startups-lab-organizacoes-apresentam-projetos-a-investidores-em-fase-final-da-iniciativa/
https://ajor.org.br/icfj-divulga-projetos-selecionados-para-segunda-fase-do-programa-acelerando-a-transformacao-digital/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fajor.org.br%2Fconheca-os-100-veiculos-selecionados-para-o-gni-local-lab%2F&sa=D&source=docs&ust=1671569818719937&usg=AOvVaw0AIpGz__qt-Vmz3_pF01jZ


Conversas em OFF

Como analisar o autoritarismo no Brasil; 
Como fazer uma newsletter;
Em busca de grana: ferramentas de prospecção e estratégias de 
venda no jornalismo; 
Formalização de trabalho: CLT X PJ; 
Acessibilidade no Jornalismo: dê os primeiros passos; 
Como cobrir as Eleições de 2022. 

Reuniões exclusivas e sigilosas entre Associadas para discutir 
questões estratégicas relacionadas aos negócios e buscar soluções 
inteligentes a partir das experiências de cada organização. As 
conversas têm o propósito de construir comunidade e compartilhar 
conhecimento entre as organizações. Em 2022, foram realizados 
encontros quinzenais. Entre diversos temas tratados, estão:

Oficinas sobre Educação midiática 
(Setembro)
Em parceria com o Instituto Palavra Aberta e o TikTok, a Ajor 
realizou ao projeto “Educação Midiática – o que é e porque importa”, 
uma série de oficinas digitais para aproximar comunicadores e 
organizações dos conceitos-chave da área, ajudando na formação de 
audiências mais críticas durante o processo eleitoral no Brasil. 

Seminário: Como evitar processos judiciais 
(Julho)
Ciclo de encontros promovidos pela Ajor e o Instituto Tornavoz para 
ajudar as organizações Associadas a se prepararem para a cobertura 
eleitoral. O objetivo era evitar que reportagens, veículos e jornalistas 
sejam alvo de processos, e, caso eles não possam ser evitados, que a 
apuração jornalística e sua documentação adequada garantam mais 
chances de vitória na disputa judicial. Os encontros foram gravados e 
serão disponibilizados aos novos associados a partir de 2023.
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Fortalecimento das
Associadas à Ajor
Formação

Iniciativas



Newsletter
Brasis
Como forma de posicionar a Ajor como referência na 
curadoria de conteúdo sobre o ecossistema midiático e 
dar mais visibilidade à produção das Associadas, 
lançamos em setembro a Newsletter Brasis, um produto 
diário e aberto que traz uma curadoria do conteúdo 
produzido pelas organizações de jornalismo digital. 

+4.600 inscritos

Newsletter interna 
“Resumo da semana e oportunidades” 
Lançamento de newsletter exclusiva para associados enviada 
toda sexta-feira, no período da tarde. O boletim traz um 
compilado das iniciativas da Ahor e conteúdos publicados 
durante a semana, além de oportunidades e outros recados 
pontuais. Os representantes da organização são 
automaticamente cadastrados à newsletter, que também é 
aberta a todos os funcionários das organizações. 

Slack da Ajor 
Criação do canal oficial de comunicação interna com 
Associadas. O Slack da Ajor está organizado em canais 
específicos pensados de acordo com os interesses e as 
demandas compartilhadas pelas associadas. Ele terá uma 
política específica de comunicação no ano de 2023. 
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Fortalecimento das
Associadas à Ajor
Comunicação e comunidade

Iniciativas



Em 2022, ampliamos a cobertura do site da Ajor com o objetivo de dar mais 
visibilidade aos projetos e conquistas das organizações Associadas, 
denunciar ataques e tentativas de censura a veículos e jornalistas e 

produzir mais conteúdos sobre jornalismo digital e outros temas 
relacionados ao ecossistema de mídia do Brasil e do mundo. 
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Fortalecimento o ecossistema 
do jornalismo digital

Iniciativas

https://ajor.org.br/como-o-jornalismo-digital-local-vai-cobrir-o-dia-da-votacao/
https://ajor.org.br/por-que-ainda-nao-ha-checagem-em-tempo-real-nos-debates-na-tv/
https://ajor.org.br/estudo-global-analisa-os-impactos-da-violencia-online-contra-mulheres-jornalistas/
https://ajor.org.br/veiculos-associados-a-ajor-vencem-o-44o-premio-vladimir-herzog/
https://ajor.org.br/agencia-bori-lanca-trainee-de-jornalismo-em-saude-e-ciencia-para-estudantes-e-recem-formados/
https://ajor.org.br/ajor-repudia-pedido-de-investigacao-do-ministerio-da-mulher-contra-o-portal-catarinas-e-o-the-intercept-brasil/


A Ajor foi responsável pela tradução para o português do 
Product Kit, série de guias práticos da News Product Alliance 
(NPA) para estratégia, pesquisa e desenvolvimento de produtos 
em meios jornalísticos. A iniciativa foi feita em parceria com a 
SembraMedia, que realizou a tradução para o espanhol. 

Guia básico de financiamento 
do jornalismo digital brasileiro
Fruto de uma parceria entre a Ajor (Associação de Jornalismo 
Digital) e a Repórter Brasil, o especial reúne dicas para 
organizações de jornalismo que estão em busca de recursos 
oferecidos por organizações filantrópicas. Seja para lançar sua 
iniciativa, desenvolver projetos inovadores, abrir novas frentes de 
atuação ou para diversificar as fontes de receitas. Além das dicas, 
traz um mapeamento de 38 organizações que já financiam ou têm 
potencial para financiar projetos e organizações brasileiras.

Tradução Product Kit
Mapeamento Matopiba 
& Amazônia Legal
Desenvolvido com apoio da CLUA, o projeto mapeou iniciativas de 
mídia digital nas regiões do Matopiba e da Amazônia Legal, com o 
objetivo de apoiá-las para melhorar a estrutura e qualidade do 
jornalismo desenvolvido, ampliando a visibilidade para as 
demandas e anseios de suas comunidades. Leia aqui o relatório final. 
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Fortalecimento das
Associadas à Ajor
Recursos, pesquisas
e ferramentas

Iniciativas

https://ajor.org.br/guia-basico-de-financiamento-do-jornalismo-digital-brasileiro/
https://ajor.org.br/guia-basico-de-financiamento-do-jornalismo-digital-brasileiro/
https://ajor.org.br/ajor-traduz-para-o-portugues-guias-da-npa-sobre-estrategia-de-produto-para-redacoes
https://docs.google.com/document/d/1Yu3cMygPcC60feGqpgVX8Kw9mRk9Wo2SdLvxWJnbqvg/edit?usp=sharing


Em defesa da 
liberdade de imprensa

Representantes de organizações se reúnem após ato que aconteceu na 
PUC de São Paulo. Imagem: Cedida pela organização.

Representantes do MPSP e de entidades de defesa do jornalismo e de 
jornalistas posam para foto após a assinatura do termo de cooperação. 
Imagem: Dyego Pegorario | IVH

O ano de 2022 foi marcado pelo aumento sistemático no número de ataques contra 
jornalistas e comunicadores. Para sensibilizar a sociedade sobre o grave problema 
e pressionar autoridades por soluções, a Ajor se uniu a outras organizações que 
atuam pela liberdade de imprensa e pelo direito ao acesso à informação, formando 
uma coalizão de organizações em defesa de veículos e profissionais.  

Campanha pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa com o 
objetivo de chamar a atenção das autoridades públicas e da 
sociedade para os riscos de violações à liberdade de imprensa 
durante o ano eleitoral. Link.

Convocação de Ato em Defesa do Jornalismo e da Democracia. Link.

Carta compromisso aos candidatos e candidatas à presidência da 
República pela defesa e proteção de jornalistas nas eleições. Link.

Reunião com GT do Gabinete de Transição do Governo e entrega de 
Carta das organizações da sociedade civil em defesa da liberdade de 
imprensa. Link.

Assinatura de termo de cooperação com MPSP para canal de 
denúncias de ataques a jornalistas. Link.

Algumas das ações do grupo ao longo de 2022 foram:
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Representantes de organizações  em reunião com GT do Gabinete 
de Transição do Governo. Imagem: Cedida pelos organizadores.

11

https://ajor.org.br/organizacoes-pedem-garantias-para-a-liberdade-de-imprensa-nas-eleicoes-de-2022/
https://ajor.org.br/organizacoes-convocam-ato-em-defesa-do-jornalismo-e-da-democracia/
https://ajor.org.br/organizacoes-pedem-garantias-para-a-liberdade-de-imprensa-nas-eleicoes-de-2022/
https://ajor.org.br/organizacoes-da-sociedade-civil-pedem-que-presidenciaveis-se-comprometam-com-a-seguranca-de-jornalistas-durante-as-eleicoes/
https://ajor.org.br/organizacoes-em-defesa-da-liberdade-de-imprensa-se-reunem-com-gt-do-gabinete-de-transicao-do-governo/
https://ajor.org.br/ajor-e-7-organizacoes-assinam-termo-de-cooperacao-com-mpsp-para-canal-de-denuncias-de-ataques-a-jornalistas/


Ajor na mídia
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https://latamjournalismreview.org/pt-br/articles/ajor-chega-a-100-associadas-com-foco-na-sustentabilidade-do-jornalismo-digital-brasileiro/
https://projetocolabora.com.br/sem-categoria/ajor-lanca-newsletter-brasis-curadoria-diaria-de-noticias-pelas-lentes-do-jornalismo-digital/
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/novo-em-folha/2022/08/podcast-da-ajor-como-cobrir-traz-dicas-sobre-jornalismo-de-ciencia.shtml
https://ijnet.org/pt-br/opportunity/festival-3i-recebe-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-edi%C3%A7%C3%A3o-regional-no-nordeste?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.portaldosjornalistas.com.br/ajor-comemora-1-ano-de-fundacao-neste-dia-mundial-da-liberdade-de-imprensa/


Festival 3i

Em 2022, a Ajor assumiu a realização do Festival 3i,
evento focado na inovação e empreendedorismo do 
jornalismo. Entre os dias 15 e 25 de março, aconteceu 
a edição nacional, 100% virtual e gratuita. 

Com o objetivo de descentralizar a discussão sobre inovação do jornalismo e atrair o olhar 
de financiadores para outros estados, realizamos em novembro o Festival 3i Nordeste, que 
aconteceu no Recife-PE, de maneira presencial:
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Representantes de organizações 
Associadas à Ajor durante evento 
do Instituto Serrapilheira. Foto:
Giovanna Antiório.

Festival 3i - 
Nacional

15
+3.000

+20.000
+9.000

+100

dias de 
evento

inscritos

visualizaões 
(Youtube)

espectadores únicos 
(Youtube)

convidados

Produtos:

Apoiadores

Apoiadores de trilha

Série de vídeos Ajor + Reload = diversidade no jornalismo
A Ajor buscou o Canal Reload para a produção de uma série especial em vídeo para o Festival 3i 2022 sobre a 
necessidade da diversidade no jornalismo, voltado para o público jovem. Os quatro conteúdos foram divulgados
durante a programação do evento, entre os dias 15 e 25 de março, e estão na íntegra nos canais de Youtube das 
duas organizações.

Como cobrir (1ª temporada) (Março)
Produto em áudio produzido para o Festival 3i Nacional. Com duração média de 5 minutos em cada episódio – 
em linguagem direta, objetiva e fácil de aprender – a proposta foi levar dicas e orientações de como cobrir de 
maneira assertiva um tema e o que deve ser evitado para não reproduzir desinformação ou estigmatizar grupos 
sociais historicamente vulnerabilizados ou silenciados. A série foi dividida em 15 tópicos: Aborto, 
Biodiversidade, Ciência, Indígenas, Eleições, Judiciário, LGBTQIA+, Morte e Luto, Mudanças Climáticas, 
Periferias, Pessoas com Deficiência, Raça, Refugiados, Trabalho Escravo e Violência contra Mulher.

Como cobrir: Ciência (2ª temporada) (Agosto)
Em Agosto, lançamos a nova edição do podcast, inteiramente focada em ciência e nas suas mais diversas 
representações no cotidiano dos brasileiros, como a saúde, a alimentação e o meio ambiente. A iniciativa contou 
com o apoio do Instituto Serrapilheira, além da parceria com a Agência Bori e a Escuta Aqui Áudio na produção. 
Os resultados do projeto foram apresentados durante o encontro de 5 anos do Serrapilheira.
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https://festival3i.org/ajor-convida-canal-reload-para-descomplicar-rotinas-jornalisticas-no-festival-3i/
https://festival3i.org/como-cobrir-festival-3i-estreia-serie-de-podcasts-para-ajudar-jornalistas-na-cobertura-de-temas-sensiveis/
https://ajor.org.br/nova-temporada-do-podcast-como-cobrir-da-ajor-traz-dicas-para-a-cobertura-de-ciencia/
https://ajor.org.br/serrapilheira-5-anos-diversidade-e-inovacao-marcam-participacao-de-iniciativas-associadas-a-ajor-no-evento/


Festival 3i -
Nordeste

1
+200

+400
+20

dia de evento
presencial

inscritos

visualizaões 
(Youtube)

convidados

Apoiadores

Em vídeo preparado especialmente para o Festival 3i Nordeste, 
organizações Associadas à Ajor no Nordeste leem o texto 

"Contem com a gente". Escrito por Sérgio Miguel Buarque, 
cofundador da Marco Zero Conteúdo, o conteúdo faz uma 

reflexão sobre o impacto do novo jornalismo nordestino
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https://www.youtube.com/watch?v=1YceKFk9PiM&list=PLFFPhPjtVc0aQxsqd8_xFF0avBSxXa8gs&index=6


Festival 3i

Durante os eventos, estreamos também uma parceria com 
universidades para a inclusão de estudantes de graduação na 
cobertura dos Festivais 3i. O programa FocaNo3i reuniu, na edição 
nacional, estudantes da PUCRS, Unicap, ESPM-SP e Ufam, além de 
repórter do projeto Oboré. Já a edição regional foi apoiada por 
estudantes de fotografia e jornalismo da Unicap. Eles foram 
responsáveis pela redação de textos e também produção de 
conteúdos para as redes sociais. 

3i Nordeste:

3i nacional:

Estudantes do programa #FocaNo3i edição Nordeste  no 
encerramento do evento.
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https://festival3i.org/o-papel-do-festival-3i-na-descolonizacao-do-jornalismo-brasileiro/
https://www.instagram.com/p/Cbd1wWMLUBf/
https://www.instagram.com/p/CljSJ8yrEKt/
https://ajor.org.br/sustentabilidade-inovacao-e-diversidade-o-que-dialogam-jornalistas-e-financiadores-no-festival-3i-nordeste/


Parcerias
institucionais

O ano de 2022 também marcou a aproximação da Ajor 
com outras organizações de defesa da imprensa e de 

fomento ao jornalismo diverso e empreendedor.

Fórum de Direito de Acesso 
a Informações Públicas

Eventos e treinamentos

Membro da coalizão de entidades da 
sociedade civil, organizações de 
mídia e pesquisadores dedicada a 
fazer o controle social da 
implementação da Lei de Acesso à 
Informação.

A Ajor foi apoiadora institucional e de 
divulgação de diversos eventos e 
treinamentos, como: Congresso Jeduca, 
Congresso Abraji, Prêmio Jovem 
Jornalista, Curso de 
empreendedorismo Centro Knight, 
Curso Maria Cecília Souto Vidigal.
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https://docs.google.com/document/d/1Yu3cMygPcC60feGqpgVX8Kw9mRk9Wo2SdLvxWJnbqvg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yu3cMygPcC60feGqpgVX8Kw9mRk9Wo2SdLvxWJnbqvg/edit?usp=sharing
https://jeduca.org.br/congressos
https://eventos.congresse.me/congressoabraji
https://vladimirherzog.org/jovem-jornalista/
https://vladimirherzog.org/jovem-jornalista/
https://journalismcourses.org/pt-br/course/jornalismo-empreendedor-como-monetizar-e-promover-meios-digitais-sustentaveis/
https://journalismcourses.org/pt-br/course/jornalismo-empreendedor-como-monetizar-e-promover-meios-digitais-sustentaveis/
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/noticias/curso-eleicoes-primeira-infancia-jornalismo-2022/


Ajor por aí

Participação na Conferência Global do 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
(Punta del Este, Uruguai, de 2 a 5 de maio)

Foto: Divulgação.

Festival Gabo - Participação na mesa 
“‘El hormiguero’ en movimiento: 
apresentação pública de medios 
nativos digitais latinoamericanos”
(Bogotá, Colombia, 22 de outubro)
Foto: Divulgação.

Participação no “Encontro de 
comunicadores e podcasters – A democracia 
aceita os termos e condições?”
(São Paulo, 7 a 9 de dezembro)
Foto: Beta Iribareem. 

Mediação no Festival de Inovação 
no Jornalismo Alagoano

(Maceió, 26 de novembro) 
Foto: Orlando Costa.

Congresso da Abraji - Anfitriã da mesa 
“Pensando e lançando um produto 
jornalístico: 5 casos de sucesso”
(São Paulo, 6 de agosto)
Foto: Vinicius Martins l Alma Preta 
Jornalismo. 

18



Em dezembro, a Ajor se filiou ao Global Forum for Media Development (GFMD), rede internacional que promove 
o desenvolvimento de mídia, a defesa da liberdade de imprensa e o apoio ao jornalismo em todo o globo.
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