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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Eliane Brum convida para Concurso do SET
Universitário

» FOTOGRAFIA

Fotografia digital é tema de
palestra e workshop
» TECNOLOGIA

Jornalista fala de sua experiência como participantes da mostra competitiva

Portais do Grupo Sinos passam a
monitorar a BR-116

A Mostra Competitiva do 23º SET Universitário, realizado pela
Famecos, ainda recebe inscrições. Os estudantes de Comunicação,
interessados em participar, devem cadastrar seus trabalhos até
sexta-feira, 27, pelo site da promoção. O evento acontece na
Pucrs, entre os dias 21 e 23 de setembro. A jornalista gaúcha
Eliane Brum, que participou da primeira edição do concurso, em
1988, conta que iniciou sua carreira como repórter a partir da
mostra.
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3YZ cria hotsite para concurso
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O trabalho ‘Esperando na fila da existência’, uma reportagem
sobre todas as filas que entramos, do nascimento até a morte, foi
inscrito por uma colega. Vencedora, Eliane recebeu como parte
do prêmio um estágio de 30 dias na redação do jornal Zero Hora.
Após este tempo, foi chamada para trabalhar como freelancer nas
eleições e permaneceu no jornal durante 11 anos.
Na época da mostra, a repórter estava desencantada com a rotina
de aulas e ao entrar na ZH, juntamente com o apoio do professor
Marques Leonam, percebeu que era o que queria para sua vida.
Eliane deixa, ainda, uma dica: “Se não inscrever, tudo continua
como está. Se inscrever, pode ser que aconteça algo novo”.
Eliane Brum
A jornalista, que é formada pela Famecos, é autora dos livros ‘A
Vida que Ninguém Vê’ (Arquipélago Editorial), ‘O Olho da Rua –
uma repórter em busca da literatura da vida real’ (Editora Globo) e ‘Coluna Prestes – O Avesso da
Lenda' (Artes e Ofícios).
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