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Relatório de Atividades 2021 

Em 13 de março de 2021 aconteceu a Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova 
diretoria e conselho fiscalizador da gestão, além da aprovação do Relatório da Gestão 2019-
20 e do Plano Bianual de Trabalho, Gestão e Orçamento para 2021-2023. A assembleia 
virtual contou com a participação de 35 associado(a)s.  

Para a gestão 2021-2022 foi eleita a chapa única APJor Nacional assim composta: Fred 
Ghedini (Presidente), Leda Beck (Vice-Presidente), Mara Ribeiro (Diretora Administrativo-
Financeira), Cris Spera e Fábio Soares, como suplentes da diretoria. Para o Conselho 
Fiscalizador da Gestão: Dal Marcondes, Caru Schwingel e Pedro Nastri, tendo Everaldo 
Gouveia como suplente.  

Em virtude do falecimento da diretora Cristina Spera e do desligamento da conselheira Caru 
Schwingel, uma assembleia extraordinária virtual, em 5 de fevereiro, elegerá seus 
substitutos na direção da APJor.  

 

1. Direção 

Em 2021 as reuniões de diretoria da APJor contaram sempre com a participação dos 
conselheiros e de associados interessados. A periodicidade foi quinzenal, tendo sido 
realizadas 16 reuniões, sempre no modo virtual. A presença nas reuniões variou de quatro a 
11 participantes.  

 

2. As realizações de 2021 

Em janeiro, fizemos um encontro virtual com os professores associados da APJor para 
discutir a possibilidade de atrair estudantes de jornalismo como voluntários nos veículos de 
comunicação da APJor (site, Boteco APJor e D&P). Participaram Cibele Buoro 
(Unip/Campinas), Franklin Valverde (Unifesp), Luiz Nascimento (Unisanta/Santos) e Moacir 
Assunção (São Judas/São Paulo).  

No dia 7 de abril, Dia do Jornalista e Dia Mundial da Saúde, a APJor foi uma das entidades 
organizadoras, com muitas outras da sociedade civil, jornalísticas ou não, do evento virtual  
Vigília pela Vida e pela Liberdade, contra o assédio judicial a jornalistas e em homenagem 
aos profissionais da saúde, no momento em que o Brasil alcançava mais de 300 mil mortos 
pela pandemia da Covid-19. A Vigília foi transmitida pela TVT e retransmitida no YouTube 
por uma rede de organizações via seus próprios canais, inclusive o da APJor. Com uma hora 
de duração e participação de personalidades relevantes do Jornalismo e do Direito, o evento 
atingiu mais de 250 mil internautas – sem dúvida, o evento de maior audiência de que 
participamos até agora. 

Em 14 de maio, a APJor apresentou-se como amicus curiae na ADI e na ADPF impetradas 
pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) junto ao STF. As duas ações buscam coibir os 
abusos e excessos em processos judiciais contra jornalistas. Também entraram como amicus 
curiae nas duas ações a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABDJ), a 

https://www.youtube.com/watch?v=rKNsF8VN-6g
http://apjor.org.br/apjor-amicus-curiae/
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Associação de Advogadas e Advogados Públicos pela Democracia (APD) e o Coletivo por um 
Ministério Público Transformador (Transforma MP). 

Em agosto foi finalmente anunciada a Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e 
Comunicadores, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog e da ONG Artigo 19, com o 
objetivo de combater o avanço dos ataques e das ameaças à liberdade de expressão. A APJor 
apoia e faz parte desse grupo desde sua constituição, há dois anos, e contribuiu para a 
articulação com outras entidades participantes da Rede.  

Em 23 de novembro, em parceria com três universidades, a APJor promoveu o lançamento 
de um livro sobre a convergência digital nas redações contemporâneas, resultado de quatro 
anos de trabalho de campo no Projeto Mídia Digital Multimodal em Redações Jornalísticas 
(MDM), da Universidade de Brasília (UnB), sob a coordenação, entre outros, do associado 
Benedito Medeiros Neto (in memoriam). A obra, publicada em inglês pela editora alemã 
Springer, reporta o cenário encontrado em redações de grandes veículos no Brasil, na Costa 
Rica e no Reino Unido. Com mediação de Leda Beck, vice-presidente da APJor, o evento 
reuniu os quatro autores principais e organizadores do livro: o próprio Medeiros, da UnB; 
Inês Amaral, da Universidade de Coimbra; George Guinea, da Universidade Brunel, no Reino 
Unido; e a jornalista Thaïs Jorge, uma das coordenadoras do Projeto MDM, que acaba de se 
associar à APJor. Os quatro responderam a comentários apresentados em vídeos pré-
gravados por oito dos demais autores e coautores do livro. O vídeo do evento, com duas 
horas de duração, está aqui, no Canal da APJor no YouTube. 

Em 17, 18 e 19 de dezembro, a APJor organizou o seminário “Desnudando as liberdades de 
comunicação”, em parceria com a Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região e com o grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade (JDL), da ECA-USP. Foram 
três dias de debates com duração de duas horas cada um: Liberdade de Expressão: deveres 
de proteção e exceções; Liberdade de imprensa: deveres de crítica e informação vs. direitos 
da personalidade (a intervenção da vice-presidente da APJor, Leda Beck, está no minuto 
18’50”, seguida pela palestra do jurista Cláudio de Souza Neto, que redigiu a ADI e a ADPF 
apresentadas pela ABI ao STF); e Liberdade de informação: direito à informação vs. 
desinformação. O evento de cada dia foi precedido por vídeos pré-gravados de jornalistas 
assediados judicialmente, entre eles Luís Nassif, J.P. Cuenca e Juca Kfouri. 

 

3. Comunicação 

Ainda à espera de financiamento e totalmente baseada em trabalho voluntário, a 
comunicação da APJor funcionou em 2021 em três núcleos distintos: 

I. O núcleo do site, integrado por Celso Bacarji (editor), Leda Beck (subeditora), Fábio 
Soares, Fred Ghedini e Everaldo Gouveia. Desde meados de 2021, contamos com a 
colaboração do especialista Ricardo Oliveira no suporte técnico do site, buscando 
especialmente reduzir os riscos de ataques de hackers.  

 As reuniões de pauta foram realizadas semanalmente e o trabalho de 
apuração e redação contou com a participação de diretores e outros 
associados. Todo o trabalho foi voluntário, mas o site ainda sofre com a 
carência de repórteres voluntários para executar todas as pautas propostas. 

http://apjor.org.br/rede-de-protecao-de-jornalistas-e-comunicadores-ja-esta-em-atividade/
http://apjor.org.br/rede-de-protecao-de-jornalistas-e-comunicadores-ja-esta-em-atividade/
http://apjor.org.br/fluxo-de-trabalho-em-grandes-redacoes-e-tema-de-livro/
https://www.youtube.com/watch?v=x8qvI3bPaJQ
http://apjor.org.br/pausa-para-reflexao-uma-conversa-com-operadores-do-direito/
http://apjor.org.br/pausa-para-reflexao-uma-conversa-com-operadores-do-direito/
https://www.youtube.com/watch?v=k9aPUAtAHUY
https://www.youtube.com/watch?v=k9aPUAtAHUY
https://www.youtube.com/watch?v=yNCJ6TbWfV4
https://www.youtube.com/watch?v=yNCJ6TbWfV4
https://www.youtube.com/watch?v=XfuTlSZAsgY
https://www.youtube.com/watch?v=XfuTlSZAsgY
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II. O segundo núcleo, do Boteco APJor, foi criado no final de 2020 como um botequim 
virtual para conversas informais entre jornalistas, com um deles na berlinda. O 
objetivo é registrar a vida profissional de jornalistas na segunda metade do século XX 
e no início do XXI, com a meta, ainda longínqua, de produzir um registro histórico da 
atividade, como um livro e/ou um documentário em vídeo. Os encontros ocorrem a 
cada duas semanas, sempre às quintas-feiras, às 16 horas. O formato utilizado é 
simples, mas trabalhoso: um entrevistado e, na bancada, além da apresentadora, 
mais dois debatedores, em geral também jornalistas. A iniciativa parece ter inspirado 
pelo menos dois outros programas semelhantes em portais. 

 Em 2021 foram ao ar 28 programas ao vivo (em 17/2/22, o programa chegará 
à sua 33ª edição), pelos nossos canais no YouTube e no Facebook, usando o 
software StreamYard, que tem recursos de estúdio de TV. 

 Na equipe estão Cecília Queiroz (idealizadora e diretora do programa), Fabio 
Soares (diretor técnico, hoje com a assistente Adriane Garotti), Leda Beck 
(apresentadora), Mara Ribeiro e Marlene Silva (divulgação) e o artista plástico 
Ricardo Costa, que gentilmente cria as vinhetas utilizadas ao longo do 
programa e os cartões de divulgação de cada programa. Em 2022, o jornalista 
Johnny Savalla integrou-se ao time com a função de produtor: agora, é ele 
que monta a bancada para nós, o trabalho que mais consome tempo na 
construção de cada programa. Os press releases divulgados na antevéspera 
dos programas e o roteiro de cada um são escritos por Leda Beck e Cecília 
Queiroz. Todos os detalhes técnicos, inclusive a edição e inclusão de vídeos e 
áudios pré-gravados, ficam por conta de Fabio Soares. O programa ainda não 
tem recursos financeiros para remunerar seus trabalhadores. 

 O primeiro programa de 2021 foi um Boteco APJor Especial: uma conversa 
sobre o Conselho de Jornalistas, com a participação do presidente Fred 
Ghedini e vários associados e associadas. Em seguida, vieram as entrevistas 
com Caru Schwingel, Dal Marcondes, Bob Fernandes, Celso Bacarji, Mara 
Ribeiro, Luís Nassif, Montezuma Cruz, Eduardo Ribeiro, Márcia Marques, 
Patrícia Campos Mello, Tereza Cruvinel, Luiz Fernando Emediato, Ivânia 
Vieira, Tellé Cardim, Sérgio Buarque de Gusmão, Ricardo Kotscho, Lu 
Fernandes, Paulo Cannabrava, Elson Martins, Bia Bansen, Juca Kfouri, Marcelo 
Auler, Johnny Savalla, Moacir Assunção e Roseli Tardelli. Em 2022, o Boteco 
APJor já entrevistou os jornalistas José Francisco Schuster, há 22 anos 
trabalhando no Canadá, e Pedro Nastri. A playlist do programa está disponível 
no canal da APJor no YouTube. 

 Nos meses de maio e junho de 2021, o Boteco APJor foi temático e se tornou 
o AfroBoteco, tratando da questão racial no Brasil. Os entrevistados foram os 
jornalistas Paulo Talarico, Leonardo Sakamoto e Oswaldo Faustino, e a 
professora Ligia Ferreira, uma especialista em Luís Gama. 

III. O novo núcleo Diálogos & Provocações, proposto pela diretora Cristina Spera no 
grupo de trabalho Campanha dos 90, que visava a elaborar estratégias para atingir o 
número de 90 associados da APJor ainda em 2021. Em vez disso, o D&P tornou-se um 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTz_fROnks8tSNTm96AqozzOtGe2z2MK0
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evento regular da entidade para discutir em profundidade os temas mais 
importantes da profissão. 

 A equipe do GT foi constituída inicialmente por Cristina Spera (falecida em 
junho de 2021), Fábio Soares, Cris Angelini, Mara Ribeiro, Caru Schwingel (que 
se desligou da APJor em novembro de 2021) e Marlene Silva (na secretaria). 
Também aqui a equipe trabalha de forma voluntária. 

 A estreia foi em 3 de agosto, com foco em ética no jornalismo, seguida pelos 
encontros sobre políticas de comunicação, em 5 de outubro, e formação e 
currículo dos cursos de jornalismo, em 1º de dezembro. 

 Para poder formular uma pergunta sobre o tema em debate, os interessados 
devem inscrever-se previamente e recebem um certificado de participação. 
Boa parte das inscrições nos três programas realizados vieram do Nordeste e 
uma delas resultou em uma nova associada. As inscrições também 
contribuem para renovar o mailing da APJor. O Diálogos & Provocações tem 
funcionado como espaço de divulgação da APJor para um público qualificado 
de jornalistas, pesquisadores e estudantes de jornalismo. 

IV. Continuamos com o Telecoteco, iniciado em julho de 2020, para celebrar o 
aniversário de associados. O Telecoteco acontece toda última sexta-feira do mês e 
conta com a participação de vários associados que contribuem com boa música, boa 
conversa, risadas, poesias e afins. Uma grande celebração!   

 

4. Diretório Piloto de Jornalistas no Brasil 

Em agosto foram iniciadas as tratativas para esse projeto, em parceria com a UnB, sob a 
coordenação do professor Benedito Medeiros Neto (professor da instituição e associado da 
APJor que infelizmente faleceu em 12 de novembro) e com a participação de dois de seus 
alunos de Ciências da Computação, Taís Oliveira e Lucas Gonçalves. A ideia é criar um 
diretório com nomes e currículos de jornalistas, à semelhança do Currículo Lattes, e chegar a 
um número bem próximo da realidade dos profissionais em atividade. No futuro, com a 
possível constituição do conselho/colégio/ordem de jornalistas e/ou jornalismo, esse banco 
de dados ficará a cargo dessa organização.  

No dia 16 de outubro, realizamos uma plenária com a presença de 15 associados e dois 
convidados, para expor os objetivos do projeto. O banco de dados terá início com os 
associados e associadas da APJor, que, em breve, receberão um pedido para que 
encaminhem seus dados. O Portal dos Jornalistas também se dispôs a cadastrar seu mailing 
no Diretório. Estamos agendando para fevereiro um encontro virtual com outras entidades 
de jornalistas para conversar sobre o projeto. 

Paralelamente, criamos um Comitê Científico, ainda embrionário, com Fred Ghedini, Graça 
Caldas e Marli Gonçalves. Os três são ligados à academia e vão trabalhar no projeto do 
Diretório com vistas a incluir estudantes de jornalismo nele. 

 

5. Rodas de conversa e outras atividades 

https://www.youtube.com/watch?v=SOExVkNvEBM&t=2121s
http://apjor.org.br/programa-dialogos-provocacoes-discute-politicas-de-comunicacao-no-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=v0UgLkbU8ss&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=v0UgLkbU8ss&t=4s
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Foram promovidas duas Rodas de Conversa em 2021, ambas virtuais: 

 Como a constituição protege o jornalismo (em meados de julho), roda de conversa 
sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6792) proposta pela ABI ao STF (ver 
acima). Concluímos que Precisamos de uma nova Lei de Imprensa no Brasil, como 
explica a matéria a respeito publicada no site. Participaram da roda alguns associados 
e os advogados autores da nossa petição de amicus curiae: Vinícius Dino de Menezes, 
Marco Antônio Riechelmann Jr. e Alfredo Ermínio de Araújo Andrade. Menezes era 
do escritório de Camillo Filho, que defende Luís Nassif, e agora está num escritório 
especializado em Direito Digital e propriedade intelectual, o Mott Farah Gomes 
Miguel Advogados. Já Riechelmann e Andrade trabalhavam no escritório que defende 
o Lula, o Teixeira Martins Advogados, e agora estão em escritório próprio com mais 
alguns sócios, o APRBR Advogados (Andrade, Pichini, Riechelmann, Bortolozzo & 
Rodrigues Advogados). 

 Quais os limites da liberdade de imprensa? (em 3 de junho), conversa com os 
jornalistas Pedro Nastri (associado e conselheiro da APJor) e Edna Santos, sobre a 
vitória da ação por danos morais movida por eles contra Sérgio de Azevedo Redó, 
presidente da Associação Paulista de Imprensa (API). Além de comemorar o 
julgamento lúcido e oportuno do desembargador José Joaquim dos Santos, do TJ-SP, 
a conversa trouxe uma discussão sobre os limites da liberdade de imprensa e um 
histórico da polêmica atuação do presidente da API.  

Continuamos participando no Movimento Conteúdo Jornalístico tem Valor, que busca 
soluções legislativas para garantir a remuneração do conteúdo jornalístico online. 

Duas pesquisas de grande porte e algumas menos abrangentes contaram com o apoio total 
da APJor: 

 Perfil do Jornalista Brasileiro – Características Demográficas, Políticas e do Trabalho, 
conduzida pelos pesquisadores do Departamento de Jornalismo e de Sociologia 
Política da UFSC. A APJor acertou a parceria num encontro com os coordenadores 
Jacques Mick e Samuel Lima (associado da APJor). Ficamos responsáveis pela 
divulgação entre nossos associados e em grupos no mailing, solicitando 
compartilhamento entre os jornalistas, e publicamos matérias no site. 

 Perfil Racial da Imprensa Brasileira, uma pesquisa com o propósito de aferir a atual 
situação racial das redações brasileiras e, desse modo, contribuir para políticas 
afirmativas de diversidade e inclusão no jornalismo brasileiro. Uma iniciativa do 
Jornalistas & Cia. e do Portal dos Jornalistas, em parceria com o Instituto Corda – 
Rede de Pesquisas e Projetos e a I’Max, empresa brasileira especializada em mailing 
de imprensa. A APJor apoiou institucionalmente, divulgando nos grupos de 
associados e no site. A pesquisa completa está aqui. 

 Outras pesquisas menores também tiveram o apoio da APJor: a Pesquisa JRP_Brasil 
(grupo que pesquisa sobre jornalismo e jornalistas em 45 países) e Carreira de 
Jornalistas Negras no Brasil, que objetiva desvendar como o racismo estrutural 
impacta a formação e a carreira de jornalistas negras no Brasil, desenvolvida pela 

http://apjor.org.br/precisamos-de-uma-nova-lei-de-imprensa/
http://apjor.org.br/caso-api-pedro-nastri/
https://jornalismotemvalor.com.br/
file:///C:/Users/Fred/Downloads/APJor%20participa%20de%20nova%20pesquisa%20sobre%20perfil%20do%20jornalista%20brasileiro
https://www.jornalistasecia.com.br/edicoes/jornalistasecia1334A.pdf
https://static.poder360.com.br/2021/11/pesquisa-perfil-racial-da-imprensa-17-nov-2021.pdf
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jornalista Carla Serqueira, doutoranda em Comunicação e Cultura pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

Notas oficiais e outros documentos emitidos pela APJor: 

 Em novembro, a APJor uniu-se a outras entidades ligadas ao jornalismo para divulgar 
um manifesto pedindo a supressão do artigo 36 da proposta de substitutivo ao 
projeto de lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News. O artigo em questão 
pretende estabelecer a obrigatoriedade de remuneração dos conteúdos jornalísticos 
reproduzidos pelas plataformas de redes sociais, mas é vago e, pela sua 
complexidade, exige ampla participação social e um debate público qualificado. As 
entidades sugeriram como alternativa a retomada das discussões sobre a 
necessidade de mudanças na Lei de Direitos autorais, já apontada no Marco Civil da 
Internet, e do debate sobre a sustentabilidade do jornalismo. 

 Apoiamos e divulgamos o abaixo-assinado da Fenaj em relação aos jornalistas e 
Covid-19. 

 Encaminhamos um ofício ao governador João Dória, de São Paulo, solicitando a 
inclusão dos jornalistas no grupo prioritário das vacinas. 

 No dia 2 de junho de 2021, a APJor perdeu para a Covid-19, após apenas cinco dias 
de internação, sua diretora Cristina Spera. No mesmo dia, encaminhamos carta 
aberta ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, questionando a 
atuação do Executivo no combate à pandemia. Cris estava com 66 anos, era viúva e 
deixa uma filha, a Camila. Veja a homenagem prestada pela APJor: Nosso adeus à 
jornalista Cristina Spera, querida por todos 

 Passamos a apoiar o Grupo Coalizão pela Vida, iniciativa da sociedade civil e da 
comunidade acadêmica em prol das ações de prevenção da Covid-19 em São Paulo. 
Fazem parte da iniciativa: Ação Educativa; Associação das Médicas e Médicos pela 
Democracia (ABMMD); Central de Movimentos Populares (CMP); Grupo de 
Prevenção Integrada da Covid-19 (GPIC); LabCidade – Laboratório Espaço Público e 
Direito à Cidade (FAU/USP); Rede Democracia e Participação; e União dos 
Movimentos de Moradia (UMM). A APJor é representada no movimento pela 
jornalista e associada Erotildes de Medeiros, a Tida, que participa ativamente da 
Coalizão pela Vida. Um dos idealizadores do movimento, o jornalista Beto Gonçalves, 
também é nosso associado.  

 

6. Administrativo, crescimento, finanças e outras questões 

O administrativo da APJor não se alterou. Financeiramente, a entidade continua sendo 
mantida pelos associados, com algumas doações de pessoas físicas. As principais despesas 
são contador, comissão das anuidades para a Marlene Silva (que nos apoia em praticamente 
todas as áreas), hospedagem do site e tarifas bancárias e públicas. 

Em 2020 mudamos do Itaú para o Banco Sicredi, cooperativo. Apesar de o preço da cesta de 
serviços ser quase a metade do que é cobrado pelos grandes bancos, a tarifa aumentou 30% 
no ano. 

http://apjor.org.br/entidades-pedem-supressao-do-artigo-36-do-pl-das-fake-news/
http://apjor.org.br/notas-oficiais/
http://apjor.org.br/notas-oficiais/
http://apjor.org.br/nosso-adeus-a-jornalista-cristina-spera-querida-por-todos/
http://apjor.org.br/nosso-adeus-a-jornalista-cristina-spera-querida-por-todos/
http://apjor.org.br/apjor-apoia-coalizao-pela-vida-movimento-de-luta-contra-a-pandemia/
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Os serviços de Zoom (reuniões, D&P, Telecoteco) e StreamYard (plataforma do Boteco 
APJor) têm sido custeados por doações, assim como as despesas com o registro de atas de 
assembleias, pagamentos avulsos para uso da plataforma Zoom, operação técnica do 
StreamYard (em três edições do Boteco APJor em que Fabio Soares não estava disponível) e 
alguns impulsionamentos do Boteco APJor nas redes sociais.   

Em 2021, tivemos dez novas filiações e quatro desligamentos, além de haver um pequeno 
grupo de associados com o qual não temos conseguido contato para renovar suas 
anuidades. No final de dezembro de 2021 éramos 63 associado(a)s, sendo três deles in 
memoriam: Milton Bellintani, Cris Spera e Benedito Medeiros Neto. 

Os novos associados e associadas são Vicente Alessi-Filho (SP), Luís Costa Pinto (DF), Graça 
Coelho (RN), Tersandro Lima (SP), Cristina Angelini (SP), Marli dos Santos (SP), José Roberto 
Ferreira (SP) e Regina Ferreira (BA).   

Os desligamentos: Francisco Bicudo (está atuando em outra área), Antônio Seidl (afirmou 
que não acompanhar as atividades da APJor), Adriana Amaral e Caru Schwingel.  

Para 2022, a expectativa é de que a APJor consiga bancar integralmente suas despesas com 
Zoom e StreamYard.    

RELATÓRIO FINANCEIRO 
Janeiro a 10 de dezembro de 2021 

ENTRADAS – Janeiro a dezembro de 2021 

ESTORNO – SICREDI 1.407,00  

NOVAS FILIAÇÕES (10) 1.900,00 

RENOVAÇÕES  4.650,00 

PARCELAS RENOVAÇÃO 2020 100,00 

PARCELAS FILIAÇÃO 2020 120,00 

TOTAL  8.177,00 

SAÍDAS – Janeiro a dezembro 2021  

TARIFA CESTA SERVIÇO SICREDI   727,65   

OUTRAS TARIFAS (boletos PAGSEGURO)  76,77 

CONTADOR – JULHO A DEZ/20 1.407,00  

CONTADOR – JANEIRO A JUNHO/2021 1.407,00  

CONTADOR – JULHO A DEZEMBRO/2021 1.407,00  

SERVIÇOS SECRETARIA – MARLENE (2º. Sem/2020 e 1º. Sem/21) 1.200,00 

BOTECO APJor – Operação StreamYard 165,00 

IMPULSIONAMENTO – BOTECO APJor  200,00 

DIÁLOGOS&PROVOCAÇÕES – ASSINATURA ZOOM  87,71 

 6.678,13 

RESUMO   

SALDO ANTERIOR (JAN/2021 – SICREDI) 114,27 

(+) TOTAL DE ENTRADAS  8.177,00  

(-) TOTAL DE SAÍDAS  6.678,13  

RESULTADO FINAL em 30/12/2021 1.613,14  

 
 
Diretoria APJor 
Fred Ghedini (Presidente); Leda Beck (Vice-Presidente), Mara Ribeiro (Diretora Administrativa-
Financeira) e  Fábio Soares (Diretor de Comunicação).  



 
 

Site: www.apjor.org.br                                          E-mail: atendimento@apjor.org.br                                          WhatsApp: (11) 99916-1297 

Conselho Fiscalizador da Gestão: Dal Marcondes, Pedro Nastri e Everaldo Gouveia.  
Apoio Administrativo-Secretária: Marlene Silva 
 
 
Contatos 
atendimento@apjor.org.br 
WhatsApp +55 (11) 99-916-1297 com Marlene Silva 
Site: www.apjor.org.br 
Facebook: @apjor 
Youtube: Associação Profissão Jornalista 
Instagram: apjoroficial 
Linkedin: Associação Profissão Jornalista 
Twitter: apjoroficial 

 

 

 

 

Nossas marcas     

              

 

 

   Eventos e apoios em 2021  

 

mailto:atendimento@apjor.org.br
http://www.apjor.org.br/
https://www.facebook.com/apjor
https://www.youtube.com/channel/UCV6Pp9vkfTMD9rwrwYr0zWA
https://www.instagram.com/apjoroficial/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/16238539
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