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Está aberta a votação para a 10ª edição do 
Troféu Mulher IMPRENSA

Começou nesta semana a fase de votação aberta da 10ª edição do Troféu Mulher IMPRENSA. Uma iniciativa da
revista e Portal IMPRENSA, é o único prêmio do Brasil destinado a reconhecer o trabalho das mulheres nas
redações brasileiras. São 15 categorias que vão reconhecer as jornalistas que mais se destacaram em suas áreas
de atuação em 2013, segundo voto dos internautas do Portal IMPRENSA. As finalistas foram definidas por um júri
de excelência, composto por 60 profissionais de renome no mercado brasileiro, que realizam a cobertura ou têm
conhecimento da mídia na qual votaram. A votação popular, que elegerá as vencedoras de cada categoria,
terminará às 23h59 do dia 13 de fevereiro de 2014. Veja os perfis das finalistas da 10ª edição do
Troféu Mulher IMPRENSA e vote nas suas favoritas em cada categoria. 

 

Confira as entrevistas que algumas finalistas já concederam com exclusividade ao Portal IMPRENSA.
 

  

" É estimulante ver jovens jo rnalistas cheias de
ideias" , d iz repórter da " P iauí"

 

 
"Vamos começar o  ano  de fo rma histó rica" , d iz Yara

Peres, vice-presidente do  Grupo CDN

 

 
" Para mim, já é um tro féu" , d iz Delis Ortiz sobre

indicação  ao  "Mulher IMPRENSA"

 

  

Vio lência em pro testo  do  Dia da Pátria marcou
cobertura de fo to jo rnalista em 2013

Finalista do  "Mulher IMPRENSA" , Annaclarice de
Almeida expressa amor pela fo tografia

Mensalão  está entre as coberturas marcantes de 2013
para âncora da GloboNew s
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" É um pouco  mais d ifíci l  para a mulher" , d iz Lúcia
Helena de Camargo  sobre jo rnalismo

 

Maria Lima fala sobre cobertura po lít ica e ind icação
ao  " Tro féu Mulher IMPRENSA"

 

"A mulher jo rnalista não  faz mais só  pautas consideradas
tranquilas" , d iz Cátia To ffo letto , da CBN

 

  

Malu Weber, finalista do  "Mulher IMPRENSA" , assume
comunicação  da Votorantim Cimentos

 

Jornalista da P iauí, Caro l P ires concorre com duas
co legas na categoria Repórter de Revista

 

" 2014 vai ser um ano denso" , d iz Mariza Tavares,
finalista do  "Mulher IMPRENSA"

 

  

Denise Rothenburg fala sobre míd ias sociais e
ind icação  ao  " Tro féu Mulher IMPRENSA"

 

"Se 2014 fo r tão  intenso  quanto  2013, a gente
morre" , d iz finalista do  Mulher IMPRENSA

 

" Fo i um combustível" , d iz Ana Brambil la sobre ind icação
ao  " Tro féu Mulher IMPRENSA"

 

 

"A voz feminina no  rádio  não  é mais vista com
ressalvas" , d iz Tânia Morales, da CBN

 

Finalista do  Tro féu Mulher IMPRENSA, Tânia Caliari
fala sobre os desafios da pro fissão

 

"O reconhecimento  não  é para mim, mas para a equipe
do  portal" , d iz Benira Maia, do  NE10

 

    

Finalista da 10ª edição  do  Tro féu Mulher IMPRENSA,
Dora Kramer celebra ind icação
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