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+ADMIRADOS da imprensa automotiva,,, 
+ADMIRADOS da imprensa 

Eduardo Ribeiro, Fernando Soares 
(alto) e Zeca Chaves (abaixo)

Foram anunciados na noite dessa quarta-feira (28/4), no canal do Portal dos Jornalistas no 
YouTube, os profissionais e publicações premiados na terceira edição da eleição dos +Admi-
rados da Imprensa Automotiva. A cerimônia online, promovida por Jornalistas&Cia Imprensa 
Automotiva, foi marcada mais uma vez pela emoção e saudade dos encontros presenciais, tão 
frequentes neste setor, e por diversas homenagens aos jornalistas Henrique Neves (Ali Produções) 
e Daniel Messeder (Motor1), vítimas da Covid-19. 

Comandada por Eduardo Ribeiro e Fernando Soares, respectivamente diretor e editor de J&Cia Auto, 
a cerimônia teve início com mensagens dos executivos de Comunicação representando as marcas 
Bosch, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen, patrocinadoras da iniciativa.

Em seguida, foi a vez de ouvir as mensagens dos 25 jornalistas mais votados na eleição. Em ordem 
alfabética, enviaram suas mensagens Alzira Rodrigues (AutoIndús-
tria), André Barros (AutoData), Antônio Meira Jr. (Correio/BA), Bob 
Sharp (Autoentusiastas), Boris Feldman (AutoPapo), Camila Torres 
(Mobiauto), Carlos Eduardo da Silva (Web Seminovos), Claudia Car-
sughi e Claudio Carsughi (Portal Carsughi), Cleide Silva (Estadão), 
Diego Ortiz (Jornal do Carro/Estadão), Emilio Camanzi (Carros com 
Camanzi), Fernando Calmon (Coluna do Fernando Calmon), Fernan-
do Miragaya (Autorama/Webmotors), Giovanna Riato (Automotive 
Business), Guido Orlando Jr. (Vida Moderna), Jorge Moraes (CBN/
UOL), Leonardo Felix (Mobiauto), Marcos Rozen (MIAU), Marcus 
Lauria (CarPoint News), Paulo Cruz (AutoNews MS), Sergio Dias 
(Alpha Autos), Tarcisio Dias (Mecânica Online), Tião Oliveira (Jornal 
do Carro/Estadão) e Zeca Chaves (Automotive Business).

O anúncio das categorias temáticas, que contou com as participa-
ções ao vivo dos premiados conversando com os apresentadores, 
começou com uma dupla conquista. Jorge Moraes faturou os troféus 
nas categorias Influenciador Digital e Áudio/Rádio, este segundo 
pelo seu trabalho à frente do programa CBN Automotores.

Emoção e homenagens marcam cerimônia dos 
+Admirados da Imprensa Automotiva 2021
• Zeca Chaves é eleito o +Admirado Jornalista da Imprensa Automotiva 2021
• Automotive Business vence categoria Especial Pandemia
• Boris Feldman (Colunista), Jorge Moraes (Influenciador Digital),  

CBN Automotores (Áudio/Rádio), Autorama (Áudio/Podcast),  
Jornal do Carro/Estadão (Caderno), Quatro Rodas (Revista),  
UOL Carros (Site), Carros com Camanzi (Vídeo/Canal)  
e Autoesporte (Vídeo/Programa) faturam categorias temáticas

Na sequência, foram premiados Autorama, de Fernando Miragaya, na categoria Áudio/Podcast; 
Jornal do Carro/Estadão, representado pelo editor Tião Oliveira, na categoria Caderno; Quatro Rodas, 
representada pelo redator-chefe Paulo Campo Grande, na categoria Revista; UOL Carros, na categoria 
Site, representado pelo editor Daniel Neves; Boris Feldman, na categoria Colunista; o canal Carros 
com Camanzi, de Emílio Camanzi, na categoria Vídeo/Canal; e o programa Auto Esporte, na categoria 
Vídeo/Programa, representado pela produtora Milene Rios.

Chief Growth Officer e editora da Automotive Business, Giovanna 
Riato foi a seguinte a entrar ao vivo para receber o prêmio Especial 
Pandemia, pelo case Na pandemia, AB inovou para fortalecer o que 
faz de melhor: apontar caminhos para o ecossistema automotivo 
e da mobilidade. A ação, desenvolvida ao longo de 2020, marcou 
a digitalização dos eventos online da publicação, impedidos de 
serem realizados presencialmente por causa da pandemia.

Após uma rápida pausa para homenagear Luiz Carlos Secco, que 
celebrou em abril 60 anos de carreira na imprensa automotiva, 
o evento chegou ao seu momento mais esperado, em que foram 
anunciados os cinco mais admirados jornalistas do setor.

Nono colocado na primeira edição do concurso, em 2015, e TOP 
25 no ano passado, Tarcísio Dias ganhou posições neste ano e ter-
minou em quinto colocado. Na sequência foram homenageados, 
Boris Feldman, que repetiu a quarta colocação de 2020, Claudio 
Carsughi, em terceiro lugar, e Jorge Moraes, na segunda posição.

Vice-campeão em 2020, Zeca Chaves desta vez foi o grande 
vencedor, terminando como o +Admirado Jornalista da Imprensa Automotiva 2021. “Quando anun-
ciaram aqui deu aquele nervosismo, aquele momento incrédulo que você fala ‘sério, sou eu?’. Aquela 
sensação, sabe, de menino que ganha brinquedo da mãe. O coração dispara, você não acredita”, disse 
Zeca. “Enfim, fico muito feliz. Mais do que feliz, fico muito surpreso porque no ano passado, quan-
do fiquei entre os finalistas, estava na Quatro Rodas, então foi basicamente por um trabalho que eu 
tinha feito ali, mas hoje eu me considerava como café com leite nessa lista, porque estava em carreira 
solo. Foi um ano em que me diverti muito, mas sinceramente não tinha na cabeça a menor chance 
de conseguir essa posição”.

https://www.youtube.com/watch?v=iDZmfc2MvkE


A informação
transforma a sociedade. 

“Parabéns aos profi ssionais 
que fazem jornalismo com qualidade
no setor automotivo.”

Scania.
Líder na transição
para um setor de transporte
mais sustentável.
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Zeca Chaves 
(1º lugar)

Com um formato diferente em relação ao ano 
passado, a cerimônia dos +Admirados da Impren-
sa Automotiva 2021 contou com a participação ao 
vivo dos jornalistas e representantes das publica-

ções premiadas. Um a um, todos puderam entrar 
ao vivo e comentar sobre o prêmio recebido. Reu-
nimos a seguir alguns momentos e depoimentos 
que marcaram a apresentação:

“Além dos tradicionais agradecimentos, quero dar os 
parabéns duas entidades. Uma são os jornalistas do setor 
que, independentemente se foram finalistas, se entraram 
na lista, todos, em tempos de pandemia, de fake news e de 
pós-verdade, têm sido mais do que importantes, têm sido 
necessários para a sociedade. 

A outra é o J&Cia Auto. Mais do que um prêmio que vocês 
organizam, vocês organizam um momento em que todos 
nós olhamos para os colegas. Olhamos para o trabalho que 
o colega ao lado está fazendo. É um momento de reflexão, 
um momento para avaliar a qualidade desses jornalistas e a 
gente tem percebido que têm muita qualidade. Nessa cor-
reria é muito importante ter vocês, que chegam pra gente 
e falam: ‘Olha, vamos dar uma parada para avaliar, porque 
vocês merecem’”.

A emoção dos homenageados...

Com credibilidade e profissionalismo vocês falam   
da gente o ano todo. Chegou a hora de retribuir.
Parabéns aos indicados e vencedores do prêmio   
+ Admirados da Imprensa Automotiva 2021.   
O jornalismo profissional é o combustível que alimenta nosso mercado.

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

Perceba o risco, proteja a vida.
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Apoio

Bosch Brasil

Bosch América Latina

Vídeos Bosch para Mobilidade

Soluções Bosch para Mobilidade

Bosch. A primeira opção 
para uma mobilidade segura,
conectada e autônoma.

“Olha, quem merece os parabéns e os cumpri-
mentos, por tudo que está acontecendo, são vocês. 
Edu, Fernando e toda a turma do J&Cia, que faz um 
trabalho notável. Vocês conseguiram armar o quem 
é quem do setor e esse evento tornou-se essa coisa 
que define, reconhece e dá a quem merece os seus 
devidos lugares. Quero especialmente agradecer 
aos que votaram em mim. Não só porque tem uma 
turma de jornalistas afiadíssimos para serem lem-
brados, mas também pelo estilo de jornalismo que 
eu desenvolvi em toda a minha carreira de mais de 

50 anos no Jornalismo. O meu trabalho me faz conquistar muito mais arestas do que simpatias. É forçoso 
reconhecer, e por isso eu tenho o meu especial agradecimento e reconhecimento a todos aqueles que, 
apesar dos pesares, me reconheceram com um jornalista que merece esse destaque”.

“Acredito que esse é um reconhecimento de to-
dos que foram lembrados nesse prêmio. Fico muito 
feliz e quero agradecer a todas as empresas que 
apoiam o meu trabalho, que apoiam o Mecânica 
Online. A gente sabe o quanto tem sido difícil, mas 
continuamos acreditando que isso vai melhorar e 
que poderemos voltar em breve a fazer a cobertura 
nos eventos. Destaco a importância também da 
imprensa, pelo trabalho de levar a informação de 
qualidade. São dias difíceis, em que a gente tem 
uma pandemia que nos deixa muito tristes, que 
nos leva colegas, amigos, então é fundamental aproveitar esse momento para comemorar e agradecer 
o que nos dá motivo de orgulho”.

Jorge Moraes 
(2º lugar, Influenciador Digital e Áudio/Rádio)

Boris Feldman 
(4º lugar e Colunista)

Claudio Carsughi 
(3º lugar)

Tarcísio Dias 
(5º lugar)

“Para mim é motivo de muito orgulho receber 
todos esses reconhecimentos. É difícil falar quando 
a alegria toma conta de você, mas eu queria apro-
veitar este momento para dedicar esses prêmios 
a duas saudades que nós, enquanto profissionais, 
vamos ter que superar, que foram as partidas dos 
meus amigos Daniel e Henrique. Eu sei o quanto 
eles respeitavam o meu trabalho.

É muito gratificante ter nosso trabalho reconhecido. 
Quando você sai de casa para fazer o bem, para 
gerar empatia, quando você se blinda contra o mal, 

você conquista as pessoas de forma gratuita e eu acho que é essa gratuidade que é o segredo do sucesso.
Você, Fernando, fazendo esse trabalho junto com o Edu, reconhece o bom trabalho do jornalista e do 

jornalismo. Admirar é, antes de mais nada, respeitar, e esse trabalho que vocês fazem é de respeitar a 
profissão. 

Em um ano pandêmico, como está sendo 2021, estou me sentindo como o Steven Spielberg, com a 
estante toda cheia de troféus por causa de vocês. É muita alegria para uma noite só, obrigado”.

“São 73 anos de trabalho na cobertura da indús-
tria automobilística. Um assunto que me apaixona 
e que também apaixona minha filha Claudia e 
minha neta Gabriela, que agora estão à frente do 
nosso portal. É um trabalho que eu faço com muito 
prazer, porque é aquilo que eu gosto. Eu brinco, 
desde os tempos da Jovem Pan, que eu comenta-
va futebol porque no Brasil é uma obrigação pra 
qualquer comentarista, mas que realmente aquilo 
que me apaixonava era a indústria automobilística, 
era o automóvel no seu conceito, inclusive nesse 
momento de grande mudança em que o carro elétrico vem para ocupar um lugar que até a década 
passada seria absolutamente inimaginável”.
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Apoio

Bosch Brasil

Bosch América Latina

Vídeos Bosch para Mobilidade

Soluções Bosch para Mobilidade

Bosch. A primeira opção 
para uma mobilidade segura,
conectada e autônoma.

“Muito obrigado pelo prêmio. É um reconheci-
mento muito grande do nosso trabalho junto aos 
colegas e ao público. É também um reconhecimen-
to ao trabalho de toda essa equipe que trabalha 
no UOL Carros, nossa equipe de reportagem, de 
colaboradores e de colunistas, vários deles com-
petindo aí no prêmio de mais admirado jornalista 
também. É uma grande alegria pra gente participar 
dessa premiação, que vem a coroar o aniversário 
de 25 anos do UOL, completado hoje. São 25 
anos perseguindo o jornalismo de credibilidade 

e a busca pela informação de qualidade, que se tornou ainda mais relevante nesses tempos de fake 
news, então só temos a agradecer a vocês pela conquista”.

“Estou um pouco surpreso. Já fiquei assim quan-
do a gente chegou entre os finalistas. A gente sabe 
que o Autorama é um podcast novo, onde a gente 
rala muito para botá-lo no ar semanalmente. Que-
ria agradecer em nome do Sergio Carvalho e do 
Alexandre Caralta, que são os organizadores do 
Autorama. Estou completando 20 anos de carreira 
nesse setor, e é muito gratificante ter esse reconhe-
cimento. Pelo visto, estamos no caminho certo. 

Queria também prestar algumas homenagens. 
A todos os jornalistas que estão cobrindo essa 

pandemia, o que não é fácil. Eles que estão na linha de frente são fundamentais pra gente entender de 
forma correta o momento que estamos passando. A todos os profissionais de saúde, que estão ralando, 
se expondo e abrindo mão do convívio familiar para cuidar dessa pandemia. E, claro, aos meus dois 
amigos Henrique e Daniel, que foram alguns dos primeiros que eu conheci lá no começo da minha 
carreira no setor automotivo, em 2001. São pessoas muito importantes. São perdas que a gente vai 
sentir aí por muito tempo”.

“Eu não era nascido quando a Quatro Rodas foi 
fundada, mas sou leitor desde criancinha, quando 
trocava as revistas na feira. Hoje, somando as duas 
passagens, já estou na revista há 23 anos. Ser o 
vencedor desse prêmio é motivo de muito orgulho 
e felicidade. Queria parabenizar os organizadores, 
agradecer quem votou na gente, e parabenizar os 
colegas. Vi muitos dos homenageados aqui hoje 
mandando suas homenagens durante a transmis-
são e fiquei emocionado, com saudade de vários. 
Nesse momento de dificuldade, em um ano difícil, 
com várias notícias ruins, e ao mesmo tempo tão desafiador, um prêmio como esse traz um alento e 
um incentivo para seguir em frente, combatendo o bom combate”. 

Fernando Miragaya/Autorama
 (Áudio/Podcast)

Daniel Neves/UOL Carros
 (Site)

Paulo Campo Grande/Quatro Rodas
 (Revista)

APOIO Esta edição de J&Cia Auto contou com o apoio das seguintes 
empresas assinantes:

Bosch Brasil

Bosch América Latina

Vídeos Bosch para Mobilidade

Soluções Bosch para Mobilidade

Bosch. A primeira opção 
para uma mobilidade segura,
conectada e autônoma.
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Apoio

Bosch Brasil

Bosch América Latina

Vídeos Bosch para Mobilidade

Soluções Bosch para Mobilidade

Bosch. A primeira opção 
para uma mobilidade segura,
conectada e autônoma.

“Queria agradecer toda a imprensa apor ter elegido 
o programa Auto Esporte, aos meus colegas jorna-
listas que apoiam muito nosso trabalho. Durante os 
eventos eles sempre dão uma superforça, entendem a 
nossa correria, a nossa necessidade para gravação, e 
acabam contribuindo muito pra que a gente consiga 
fazer o nosso programa com excelência. 

Agradeço também aos nossos parceiros das mon-
tadoras. Sem elas a gente não conseguiria, e a gente 
sabe que damos muito trabalho, mas o resultado é 
muito satisfatório. 

A gente trabalha todos os dias para levar bastante informação de carro com entretenimento, uma ma-
temática muito difícil. Além disso, somos um programa que também precisa da publicidade para viver, 
mas é o jornalismo que eleva a audiência. São mais de sete milhões de brasileiros nos assistindo todos 
os domingos e quem levanta essa bola aí é a turma que faz jornalismo. 

Por tudo isso, é uma satisfação muito grande conseguir mais uma vez esse prêmio da imprensa espe-
cializada, porque não tem ninguém que saiba mais do que todos vocês”.

“Como muitos veículos nessa pandemia, a gente 
enfrentou diversos desafios no ano passado e, de 
alguma forma, a pandemia nos provocou a olhar 
para o nosso modelo de negócio, a reconstruir 
pontes, e a assumir uma nova responsabilidade. 
Entendemos que era nossa responsabilidade falar 
com o público profissional do setor automotivo, 
tentar conversar e apoiar a decisão dos executivos, 
mostrando direções, reunindo essa comunidade, 
enfim, agregando.

Então a gente fez lives, reinventou os eventos, 
que ganharam alcance, apesar de um pouco mais frios, porque não teve o presencial. Fizemos uma 
pesquisa de como os colaboradores da indústria estavam lidando com esse momento, justamente para 
estimular as empresas a acolherem melhor as novas demandas do mundo do trabalho nesse contexto 
doido que a gente está vivendo.

Fico muito feliz e agradeço em nome de toda a Automotive Business. Esse reconhecimento vem em 
um momento em que a gente tem o orgulho de dizer que estamos aumentando a nossa equipe, e 
reforçando o nosso escopo editorial, ou seja, crescendo em um contexto como esse atual. Obrigado 
pelo reconhecimento dos colegas do setor e obrigado ao Jornalistas&Cia pelo destaque nessa categoria 
especial”

Emilio Camanzi/Carros com Camanzi
 (Vídeo/Canal)

Giovanna Riato/Automotive Business 
(Especial Pandemia)

Milene Rios/Auto Esporte
(Vídeo/Programa)

“Puxa vida, é um orgulho pra mim saber que o 
canal foi eleito. Depois que saí da TV, tive que me 
renovar, por isso quero agradecer à Vania, minha 
esposa, que foi quem criou o canal, e também à 
Camila, minha filha, que é meu braço direito e 
esquerdo nessa luta para fazer o canal ir pra frente. 
Muito obrigado a todos que nos indicaram, mas 
também queria prestar uma homenagem ao Hen-
rique e ao Daniel. 

O Henrique foi um grande companheiro. Traba-
lhamos juntos muitas vezes, e ele sempre com a boa 
vontade. Quando a gente ia viajar para os salões, era ele sempre que estava comigo, fazendo a minha 
cabeça e sempre me dando apoio. Fora essa parte profissional, também foi sempre um grande amigo, 
estávamos sempre junto, batendo papo. Era uma pessoa muito bacana que se foi muito cedo. 

O Daniel também, dessa nova geração (nova geração pra mim, né?). A gente conversou várias vezes. 
Ele sempre com muito respeito, uma pessoa muito bacana, que tinha um grande futuro pela frente. Isso 
é muito triste.

E quero homenagear também a todos esses profissionais que estão batendo de frente com essa doença. 
Médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que estão enfrentando essa pandemia de maneira heroica”.
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Chat garantiu interação entre espectadores
Muita interação foi a marca registrada do chat para quem acompanhou a transmissão da cerimônia 

dos +Admirados da Imprensa Automotiva. Foram mais de uma centena de mensagens parabenizando 
os profissionais e publicações homenageados, além da organização do evento. Confira algumas:

Lucas Tadeu Olivério de Assis: 
Claudia e Claudio Carsugui 
são os melhores ❤❤

MotorNews: Parabéns a 
todos os indicados! Vocês 
já são vencedores e fazem a 
diferença

Zeca Chaves: Parabéns, pra 
esse pessoal que é o orgulho do 
jornalismo brasileiro!

Luís Perez: O Oscar da 
imprensa automotiva 
brasileira!

Ernesto Zanon: Parabéns 
a todos participantes e 
premiados

AutoNewsTV: Já me considero 
premiado. Valeu por tudo

Andrea Cipriano: Parabéns 
Tião Oliveira e equipe!!

TV do Carro: Legal fazer parte e entrar 
no grupo dos 25. Tmj👊🏻! Rodrigo Ribeiro: Parabéns, Mira! Mais 

do que merecido!

Leonardo Felix: Parabéns a todos que estão sendo 
premiados, as premiações estão merecidas 😀

Giovanna Riato: Parabéns, pessoal! Reconhecimentos 
supper merecidos. Muito bom rever tanta gente 
querida. Quase me sinto em um evento 😉

Gilberto dos Santos: Meu, como 
só tem fera nessa grande roda 
automotiva brasileira, hein!! 
Parabéns a todos!!!!

Tião Oliveira: Parabéns a todos. 
Fazer parte dessa lista já é uma 
grande premiação. Só tem fera. 
Inclusive na audiência

CARROS by Elisa Sarti: Parabéns Edu e Fernando 
pela realização desta desejada Premiação. Lembro da 
emoção que senti quando recebi de vocês o prêmio da 
Assessora mais Admirada do Brasil.

Marcondes Viana: Eduardo e Fernando 
estão de parabéns pela criação do prêmio 
e a beleza da cerimônia de premiação, que 
acontece agora

Paulo Brandão: Eduardo e Fernando 
parabéns pela criação, beleza e formato que 
vocês deram a esta cerimônia de premiação. 
Bela aula de apresentação. PARABÉNS.

MotorNews: Maravilhoso ver a “velha guarda” se reinventando e acompanhando a dita 
“modernidade”. Vocês ainda tem MUITO a ensinar e contribuir !! São as referências para todos. 
Parabéns !!

Alzira Rodrigues: Parabéns Dudu 
e Fernando. Apresentação está 
excelente. Muito bommmm

Marcel Mano: Parabéns Tarcísio, viu como 
valeu a batalha por todos esses anos!

Marcondes Viana: Parabéns 
grande pernambucano e uma 
figura ímpar. É isso aí Tarcisio

Marcel Mano: Carsughi 
mais um mestre que é 
reconhecido! Parabéns!

Marcondes Viana: Terceiro prêmio da noite. 
O pernambucano tá com tudo e não tá 
prosa. Parabéns amigão Jorge Morais

Cleide Silva: Parabéns a todos os indicados e aos ‘top’. E 
parabéns ao Edu, Fernando e equipe por mais esse ‘evento’ 
superbem feito e emocionante.

Sergio Quintanilha: Parabéns aos vencedores! E 
parabéns Edu e Fernando por prestigiarem tanto 
esse esforçado setor!

Eduardo Seger: PARABÉNS ZECA 
CHAVES. Parabéns CAMPEÃO. 
Abraços

Sergio Quintanilha: Grande Zeca!!!! Parabéns, amigo. P2 
em 2020, P1 em 2021! 👏👏👏👏👏

Leonardo Felix: E a lista 
dos primeiros é só lenda. 
Parabéns a todos!

Apoio

Bosch Brasil

Bosch América Latina

Vídeos Bosch para Mobilidade

Soluções Bosch para Mobilidade

Bosch. A primeira opção 
para uma mobilidade segura,
conectada e autônoma.



Na terra, na água e no ar, a Honda faz mais do 

que levar pessoas de um ponto a outro. Nossa 

missão é conectar você ao que mais importa na 

sua vida: os seus sonhos.

Onde seus sonhos estiverem,

nós estaremos juntos.
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Mensagens dos leitores... Mensagens dos 
leitores...

Eduardo Seger: PARABÉNS Eduardo e Fernando pelo 
belíssimo evento. Abraços. Eduardo Seger de Porto Alegre

Rogério Accorsi Franco: 
Parabéns a todos os 
finalistas e vencedores! 
Parabéns J&Cia, um show!

Marcel Mano: Parabéns a todos os 
participantes e a organização que 
faz essa bonita festa. Uma merecida 
premiação em tempos difíceis para o 
setor e para a população.

Tião Oliveira: Parabéns especiais ao 
Edu, Fernando, Viní

Edison Guerra Sr: Eu como consumidor 
voraz de assuntos automotivos 
parabenizo todos os participantes!Mecânica Online: Parabéns pela organização 

do evento e condução de todo prêmio. Todos 
nós estamos de parabéns. Vamos vencer essa 
pandemia #vamosvencer Leonardo Felix: E parabéns ao time do 

J&Cia! Evento muito bem organizado, 
parabéns mesmo!

Giovanna Riato: Parabéns Edu, Fernando e 
para todo o time do Jornalistas&Cia!

Fernando Miragaya: Parabéns Zeca, 
parabéns a todos os vencedores, a todos 
os jornalistas, todos os profissionais do 
setor automotivo e ao Fernando e ao Edu 
pela iniciativa. Valeu J&Cia!

Rafael Borges: Parabéns a todos – vencedores 
e nomeados – e, principalmente, à equipe de 
J&Cia pela iniciativa. Um abraço!

CarPoint News: Parabéns ao J&Cia pela organização do evento 
e a todos os participantes do prêmio.

Apoio

Bosch Brasil

Bosch América Latina

Vídeos Bosch para Mobilidade

Soluções Bosch para Mobilidade

Bosch. A primeira opção 
para uma mobilidade segura,
conectada e autônoma.

“Na noite de ontem tivemos 
o prazer de participar da 
premiação Os + Admirados 
da Imprensa Automotiva do 
Jornalistas&Cia com os ami-
gos Eduardo Cesário Ribeiro 
e Fernando Soares Clemente. 

O evento em formato virtual foi extremamente 
organizado e bem conduzido. 👏👏

Em nome da Volkswagen, agradeço pelo convite 
para o patrocínio e deixo registrado o nosso reco-
nhecimento ao excelente trabalho dos colegas da 
Imprensa Automotiva. Parabéns a todos os indi-
cados e aos vencedores! A disputa foi acirrada.” 
(Priscilla Cortezze, Volkswagen)

“Parabéns pela cerimônia 
de premiação de ontem; 
quem sabe faz ao vivo rsrs. 
Mandaram bem demais”. 
(Sérgio Dias, Alpha Autos)

“Fe, querido, parabéns pela 
incrível cerimônia ontem e 
muito obrigada pelo reco-
nhecimento à AB ❤” (Gio-
vanna Riato, Automotive 
Business)

“Muito feliz pelo reconhecimento na premiação 
dos +Admirados da Imprensa Automotiva bra-
sileira em 2021. Muito agradecido a todos que 
participaram e votaram em meu nome para ficar 
nos TOP 25 e na final TOP 5 dos +Admirados 
Jornalistas. E ainda, de quebra, TOP 3 entre os 
+Admirados Influenciadores Digitais.

E o portal Mecânica Online? 
Muito assanhado enfren-
tando Quatro Rodas e UOL 
Carros, hein? Fez bonito o 
Mecânica Online ficando 
nos TOP 3 dos +Admirados 
Sites. O canal de vídeos do 
Mecânica Online no YouTube também ficou nos 
TOP 3 dos +Admirados Canais de Vídeos.

Vou continuar traduzindo os termos para que 
você encontre em meu trabalho o que sempre 
procurei entregar: mecânica do jeito que você 
entenda. O resultado dessa conquista é o melhor 
combustível para sabermos que estamos na dire-
ção certa. Abraços pernambucanos para todos 
vocês.” (Tarcisio Dias, Mecânica Online)

“Querido amigo Fernando. 
Acompanhei o prêmio do co-
meço ao fim como se pessoal-
mente tivesse sido. Parabéns 
pela excelente transmissão e 
pela condução impecável dos 
dois. Estenda ao Edu minhas 
felicitações pelo sucesso da premiação”. (Victor 
François, Audi)

“Grande Fernando, exce-
lente a sua condução do Os-
car do jornalismo brasileiro... 
parabéns a você e ao Edu!!!! 
👍👍👍👏👏 (Gilberto dos 
Santos, Expert&Cia)
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Adeus – n Morreu em 26/4, aos 68 anos, An-
tônio Kaio Castro. Fundador do Primeiro Clube 
do Ônibus Antigo Brasileiro e criador do evento 
VVR (Viver, Ver e Rever), uma das mais tradicionais 
exposições de veículos pesados antigos, ele estava 

internado há cerca de duas semanas em São José dos Campos, no 
interior paulista. O memorialista tratava de um câncer reincidente 
e, durante o tratamento, recuperava-se bem para a realização de 
um transplante, mas foi acometido pela Covid-19. A informação foi 
publicada por Adamo Bazani, no Diário do Transporte.

Fernão Silveira, diretor de Comunicação Corpo-
rativa e Sustentabilidade da Stellantis, comunicou 
à imprensa, ainda que de maneira informal, sua 
saída do comando da área. O anúncio foi reali-
zado durante transmissão online de apresentação 
do novo Compass, em 28 de abril.

Em conversa com os jornalistas que acompanha-
vam a transmissão, ele informou sua promoção 
para uma posição global na Comunicação da 
marca. Fabricio Biondo, que era diretor de Ma-
rketing da PSA, e que também ocupa o cargo de 
vice-presidente da Anfavea, seria o seu substituto 
nessa movimentação.

Detalhes sobre os impactos dessa mudança 
na Comunicação do grupo foram divulgados 
em primeira mão por Antonio Carlos da Silva, 
apresentador do programa Carros e Motores (SBT 
Paraná e CBN Curitiba) e colunista do portal iG, 
em seu Instagram.

Segundo Antonio Carlos, Fernão assumirá uma 

posição global na estratégia de comunicação do 
Grupo, reportando-se ao VP Mundial de Comu-
nicação Bertrand Blaise, em Paris. 

No Brasil, Biondo terá Ricardo Dilser como res-
ponsável por todos os produtos do grupo junto à 
imprensa, como já fazia na FCA. Sob o comando 
deste ficam todos os assessores de imprensa das 
marcas: Rodrigo Tramontina (Fiat), Tatiana Car-
valho (Jeep), Gisele Cardoso (Peugeot), Péricles 
Malheiros (Citroën) e Nicolas Borges (Mopar e 
RAM).

Marcus Brier, diretor de comunicação das mar-
cas Peugeot e Citröen na antiga PSA, agora assu-
miria a Comunicação Corporativa da Stellantis.

Ainda de acordo com Antonio Carlos, Fernão 
teria recebido esta promoção “em virtude do 
trabalho que desempenhou na FCA no curto 
tempo que foi seu diretor de comunicação, depois 
de ter passado pela Ford, sua entrada no setor 
automotivo”. 

Stellantis definirá nova estrutura de 
Comunicação nos próximos dias
Fernão Silveira deverá assumir posição global na Comunicação 
do Grupo e será substituído por Fabricio Biondo

Fernão Silveira

Fabricio Biondo

Em uma semana em que muito se falou dos +Ad-
mirados da Imprensa Automotiva, mais do que 
uma simples coincidência, provavelmente uma 
coisa do destino, Luiz Carlos Secco comemora 60 
anos de dedicação ao setor. Um dos mais queridos 
e admirados assessores do segmento, Secco teve 
sua carreira marcada pelo trabalho de mais de 
duas décadas à frente da Comunicação da Ford. 

Hoje, ao lado do filho José Carlos, comanda 
a Secco Consultoria e publica semanalmente o 
Muito Além de Rodas e Motores, podcast que foi 
inclusive finalista da eleição dos +Admirados em 
sua categoria. Na edição desta semana, Secco faz 
um breve resumo de sua carreira. 

Para matar a saudade – q Em abril de 2013, para 
celebrar sua 200ª edição, J&Cia Auto publicou 
uma reportagem especial que esmiuçou a vida 
e carreira de Luiz Carlos Secco. Em homenagem 
aos seus 60 anos de carreira, disponibilizamos 
novamente a edição, com a íntegra da entrevista. 
Confira! 

Luiz Carlos Secco completa 60 anos 
de imprensa automotiva

A Motorsport Network, grupo internacional pro-
prietário da marca Motor1, comandada no Brasil 
por Fábio Trindade, transmitirá pela primeira vez 
em sua história a Stock Car Pro Series. A tempora-
da será exibida globalmente, exceto para Brasil e 
Argentina, pela Motorsport.tv, com transmissões 
em português, inglês e russo. A plataforma recebe 
mais de 1.000 transmissões ao vivo por ano, de 
mais de 125 categorias.

“Estamos absolutamente entusiasmados com 
esta parceria com a famosa Stock Car Brasil”, 

destacou Eric Gilbert, presidente da Motorsport.
tv. “Esta é uma parceria de vários níveis, que 
inclui um canal oficial na Motorsport.tv, direitos 
de transmissão ao vivo em todo o mundo para 
todas as corridas e também suporte editorial com 
nossa empresa irmã Motorsport.com. O alcance 
internacional é definitivamente onde queremos 
contribuir com nossa própria produção e comen-
tários e cobertura editorial”.

Confira mais informações.

Motorsport.tv transmitirá 
internacionalmente a Stock Car

Jornalistas&Cia – Imprensa Automotiva é um informativo semanal produzido pela Jornalistas Editora • Tel. 11-3861-5280 • Diretor: Eduardo Ribeiro (eduribeiro@jornalistasecia.com.br) • Editor-
-Executivo: Wilson Baroncelli (baroncelli@jornalistasecia.com.br) • Editor: Fernando Soares (fernandosoares@jornalistasecia.com.br) • Colunista: Luís Perez (lperez@carpress.com.br) • Diagramação 
e Programação visual: Paulo Sant’Ana (pr-santana@uol.com.br) • Publicidade: Silvio Ribeiro, 11-3861-5283 (assinaturas@jornalistasecia.com.br)

Antonio (esq.) e Adamo

https://diariodotransporte.com.br/2021/04/27/morre-kaio-castro-criador-da-vvr-e-do-primeiro-clube-do-onibus-antigo-brasileiro/
https://www.instagram.com/p/COQUqjIBwlq/
https://soundcloud.com/user-645576547/de-ciclista-a-funcionario-publico-e-com-a-ajuda-de-um-amigo-jornalista-automotivo
http://jornalistasecia.com.br/edicoes/jeciaauto200.pdf
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