


CONTEUDO É O NOSSO CORE

HARD NEWS SOFT NEWS
Editora Chefe:

Ludmilla Pizzarro

Editor Chefe:

Vladimir Maluf

REDAÇÃO PRÓPRIA COM 40 JORNALISTAS 
ESPECIALIZADOS



COLUNISTAS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO: GENTE

Iniciou o trabalho na TV Bandeirantes, no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos canais Band News e Band 
Sports-RJ; foi repórter do Núcleo Semanal de Revistas da Editora Abril, também nas sucursais do RJ e SP, 
e repórter do Jornal O Globo. Com passagem pelo Portal do UOL, fez gestão de conteúdo para o site da 
Rádio CBN, além de ter trabalhado como Produtor Executivo de Telejornalismo na Record TV, para os 
programas Cidade Alerta, Balanço Geral, RJ no Ar, Domingo Espetacular, Fala Brasil e Jornal da Record. 
Atualmente está ao vivo de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h, na RedeTV! como colunista, repórter e 
produtor do programa A Tarde é Sua, apresentado pela Sônia Abrão. Possui 11 livros publicado e 12 
prêmios de jornalismo nacional e internacional.

Erlan Bastos, jornalista de 27 anos, apresentador do Balanço Geral CE na Record TV 
e colunista do site EM OFF. Conhecido nacionalmente por furos e exclusivas 

envolvendo o mundo das celebridades.

Lo-Bianco

EM OFF



Bruno Baptista é um dos jovens talentos da Stock 
Car no Brasil, chegou a vencer na pista de Cascavel 
e dividiu o pódio com Rubens Barrichello e Piquet 
Júnior em Goiânia, em 2020. Tem 23 anos e pilota 
para a equipe RCM Motorsport, com um Toyota 
Corolla. Com sua coluna no site iG Carros vai contar 
um pouco do seu dia a dia de treinos e corridas, a 
parte técnica dos carros, detalhes de bastidores, 
dicas de pilotagem e até como faço para enfrentar, 
algumas vezes com sucesso, as principais feras do 
automobilismo brasileiro, muito mais experientes.

Giro Alto

COLUNISTA ESPECIALIZADO NO 
SEGMENTO: iG CARROS



COLUNISTAS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO: ESPORTES

Jornalista esportivo há mais de 20 anos, Alfredo Bokel coordenou a cobertura e as 
transmissões de Esporte a Motor no Grupo Globo na última década. Aqui é o espaço 
certo pra quem curte os perfumes de borracha e gasolina queimadas dos autódromos 
da Fórmula 1 e de tantas outras categorias do automobilismo no Brasil e no mundo

O repórter Samir Carvalho reúne duas paixões do brasileiro no Café do Setorista: 
futebol e café. Você poderá acompanhar aqui entrevistas, opiniões e, principalmente, 

furos de reportagens e matérias de bastidores, "ponto forte" do jornalista que, além de 
passagem de sucesso pelo iG na década passada, trabalhou pelos portais Terra e UOL, 
neste último permaneceu por 10 anos e colecionou centenas de furos de reportagens 

como setorista de Corinthians e Santos. Samir Carvalho, que também é Barista 
(especializado em cafés especiais), já cobriu in loco Copa do Mundo e Mundial de 

Clubes, no Japão, além de diversas competições e eventos.

Café do setorista

Borracha & Gasolina



Coluna do Marco Bello

Marco Bello é jornalista e radialista. Apresentador, comentarista e repórter 
da Rádio Transamérica desde 2003. Experiência em cobertura de grandes 
eventos, particularmente quatro Copas do Mundo in loco e três Olimpíadas 
in loco. Setorista do Corinthians desde 2009, apresenta um programa sobre o 
clube no canal PodcasTimão no Youtube desde 2015 e que conta com mais 
de 100 mil inscritos.

PodcasTIMÃO

Idealizado pelo apresentador e jornalista Marco Bello, o Podcastimão tem mais de 102 mil 
inscritos e foi criado em 2014 com o intuito de levar informações aos torcedores de uma 

maneira mais acessível. Disponível em diversas plataformas, soma mais de 16,5 milhões de 
visualizações e conta com a participação de diversos setoristas do Corinthians. Além das lives, 

de segunda a sexta-feira, às 14 horas, o canal conta com pré e pós-jogos ao vivo.

COLUNISTA ESPECIALIZADO NO SEGMENTO: ESPORTES



COLUNISTA ESPECIALIZADO NO SEGMENTO: ECONOMIA

Werner Roger é o CIO (Chief Investment Officer) da Trígono 
Capital e executivo considerado uma referência no mercado 
financeiro de Small Caps. Iniciou sua carreira no Chase 
Manhattan em 1982. Atuou no segmento de crédito, M&A, 
proprietary equity e transações estruturadas na divisão Corporate 
Bank até 1990. Continuou no Citibank sua atividade em Corporate 
Bank até 1994, ano em que migrou sua carreira para o mercado 
de capitais: 4 anos em sell-side research e 22 anos em asset
management. Destacamos sua passagem em organizações líderes 
mundiais como o Banco Chase Manhattan, Citibank, Western 
Asset Management (Legg Mason), além da boutique Victoire 
Brasil Investimentos, da qual foi um dos sócios-fundadores e 
responsável pela gestão da estratégia Small Cap, que chegou a 
quase US$ 1 bilhão de ativos sob gestão. Formado em Engenharia 
Agronômica em 1981 pela Universidade Estadual Paulista.

Aprenda a investir com Werner Roger



COLUNISTAS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO: ECONOMIA

1bilhão Educação Financeira

O canal 1Bilhão leva educação financeira em uma linguagem simples, 
resumida e disruptiva, para que o investidor aprenda a acumular 
riquezas, preservar o poder de compra e aumentar a sua rentabilidade 
com investimentos com alta expectativa de retorno. Fundado pelo 
jornalista, escritor e palestrante Fabrizio Gueratto, que atua há mais 
de 12 anos no mercado informações financeiras, o canal tem mais de 
320 mil inscritos mais de 14 milhões de visualizações.

iG Agro

Jornalista, Pós-graduado em Produção de 
Reprodução Animal, com mais de 20 anos de

experiência na cobertura dos principais eventos 
do Agronegócio brasileiro, além de comandar

as redações de alguns dos principais veículos do 
segmento



COLUNISTAS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO: ÚLTIMO SEGUNDO

Coluna do Kakay
Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, é um dos respeitados e conhecidos 
advogados criminalistas do país. Entre seus clientes estão 4 ex-presidentes da 
república, mais de 80 governadores, dezenas de ministros e inúmeros senadores 
e deputados federais. Além de empresários e celebridades.

Coluna do Embaixador

Cesário Melantonio Neto é embaixador do Brasil e já atuou 
em países como Turquia, Grécia e Cuba.



COLUNISTAS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO: ÚLTIMO SEGUNDO

Coluna da Sheila de Carvalho

Sheila de Carvalho é advogada de Direitos Humanos. Integra a Uneafro Brasil, 
Coalizão Negra Por Direitos e Grupo Prerrogativas. Coordenadora do Núcleo de 
Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP. Conselheira 
da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Sócia do Carvalho 
Siqueira Advogadas e Advogados. Fellow do Alto Comissariado de Direitos 
Humanos da ONU e reconhecida como uma das pessoas negras mais influentes do 
mundo com menos de 40 anos (MIPAD/ONU).

Conhecer para Incluir

Denis Deli é jornalista e palestrante, especializado na inclusão da pessoa 
com deficiência. Com mais de 20 anos de experiência no setor, participou 

da promoção dos principais eventos de inclusão do país, além de 
comandar as redações de alguns dos principais veículos do segmento.



COLUNISTAS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO: ÚLTIMO SEGUNDO

Nuno Vasconcellos

Nuno Vasconcellos é empresário luso-brasileiro com uma carreira voltada 
para a área de telecomunicações, mídia, tecnologia e negócios imobiliários 
tanto em Portugal como no Brasil. É presidente do portal de notícias IG e 
mantém no jornal O Dia, do qual é diretor, a coluna dominical Um Olhar 
Sobre o Rio — com temas relacionados com a vida e a política na cidade e 
no estado do Rio de Janeiro.

Caminho da sabedoria

Bispo Abner Ferreira é Pastor Presidente, Advogado, 
Jornalista, articulista e Escritor.



COLUNISTAS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO: 
TECNOLOGIA

É Mestre em Inovação, Empreendedorismo e 
Sustentabilidade pela Universidade de Lund
(Suécia), gestor da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Pernambuco, 
professor universitário e empreendedor. Na 
Coluna Humano Digital, no iG, traz 
abordagem sobre a evolução da relações 
sociais por meio do seu conceito "digital 
sapiens".  A missão é traduzir temas do dia a 
dia em reflexões sobre como a  nossa espécie  
se relaciona com os temas sustentabilidade, 
inovação e criatividade em um mundo cada 
vez mais digital.

Rafa Vaisman




