
PREMIADOS 
 
34º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – 2014  
Total de Inscritos: 28 
Categoria: Jornalista em Ciência e Tecnologia 
Agraciado: Herton Abacherli Escobar, do Jornal Estado de S. Paulo (São Paulo-SP) 
Justificativa: Considerando: “a qualidade do trabalho jornalístico, em suas várias facetas”, foi 
indicado, por unanimidade, o nome do jornalista Herton Abacherli Escobar, do Jornal Estado de 
S. Paulo (São Paulo-SP), como agraciado com o 34º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e 
Tecnológica, edição 2014”. 
A comissão concedeu Menção Honrosa para Verônica Falcão, do Jornal do Commercio (Recife-
PE) e para Bernardo Esteves Gonçalves da Costa, da Revista Piauí, Editora Alvinegra (Rio de 
Janeiro-RJ). 
 
33º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – 2013 
Total de Inscritos:  139 
Categoria: Divulgação Científica e Tecnológica 
Agraciado: Ildeu de Castro Moreira 
Justificativa: Considerando: “abrangência temática, impacto nacional e papel de multiplicador na 
atividade de divulgação científica”, foi indicado, por unanimidade, o nome do Prof. Ildeu de Castro 
Moreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como agraciado com o 33º Prêmio 
José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, edição 2013”. 
 
32º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - 2012 
Total de Inscritos: 57 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação. 
Instituição agraciada: Fundação Joaquim Nabuco – (Fundaj) – MEC. 
Justificativa: “Considerando: 1) Sistematicidade da proposta no tempo; 2) Educação científica para 
os jovens da escola básica; 3) Abrangência para o público geral, e 4) Problematização à natureza 
de propósitos.” 
Foi concedida Menção Honrosa ao Instituto de Estudos Avançados - USP/São Carlos. 
 
31º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - 2011 
Total de Inscritos: 32 
Categoria: Jornalismo Científico. 
Agraciada: Ana Lucia Azevedo - Jornal O Globo 
Justificativa: "a comissão considerou que por sua experiência na divulgação da Ciência, Tecnologia 
e Inovação em veículo da grande imprensa nacional, a jornalista tem contribuído para levar as 
pesquisas de centenas de cientistas a milhões de pessoas. "Por seu trabalho de divulgação nas 
áreas de meio ambiente, biotecnologia e demais áreas científicas, enfatizando os aspectos 
relevantes do conhecimento, o jornalismo praticado por Ana Lucia Vieira de Azevedo constituí-se 
de fato numa peça fundamental para as relações entre Ciência e Sociedade no Brasil". 
 
30º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - 2010 
Total de Inscritos: 110 
Categoria: Divulgação Científica e Tecnológica 
Agraciado: Roberto Lent - Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto Ciência Hoje. 
Justificativa: "Pelo conjunto de sua obra como divulgador da Ciência, pela continuidade e 
amplitude e pela sua contribuição à ciência brasileira". 
 
29º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2009 
Total de Inscritos: 47 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Instituição agraciada: ESPAÇO CIÊNCIA - vinculado à Secretara de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Pernambuco. 



Justificativa: O juri considerou o conjunto da obra, o tempo de atuação, o alcance e a variedade de 
atividades. Há 15 anos o Espaço Ciência desenvolve instenso programa de divulgação científica e 
apoio ao ensino de ciências; em 2008 o Espaço atendeu cerca de 100 mil visitantes em sua sede 
em Olinda, incluindo "Ciência Móvel" e os observatórios da Torre Malakoff e do Alto da Sé/Recife, 
com mais de 200 mil atendimentos. 
 
28º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2008 
Total de Inscritos: 34 
Categoria: Jornalismo Científico 
Agraciada: Alicia Maria Ivanissevich - Instituto Ciência Hoje da SBPC 
Justificativa: "Pelo percurso de compromisso com o jornalismo científico. Por meio dela, a 
comissão julgadora quer também homenagear o 60 anos da SBPC e a revista Ciência Hoje". 
Menção honrosa: Mariluce de Souza Moura - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo â€“ FAPESP 
Justificativa: "Pela contribuição relevante e trajetória verificada na área de jornalismo científico ao 
longo de mais de duas décadas". 
 
27º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2007 
Total de Inscritos: 55 
Categoria: Divulgação Científica 
Agraciado: Jeter Jorge Bertoletti - PUCRS 
Justificativa: "por atender os critérios estabelecidos do regulamento e da comissão julgadora, bem 
como sua trajetória na área de divulgação científica desde 1967, com uma visão de popularização 
da ciência no sentido da inclusão social de jovens e crianças com necessidades especiais, 
meninos de rua e em situação de risco social e jovens indígenas, através do Museu de Ciência e 
Tecnologia da PUCRS e do Projeto Escola Ciência" . 
 
26º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2006 
Total de Inscritos: 39 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Instituição agraciada: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF 
Justificativa: A comissão julgadora considerou que o trabalho do CBPF demonstra o envolvimento 
e o interesse da instituição na divulgação de temas científicos para sensibilização da sociedade. 
Levou-se em conta, também, o histórico da instituição, a qualidade e a penetração do material 
produzido. 
Menção Honrosa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí (Fapepi) e ao Memorial da Câmara 
Municipal de Porto Alegre Justificativa: Ao conceder a menção honrosa a FAPEPI, a Comissão 
quis valorizar a iniciativa, pioneira no Estado e na região, capaz de estimular outras fundações a 
realizar trabalho semelhante. No caso do Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre, a 
Comissão desejou chamar a atenção para o ineditismo da iniciativa de um poder legislativo. 
 
25º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2005 
Total de Inscritos: 32 
Categoria: Jornalismo Científico 
Agraciado: Marcelo Nogueira Leite - Folha de S.Paulo e Casa do Saber 
Justificativa: Pelo conjunto de seus trabalhos, em que informa sobre Ciência e divulga 
conhecimento científico em linguagem precisa e accessível. 
Menção Honrosa: Verônica Falcão Souto - Jornal do Commercio do Recife/PE. 
Lana Cristina do Carmo - Radiobrás 
Justificativa: Como incentivo à boa qualidade dos trabalhos e à dedicação de suas atividades ao 
tema Ciência e Tecnologia. 
 
24º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2004 
Total de Inscritos: 37 
Categoria: Divulgação Cientifica 
Agraciado: Vanderlei Salvador Bagnato - Universidade de São Paulo - USP 



Justificativa: "As atividades desenvolvidas reúnem enisno, pesquisa e serviços de extensão à 
comunidade, com perfeito equilíbrio. Suas pesquisas são levadas com grande competência e 
eficiência para a sociedade, por meio de livros, vídeos, programas de televisão e matérias 
jornalísticas." 
Menção Honrosa: Suzana Carvalho Herculano Houzel - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
23º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2003 
Total de inscritos: 23 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Instituição agraciada: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul 
Justificativa: Pela excelência e abrangência do trabalho de divulgação científica junto ao público 
leigo. 
Menções Honrosas: Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação SA e Televisão Capital de 
Fortaleza LTDA (TV Diário). 
 
22º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2002 
Total de inscritos: 36 
Categoria: Jornalismo Científico 
Agraciada: Fabiola Imaculada de Oliveira - Universidade de São Paulo - USP 
Justificativa: Pelo trabalho de jornalismo científico que tem realizado. 
 
21º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2001 
Total de inscritos: 55 
Categoria: Divulgação Científica 
Agraciado: Marcelo Gleiser 
Justificativa: Por ter aliado um alto nível científico a uma excelente produção na divulgação 
científica na mídia impressa, em livros e na televisão. 
 
20º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 2000 
Total de inscritos: 34 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Instituição agraciada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
Justificativa: Por seu trabalho de divulgação científica junto ao público leigo e também junto aos 
demais veículos de comunicação. 
Menção Honrosa: Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 
Justificativa: Pela qualidade de suas exposição e pelas publicações produzidas e colocadas à 
disposição do público, principalmente de alunos de primeiro e segundo graus. 
 
19º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1999 
Total de inscritos: 28 
Categoria: Jornalismo Científico 
Agraciado: José Hamilton Ribeiro - Equipe Globo Rural 
Justificativa: concedido "por sua exemplar dedicação profissional e inestimável contribuição ao 
jornalismo brasileiro, como também ao jornalismo científico." 
Menção Honrosa: Ulisses Capozoli - O Estado de São Paulo 
Justificativa: "pela grande qualidade de seu trabalho e dedicação ao jornalismo científico." 
 
18º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1998 
Total de inscritos: 73 
Categoria: Divulgação Científica 
Agraciado: Samuel Murgel Branco - Editora Moderna 
Justificativa: Concedido pela qualidade, continuidade e consistência do trabalho desenvolvido. 
Menções Honrosas: Nelio Marco Vincenzo Bizzo (USP) Aldo da Cunha Medeiros (UFRN) 
Justificativa: Pela abrangência e extensão do público alcançado pelos seus trabalhos e pela 
originalidade e criatividade da sua produção no campo da divulgação científica. 
 



17º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1997 
Total de inscritos: 13 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Instituição agraciada: Editora Jornal do Commércio - Jornal do Commércio/Recife 
Justificativa: "Pela qualidade, continuidade e consistência do trabalho desenvolvido por suas 
equipes de reportagem e pelas matérias publicadas regularmente no Jornal do Commércio desde a 
criação da Editoria de Ciência e Tecnologia em 1989, além da ênfase que tem dado à cobertura de 
temas científicos e tecnológicos regionais e nacionais." 
Menção Honrosa: CECIERJ - Centro de Ciências da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
do Estado do Rio de Janeiro 
Justificativa: "Pelo trabalho continuado e consistente de divulgação científica que vem 
desenvolvendo há mais de três décadas no Rio de Janeiro." 
Menção Honrosa: Espaço Museu Vida - FIOCRUZ 
Justificativa: "Pela qualidade das exposições já realizadas e amplitude do público alcançado." 
Menção Honrosa: Projeto Espaço Ciência - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do 
Estado de Pernambuco 
Justificativa: "Pela diversidade e qualidade das iniciativas de levar a Ciência ao grande público 
nesse Estado". 
 
16º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1996 
Total de inscritos: 32 
Categoria: Jornalismo Científico 
Agraciado: Roberto Barros de Carvalho - Revista Ciência Hoje 
Justificativa: "Por toda atividade desenvolvida na sucursal da Revista Ciência Hoje, incluindo sua 
atuação como autor de diversos artigos de divulgação." 
Menção Honrosa: Cláudio Roberto Cordovil Oliveira - Jornal do Brasil 
Justificativa: "Menção concedida pelo conjunto de seus trabalhos, em especial, pela reportagem 
sobre a descoberta da partícula Quark Top, publicada em primeira mão no mundo, na edição do JB 
em 25 de fevereiro de 1995." 
 
15º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1995 
Total de inscritos: 47 
Categoria: Divulgação Científica 
Agraciado: Ângelo Barbosa Monteiro Machado - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
Justificativa: "Pelo conjunto de sua obra, envolvendo não só artigos de divulgação científica, mas 
também literatura e peÃ§as de teatro para crianças." 
Menção Honrosa: Samuel Murgel Branco – USP/Faculdade de Saúde Pública 
Justificativa: "Por seu trabalho de mais de duas décadas escrevendo livros de divulgação científica 
na área de Ciências Ambientais e, recentemente, pela tarefa da produção de três séries 
paradidáticas sobre o assunto, nas quais já foram publicados 22 volumes.". 
 
14º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1993 
Total de inscritos: 44 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 28 
Agraciado: Ernst Wolfgang Hamburger – USP/FFCL 
Justificativa: "Prêmio concedido pelo conjunto de seu trabalho como divulgador, em especial, na 
divulgação de métodos aprimorados para o ensino da física.". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 07 
Premiado: José Monserrat Filho - Jornal Ciência Hoje 
Justificativa: "Prêmio concedido pela criação e edição do Jornal Ciência Hoje." 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições: 09 
Instituição Premiada: Agência de Comunicação da UFSC/AGECON 



Justificativa: "Pela divulgação da ciência produzida na UFSC e seu apoio no trabalho de extensão 
realizado pela Universidade junto à população carente.". 
 
13º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1992 
Total de inscritos: 59 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 30 
Agraciado: Renato Marcos Endrizzi Sabbattini – UNICAMP/Faculdade de Ciências Médicas 
Justificativa: "Pelo conjunto de seus trabalhos como divulgador, em especial, pela coluna semanal 
mantida no jornal Correio Popular de Campinas." 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 15 
Premiado: Martha San Juan França - Jornal O Estado de São Paulo 
Justificativa: "Por sua atuação junto a diversos veículos de comunicação, com reportagens bem 
elaboradas sobre atividade científica nacional." 
Menção Honrosa: João Carlos Pinheiro da Fonseca - Revista TELEBRASIL 
Justificativa: "Por sua extensa atividade de divulgação frente à Revista Telebrasil." 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições: 14 
Instituição Premiada: Produtora EMA Vídeo 
Justificativa: "Prêmio atribuído pelo Programa Estação Ciência, veiculado em emissoras de 
televisão. O programa analisa assuntos científicos e tecnológicos e temas correlatos atuais como o 
meio ambiente, desenvolvimento nacional e fatos históricos relevantes. E também por ser uma 
produtora sediada fora do eixo Rio-São Paulo.". 
 
12º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1991 
Total de inscritos: 26 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 06 
Agraciado: não houve ganhador 
Menção Honrosa: Moacyr Costa Ferreira - Faculdade de Ciências Exatas e Experimentais de 
Guaxupé 
Justificativa: "Pelo seu empenho e muitos anos de dedicação à divulgação científica no interior do 
estado de Minas Gerais, tendo mesmo custeado parte significativa de suas publicações." 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 09 
Premiada: Erika Franziska Herd Werneck – UFF/ Departamento de Comunicação do Instituto de 
Artes e Comunicação. 
Justificativa: "Pela qualidade e quantidade de seus trabalhos, divulgados principalmente no 
Programa Globo Ciência". 
Menção Honrosa: Roberto Barros de Carvalho e Alicia Maria Ivanissevich - Revista Ciência Hoje 
UFRJ/COPPE 
Justificativa: "Pelo conjunto de suas contribuições à revista Ciência Hoje." 
Menção Honrosa: Marcelo Nogueira Leite - Jornal Folha de São Paulo 
Justificativa: “Pelo conjunto de suas contribuições no Jornal Folha de São Paulo." 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições: 11 
Instituição Premiada: Revista Ciência Hoje das Crianças - SBPC 
Justificativa: "Por se tratar de uma produção bem cuidada e destinada especificamente às 
crianças, entre as quais está obtendo grande aceitação." 
Menção Honrosa: Caderno Vida - Jornal Zero Hora 
Justificativa: "Um caderno dedicado integralmente á divulgação científica e de assuntos ligados à 
saúde e meio ambiente, com trabalhos de muito boa qualidade." 
Menção Honrosa: Agência Brasil - Editoria de Ciência e Tecnologia 
Justificativa: "Principalmente por sua atividade de coleta e disseminação de informações científicas 
para um grande número de órgãos de divulgação.". 



 
11º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1990 
Total de inscritos: 16 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 06 
Agraciada: Virgínia Torres Schall – FIOCRUZ/Instituto de Biologia 
Justificativa: "Pelo conjunto de seus trabalhos destinados a divulgar, principalmente entre crianças 
cursando o 1º grau, informações sobre higiene e doenças infecto-contagiosas, iniciado em 1983 
com um trabalho sobre esquistossomose e que evoluiu para a coleção "Ciranda da Saúde" e, 
depois na criação da "Ciranda do Meio Ambiente". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 03 
Premiado: Ricardo Bonalume Neto - Jornal Folha de São Paulo 
Justificativa: "Por sua dedicação à divulgação científica, ocupando há mais de cinco anos a função 
de repórter da editoria de ciência do Jornal Folha de São Paulo." 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições: 07 
Instituição Premiada: Revista Superinteressante - Editora Abril S.A 
Justificativa: "Por se tratar de uma revista totalmente voltada para a divulgação da ciência e 
tecnologia e bastante acessível à população, face ao forte esquema de distribuição da Editora.". 
 
10º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1989 
Total de inscritos: 19 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 8 
Agraciado: Andrejus Korolkovas – USP/Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
Justificativa: "Pelos seus trabalhos nas áreas de farmacognia e farmacologia, que vem 
desenvolvendo há cerca de 30 anos, assim sendo uma atividade permanente de divulgação 
científica. Nesta atividade, já publicou mais de 2 centenas de artigos em áreas tão variadas como: 
ciências farmacêuticas, parasitoses endêmicas, teoria da evolução, aspectos da física moderna, 
grandes vultos da ciência brasileira além de descrições da história e da realidade atual de 
instituições, todas em estilo claro e informativo, o Prof. Korolkovas tem contribuído 
significativamente para divulgar a ciência ao grande público no Brasil". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 3 
Premiado: não houve premiado nesta categoria 
Menção Honrosa: Júlio César Lobo - Jornal A Tarde 
Justificativa: "A linguagem do jornalista é clara e objetiva, atendendo ao critério de "Difusão de 
Ciência e Tecnologia" em meios de comunicação de massa. As fontes ouvidas nas matérias 
incluem desde representantes das comunidades sociais envolvidas nos temas tratados, até 
técnicos e cientistas que oferecem análises especializadas sobre os assuntos das reportagens. É 
interessante ressaltar que todas as reportagens tratam de temas regionais e, quando os temas são 
de interesse mais global (alcoolismo; transplante de rins; p. ex.), as principais fontes ouvidas são 
locais. Embora os trabalhos apresentados por Júlio César Lobo, sejam de boa qualidade 
jornalística e, certamente, voltados para a Divulgação Científica, acreditamos que trata-se de 
experiência pouco representativa em termos de "Jornalismo Científico". Em função disso, foi-lhe 
concedida a Menção Honrosa. 
Categoria Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições: 06 
Instituição Premiada: Estação Ciência - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq 
Justificativa: "Foi-lhe conferido o prêmio, por ser considerada uma das mais bem sucedidas 
experiências de divulgação científica no Brasil." 
Menção Honrosa: Instituto Butantan 
Justificativa: "A ele conferida pela sua história de quase 90 anos de tradições, reconhecimento 
nacional e internacional de seus trabalhos na área de biomedicina, especialmente na produção de 



vacinas e soros. Recentemente o Instituto Butantan tem dado atenção especial à divulgação 
científica através da divisão de Extensão Cultural, que dispõe de 2 Museus, Biblioteca e um 
Boletim Informático". 
 
9º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1988 
Total de inscritos: 30 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 15 
Agraciado: Roberto Muylaert Tinoco - Autônomo 
Justificativa: "Por suas obras produzidas para jornais e revistas, sempre abordando as formas 
vivas da natureza, vazadas em uma linguagem atraente, sem deixar de ser precisa, sempre 
enriquecidas por belíssimas ilustrações e fotos produzidas por ele mesmo. E por seu "Projeto 
Caraguatá", que pretende produzir um conjunto de livros pedagógicos (8 já publicados), destinado 
a levar às crianças dos centro urbanos informações precisas e ilustrações perfeitas sobre a vida 
dos pequenos animais que convivem com elas dentro das cidades". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 8 
Premiada: Conceição Lemes - Revista Saúde 
Justificativa: "Pelo conjunto de seus trabalhos enfocando assuntos médicos, que são tratados de 
forma objetiva e em uma linguagem acessível ao público, sem no entanto perder o rigor científico". 
Menção Honrosa: Marina Pires do Rio Caldeira - Folha da Manhã 
Justificativa: "Pelo volume e qualidade de suas reportagens, onde o pouco tempo de atividade 
como jornalista foi devidamente compensado por sua experiência anterior como pesquisadora". 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscritos: 7 
Instituição Premiada: UNICAMPA/Feira de Tecnologia 
Justificativa: "A Feira de Tecnologia transcendeu em muito os objetivos para os quais foi 
concebida. O sucesso de público, estimado em oitenta mil pessoas em Campinas e calculado em 
mais de cem mil no Rio, transformou a Feira em um excelente veículo de divulgação científica junto 
ao grande público". 
 
8º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1987 
Total de inscritos: 49 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 23 
Agraciado: Messias Carrera - Sociedade Brasileira de Entomologia 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido por seus trabalhos, com 150 artigos de divulgação de 
conhecimentos, sobre os Insetos Dípteros. Seu livro "Entomologia para Você" tem sido fonte 
permanente de inspiração dos jovens para pesquisa científica na área de Entomologia". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 11 
Premiado: Diógenes Vieira Silva - Diário do Grande ABC 
Justificativa: "Seu trabalho contribui significativamente para tornar a ciência, a tecnologia e a 
pesquisa conhecidas do grande público, pela divulgação das atividades de pesquisas e avanços 
científicos e tecnológicos, desde 1961". 
Menção Honrosa: Ivo Egon Stigger - Jornal Zero Hora 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi conferida por suas publicações abordando atividades de  
pesquisa de Universidades do Rio Grande do Sul, entre outros temas de informação científica, na 
área de atuação e influência no Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, onde exerce o Cargo de Editor 
da Seção de Ciência e Tecnologia". 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições: 15 
Instituição Premiada: Museu Paraense Emílio Goeldi 
Justificativa: "O Museu tem 120 anos de história como Instituição Científica e só recentemente, 
voltou-se acertadamente para a vertente de divulgação científica; pela importância do Museu, 
merece também registro a sua localização em Belém do Pará, fora dos grandes centros do país". 



Menção Honrosa: Fundação Para o Desenvolvimento do Ensino de Ciência - FUNBEC 
Justificativa: "Pelo seu significativo papel de divulgação científica ao longo de pouco mais de 40 
anos com reconhecida liderança nacional nesta área, ultrapassando inclusive as fronteiras 
brasileiras, já que vem se dedicando à formação de multiplicadores de divulgação científica na 
América Latina e em países lusófonos da África". 
 
7º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1986 
Total de inscritos: 22 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 12 
Agraciado: Júlio Abranczyk - Jornal Folha de São Paulo 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pela alta qualidade de sua extensa contribuição à 
divulgação científica, especialmente na área biomédica, feita sobretudo no Jornal Folha de São 
Paulo". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 5 
Premiado: Sérgio Moraes Castanheira Brandão - Rede Globo de Televisão 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido em virtude de sua contribuição regular e pioneira ao 
processo de divulgação científica pela Rede Globo de Televisão". 
Categoria Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscritos: 5 
Instituição Premiada: Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pela Exposição Comemorativa dos 25 anos da fundação 
da entidade, que se denominou "Pesquisa do Passado: Arqueologia no Brasil", realizada em 
setembro e outubro de 1986 e acompanhada de exibição de material audiovisual, simpósio, ciclo 
de palestras e sessão de Arqueologia para crianças". 
 
6º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1985 
Total de inscritos: 56 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 33 
Agraciada: Maria Julieta Sebastiani Ormastroni - Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 
Cultura 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pela obra extensa, contínua e de alta qualidade, tanto no 
âmbito nacional como no internacional, de incentivo às atividades extra-escolares no campo da 
ciência e de desenvolvimento de vocações científicas, através dos Clubes e Feiras de Ciências, 
dos programas "Cientista de Amanhã" e "Jovens Cientistas"e das colaborações no suplemento 
infantil da Folha de São Paulo". 
Menção Honrosa: Andrejus Korolkovas - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi conferida pela extensão e divulgação de temas científico 
em jornais, revistas, livros, rádio e televisão". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrição: 15 
Premiado: Ethevaldo Mello de Siqueira - Revista Nacional de Telemática 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido em função da qualidade, coerência e quantidade de 
reportagens e artigos sobre ciência publicados ao longo de 20 anos de carreira jornalística em 
alguns dos principais órgÃ£os da imprensa brasileira, como os jornais "O Estado de São Paulo" e 
"Folha de São Paulo". 
Menção Honrosa: Ulisses Capozoli - Folha de São Paulo 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi conferida pela excelente qualidade do conjunto de 
trabalhos, particularmente no que se refere aos aspectos de investigação e levantamento de 
dados". 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscritos: 8 
Instituição Premiada: Programa Globo Ciência - Fundação Roberto Marinho e Globo Vídeo 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido em função da boa qualidade do programa, que atinge um 



público jovem de grandes proporções, despertando-lhe o interesse pelas atividades científicas de 
métodos atraentes do ponto de vista da comunicação mas sem o recurso a artifícios de 
sensacionalismo". 
Menção Honrosa: Programa "Encontro Com a Ciência" - SBPC 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi atribuída tendo em vista a qualidade e continuidade do 
programa, cujo ponto alto é a seriedade na escolha dos temas e dos entrevistados". 
 
5º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1984 
Total de Inscritos: 29 
Categoria: Divulgação Científica 
Inscrições: 15 
Agraciado: Gilberto de Souza Soares de Almeida - Fundação Universidade Estadual de Maringá 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pela qualidade e pertinência dos muitos artigos 
publicados, em diversos jornais e revistas, sobre ciência e tecnologia, dentro de um largo espectro 
de assuntos, com redação correta, elegante e atraente". 
Menção Honrosa: Luis Gonzaga Engelberg Lordello - USP/Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz" 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi conferida pelo conjunto de artigos de bom nível publicados 
no Suplemento Agrícola do Jornal "O Estado de São Paulo", e destinado principalmente aos 
agrônomos e agricultores em geral". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 9 
Premiado: Claudio Savaget e Elza Kawakami Savaget - Jornalistas Autônomos 
Justificativa: "O Prêmio lhes foi concedido pelos trabalhos televisivos entre os quais o 
documentário "A tartaruga da Amazônia", muito bem executado, inclusive quanto às qualidades 
didáticas, e pelos artigos publicados". 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições: 5 
Instituição Premiada: Jornal "Diário do Grande ABC" - Diário do Grande ABC S.A 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pelo espaço aberto à boa divulgação científica, por vários 
anos, e também pela publicação infantil "Diarinho", que, entre outros assuntos, divulga matérias 
científicas e tecnológicas para as crianças". 
Menção Honrosa: Museu de Pré-História "Paulo Duarte" - Universidade de São Paulo - USP 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi conferida pelo esmero com que foram planejados e 
montados os mostruários de grande valor didático e aliciante poder de divulgação da pré – história 
brasileira". 
 
4º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1983 
Total de Inscritos: 70 
Modalidade Divulgação Científica 
Inscrições: 37 
Agraciado: Hitoshi Nomura – USP/ Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pela excelência do trabalho desenvolvido na divulgação 
científica, atendo-se, principalmente, ao fato de usar linguagem de fácil entendimento, sem, no 
entanto, qualquer prejuízo à qualidade e seriedade da informação transmitida, e por estar 
contribuindo, também, na criação de núcleos de divulgação científica em meios de comunicação de 
massa em diversos pontos do território nacional". 
Categoria: Jornalismo Científico 
Inscrições: 15 
Premiado: Silvio Raimundo - Revista "Visão" 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pelo conjunto de trabalhos, incluindo matérias das quais 
foi autor, redator de texto final e/ou editor, destacando a boa qualidade dos trabalhos no que se 
relaciona a conteúdo, forma e apresentação gráfica". 
Premiado: Equipe "Globo Rural" - Rede Globo de Televisão 



Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pelo conjunto de matérias sobre ciência e tecnologia em 
Que recorre diretamente aos pesquisadores e divulga de forma acessível ao grande público temas 
relevantes ligados ao meio ambiente e à produção de alimentos". 
Categoria: Instituição e Veículo de Comunicação 
Inscrições 18 
Instituição Premiada: Revista Ciência Hoje - SBPC 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido pelo alto nível do trabalho desenvolvido na divulgação 
científica, a respeitabilidade da temática e a preocupação em divulgar pesquisas nacionais". 
Menção Honrosa: Jornal "Folha de São Paulo" 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi conferida pelo espaço aberto à divulgação e discussão de 
grandes temas científicos, com qualidade e atualidade jornalística e que abrange inclusive a 
comunidade de leitores infantis através do suplemento Folhinha de São Paulo". 
 
 
3º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1982 
Total de inscritos: não há registro. 
Agraciado: Carlos da Silva Lacaz - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido por sua significativa obra de divulgação científica, através 
de jornais, livros, revistas e museus, bem como por sua atuação como professor". 
Menção Honrosa: Revista Ciência Hoje - SBPC 
Justificativa: "A Menção Honrosa lhe foi concedida pelo relevante trabalho de divulgação científica". 
 
2º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1980/1981 
Total de Inscritos: 32 
Agraciado: Oswaldo Frota Pessoa - Universidade de São Paulo - USP 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido por sua significativa obra de divulgação científica em 
todos os níveis de escolarização, através da utilização de jornais, livros e revistas, bem como por 
sua atuação como professor e conferencista". 
Menção Honrosa: Maria Julieta Sebastiani Ormastroni - Fundação Brasileira de Ensino de Ciências 
Justificativa: A menção lhe foi concedida por sua contribuição na divulgação científica, através dos 
"Clubes de Ciência", do "Concurso Cientista de Amanhã", e de seu trabalho na "Folhinha", 
suplemento infantil do Jornal Folha de São Paulo. 
 
1º PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - 1978/1979 
Total de inscritos: 19 
Agraciado: Ronaldo Rogério de Freitas Mourão - Observatório Nacional 
Justificativa: "O Prêmio lhe foi concedido porque sua obra se destaca, por vários aspectos, entre as 
dos demais concorrentes. De grande solidez científica e voltada à divulgação da Astronomia, 
contribui, na sua excelência e qualidade, para formar uma verdadeira cultura popular nesse ramo 
da ciência". 

 
 


