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A ADPEMA, após avaliação da Comissão Julgadora, divulga os finalistas do 1° 
Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes em ordem alfabética e por 

categoria: 
 
 
 
 
Categoria Central: 
 

-  Adailton Borba, com o trabalho em telejornal "70 pessoas trans dão início ao processo 
de troca de nome em São Luís".  

 
- Douglas Pinto, com o trabalho em telejornal "61 famílias estão morando debaixo de 
ponte em São Luís". 
 
- Soares Júnior, com o trabalho em telejornal "Defensoria Pública esclarece sobre os 
direitos dos usuários de plano de saúde na pandemia de Covid-19". 
 

 
 
 
Categoria Destaque Especial: 
 

-  Borges Júnior, com o trabalho em radiojornal "Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão inicia atendimento pioneiro de teleconsultas". 

 
-  Kaenne July Leão Branquinho Chagas, com o trabalho em telejornal "Pacientes 
denunciam demora para realização de cirurgias na rede estadual de saúde do MA".  

 
-  Luísa Rabelo, com o trabalho em telejornal "Entidades contra a fome".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São Luís, MA, 03 de dezembro de 2021. 

 
Cristiano Matos de Santana, Presidente da ADPEMA 

 

A ADPEMA, após avaliação da Comissão Julgadora, divulga os finalistas do
1° Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes em ordem alfabética e por

categoria:

Categoria Central:

- Adailton Borba, com o trabalho em telejornal "70 pessoas trans dão início ao processo de 
troca de nome em São Luís".
- Douglas Pinto, com o trabalho em telejornal "61 famílias estão morando debaixo de ponte em 
São Luís".
- Soares Júnior, com o trabalho em telejornal "Defensoria Pública esclarece sobre os direitos 
dos usuários de plano de saúde na pandemia de Covid-19".

Categoria Central:

- Eduardo Santos, com o trabalho em telejornal “Dia do Orgulho LGBTQI+”.
- Eduardo Santos, com o trabalho em telejornal “Defensores Públicos pedem novo lockdown”.

Categoria Destaque Especial:

- Borges Júnior, com o trabalho em radiojornal "Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão inicia atendimento pioneiro de teleconsultas".
- Kaenne July Leão Branquinho Chagas, com o trabalho em telejornal "Pacientes denunciam 
demora para realização de cirurgias na rede estadual de saúde do MA".
- Luísa Rabelo, com o trabalho em telejornal "Entidades contra a fome".


