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Oinigualável Millôr

Fernandes cunhou

a célebre frase: “jornalis-

mo é oposição, o resto é

armazém de secos e mo-

lhados”. Para aqueles que

praticam a arte de colher,

editar e publicar notícias

organizacionais, a decla-

ração poderia soar como um sinal ver-

melho. Do nosso ponto de vista, é um

sinal amarelo, de advertência. Afinal, acre-

ditamos ser possível fazer um noticiário

corporativo com espírito crítico e inde-

pendência. 

A revista Comunicação Empresarial é

uma prova cabal dessa constatação. Há

16 anos, editada pela Aberje, traz os fatos

e as análises do setor com isenção e sem

corporativismos. Como representantes de

uma área mestiça, sabemos que o nosso

verdadeiro compromisso é com os profis-

sionais – todos os profissionais – que bus-

cam em nosso periódico as ferramentas

para um trabalho mais eficiente.

Agora, a nossa publicação inicia uma

nova fase. A aposta atual é em uma co-

bertura mais próxima da agenda seto-

rial, com pautas contemporâneas, sem

abandonar o espaço de reflexão, já uma

tradição em nossa revista. O projeto grá-

fico também evoluiu, com o objetivo de

facilitar a leitura, o encontro de assuntos

e a absorção de informações. Apenas o

começo de uma evolução que espera-

mos ser tão profícua quanto a da última

década. 

Boa leitura

Paulo Nassar

Editor da revista 

Comunicação Empresarial

Agradecemos pelos elogios...

Gostaria de cumprimentá-los pela qualidade da edição

especial da Revista Aberje, que só confirma a importância

da nossa participação, tanto no Prêmio quanto na publi-

cação. O trabalho realizado por vocês engrandece todos os profissionais de

comunicação e tem um impacto decisivo na valorização do nosso ofício. 

Selma Santa Cruz

Diretora de Criação da TV1

Recebi com entusiasmo a revista especial sobre o Prêmio Aberje 2005 e

quero registrar que a revista ficou muito bonita, bem diagramada e com visual

mais atrativo. Obrigada pela atenção e parabéns pela edição como um todo.

Luciana Regattieri 

Assessora de Comunicação Empresarial da Unimed Vitória

... e pelas correções

Parabéns a você e a toda equipe ABERJE pela excelente nova revista.

Realmente tem razão o Rodolfo Guttilla quando diz em seu artigo na pági-

na 86: “NENHUMA OUTRA ENTIDADE DE COMUNICAÇÃO É CAPAZ DE

APRESENTAR O CONJUNTO DE REALIZAÇÕES DA ABERJE”. Parabéns. Con-

tinuem assim. Apenas a título de colaboração: meu sobrenome é MESTIERI

(não Maestieri) e minha empresa é INFORM (não Informe).

Carlos Eduardo Mestieri

Presidente da Rede Inform Comunicação

A reforma gráfica é muito bem-vinda e a lombada quadrada, chique. Boa

a matéria do ombudsman e o material sobre o prêmio. Pena que as notas sobre

o Observatório estejam capengas: o programa de rádio é transmitido principal-

mente em freqüência modulada, e não em ondas curtas; e a revisão deixou

escapar dois Alberto “Dinis”; e há apenas uma ligeiríssima menção ao site, que

completou 10 anos de presença regular na internet e foi onde tudo nasceu.

Luiz Egypto

Editor-chefe do Observatório da Imprensa

Envie críticas, sugestões e comentários para a 

revista Comunicação Empresarial para o e-mail:

mateus@aberje.com.br
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