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ㅡ
Competências

Formado pela Universidade do Vale do Itajaí. Possuo experiência com
assessoria de imprensa (privada e pública) , mídias digitais e impressa.

ㅡ
Experiência

Assessoria de imprensa
Outubro a novembro de 2020 - Itajaí

Produção de textos jornalísticos para o candidato a vereador Clayton
Batschauer para a câmara de vereadores de Itajaí. Produção de textos
para as redes sociais e a colaboração no desenvolvimento de material
informativo.

Jornal Diário do Litoral (Diarinho) / Repórter
Agosto de 2018 a dezembro de 2019 - Itajaí

Produção de textos jornalísticos para o jornal Diário do Litoral (impresso
e site), nas editorias de: Geral, Esporte, Polícia, Variedades, Voz do Povo
e Especial. Conteúdo para redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).
Atendimento ao público (denúncias e demandas da comunidade).

Jornal Sem Censura / Repórter
Setembro de 2018 - dezembro de 2018 - Itajaí

Produção de textos jornalísticos para jornal impresso nas editorias de:
Geral, Política e Esportes. Atendimento ao público (denúncias e
demandas da comunidade).

Previdência do município de Navegantes/ Assessoria de imprensa
Junho de 2018 - Setembro 2018 - Navegantes

Atendimento à imprensa, produção de releases, desenvolvimento do
informativo “Infoprev” jornal impresso com tiragem de 2500 cópias com
notícias e informações para os aposentados, dicas de saúde,
acontecimentos e demonstrativo financeiro do instituto. Conteúdo para
redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).

Site bongasat.com.br / Editor
Março de 2009 - atualmente - Itajaí

Criação do site bongasat.com.br, um dos principais sites jornalísticos

sobre corridas de longa duração, cobertura de eventos automobilísticos,
entrevistas com pilotos e notícias sobre corridas em geral. O site conta
com mais de quatro mil postagens e mais de um milhão de acessos, de
acordo com o serviço de hospedagem Kinghost. Site elaborado na
plataforma Wordpress.

Jornalismo Bongasat / Editor
De 2016 - atualmente - Itajaí

O Jornalismo Bongasat nasceu primeiramente como um site para
divulgação de trabalhos acadêmicos, se tornando um site sobre notícias
sobre o universo literário de fantasia, com resenhas literárias,
lançamentos além da produção de matérias sobre automobilismo virtual
e games.

Vavel.com / Editor de automobilismo
De 2013 a 2016

Responsável pela editoria de automobilismo do site espanhol, vavel.com,
um dos maiores portais esportivos do mundo. Com uma equipe de
quatro jornalistas, fui responsável pela elaboração de pautas, escalas de
repórteres e produção de matérias especiais sobre automobilismo. Em
2016 ajudei na criação da editoria de literatura, noticiando sobre
lançamentos e resenhas literárias.

Governo de Santa Catarina (ADR) / Assessoria de imprensa
Fevereiro de 2017 - Junho de 2018 - Itajaí

Atendimento à imprensa, produção de releases para o site do governo do
Estado de Santa Catarina. Acompanhamento de autoridades em eventos
públicos. Conteúdo para redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).

ㅡ
Formação

Jornalismo (presencial) / Universidade do Vale do Itajaí
Agosto de 2015 - Dezembro de 2019 - Itajaí

ㅡ
Trabalhos extras /
Seminários

SCIE - Seminário de Ciência, Inovação e Empreendedorismo Itajaí, realizado nos dias 07 e 08 de outubro de 2015 (Campus
Univali Itajaí).
Crise política e crise no Jornalismo. Palestra com o Professor

Rogério Christofoletti, 25 anos do curso de Jornalismo Univali Itajaí.
Realizado no dia 20/06/2016
Correspondente internacional. Palestra com Jefferson Puff – Vida
de repórter na BBC Brasil. Realizado no dia 30/05/2016 – Univali
Itajaí.
Fotojornalismo na mídia catarinense. Palestra com Guto Kuerten.
Realizado no dia 01/06/2016 – Univali Itajaí.
100 anos em 18 – Aniversário do curso de Relações Públicas
da Univali. Realizado no dia 28/10/2016 – Univali Itajaí.
Integração academia e mercado: Jornalismo
Realizado no dia 19/05/2017 – Univali Itajaí.

Cultural.

Comunicação na BMW com João Veloso. Realizada dentro do
Olhares Múltiplos em 06/06/2017 – Univali Itajaí
Reportagens, crônicas e artigos no jornal laboratório Cobaia, do
curso de Jornalismo da Univali Itajaí. Matérias publicadas entre 2015
e 2016 e 2017.
Resenha do livro “Escuridão total sem Estrelas”, divulgada pela
editora Suma de Letras em sua página oficial no dia 15/06/2016.
Resenha do livro “Confissões do crematório”, divulgada pela
editora DarkSide Books em sua página oficial no dia 16/08/2016.
Resenha da trilogia “Bill Hodges”, divulgada pela editora Suma
de Letras no dia 21/11/2016.
Resenha “Cujo”, divulgada pela editora Suma de Letras no dia
17/01/2016.
Resenha “Ultra Carnem”, divulgada pela editora DarkSide Books
no dia 22/02/2017.
Entrevista feita com o jornalista português Ricardo Grilo, sobre o
futuro do Mundial de Endurance. Publicada no site Vavel
Brasil em 27/01/2017.
Entrevista com o escritor Cesar Bravo, sobre literatura e
lançamento do seu livro Ultra Carnem. Publicada no site Vavel
Brasil em 05/02/2017.
Entrevista com o piloto Pipo Derani, brasileiro que vai disputar as
24 horas de Le Mans pela equipe Ford. Publicada no site Vavel
Brasil em 06/02/2017.
Entrevista com o piloto Christian Fittipaldi, sobre o endurance nos
Estados Unidos. Publicado no site Vavel Brasil em 17/02/2017.
Matéria: “Creepshow filme com roteiro de Stephen King, será
homenageado em The Walking Dead”, compartilhada pela Suma
de Letras no dia 06/03/2017.
Matéria: “Suma de Letras confirma reimpressão do box A
Torre Negra de Stephen King”, compartilhada pela Suma de
Letras no dia 18/04/2017.

Resenha: “Jogo Perigoso”, divulgada pela editora Suma de Letras
no dia 15/05/2017

.

